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Cykl Dopóki Wisła. Wojciecha Sternaka łączy aspekty fotografii 

dokumentalnej z podróżą, która traktowana jest tu jako nieodłączny 

element całego projektu, umożliwiający stworzenie wizualnej 

opowieści. Ważnym elementem artystycznego przedsięwzięcia 

Wojciecha Sternaka jest wybór łodzi jako środka transportu. 

Powołując się na znane twierdzenie teoretyka mediów Marshala 

McLuhana, że każde medium wpływa na jego przekaz, można przyjąć, 

iż wybór powolnego środka poruszania się wpłynął na sposób 

postrzegana rzeczywistości przez podróżnika. Pojęcie medium definiuję 

tu w rozumieniu Reymonda Williamsa jako: „zespół fizycznych praktyk 

łączących obraz z przedmiotem, by wytworzyć przedstawienie 
1wizualne” . Jak zauważa Natalia Grądzka w odniesieniu do podróży 

Kazimierza Nowaka, który w latach 30 tych XX wieku przemierzył 

rowerem Afrykę, „ważne jest choćby to, z jaką szybkością człowiek 

porusza się i przemierza przestrzeń. Spoglądając z okien samochodu czy 

pociągu, podmiot widzi świat jako serię szybko przesuwających się, 

zmieniających się obrazów. Nie ma czasu na dokładne przyjrzenie się 

temu, co widzi (…). Obraz zmienia się tak szybko, że jesteśmy 

pozbawieni czasu na refleksję dotyczącą tego, co ledwie zobaczyliśmy, 

a co już zniknęło. Jeden obraz goni drugi. Zamiast refleksji jest tu miejsce 
2jedynie na bierne konsumowanie kolejnych widoków” . W przypadku 

projektu Wojciecha Sternaka podróż łodzią pozwoliła autorowi na 

kontemplację tego, co spotykał na swojej drodze, a wykonane fotografie 

stają się dowodem autentyczności doświadczenia podróżnika.

Jednym z przejawów współczesnej kultury jest turyzm. Postawa 

Wojciecha Sternaka stoi w opozycji do tej tendencji. Autor kontynuuje 

rozpoczętą przez wielkich amerykańskich fotografów-podróżników 

tradycję fotografii krajobrazowej o znaczących walorach poznawczych. 

Warto tu przypomnieć, że dzięki wspaniałym fotografiom: Carletona 

Eugene Watkinsa (1829-1916), Timothe'a H.O'Sullivana (1840-1882) 

czy Williama H. Jacksona (1843-1942), kongres Stanów Zjednoczonych 

ustanowił, jako pierwszy kraj na świecie, narodowe parki Yellowstone 

i Yosemite jako obszary chronione. Siła sprawcza obrazu okazała się tu 

decydująca. Bardzo szybko te same fotografie zaczęły funkcjonować 

również w obszarze sztuki. 
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Między podróżą a eksploracją

The Until. Vistula series by Wojciech Sternak marries aspects of 

documentary photography with a journey, which is therein treated as an 

indispensable element of the whole project, allowing to tell a visual 

story. Choosing a boat as a means of transportation is an important 

element of Sternak’s artistic endeavour. Referring to the famous 

statement by Marshal McLuhan, a media theorist, according to which 

each medium impacts its message, it could be assumed that opting 

for slow locomotion influences travellers’ perception of the reality. 

I understand “a medium” sensu Raymond Williams, as “the set of 

material practices that brings an image together with an object to 
1produce a picture” . As Natalia Grądzka observes, referring to the travels 

of Kazimierz Nowak, who explored Africa by bike in the 1930s, “it is 

important, among other things, how fast one moves through space. 

Looking through the windows of a car or a train, we see the world as 

a series of shifting images, passing by. We do not have enough time to 

take a good look (…). The images change so fast that we cannot take 

time to reflect on what we have just seen and what has already 

disappeared. One image is chased away by another. Instead of 

reflection, we have ample space only to consume the successive 
2views” . In the case of Sternak’s project, travelling by boat allowed 

the artist to contemplate whatever he came across. His photographs 

become a proof of the traveller’s authentic experience.

One way in which the contemporary culture manifests itself is 

tourism. Sternak’s attitude is in opposition to this tendency. The artist 

takes on the tradition of landscape photography, started by the great 

American photographers-travellers, which is of high cognitive value. 

