IDEA
– MATERIA
Inny potencjał fotografii
IDEA
– MATTER
Another potential of photography

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
Association of Polish Art Photographers
Lower Silesia Area

Wrocław 2013

Wydawca: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
50-327 Wrocław, ul. Świętego Marcina 4
tel. +48 601 892 607
Artyści:
Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados,
Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz,
Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym,
Roman Hlawacz , Zdzisław Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorowski,
Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak,
Adam Lesisz, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak,
Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna,
Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Małgorzata Jolanta Skoczylas,
Maciej Stawiński, Rafał Warzecha, Jerzy Wiklendt,
Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński
Kurator wystawy: Andrzej Dudek-Dürer
Autor tekstu: Adam Sobota
Redakcja katalogu: Andrzej Dudek-Dürer, Piotr Maciej Nowak
Współpraca redakcyjna: Barbara Górniak, Andrzej Rutyna,
Iwona Wojtycza-Fronckiewicz
Korekta tekstów: Aleksandra Zoń
Tłumaczenia tekstów na język angielski: Michał Włosik
michal.wlosik@gmail.com
Projekt graficzny i skład: Damian Langosz © 2013
www.langosz.eu
		
Druk: NEW Fine Grain
25-212 Kielce, ul. Pod Telegrafem 29
tel. +48 41 361 74 78
e-mail: fine-grain@hot.pl
Nakład: 500 egzemplarzy
ISBN: 978-83-908-442-68

Adam Sobota				
Pomiędzy imitacją a symulacją

Between imitation and simulation

Współczesna technika obrazowania daje coraz większe możliwości tworzenia
iluzji świata realnego, które niekiedy same pretendują do miana realności.
Mogą to być hiperrealistyczne reprodukcje natury, albo sztuczne twory doskonale ją symulujące. W sztuce skomentował to m.in. Joan Fontcuberta, który
kilka lat temu sfotografował fragmenty dzieł malarstwa krajobrazowego, a następnie wprowadził te dane do programu komputerowego, którego funkcją
jest rekonstruowanie pełnego widoku form natury z jej fragmentów. W ten
sposób powstały łudząco naturalistyczne efektowne górskie pejzaże. Inny przykład to wyróżnione na Fotofestiwalu w Łodzi w 2013 r. prace Emilia Pemjeana,
architekta, który odtwarza architekturę ukazywaną fragmentarycznie w dawnych
dziełach malarstwa. Buduje na tej podstawie pełne trójwymiarowe modele,
które następnie fotografuje i filmuje w różnych warunkach oświetlenia, przez
co symuluje dokumentację realnej architektury.
Zacieranie granicy pomiędzy fikcją a realnością może w sztuce bawić i pouczać, kiedy autor czy kurator objaśnia też tajniki zastosowanej procedury.
Ale w innych dziedzinach (produkcja żywności, technika wojskowa, medycyna)
proces ten może już niepokoić. Wybitni komentatorzy cyberkultury niejednokrotnie wyrażali takie zaniepokojenie, jak np. Slavoj Žižek (Przekleństwo
fantazji, Wrocław, 2001). Widzi on potrzebę przeciwstawienia zwykłej codzienności i rzeczywistości skomputeryzowanej. Chce wyrazistego wyodrębnienia
realnego życia od jego mechanicznej symulacji, oraz wskazania na niezmiennie twardy rdzeń jaźni w przeciwieństwie do czyichś ulotnych uczuć i stanów
psychicznych. Žižek obawia się, że granice te są zamazywane przez biotechnologię, symulacje rzeczywistości oraz przez tendencje do zdecentrowania
podmiotu w przestrzeniach wirtualnych. Dowodzi, że jeśli potrafimy rozróżnić
pomiędzy imitacją a symulacją, to jesteśmy w stanie zachować osiągnięty
już potencjał rozumienia. Imitacja jest tym, co podtrzymuje naszą wiarę
w istniejącą uprzednio „organiczną” rzeczywistość, natomiast symulacja dematerializuje scenę rzeczywistości. Sztuczna rzeczywistość generuje pozory,
a więc gdy podporządkowujemy się logice cyberprzestrzeni, to przestajemy
być „u siebie” w świecie materialnym, a i nasze idee mają wtedy pseudomaterialne, fantasmagoryczne wsparcie.
Kiedy przyjrzymy się pracom 31 autorów biorących udział w tej wystawie, to
zauważymy, że właściwie żaden z nich nie zajmuje skrajnego stanowiska we
wspomnianych powyżej kwestiach. Wszystkie te zróżnicowane wypowiedzi
twórcze mieszczą się pomiędzy opozycyjnie definiowanymi pojęciami imitacji
i symulacji, przyciągając naszą uwagę subiektywnymi przekształceniami podstawowej formy fotografii. Eksponowane dzieła można pogrupować stosownie

