
DYPLOMY - 2010
PREZENTACJA WYSTAWY ABSOLWENTÓW STUDIUM FOTOGRAFII ZPAF



Wystawa „Dyplomy - 2010” eksponowana w Starej Galerii ZPAF 
przy Placu Zamkowym 8 w Warszawie w dniach od 6 do 18 września 2010 roku.

Ekspozycja objęła trzynaście projektów autorskich absolwentów i absolwentek trzeciego roku 
Studium Fotografii, prowadzonego przez Okręg Warszawski ZPAF, którzy pod koniec czerwca 
obronili dyplomy. Projekty dyplomowe realizowane były przez cały poprzedni rok, pod opieką 
promotorską wybitnych wykładowców Studium: Wojciecha Druszcza, Mikołaja Grynberga, 
dr Prota Jarnuszkiewicza, dr Adama Mazura, Andrzeja Zygmuntowicza i Pawła Żaka. 
Prace dyplomowe, pokazane na wystawie prezentują różnorodność obszarów tematycznych. 
Obecne są różne techniki i gatunki fotografii - od dokumentu, przez fotografię inscenizowaną 
po działania o charakterze konceptualnym. Całość prezentacji cechuje szeroki zakres kompetencji 
technicznej oraz indywidualności twórczej młodych autorów. 
Kuratorem wystawy była Jolanta Rycerska, członkini komisji dyplomowej, w skład której 
weszli także dr Jowita Mormul, prof. Zbigniew Tomaszczuk i prof. Zbigniew Wichłacz. 

Autorzy wystawy: 
Marta Ankiersztejn, Marzena Bigaj, Marta Bulińska, Maciej Cieślak, Karol Kaczorowski, 
Natalia  Kuran, Piotr Młynarczyk, Dawid Rojkowski, Gabriela Ruzicka, Monika Smolińska, 
Anna Urbańska, Magdalena Wdowicz-Wierzbowska, Justyna Wołoszyn.



MARTA ANKIERSZTEJN
„Szepty i krzyki” promotor dr Prot Jarnuszkiewicz

Ciało w moim odczuciu może być jednocześnie częścią natury jak i stanowić jej całość. Nie istnieje określona granica, przy której można by określić, 
gdzie ciało się zaczyna a zewnętrzna natura się kończy. To od nas zależy jak dużo wolności ofiarujemy ciału, pozwalając mu stać się tożsamym z naturą.
W mojej pracy konfrontuję ciało z obcą materią, mieszam faktury, badam zależności. Odzieram z kontekstów by zaraz potem mocno je narzucić. 
Przy tym staram się nie obnażać, nie nazywać i za wszelką cenę uciekać od stereotypów. Ciało ukazane na moich fotografiach czasami wstydliwie się chowa, 
szeptem zaznaczając swoją obecność, innym razem wykrzykuje swoje emocje, tylko sobie właściwymi środkami ekspresji. Wciąż pozostaje jednak w intymnej 
relacji z obserwatorem, dając silny wyraz swojej… cielesnej obecności.
Praca nad dyplomem fascynowała mnie głównie ze względu na możliwość obserwacji ciał modeli jako ruchomych rzeźb, falujących pejzaży. 
Będąc w bliskim kontakcie z modelem mogłam zaobserwować jak przy delikatnym ruchu, zmianie oświetlenia jego ciało zupełnie zatracało kontekst 
przynależności do konkretnej płci czy kultury, stając się dla mnie zestawem linii, faktur, dając szerokie pole do abstrakcyjnych skojarzeń. 
Dużo satysfakcji przyniosła mi praca z obrazem fotograficznym jako pewną układanką, której elementy składowe są od siebie zależne i dopisują się nawzajem. 
Przy czym ekscytujące jest to, że każdy odbiorca może stworzyć za pomocą tych puzzli swoją własną opowieść.

Marta Ankiersztejn

„Ciało pozostaje dla człowieka zawsze tajemnicą. 
Ono jest źródłem przyjemności i bólu, świadomość czekającej człowieka śmierci wiąże się z jego rozpadem. 
Ono sprawia, że człowiek czuje się z życia zadowolony lub jest złamany bólem i cierpieniem. 
Od niego zależy w znacznej mierze obraz własnej osoby. 
Ono przyciąga lub odpycha innych ludzi. Ono daje realność życiu. Jako istoty bezcielesne stalibyśmy się nierzeczywiści.”