It is worth mentioning that thanks to the outstanding photos taken 

by Carleton Eugene Watkins (1829–1916), Timothe H. O’Sullivan 

(1840–1882), or William H. Jackson (1843–1942), the Congress of the 

United States founded the first national parks in the world, Yellowstone 

and Yosemite, making them conservation areas. The power of the image 

had a major role in this. Soon enough, the same photos started to 

function within the world of art.

Between journeying and exploring
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Dla mnie osobiście prezentowana seria zdjęć Wojciecha Sternaka 

to próba przywrócenia mitu podróżnika - przeciwieństwa turysty. Za 

każdym zakrętem rzeki mogła spotkać go niespodzianka. Jako podróżnik 

przyjął bowiem postawę aktywną w poszukiwaniu doświadczenia, 

w przeciwieństwie do pasywnej postawy turysty, który oczekuje, że 

rzeczy same mu się przydarzą. 

Przewaga wartości wizualnej pozwala również traktować te zdjęcia 

bardziej symbolicznie. Tym samym wpisują się w nurt tzw. „nowego 

dokumentaryzmu”. Właśnie to przesunięcie akcentu z funkcji fotografii 

dokumentalnej charakteryzującej się obiektywnością, prawdą i nauko-

wością w stronę sztuki, gdzie istotnym walorem staje się doznanie 

estetyczne, staje się wyraźną cechą zdjęć Sternaka.

Specyfika fotograficznego medium związana jest również z relacją 

pomiędzy zastosowanymi środkami technicznymi a estetyką zdjęć. 

Sternak fotografuje klasycznym aparatem średnioformatowym. Klatka 

filmu 6 x 6 cm wykorzystująca swoistą energię kwadratu jest odległa 

od prostokątnych proporcji matryc aparatów cyfrowych. Funkcja 

mimetyczna znika znacząco w przypadku użycia kamery cyfrowej. 

Tę fotografię łatwo mógłbym wiązać właśnie z turyzmem

w przeciwieństwie do wybranej przez Sternaka fotografii klasycznej 

(srebrowej), która silniej łączy mi się z istotą podróżowania. Spójność 

środków prowadzących do określonego celu i wywołany efekt uważam 

za  istotną cechę całego projektu. 

 

Zbigniew Tomaszczuk

 Maj 2014

For me, personally, the exhibited series of Sternak’s photographs is 

an attempt at bringing back the myth of a traveller as an antithesis of 

a tourist. There were surprises awaiting him at every turn of the river, as 

he assumed an active approach in his search for experience, as opposed 

to the passive attitude of a tourist, who expects things to happen on their 

own.

The predominance of the visual value also allows to treat those 

photos in a more symbolic way. They are thus congruent with the so 

called New Documentarism. It is this shift in focus, from the function of 

documentary photography that is objective, truthful, and scientific, 

towards art, where aesthetic experience becomes crucial, that is 

characteristic of Sternak’s photography.

The specificity of the medium of photography is also connected with 

the relation between the techniques used and the photos’ aesthetics. 

Sternak relies on a traditional, medium format camera. The 6 x 6 cm 

frame, with its unique square energy, is far from the rectangular 

proportions of the digital matrix. In the case of digital cameras, the 

mimetic function disappears to a large extent. This kind of photography 

can be easily associated with tourism, as opposed to Sternak’s preferred 

technique – analogue (silver) photography, which I identify with the 

essence of travelling. I thus find the coherence of the means to the end 

and the achieved effect the defining feature of the whole project.

Zbigniew Tomaszczuk 

May 2014
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Co jest rzeczywistością, a co jej symulacją, znakiem? Czy istnieje 

różnica takiego stanu w odniesieniu do panującej rzeczywistości, 

a działań stricte twórczych? Takich rozważań podjął się Wojciech Sternak 

w swojej Podróży Fotograficznej.  

Autor postanowił odbyć samotną podróż nurtem Wisły, poczynając 

od jej źródeł, aż do Bałtyku. Byłem świadkiem powstawania tej koncepcji 

od podstaw. Jego realizacja odbyła się pomiędzy lutym 2013 i marcem 

2014 roku, łodzią  przez autora  specjalnie przysposobioną do tego celu. 

