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	 Ostatnie lata obfitowały w wiele interesujących wydarzeń kulturalnych. Byłem mocno zaangażowany w programy trzech 
galerii fotograficznych, współorganizowałem spotkania, warsztaty, brałem udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych 
i nagle… ucichło. 

	 Pod wpływem nieracjonalnego impulsu opublikowałem w mediach społecznościowych dość enigmatyczne zaproszenie 
do udziału w eksperymencie komunikacyjnym. Odzew był natychmiastowy. Wirtualnym spotkaniom, podczas których 
uczestnicy prezentowali swoje prace towarzyszyły pozytywne emocje i entuzjazm.  

	 Zainspirowany wizytą na Pustelni św. Jana z Dukli postanowiłem zaproponować inne spojrzenie na izolację – 
perspektywę pustelnika. Pomyślałem o tym, że odosobnienie to dobrowolna codzienność eremitów. To nie wyrok lecz szansa 
na wyciszenie, medytację, głęboką introspekcję.  

	 W podświadomości wciąż nosiłem dawną fascynację etymologiczną. Mianowicie frapował mnie źródłosłów wyrażenia 
martwa natura. Kiedy rozglądałem się dookoła – wydawało się, że wszystko zamarło. Sięgnąłem po słownik i okazało się, że 
martwa natura to… ciche życie. Cudowny paradoks. Tak narodził się nasz metaforyczny temat i wszystko nabrało sensu. 

	 Ani się obejrzałem kiedy na skrzynkę zaczęły napływać fascynujące obrazy: tajemnicze wizerunki przedmiotów, intymne 
obrazy natury, pochłaniające pejzaże, zagadkowe abstrakcje. Skomponowałem je w tym oto elektronicznym albumie. To 
świadectwo wspólnej intelektualnej i duchowej drogi na pustelnię obrazów i tego, z czym z tej podróży wracamy. 
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	 Nie jest dziś zaskoczeniem, że chwila zatrzymana w kadrze z jednej strony zaświadcza o realności przedstawianego 
obiektu, z drugiej natomiast – posiada potężną moc kreowania naszych wyobrażeń. Dzieje się tak również podczas 
prezentacji całkowicie abstrakcyjnych, odrealnionych obrazów fotograficznych, bowiem istnieje głęboko zakorzenione 
przeświadczenie, iż mamy do czynienia z iluzją obcowania z czymś rzeczywistym. Wynika to z przekonania, że 
fotografia, jako medium techniczne, wytwór myśli i teorii naukowych, o czym wspominał chociażby Vilém Flusser, może 
mieć bezpośredni związek z obiektywnymi prawami natury. 
	 Zasadniczo wiarygodność, neutralność czy obiektywizm fotografii już dawno zostały zanegowane i możemy je 
rozważać jedynie w kategorii mitu. Warto jednak uczciwie nadmienić, że wspomniana polaryzacja czy swoisty 
„poznawczy dualizm” są cechami niezwykle istotnymi dla zbudowania wyrazistości, siły, potencjału, słowem – pazura 
fotograficznego przedstawienia. 
	 W fotografii zawsze istnieje jakieś „zaplecze”kadru, którego musimy się domyślić sami. Każda fotografia by 
skutecznie mogła (u)nieść swe przesłanie musi wciągać widza w opowieść. Jest wręcz do tego zobligowana. 
Jakie uwarunkowania stanowią pożywkę dla dobrego, zaskakującego, ujmującego, intrygującego zdjęcia, determinują 
jego siłę, wymowę? Naprędce można by wskazać takie cechy jak światło, kolor, faktura, walor, umiejętności 
kompozycyjne, interpretacja ujęcia, reakcja na otoczenie, wyczucie czasu, skojarzenia, refleksja, czy przyjęta koncepcja 
wreszcie.
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	 Wskazane powyżej, niektóre techniczno-estetyczne przymioty są oczywiście pilnie wykorzystywane przez Autorów 
albumu „Ciche życie”, których prace mamy okazję i przyjemność obejrzeć na jego kartach. Jednak przedstawione 
fotografie nie ograniczają się do jednoznacznego odzwierciedlenia „sytuacji zastanej”. Umożliwiają one dociekliwemu 
odbiorcy zgłębienie niezwykle szerokiego spektrum możliwych interpretacji. Wnikliwy obserwator bez wątpienia 
otrzyma tutaj swoją nagrodę. 