Antoni Kępiński, „Lęk”







MARZENA BIGAJ
„Odrzuceni” promotor dr Prot Jarnuszkiewicz

... Jeśli nie zawsze to czasami każdy trzyma przed sobą symboliczną szybę, aby zasłonić się, zagrodzić dostęp do siebie. W niektórych przypadkach stanowi to 
formę obrony przed nieznajomym a czasami niebezpiecznym światem. Zdarza się również, że taka szyba jest symbolem odrzucenia przez osobę, która ją 
trzyma. Z powodu braku samoakceptacji lub braku zgody na otaczającą rzeczywistości stanowi sposób na zamaskowaną egzystencję. Taka szyba uniemożliwia 
pełny kontakt z innymi ludźmi w podwójny sposób. Nie jest całkowicie przezroczysta, co sprawia, że obserwatorzy widzą niezbyt wiele, a jednocześnie osoba 
zasłaniająca się nie postrzega dokładnie obrazu zza szyby. Kontakt jest więc dla wszystkich (dla tych przed i za szybą) utrudniony. Poza tym osoba trzymająca 
swoją pleksi nie musi koniecznie być odrzucona przez innych. Chodzi mi raczej o to, że ona sama stawia się w takiej narzuconej z góry roli 
i nie daje pozwolenia na głębsze relacje z innymi.  
Tak więc cykl fotografii „Odrzuceni” mógłby nie kończyć się na dziesięciu pracach i stanowić uniwersalną opowieść o człowieku a przede wszystkim 
o samej autorce fotografii. Na kolejnych zdjęciach pozowaliby przypadkowi ludzie, niezależnie od wieku, wykształcenia, płci, ustawieni w starych, 
zniszczonych klatkach schodowych lub pustych, mrocznych pomieszczeniach. Stanowiliby dla mnie przede wszystkim tło do znalezionej szyby 
a jednocześnie tło do opowiedzenia o sobie. Wszystkie moje prace są jakby biograficzną książką o mnie, w której opowiadam poprzez kolor, 
fakturę, kontrast i kompozycję o sobie, o mojej wrażliwości, o moich wyborach, decyzjach, pasjach, o wszystkim, co dla mnie jest ważne. 

Marzena Bigaj













MARTA BULIŃSKA
„Cisza Niebyłego” promotor dr Prot Jarnuszkiewicz

[...] Zdjęcia mają charakter zapisu stanów emocjonalnych, jawiących się jako migawki do których być może niezbędny jest autokomentarz. 
Stanowią ślad tego co niebyłe. 
Pierwsze kadry powstały bez konkretnego zamiaru i pragnienia, wywołując nieoczekiwany powrót niepokoju i pustki, wszystkiego „niebyłego”
co zrodziło się we mnie i czemu pozwoliłam zrodzić się wokół mnie. Projekt stał się również w niektórych momentach studium samotności i tęsknoty. 
Pojawiły się pytania czy takie emocje są w ogóle możliwe do sfotografowania, czy nie wymknie mi się część istotnych informacji ? 
Zdjęcia nie przedstawiają zachowań, a stan duszy. Są powrotem do przeszłości, do uczuć, do stanu egzystowania obok własnego „ja”. 
Są one jednocześnie dowodem walki o to, by ten stan nie kreował przyszłości. 
[...] Każda fotografia jest stopklatką ciągu emocji, więc razem stanowią całość ale jednocześnie każda może istnieć autonomicznie. 
Nieoczekiwanie projekt pozwolił mi upewnić się , że dziś „niebyłe” już mi nie towarzyszy. Pozostała cisza.

Marta Bulińska























MACIEJ CIEŚLAK
„WOJOWNIK ORINKA – bajka masajska” promotor Mikołaj Grynberg

Projekt jest fotograficzną ilustracją jednej z bajek afrykańskich. Powstał w trakcie moich trzech podróży do Laikipii, enklawy zamieszkałej przez plemię Masajów, 
leżącej na terytorium Kenii. Podróże odbyłem w latach 2008 -2010. Większość prac wykonałem w kwietniu 2010, w czasie mojego ostatniego pobytu w Kenii. 
Miejscem zdjęć były wioski gminy masajskiej Il Ngwesi oraz wioska Chumvi w pobliżu miasta Nanyuki. Każdą z tych wiosek odwiedziłem przedtem dwukrotnie.

„Wojownik Orinka” to jedna z wielu afrykańskich bajek archetypicznych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jest opowieścią o męskiej podróży 
inicjacyjnej: marzeniach, stracie, poczuciu słabości, pokonywaniu lęków, słuchaniu ludzi, nie uleganiu pozorom oraz odkryciu i uznaniu własnej siły. 
Afryka jest bodajże największym na świecie rezerwuarem starych bajek i opowieści.  Większość z nich, w tym „Wojownik Orinka” nie jest nigdzie zapisana 
i egzystuje tylko w formie przekazu słownego. Projekt stworzył więc niepowtarzalną okazję do utrwalenia tego przekazu. [...]