Obserwując przygotowania do tej podroży, częstokroć odnosiłem 

wrażenie, że zapał autora i optymizm mu  towarzyszący,  miały w sobie 

sporo  z opisów i  przygotowań wypraw w XIX  i początku XX wieku, jakie 

znamy z literatury  podróżniczej  tamtego okresu.

Podróż – wyprawa – fotografowanie; przybiera u autora formę 

działania totalnego. To nie był w tym przypadku, jakiś jednorazowy, 

modny  „projekt” z „grantem w tle”.  To próba zespolenia wszystkich 

działań w spójną, integralną całość. Inicjacja stanu, w którym życie 

prywatne i zawodowe oraz  działanie twórcze w poszukiwaniu nowej 

narracji miałyby stanowić  jedność. 

What is reality? What is its simulation, a sign? Is there a difference 

between these two in the case of the current circumstance and strictly 

artistic activity? This issue is contemplated by Wojciech Sternak in his 

Photographic Journey.

The artist decided to go on a lonely journey down the Vistula River, 

starting at its very springs, up to the Baltic Sea. I witnessed this idea 

coming to life. Its realisation took place between February 2013 and 

March 2014, when the artist set off on a boat which was specially 

prepared for this occasion. Observing his preparations, I often had the 

impression that his enthusiasm and optimism were reminiscent of the 

descriptions of the great explorations of the 19th and early 20th 

centuries: the ones that we know from the travel literature of that period.

A journey – an expedition – photography; in this case, these take on 

the form of total action. It was not an isolated, trending “project”, carried 

out with “external funding in mind”. It was an attempt at unifying all 

activities into a coherent, integral whole; at initiating a state in which 

private and professional life, as well as artistic endeavour aimed at 

unearthing a new narrative, would all become one.

Podróż z aparatem fotograficznym w tle A journey with a camera 
in the background
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Autor, już po kilku lutowych dniach wyprawy, poczuł gorzki smak 

porażki. W ekstremalnym zimnie, po wywrotce do wody i innych, 

nieprzewidzianych wcześniej perypetiach, musiała nastąpić zasadnicza 

i radykalna korekta planów. Teraz, zdecydowanym priorytetem staje się 

podroż sama w sobie, koncepcja małych odkryć. Odchodzi konieczność 

powoływania fotografii za wszelką cenę. Autor odrzuca ideę zdobywania 

fotografii-trofeów/zdobyczy. Oczywiście przywozi zbiór srebrowych 

obrazów, są stuprocentowe, zawodowe, profesjonalne – bo Wojciech 

Sternak w tej materii jest doskonały! – ale jego fotografie  powstają 

niejako… przy okazji. Tak, jakby były jedynie pretekstem do odbycia 

podróży, a nie jej głównym celem. Punkt ciężkości tego przedsięwzięcia,  

przeniósł autor na ideę podróżowania... z aparatem fotograficznym w tle. 

Ideę samą w sobie. Bardzo pierwotną. Tym samym niezwykle szczerą 

i prawdziwą.

Post scriptum. Wojciech Sternak przystępując do swojego 

przedsięwzięcia wiedział, że wcześniej francuski fotograf Daniel 

Michiels do programu Mission Photographique Transmanche dokonał  

fotograficznego  zapisu  spływu,  po małej, granicznej rzece między 

Francją i Belgią.  Tam, we Francji i prawie w całej  ówczesnej 

fotograficznej Europie, dzieło okrzyknięte i podziwiane – u nas, 

kompletnie niedostępne i nieznane.  To co zrobił Wojciech Sternak, choć 

w skali bezsprzecznie większej rzeki, jest bardzo bliskie i założeniom, 

stylistyce i intencji fotografii Michielsa. Tym samym, możemy mówić 

o istotnym polskim wkładzie Sternaka w nadrabianie zaległości 

w fotograficznych działaniach o wymiarze europejskim.

Wojciech Prażmowski 

Czerwiec 2021

Just after a couple of days in February, the artist felt the taste of 

failure. Extreme winter, together with a fall into the water and other 

unexpected problems, forced him to radically alter his plans. Now, 

travelling, making small discoveries, became a priority in itself.  The need 

to take photos at any cost faded away. The artist rejected the idea of 

collecting photographs-trophies. Of course, he does bring back a whole 

set of images: they are 100% professional (because Sternak is great at 

it!), but they are taken, so to say, by the way. As if they were merely 

a pretext for travelling, rather than its main objective. The focal point of 

this enterprise has thus been moved to the idea of travelling… with 

a camera in the background. An idea in itself, very rudimentary, and, at 

the same time, incredibly honest and genuine.