	 Album „Ciche życie” unosi bowiem w sobie pewną duchową nadwyżkę, której źródeł należy upatrywać�
w umiejętności autorskiego omiatania czułym okiem rzeczywistości wokół. Czułe oko jest jednocześnie okiem bystrym, 
czujnym. Niezbędne przy tym okazać się może dokonanie pewnego intelektualnego wysiłku w dekodowaniu znaczeń, 
bowiem siła obrazów zamieszczonych w niniejszej publikacji bytuje zarówno w sferze oczywistości jak też imaginacji. 
	 Przedstawione obrazowe atrybuty gwarantują odbiorcy wizualną ucztę. Fotografie, które je posiadają, a za takie 
niewątpliwie możemy uznać prace z niniejszego zbioru, emanują energią otrzymaną od swych autorów, są wypadkową 
ich związków ze światem. 

	 Warto w tym miejscu zapytać, jaki rodzaj iluzji aplikują nam w swoich pracach Autorzy omawianego opracowania? 
Oglądając niezwykłe obrazy „Cichego życia” mamy głębokie przeświadczenie, a nawet pewność, że oto otwierają się 
przed nami światy, będące niezbywalną częścią jak również potrzebą (aczkolwiek niekoniecznie w jazgocie i pędzie życia 
uświadamianą) naszej ludzkiej natury. Wnikamy w sam rdzeń wrażliwości autorów fotografii. Zaświadcza o tym 
wyjątkowa intymność zawartych w publikacji fotografii jak też ujęte w ryzy obrazu spokój, kontemplacja i tajemnica. 

	 Spróbujmy jednak pójść krok dalej. Czym jest obraz fotograficzny, który z premedytacją nie utożsamia się explicite 
z rzeczywistością? Owszem, dekoduje jej znaki, poświadcza jej istnienie, wykorzystuje ją bezpośrednio w roli tworzywa, 
lecz jednocześnie jej nie obrazuje, unieważniając tym samym pozornie mimetyczne konotacje? 
	 To swoisty paradoks obrazów zamieszczonych w niniejszym albumie. Nie są więc one, jak głosił niegdyś Alberti, 
metaforą „okna”, przez które obserwujemy istniejący „na zewnątrz” świat. Autorzy „Cichego życia” pokonali cezurę 
ramy. Rezydują wewnątrz swych fotografii, uczestniczą w nich, są z nimi związani emocjonalną pępowiną. Te obrazy, to 
intymna cząstka osobowości poszczególnych twórców podarowana światu. 
	 Autorzy albumu „Ciche życie” w swojej dyskretnej podróży w głąb siebie wyruszyli po wewnętrzny skarb, po ową 
nieuchwytną, unikalną wartość, którą Platon nazywał „agalma”.  
	 Gdzie więc rezyduje ów platoński „przedmiot pożądania”? Wydaje się ponad wszelką wątpliwość, że odnajdziemy 
go w prostocie obrazowania przywołanych fotografii. Dzięki temu „Ciche życie” jawi się nam jako kondensat myśli, 
uczuć, „śladów” realności, a nawet objawień. 

	 Fascynacja światem, demaskowanie jego powierzchownej, pozornej oczywistości, podskórna penetracja ukrytych 
sensów zdumiewającego teatru życia – oto siła emanująca z albumu „Ciche życie”. 
	 Duchowy pejzaż zamieszczonych w nim prac opiera się na pozornej dychotomii polegającej na wnikliwej obserwacji 
rzeczywistości, ukazywanej poprzez „banalność” przedstawień. Fundament wszelkich odczytań, symboliczne 
odniesienia ukryte są pod powierzchnią pozoru. 
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	 Należy dopowiedzieć, iż twórcy, realizując temat, zmierzyć się musieli z trudną sztuką oswojenia rzeczywistości, 
„dopasować” ją do swej wrażliwości, skorelować z własnymi predyspozycjami czy z nieuchronnymi fluktuacjami świata 
wokół. Starali się ją przyrównać do stanu, który można by nazwać sensualną relacją z otoczeniem, poniekąd zamykając 
swoje obawy, myśli, radości, rozterki w zwyczajnych, powszednich, banalnych obiektach czy artefaktach. Fotografia�
w tych realizacjach jest więc zgoła czymś więcej, niż jedynie prostym posłańcem rzeczywistości. 
	 Zanurzając się coraz głębiej – niczym w heideggerowskim „światoobrazie”, rozumianym jako inspiracja 
rozpatrująca rzeczywistość jako sferę obrazowości – w krwioobieg tych fotografii, poczujemy spokój, może nawet 
ukojenie, zgłębimy istotę ciszy w cudownych,  autorskich konstelacjach wyjętych z uniwersum rzeczywistości. 
	 Motywację dla podjęcia wysiłku zanurzenia się w „zwyczajność”, ukazania skomplikowanej tkanki świata poprzez 
„pospolitość” artefaktów, prostotę i łagodność przedstawień uzasadniać mogłyby słowa Andrzeja Jerzego Lecha: 
„wszystko co ciekawe znajduje się zaledwie pół metra od ciebie”. 