Maciej Cieślak



























































KAROL KACZOROWSKI
„Baśnie braci Grimm” promotor Andrzej Zygmuntowicz

Baśnie spisane przez Braci Grimm często były wykorzystywane do wychowywania dzieci. Pokazują przecież archetypy zachowań, 
pozwalają uczyć się na cudzych błędach. Nie są jednak moralizujące a pokazują, że świat nie jest czarno-biały i dobro nie zawsze zwycięża. 
Mają mroczny klimat, daleki od dzisiejszych interpretacji Disney’a. 
Są bardzo zwięzłe a każdy pokazany w nich element coś symbolizuje i ma jakieś znaczenie, często głęboko ukryte.
Zainteresowało mnie umieszczanie w baśniach drugoplanowych bohaterów. Co reprezentują ? Po co zostali wprowadzeni ?
Stworzyłem serię zdjęć przenoszącą tych „nie tytułowych” bohaterów do współczesnej rzeczywistości.
Zdjęcia w pierwszej chwili mogą zdawać się mieć mało wspólnego z klasycznie rozumianym dokumentem. 
Sfotografowane sytuacje, pomimo pełnej kreacji mają jednak mocne zaczepienie w rzeczywistości. Są odtworzeniem prawdziwych obrazów z życia, 
nie ma w nich nic nieprawdopodobnego. Przy tworzeniu zdjęć nie kierowałem się jakąś jedną sztywną regułą formalną, również każda baśń jest inna, 
czasem nawet pod kątem formy.  Za wspólny mianownik uznałem tylko to, że w moich baśniach bohaterowie są ludźmi młodymi, 
a przedstawione sytuacje są nie do końca pozytywne.

Karol Kaczorowski
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 NATALIA  KURAN
„monolog ciszy…” promotor dr Prot Jarnuszkiewicz

Motywem przewodnim projektu jest SKOJARZENIE. Moją intencją było przedstawienie dwóch elementów w pewnym porządku i harmonii, 
poprzez nadanie im znaczenia. Jest to refleksja nad relacjami między człowiekiem i jego otoczeniem. 
Fotografie mają poetycką aurę, zabarwioną melancholią, wyciszeniem i nieobecnością, natomiast kompozycja przedstawia zapis stanów emocjonalnych. 
Prezentowane sceny mają znaczenie uniwersalne, będące wartością ponadczasową. 
Prace skojarzone w pary przedstawiają pozornie różne światy. Jednak zamierzony dualizm pokazuje wzajemne dopełnianie. Obecność detali wyróżnia 
poszczególne obrazy, a jednocześnie potęguje ich współistnienie, nadając im nową wartość. Przestrzeń w takim układzie form nabiera nowego znaczenia.   
Istnieje związek między człowiekiem pokazanym na tle jego otoczenia, a fragmentami krajobrazu. Widać tu wzajemną relację i integralność współistnienia.
Postać sprawia wrażenie zamyślonej, zawieszonej w czasoprzestrzeni, biernej wobec otoczenia. Tło dla ukazanych scen stanowią surowe i jednocześnie 
bliskie postaci przestrzenie. Mimo, że nie widać twarzy postaci, daje się odczuwać emocje z niej emanujące. 
Fotografie prezentujące plany pozbawione istnienia człowieka, jedynie akcentują jego obecność. 
Dzięki temu zabiegowi obrazy zyskują znamiona opuszczenia. Niedopowiedzenie wzmaga efekt napięcia, swoistego niepokoju.  
Przenikanie się kadrów, ich wzajemna interakcja umożliwiła zbudowanie nastroju zadumy, autorefleksji zmierzającej w kierunku kontemplacji.  
Myślę, że każdy odbiorca będzie mógł zinterpretować je na swój sposób, dzięki czemu osiągnięty zostanie cel mnogości subiektywnych obrazów.