Post scriptum. Starting his project, Sternak knew that earlier, French 

photographer Daniel Michiels created a record of a rafting journey on 

a small river between France and Belgium, to be featured in the Mission 

Photographique Transmanche programme. In France, the piece was 

much appreciated; in Poland – totally inaccessible and unknown. What 

Sternak did, although on a much bigger river, is very close to the 

assumptions, style, and intention behind Michiels’s photography. Thus, 

we can speak of Sternak’s significant Polish contribution in catching up 

with European photography. 

Wojciech Prażmowski 

June 2021



98

Autor, już po kilku lutowych dniach wyprawy, poczuł gorzki smak 

porażki. W ekstremalnym zimnie, po wywrotce do wody i innych, 

nieprzewidzianych wcześniej perypetiach, musiała nastąpić zasadnicza 

i radykalna korekta planów. Teraz, zdecydowanym priorytetem staje się 

podroż sama w sobie, koncepcja małych odkryć. Odchodzi konieczność 

powoływania fotografii za wszelką cenę. Autor odrzuca ideę zdobywania 

fotografii-trofeów/zdobyczy. Oczywiście przywozi zbiór srebrowych 

obrazów, są stuprocentowe, zawodowe, profesjonalne – bo Wojciech 

Sternak w tej materii jest doskonały! – ale jego fotografie  powstają 

niejako… przy okazji. Tak, jakby były jedynie pretekstem do odbycia 

podróży, a nie jej głównym celem. Punkt ciężkości tego przedsięwzięcia,  

przeniósł autor na ideę podróżowania... z aparatem fotograficznym w tle. 

Ideę samą w sobie. Bardzo pierwotną. Tym samym niezwykle szczerą 

i prawdziwą.

Post scriptum. Wojciech Sternak przystępując do swojego 

przedsięwzięcia wiedział, że wcześniej francuski fotograf Daniel 

Michiels do programu Mission Photographique Transmanche dokonał  

fotograficznego  zapisu  spływu,  po małej, granicznej rzece między 

Francją i Belgią.  Tam, we Francji i prawie w całej  ówczesnej 

fotograficznej Europie, dzieło okrzyknięte i podziwiane – u nas, 

kompletnie niedostępne i nieznane.  To co zrobił Wojciech Sternak, choć 

w skali bezsprzecznie większej rzeki, jest bardzo bliskie i założeniom, 

stylistyce i intencji fotografii Michielsa. Tym samym, możemy mówić 

o istotnym polskim wkładzie Sternaka w nadrabianie zaległości 

w fotograficznych działaniach o wymiarze europejskim.

Wojciech Prażmowski 

Czerwiec 2021

Just after a couple of days in February, the artist felt the taste of 

failure. Extreme winter, together with a fall into the water and other 

unexpected problems, forced him to radically alter his plans. Now, 

travelling, making small discoveries, became a priority in itself.  The need 

to take photos at any cost faded away. The artist rejected the idea of 

collecting photographs-trophies. Of course, he does bring back a whole 

set of images: they are 100% professional (because Sternak is great at 

it!), but they are taken, so to say, by the way. As if they were merely 

a pretext for travelling, rather than its main objective. The focal point of 

this enterprise has thus been moved to the idea of travelling… with 

a camera in the background. An idea in itself, very rudimentary, and, at 

the same time, incredibly honest and genuine.

Post scriptum. Starting his project, Sternak knew that earlier, French 

photographer Daniel Michiels created a record of a rafting journey on 

a small river between France and Belgium, to be featured in the Mission 

Photographique Transmanche programme. In France, the piece was 

much appreciated; in Poland – totally inaccessible and unknown. What 

Sternak did, although on a much bigger river, is very close to the 

assumptions, style, and intention behind Michiels’s photography. Thus, 

we can speak of Sternak’s significant Polish contribution in catching up 

with European photography. 