•••

	 Trzeba zaznaczyć, iż bardzo wyrazista, a jednocześnie do pewnego stopnia tożsama poetyka kadrów w przemyślny 
sposób jednoczy prace w albumie. Częścią wspólną fotografii zamieszczonych w opracowaniu jest niewątpliwie 
świadomość braku jednoznacznie przypisanej tożsamości przedstawianym obiektom. Zachodzą tutaj nieoczekiwane 
„metamorfozy”, przetworzenia, korespondencje znaczeń. 
	 Innym wspólnym, konstytutywnym i jednoczącym zarazem aspektem dotyczącym fotografii zamieszczonych�
w albumie jest rola światła. Światło jest w istocie prymarnym czynnikiem budującym obraz. To, rzecz jasna, tlen 
fotografii. Obserwujemy jego „realistyczne”, innym razem „magiczne” czy wręcz „mistyczne” przejawy.  
	 Fotografowie uczestniczący w projekcie „Ciche życie” eksponują jego niezbywalne istnienie w przeróżny sposób�
i z rozmaitym natężeniem. Niezależnie od tematyki fotografii, swobodnie operują jego „dualną” naturą, próbując 
wyrysować swój intymny odcisk świata. 


•••

	 Wracając do zasadności podjęcia niniejszego, fotograficznego wyzwania: jakiego rodzaju przesłania w dzisiejszym, 
niełatwym czasie moglibyśmy poszukiwać my, odbiorcy, w przedstawionych w albumie pracach?  
	 Wydaje się, że nie będzie przesadną nadinterpretacją stwierdzenie, że projekt ten, to swoista permutacja 
„komunikatu słanego nam z mroku wyidealizowanej przeszłości”, jak niegdyś odniósł się Jerzy Busza do prac 
wspomnianego już A. J. Lecha z „Kalendarza szwajcarskiego, rok 1912”.  
	 Wszak twórcy powołanych do życia obrazów, zaprezentowanych w albumie „Ciche życie”, tłumacząc przy ich 
pomocy rzeczywistość, poszukują ostatecznie podobnych relacji i odniesień. Pośrednio wypływa to z wymowy samych 
przedstawień. Również pragną przywrócenia „czasu idealnego”, być może nieco inaczej rozumianego, jednak 
nawiązanie do koncepcji „braku” czy nawet poczucia „utraty” w niektórych realizacjach jest wymowne. 
	 Wydaje się więc, że mentalna podróż do możliwych światów przedstawionych czy wykreowanych przez autorów 
„Cichego życia” jest tak samo możliwa i uprawniona. 
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ciche życie 


Eksperyment społeczny „ciche życie” powstał 
z inicjatywy Krzysztofa Szlapy w okresie pandemii COVID-19.  


	 Jest próbą podjęcia działań twórczych w szczególnej sytuacji życiowej  

wynikającej z ograniczeń w kontaktach międzyludzkich.  
Nabór autorów do projektu odbył się za pośrednictwem mediów społecznościowych.  

Ostatecznie wzięły w nim udział 24 osoby.  


	 Zadaniem uczestników było zobrazowanie przy użyciu fotografii hasła „ciche życie”.  
	 Projekt został zrealizowany jako niezależna inicjatywa, w całości w formie wirtualnej  

poprzez wideokonferencje oraz publikację niniejszego, elektronicznego wydawnictwa. 
  

	 Celem projektu jest po pierwsze podtrzymanie relacji międzyludzkich w czasie izolacji.  
Po drugie dostarczenie szerokiemu gronu odbiorców albumu fotograficznego, 

 który może stać się okazją do spojrzenia na zaistniałą sytuację z innej perspektywy.  


autorzy fotografii: 


Antoni Antczak • Jarosław Broniewski • Dariusz Czapla 
Radosław Czapla • Mateusz Droździewicz • Agata Ernestowicz 

Sabina Gajda • Izabela Gryczyńska • Wiktor Kornaś 
Lilianna Ligęza-Jasik • Jolanta Lipowczan-Stolarczyk • Kamil Myszkowski 

Marta Nowakowicz-Jankowiak • Jerzy Orawski • Agnieszka Pacek 
Zbigniew Pytlik • Anna Czakon • Krzysztof Szlapa 

Joanna Śledzik • Sylwester Taras • Dariusz Trześniowski 
Barbara Wachowicz • Tomasz Warzyński • Tomasz Zygoń 


zdjęcia na okładce: Kamil Myszkowski (przód), Agnieszka Pacek (tył) 


wszystkie prawa zastrzeżone 


projekt pod patronatem: 
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