Natalia Kuran













PIOTR MŁYNARCZYK
„Opowiadania rodzinne” promotor Mikołaj Grynberg

Długo zastanawiałem się, co tak naprawdę dla mnie jest ważne. Co jest sensem życia? Czy można być szczęśliwym i jak to szczęście osiągnąć? 
Gdzie szukać miłości i przyjaźni? Odpowiedź jest jedna –  rodzina. 
To wspólnie spędzane święta czy urodziny, ale przede wszystkim wspólne spożywanie posiłków przy stole, które zbliżają do siebie domowników. 
Żyjemy w ciągłym biegu i szumie medialnym a jednym z łączników rodziny jest właśnie stół. Przy nim możemy spotkać się całą rodziną, porozmawiać, 
tu dzielimy się sukcesami i porażkami, tu rozwiązujemy wspólne problemy czy konflikty, które są nieuniknione. Ważne jest aby dojść do kompromisu, 
który „wyleczy” zaistniały spór. Wszystkie te sytuacje i wydarzenia łączą członków rodziny i kształtują wspólne zainteresowania. 
Do takiego właśnie stołu posadziłem swoją najbliższą rodzinę. Słuchałem co chcieli mi powiedzieć, co przekazać, co ich smuci, a co cieszy. 
Wszyscy myślimy inaczej i kierujemy się różnymi wartościami, ale każdy z nas chce odnaleźć w życiu szczęście. Baz radości nasze życie nie na żadnego sensu. 
Dlatego żyjmy tak jak chcemy, róbmy to co chcemy i co nas bawi, co jest dla nas najważniejsze a na pewno odnajdziemy sens swojego życia.

Piotr Młynarczyk

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne.
 I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu. „

Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)



Teściowa nie jest moim wymysłem, 
a jednak wciąż się poznajemy.



To co kiedyś ojciec mi pokazał, 
wciąż odzywa się we mnie.



Prawda jest taka, że bez matczynej 
miłości nie byłbym tym kim jestem.



Miłość prawdziwa - małżeńska tym się 
odznacza, że trwa nieporuszona przez cały czas.



Dawno temu nie byłem świadom 
jak dla mnie ważna stanie się fotografia. 



Starszy syn bardzo lubi grać 
na gitarze i na moich nerwach.



Życie jest smaczne dlatego szwagier wierzy, 
że można okazać miłość gotując i karmiąc.



Szwagierka jest jak wino ... pasuje do 
dań serwowanych przez swojego męża.



Ktoś wymyślił śniadanie i zupę mleczną, mój 
młodszy syn wciąż się pyta: dla kogo i po co ?



PIOTR MŁYNARCZYK
„W linii ... ” promotor Mikołaj Grynberg

Projekt ten powstał na bazie moich „Opowiadań rodzinnych”.
Przeglądając stare fotografie rodzinne moje myśli kłębiły się przede wszystkim przy osobach, których już nie ma a moim pragnieniem była chęć spotkania się 
z nimi, chociaż przez chwilę. Pełniąc rolę łącznika kilku pokoleń podróżuję w czasie, od chwil bardzo odległych po teraźniejszość. 
Może to moja forma pielgrzymki duchowej a może ucieczka przed czymś mało istotnym.  
Oby tylko ta wędrówka w poszukiwaniu odpowiedzi nie stała się tułaczką bez celu …

Piotr Młynarczyk

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne.
 I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu. „

Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)



Czy wszystkie dzieci w jego wieku 
„kręcą” swoimi rodzicami ?



Synowie są częścią układanki mojego życia.



Na tym etapie życia mojego 
taty przyszedłem na świat.



Nie tylko ja do niego przyjeżdżałem, 
ale ja to robiłem w podskokach ... 



Tego dziadka nigdy nie udało mi się poznać, 
wielka szkoda, podobno był wyjątkowy. 



DAWID ROJKOWSKI
„NIX ELEKTRICO!” promotor dr Prot Jarnuszkiewicz

Projekt prezentowany jest w kształcie dwujęzycznej książki. Składa się z trzech części: tekstów z polskiej i niemieckiej wersji publikacji 
„Ocaleni z Mauthausen”, dwunastu obrazów ciała oraz dwunastu obrazów narracyjnych.