Wojciech Prażmowski 

June 2021



11

Trudno jest ogarnąć wzrokiem całość rzeki. Zwłaszcza wizyty na jej 

brzegu sprowadzają ją do szeregu podłużnych jezior nanizanych na 

abstrakcyjną linię topograficznej mapy. „Zapomina się bowiem, że 

krajobraz oznacza także mierzalną, topograficzną przestrzeń, która jest 

przedmiotem doświadczenia wówczas, gdy krajobraz rozpoznajemy nie 

z punktu widokowego, lecz przemierzając go, to znaczy będąc w drodze 
3obfitującej tak w wielość doznań, jak i miejsc i znaczeń” . Dopiero podróż 

jej nurtem daje poczucie rozciągłości, umożliwia wczucie się w jej 

zmienność, miękkość i determinację zarazem. Zespolenie się z nurtem 

daje wreszcie wolność stanięcia w dowolnym momencie na dowolnym 

brzegu i przyjęcie perspektywy najpełniej odpowiadającej naszej 

aktualnej relacji z rzeką.  

Podróż Wisłą z lat 2013-2014 okazała się antycypować debatę 

pubiczną na temat procesów, o których mówimy coraz pewniejszym 

głosem, mam też skromną nadzieję, że w jakimś stopniu 

zintensyfikowała tempo klarowania się świadomości ekologicznej. 

Refleksja eko-krytyczna, pojęcie ekopoetyki zyskiwały wówczas na 

popularności, zwłaszcza w krajach anglosaskich. Strumień wzbierał na 

sile. W 2014 cykl Dopóki. Wisła został zaprezentowany w Państwowym 

Muzeum Etnograficznym w Warszawie, rok później ukazuje się kluczowa 

dla polskiej ekopoetyki książka Julii Fiedorczuk, w 2018 wybucha 

fenomen Światowego Strajku Klimatycznego. 

It is hard to hold in one’s gaze a whole river. Visiting its banks, in 

particular, reduces it to a series of long lakes spread on an abstract line of 

a topographic map. “We forget that landscape means also measurable, 

topographic space, which we can experience when we look at a scenery 

not from a viewpoint, but by crossing it: that is, by being on our way, full 
3of sensations, places, and meanings” . It is only by going down a river 

that we can experience its extent, feel its volatility, softness, and, at the 

same time, determination. Being one with the flow also offers us the 

freedom of stopping whenever we want, on whatever bank, and taking 

on a perspective that corresponds to our relationship with the river the 

most, at any given moment.

Travelling down the Vistula in 2013–2014 turned out to be an 

anticipation of the public debate on the processes that we now speak of 

with much more confidence; I also hope that in some way it accelerated 

the rate with which our ecological consciousness is forming. Back then, 

eco-critical reflection and the concept of ecopoetics were gaining 

recognition, especially in English-speaking countries. The current was 

building up. In 2014, the Until. Vistula Series was presented in the 

National Ethnographic Museum in Warsaw; a year later, Julia 

Fiedorczuk’s book, seminal for Polish ecopoetics, was published; in 

2018, the world-wide Strike for Climate commenced. 

Między rzeczywistością a symulakrum

3 Beata Frydryczak i Mateusz Salwa, Krajobraz i doświadczenie, Łódż 2019, s.8

Between reality and simulacrum

3 Beata Frydryczak and Mateusz Salwa, Krajobraz i doświadczenie, Łódź 2019, 

p. 8.
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Świadomość naszego wpływu na klimat i utrzymanie jego obecnych 

parametrów staje się zjawiskiem powszechnie dyskutowanym. A jednak 

„nie wszystkie zjawiska pojawiające się w naszym polu doświadczeń 

dają się zinterpretować. Niektóre zachowują cechy niepokojącego 

napięcia, które przykuwa uwagę i prowokuje do twórczego działania. Te 

trudne do zdefiniowania stany zakłócają konstrukcję naszego modelu 
4świata-środowiska, stworzonego przez świadomy umysł” .

Dopóki. Wisła nigdy nie rościł sobie pretensji do bycia projektem per 

se aktywistycznym. Jest fotograficznym zapisem doświadczenia 

podróży, wejścia w relację z otaczającą naturą, również próbą spojrzenia 

na cywilizację z perspektywy (wciąż dość) dzikiego obszaru biegnącego 

szeroką linią od południa aż na samą północ kraju w Europie Środkowej. 

Metodologia otwartości na doświadczenie drogi prowadzi do 

zbudowania autentycznego obrazu rzeki w konkretnym miejscu na osi 

czasu. Imersyjnego obrazu rzeczywistości dla większości z nas 

niedostępnej, choć tak bliskiej. Po latach te reprezentacje stają się 

świadectwem, ale też przesłaniem wołającym o większą czułość, 

dogłębniejszą uważność względem wszystkiego, co nas otacza.

Wojciech Sternak

Czerwiec 2021

The awareness of our influence on climate and maintaining its 

present parameters became a commonly discussed subject. And, still, 

“not all of the phenomena that we experience can be interpreted. Some 

of them retain this disturbing tension that attracts us and makes us 

create. These states, so hard to define, challenge the construction of our 

model of the world and the environment, as created by the conscious 
4mind” .

Until. Vistula was never meant to be an activist project per se. 

Rather, it is a photographic record of a journey as an experience, of 

entering a relation with the nature around, and of attempting to look at 

civilisation from the perspective of a (still relatively) wild portion of land, 

the broad line that runs from the south to the north of a country in Central 

Europe. The methodology of openness to the on-the-road experience 

leads to the creation of an authentic portrayal of a river at a specific 

moment in time; an immersive image of the reality which most of us 

cannot access, even though it is so close. With time, this representation 

becomes a testimony, but also an appeal for greater sensitivity and 

perceptiveness towards all that is around us.

Wojciech Sternak

June 2021

4 M. Domański, T. Ferenc, Amerykańskie śnienia, w: (red.) M. Michałowska, 

M. Szymanowicz, Procesy, sedymentacje, topografie. O polskim dokumencie 

fotograficznym, Warszawa 2021, s.234

4 M. Domański, T. Ferenc, Amerykańskie śnienia, in: M. Michałowska 

and M. Szymanowicz (eds.) Procesy, sedymentacje, topografie. O polskim 

dokumencie fotograficznym, Warsaw 2021, p. 234, trans. mine.
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A photographer and a culture expert. An assistant professor at the 

University of Warsaw (PhD in fine arts). In 2016–2020, he held the 

position of the Head of the photography studies programme of the Polish 

Association of Artists Photographers (Studium Fotografii ZPAF). In 2006, 

he published his first Polish album, The Shadow of Chernobyl, devoted to 

the nuclear disaster. In 2013, he exhibited his documentary project Until. 

Vistula, a story of Poland from the perspective of its longest river, in the 

National Ethnographic Museum in Warsaw. In 2019, he published his 

album Seven Roads via Fine Arts Academy in Łódź. He popularises 

photography by meetings, workshops, and exhibitions all over Poland 

and Europe.

In both his artistic and academic activity, Sternak takes interest in the 

relation between photography and travelling, in particular in the context 

of globalism, mass culture, and artistic practices. He is an author, a co-

author, and also a curator of numerous individual and collective 

exhibitions. In his artistic projects, he uses various techniques and 

photographic processes: from three-dimensional photography (The 

Frontier. A Visual Reconnaissance) and Digital Image Processing to 

analogue, silver photography and alternative 19th-century technologies.

Wojciech Sternak

Fotograf i kulturoznawca. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim 

(doktor sztuk pięknych). W latach 2016 – 2020 Dyrektor Studium 

Fotografii ZPAF. W 2006 roku wydał pierwszy polski album 

o katastrofie jądrowej „Cień Czarnobyla”. W 2013 roku zaprezentował 

w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie projekt 

dokumentalny „Dopóki. Wisła” opowiadający o Polsce z perspektywy 

jej najdłuższej rzeki. W roku 2019 nakładem Akademii Sztuk Pięknych 

w Łodzi opublikował album „Siedem dróg”. Popularyzuje fotografię 

poprzez spotkania autorskie, warsztaty i wystawy na terenie Polski 

i Europy.

W swojej twórczości artystycznej oraz działalności naukowej zajmuje się 

relacją fotografii i podróży: zwłaszcza w kontekście globalizmu, kultury 

masowej i praktyk artystycznych. Autor i współautor licznych wystaw 

indywidualnych i zbiorowych, czasem kurator. W swoich projektach 

artystycznych wykorzystuje różnorodne techniki i procesy fotograficzne: 

od fotografii trójwymiarowej (Granica. Rekonesans wizualny), techniki 

cyfrowego przetwarzania obrazu, po tradycyjną fotografię srebrową 

i XIX - wieczne techniki alternatywne.

https://www.instagram.com/wojciechsternakphoto/

14
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