Sprawa wojny, obozów, holokaustu odkąd pamiętam była mi bliska. Nigdy też nie chciałem umieścić jej w ramach sztuki. Bałem się tego.
Myślałem o słowach Adorno, bałem się patosu i banału. Jednak proces tłumaczenia książki „Ocaleni z Mauthausen” na język niemiecki wytworzył 
nową jakość w osobistym odbiorze tego tematu. Siedziałem nad manuskryptem kilka miesięcy – wieczorami po pracy, w weekendy, podczas urlopu. 
Obracałem każdą wypowiedź, każde zdanie, każde słowo po kilka razy, by odtworzyć je w języku nie obcym, lecz docelowym. 
Pisałem tę historię od nowa, przeżywając każdą sytuację, wypowiedź jak własną, zachowując jednocześnie charakter narratora.  […]
Miesiąc po opublikowaniu książki „Errettet aus Mauthausen” jadę na uroczystości 65. rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen, 
gdzie spotykam się z grupą byłych więźniów. Siedząc wieczorem przy wspólnym stole, chcę poznać ich nazwiska. One są mi znane. Nie pytam o imiona. 
Opowiadają … „Pamiętam…”, „wtedy w rewirze…”, „pożegnanie z ojcem w Gusen…”, „blokowy…”.
Książka żyje już własnym życiem. Robię dla nich kilka zdjęć, zabieram kamyk z kamieniołomu, kupuję trzy pocztówki z obozu koncentracyjnego i odjeżdżam.
Niniejszy album to swego rodzaju wytrych. Nie jest o holokauście. Jest o mnie. Pokazuje, co działo się ze mną w ciągu kilku miesięcy, 
kiedy zajmowałem się bardzo intensywnie holokaustem. Jest (także) opowieścią o pracy tłumacza.

Dawid Rojkowski



Myślę, że to już koniec. 
Już po wszystkim.  
Lecz...  To chyba nigdy nie minie...

Emocja



Pierwszego dnia pracy w krematorium 
paliłem kolegę – tego pierwszego pamiętam.



Do jednego pieca krematoryjnego 
można było wsunąć jednocześnie 5 osób. 
5 ludzi w jednym piecu i 5 w drugim, 
czyli jednocześnie można było palić 10 ciał.
Czas na spopielenie zwłok wynosił około 2 godzin. 
Dziennie można było spalić maksymalnie 120 osób.



„Ludzie ! Uciekajcie stąd ! 
Tam was czeka śmierć !” 
Oni patrzyli na mnie tępym 
wzrokiem ludzi już nieżywych.
Żaden się nie ruszył.



Szukałem samotności. 
W obozie ciągle byłem wśród ludzi, 
nigdzie nie mogłem być sam, być sobą, 
pomyśleć o czymś. Nigdy nie było takiej chwili. 
Chciałem być sam. Sam, sam, sam… 



W obozie było dwóch znanych wróżbitów. 
Wieczorem, gdy mieliśmy chwilkę wolnego, 
można było pójść do nich i wróżyli za papierosy.
Mówił o samych przyjemnych rzeczach, 
które mnie czekają po wojnie, 
jakie to będę miał po obozie cudowne życie, 
jakie to będą niebiańskie warunki.



Nie wiem, czy Grisza był „kochanką” kapo.
Ale jak ich wspominam, to widzę Sancho 

Pansę i don Kichota, tyle tylko,że don Kichot 
był chudy, a ten kapo był postawny. 

Bardzo opiekował się Griszą. To było coś, 
co ten układ uwznioślało, nawet jeśli był 

on erotyczny. Stosunek kapo do Griszy był 
tak tkliwy, sympatyczny. To był jakiś promyk 

w tym całym zdziczeniu, w ustawicznej 
wrogości, jaką obserwowało się wokół.



„Tu masz cały plac. Narysuj teraz klomby, 
ścieżki i tak dalej.” Na drugi czy trzeci 

dzień poszedłem z projektem 
do mojego szefa, który się zachwycił: 

„Mensch, das ist wunderbar !” 
{Człowieku, to jest wspaniałe !}.

Powiedziałem, że aby to zrobić, trzeba 
przynieść ziemię, kamienie, piasek, żwir. 

Nasadziliśmy krzewów i kwiatów. 
Ogród został zrobiony.



Czasami w nocy, jak wychodziłem się załatwić, 
patrzyłem na księżyc w pełni i myślałem: Mój Boże, 
patrzymy jednakowo na księżyc – ja tu, w obozie, 
i moja rodzina tam, u siebie. Gdyby było możliwe…



… maszyna, że nalewali wody 
i pod ciśnieniem badali pociski. 
To były pociski 150 mm, z huty 
przychodziły do nas skorupy
z odlewu. U nas to się obrabiało, 
lakowało czarną farbą od środka.
Musieliśmy brać ze sobą szablony 
samolotowe, to znaczy formy 
z blachy. Z nich produkowano 
kadłuby Messerschmitta 109 
i Messerschmitta 609.
Taki kadłub składał się 
z czterech szablonów.



„Hrabia Roland leży pod sosną, ku Hiszpanii obrócił twarz…”
„Daremne żale, próżny trud/Bezsilne złorzeczenia !” 
Najpierw „Stille Nacht, heilige Nacht”. 
Potem „Bóg priedwiecznyj narodiłsia”. 
Koledzy zrobili chórek i zaczęli śpiewać: 
„Bóg się rodzi, moc truchleje…”
… bo miałem portki Afrikakorps, 
piaskowego koloru, miały wysokie zapięcie…



Aresztowany 10 sierpnia 1944 w Aninie, z obozu przejściowego w Pruszkowie trafił we wrześniu do Mauthausen 
(nr 93136), zmarł w 2005 roku. nagr. K. M.- M.  Schutzhaftlagerführer – esesman, szef więźniarskiej części obozu,
… oznaczający kategorię więźnia; zwykle na winklu umieszczano pierwszą literę



Prof. Kochanowski: 
„Wyjątkowo… z pewnością nie jest to lektura łatwa…
od której wręcz trudno się oderwać…”



Narracja



























GABRIELA RUZICKA
„Skryte” promotor Paweł Żak

Całe życie boję się śmierci. 
Z przerażeniem myślę o momencie przejścia. 
Lękam się utraty bliskich.  
Boję się, że nie wiem dokąd zmierzam 
i że nic po mnie nie pozostanie, 
nic wartościowego i ważnego dla innych ludzi. 
Za egzystencjalistami powtarzam, 
że zależy mi nie tylko na wegetacji, ale na istnieniu, 
nie na trwaniu, ale życiu z sensem. 

Poprosiłam kilkanaście bliskich mi osób, żeby podzieliły się ze mną swoimi lękami, lękami egzystencjalnymi właśnie. 
Owocem naszych spotkań są portrety moich rozmówców i – często bardzo osobiste – wypowiedzi, które na białej stronie zdjęcia napisali sami bohaterowie. 

Gabriela Ruzicka

























GABRIELA RUZICKA
„Gender First Aid Kit, czyli domowe metamorfozy” promotor dr Adam Mazur

W zachodniej kulturze, zmieniające się w czasie, wzorce kobiecości i męskości przestały być kategoriami oczywistymi 
– teraz teoretycznie „każdy może stać się każdym”, wystylizować wręcz swoją tożsamość. 
Służy temu „Gender First Aid Kit” – produkt przyszłości – umożliwiający domową metamorfozę. 
Tym bardziej, że już nie tylko kobieta, ale i mężczyzna tworzy swoją tożsamość poprzez konstruowanie wizualnego image’u 
– estetycznego i seksownego, odpowiednio przystrojonego ciała. 
Zestawy, z jednej strony, wychodzą naprzeciw naszej ciekawości „innego” i pozwalają poczuć się w skórze przeciwnej płci (pielęgniarka + hydraulik). 
Z drugiej strony pokazują, jak bardzo musimy się przebrać za kobietę czy mężczyznę, bo kobieta, która wkłada buty na obcasie i maluje sobie usta, 
tak samo jak mężczyzna, chcący choćby przez chwilę być kobietą, „przebiera się za kobietę” (laska i macho). 
W kulturze konsumpcji tożsamość jest stopniowo „wymywana” z umysłu i przenoszona na „powierzchnię”. 
Jednak skoro „habit mnicha nie czyni”, czyż mógłby czynić mężczyznę i kobietę ?

Gabriela Ruzicka



pielęgniarka + hydraulik



laska



macho



MONIKA SMOLIŃSKA
„Auto-portret małżeński” promotor dr Prot Jarnuszkiewicz

Zestaw jest opowieścią o mnie i moim mężu. Punktem wyjścia była praca nad moim autoportretem, jednak z biegiem czasu pojawiła się chęć 
znalezienia i sfotografowania podobnych stanów emocjonalnych również w najbliższej osobie. Ostatecznie cykl składa się z ośmiu zdjęć. 
Każde z nich przedstawia emocje, które zazwyczaj zachowujemy wyłącznie dla siebie. Mimo tego, że znamy się od wielu lat, każde z nas ma swój 
wewnętrzny świat lęków, smutków i trudnych wspomnień, które przeżywamy w skrytości i zamknięciu swojego wnętrza. Każdy z nas jest samotny, 
niezależnie od tego ile osób mamy wokół siebie. Uświadomiłam sobie, że swoją samotnością nie możemy się z nikim podzielić, ponieważ jest zbyt 
intymna i inna od samotności drugiego człowieka. Nawet najbliższa osoba nie jest w stanie odczuwać jej w ten sam sposób. 
Samotność istnienia, która jest nieodzowną częścią naszego osobowego bytu, pozwala nam poprzez przebywanie z samym sobą, skonfrontować się 
z własnymi myślami i zanurzyć we własnym „ja”, dlatego też czasem tęsknimy do ukojenia negatywnych emocji w spokoju i uciszeniu wewnętrznym. 
I choć samotność z natury przywołuje w nas negatywne skojarzenia, trudno jest nam ją zaakceptować, to nie możemy się bez niej obejść, 
aby móc w pełni funkcjonować we współczesnym wszechświecie. 
W trakcie pracy nad projektem odkryłam, że nasze ucieczki od samotności bywały ucieczkami od prawdy o nas samych. 
Osamotnienie bywało zbyt trudne do uniesienia, jednak ucieczka od niego nigdy nie była dobrym rozwiązaniem. 
Pozwoliło mi to uświadomić sobie, że jedynie odwaga by stanąć w prawdzie i przejście przez chwile odosobnienia , daje nam szanse na jego  pokonanie. 
Próba zrozumienia istoty naszej samotności, jej akceptacji i faktu, że ma ona niewiele wspólnego z odczuwaniem braku czegokolwiek lub kogokolwiek 
daje nam wyzwalającą siłę i napęd do działania. Wówczas samotność może stać się dla nas źródłem inspiracji, dawać poczucie wewnętrznej mocy 
i dystansu wobec codziennej rutyny pełnej lęków i obaw.

Monika Smolińska



















ANNA URBAŃSKA
„fantomy, fantasmagorie” promotor Wojciech Druszcz

We wnętrzu długiego domu mrok jest  aż gęsty,  wydaje się oblepiać ciepłym i wilgotnym, natrętnym dotykiem.
Ciemność pulsuje, pręży się i drga przy akompaniamencie rzewnych prastarych pieśni,  przeszywających do szpiku kości nutach 
bambusowych drumli i w tępym, monotonnym rytmie bębnów ze skóry gigantycznych jaszczurek. 
Z mroku rozświetlonego mdłym blaskiem tlącego się ogniska, wyłaniają się kształty – twarze? maski? duchy? – po chwili, zbyt krótkiej, by tego dociec
– rozpływają się w mroku, by za chwilę pojawić się w innym miejscu. 
Pojawiają się i znikają, tak, jak dziesiątki, setki, a może nawet tysiące lat temu – czas nie istnieje, całkowicie się spłaszcza, tracąc jakiekolwiek znaczenie. 
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stają się jednym. Ciemność zaciera coraz bardziej ulotną granicę między światem żywych, a światem duchów. 
Mrok i dym zniekształcają rysy twarzy wykrzywionych w karykaturalnych grymasach, towarzyszących ekstatycznemu, pierwotnemu tańcowi. 
Pod  złowrogimi maskami makijażu z gliny i wapna trudno rozpoznać czyjekolwiek rysy – wszyscy stają się w identyczny sposób anonimowi, bezpostaciowi. 
Trudno nawet powiedzieć, czy wyłaniające się z czerni postaci są ludźmi z krwi i kości, czy zjawami, które pod osłoną mroku, zwabione dźwiękami pieśni,  
przeszły na chwilę z powrotem do świata żywych.   
Równoległe światy splatają się i przenikają, stają jednością. Duchy odejdą z nastaniem światła, zabierając ze sobą zawinięte w liście czerwie i placki 
z mączki sagowej.  Ale będą powracać pod osłoną mroku dopóki ktokolwiek pamiętać będzie słowa pieśni, a ciemność pozostanie ciemnością...

Anna Urbańska













MAGDALENA 
WDOWICZ-WIERZBOWSKA

„Sąsiedzi” promotor Mikołaj Grynberg

Projekt jest rozwinięciem zadania z zajęć z Mikołajem Grynbergiem. Sama narzuciłam sobie wtedy cel, aby portretowaną grupą byli moi sąsiedzi. 
Wówczas jednak trema sprowokowała mnie do stworzenia sytuacji, w której fotografując, a więc obserwując, sama nie jestem obserwowana. 
Tak powstała seria zdjęć wykonanych przez wizjer moich drzwi. Uzyskane w ten sposób obrazy rzuciłam następnie na ich powierzchnię, 
uzyskując efekt ich przezierności. 
Następnym krokiem było wyjście poza te drzwi i nawiązanie rzeczywistego kontaktu. Jak zwykle najtrudniejszy okazał się jedynie pierwszy krok, 
a momenty do których dopuścili mnie z aparatem niektórzy, zaskoczyły mnie samą. Oczywiście nie w każdym przypadku udało się przejść tę samą drogę, 
czasem z powodu nieobecności, czasem niegotowości na taką otwartość. Sytuacje te w projekcie zasygnalizowane zostały pustymi miejscami.
Jest to więc opowieść o moich sąsiadach, ale także o moich z nimi relacjach, a przede wszystkim o moim dojrzewaniu do wejścia z aparatem 
w życie ludzi, których znałam niejednokrotnie jedynie z widzenia.

Magdalena Wdowicz - Wierzbowska
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MAGDALENA 
WDOWICZ-WIERZBOWSKA

„Siedem” promotor Paweł Żak

Projekt to nawiązanie, a zarazem swego rodzaju gra, z motywem martwej natury w malarstwie. Próbując wyobrazić sobie, co dzieje się z malowaną 
kompozycją po zakończeniu pracy przez artystę, doszłam do wniosku, że nie jest to natura całkiem martwa. W pewien sposób nadal żyje i się zmienia… 
Chcąc pokazać to w swoich fotografiach, za punkt wyjścia przyjęłam obraz hiszpańskiego malarza Juana de Zurbarána „Martwa natura z talerzem jabłek 
i kwiatem pomarańczy”  […] - nie chciałam jednak powtarzać układów konkretnych prac malarskich, a jedynie poruszać się w obrębie obowiązującej 
w okresie baroku konwencji. 
Konsekwencją było dotknięcie kwestii upływu czasu, przemijania i zapomnienia. Tematy te, również bardzo obecne w sztuce barokowej, poruszano zazwyczaj 
w kontekście kondycji moralnej człowieka i jego postępowania. Piękno, jasność, dobro to wartości kojarzone z dobrymi uczynkami, a ich przeciwieństwa 
to owoc grzechów lub kara za nie.  Tak narodził się pomysł powiązania moich martwych „martwych natur” z siedmioma grzechami głównymi.
Sztuka od zawsze używała symboli jako sposobu wyrażenia tego, co niematerialne i abstrakcyjne. Dziś wobec, między innymi, przenikania się różnych 
kręgów kulturowych i nakładania się wraz z upływem czasu jednych znaczeń na drugie,  siła, wyrazistość i jednoznaczność tych symboli jest dużo słabsza. 
Dlatego też postanowiłam potraktować elementy symboliczne moich kompozycji w lżejszy, czasem może nieco niepoważny sposób. 
Uczyniłam je obiektami drugorzędnymi i pozostawiłam odbiorcy swobodę przyporządkowania ich do poszczególnych grzechów.

Magdalena Wdowicz - Wierzbowska

















JUSTYNA WOŁOSZYN
„Podróż” promotor Paweł Żak

Projekt ma opowiadać o ekspresji emocji.  Zaczęłam zadawać sobie pytanie, na ile osobisty będzie odbiór fotografii, ile czasu widz im poświęci ... 
Doszłam do wniosku, że same zdjęcia eksponowane w sposób tradycyjny, utracą coś ze swej intymności, że będą pozbawione wyrazu na którym mi zależało.
Moje dalsze poszukiwania w obszarze formy zmierzały w kierunku wzmocnienia przekazu, do stworzenia czegoś w rodzaju spektaklu teatralnego,
gdzie nastrój współtworzy miejsce, pozwalające na głębsze przeżywanie treści. Teatr, czyli miejsce, klimat, światło, obraz ...
Postanowiłam wprowadzić odbiorcę w przestrzeń dla cichej kontemplacji odizolowanej od otaczającego go świata. 
Prace zamknęłam więc w pudełkach z otworami, by pozwolić oglądającemu przeżyć swoistego rodzaju przedstawienie 
- tak jak XIX-wieczny fotoplastykon zabierał widza w PODRÓŻ w inne odległe miejsca.
Spojrzenie w głąb pudełka to jakby podróż w głąb samego siebie. Stan ten dodatkowo chciałam wyzwolić przez umieszczenie aktora 
w nie określonej przestrzeni, gdzie szczegóły otoczenia stają się nieistotne, pozostawiając miejsce na to, co dzieje się w nas, w środku.
Postać na moich fotografiach pozbawiona jest cech pozwalających rozpoznać płeć, czy jednoznacznie przypisać ją do jakiegoś przedziału wiekowego. 
Dzięki temu, odbiorcy patrzącemu na cudzy spektakl łatwiej jest zamienić się z obserwatora we współprzeżywającego.

Justyna Wołoszyn













Muzyka dzięki uprzejmości autora:
"Barock 'N' Roll 2" for electric piano 

by Mansoor Mani Hosseini

Janusz Lirski