Modern imaging technology has grown to offer opportunities to create
illusions of the real world that claim to make up reality by their own means.
Be it hyper-realistic paintings of nature or artificial creations that perfectly
simulate it. Among people who have commented on this phenomenon is
Joan Fontcuberta who, a few years ago, photographed fragments of landscape
painting, and then introduced the data into a computer imaging program to
reconstruct the full shape of the forms of nature. The result was spectacular: a set of strikingly naturalistic mountain landscapes. Highlighted at
Fotofestiwal 2013 in Łódź, the works of Emilio Pemjeana, an architect who
restores fragmented architecture from old paintings, serve another example.
Complete three-dimensional models are thus built, and then photographed
and filmed in different lighting conditions, simulating real architectural
documentation.
Blurring the line between fiction and reality in art can be both entertaining
and educational, if the author is also the curator that explains the ins and
outs of the very process. But in other areas (food production, military technology, medicine), this process may be worrying. Prominent critics of cyber
culture like Slavoj Žižek (Curse fantasy, Wrocław, 2001) have often expressed
such concern. He sees the need to juxtapose the ordinary everyday reality
and the computerized one. He seeks to extract the real life from its mechanical simulation, and point to the solid foundation of the self as opposed
to someone's fleeting emotions and mental states. Žižek is concerned that
these limits are being blurred by biotechnology, simulations of reality, and the
tendency to decentralize the subject in virtual spaces. He argues that as long
as we are able to distinguish between imitation and simulation, we are able
to retain the acquired potential of comprehension. Imitation is what sustains
our belief in the pre-existing "organic" reality, while simulation of reality dematerializes the scene of reality. Artificial reality generates a semblance of reality,
and when we surrender to the logic of cyberspace, we cease to feel "at home"
in the material world, and our ideas get, in turn, this pseudomaterial, phantasmagorical support.
When we look at the work of 31 authors taking part in this exhibition, we see
that virtually none of them represents extreme views of the abovementioned
issues. All this creative expression sit between the contrasting concepts of
imitation and simulation, drawing our attention by subjective transformation
of the basic form of photography. The presented works can be grouped into
several general strategies. One of them stays close to the standard representation of nature we expect from the field of photography. It could be described
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do kilku wyodrębniających się ogólnych strategii. Jedna z nich nie oddala
się zbytnio od standardowych odwzorowań natury, do jakich przyzwyczaiła
nas dziedzina fotografii. Można by ją określić jako imitowanie wyglądu rzeczy,
modyfikowane przez temperament fotografa. Tylko u Jerzego Wiklendta
rejestracje napisów na murach, związane z politycznym przełomem w 1989 r.,
są najprostszym stwierdzeniem faktów. Powściągliwość tego autora w operowaniu czarno-białą formą służy też zaznaczeniu dystansu wobec ukazanych
zjawisk. Z kolei Zdzisław Dados podkreśla efektowną kolorystykę i światłocień skalnych pejzaży z Bliskiego Wschodu, co niewątpliwie służy wyrażeniu
emocjonalnych więzi wobec tych miejsc. W podobnym stylu Roman Hlawacz
ukazuje wykute w skalnych ścianach figury Buddhów, podkreślając zespolenie tych historycznych artefaktów z naturą. Zbliżony efekt osiąga też Marek
Maruszak, chociaż on kieruje swoją uwagę na niszczejące elementy architektury. Jednak te fotografie, poprzez uwypuklenie energii światła i oznak
niszczącego działania czasu mówią równie wiele o siłach natury. Podobne
refleksje nasuwają fotografie Stanisława Kulawiaka, na których znamiona
ludzkiej zapobiegliwości konfrontują się z obiektywnymi prawami wzrostu
i destrukcji. Kilku kolejnych autorów z jeszcze większą ekspresją zaznacza
osobistą interpretację fenomenów świata zewnętrznego. Waldemar Grzelak
w serii nastrojowych widoków morskiego wybrzeża skutego lodem osiąga
jakość pozwalającą porównywać te widoki z klasyką malarstwa marynistycznego. Ekspresję lodowych form wykorzystuje też Barbara Górniak, ale w jej
przypadku są to zbliżenia ukazujące specyficzny mikroświat. Z kolei Zdzisław
Holuka wybiera zaśnieżoną przestrzeń jako rodzaj malarskiego tła, na którym
pojawiają się ciemne plamy i linie, jako skutek występujących tam rodzajów
ludzkiej aktywności. Osobnym tematem w tej grupie prac jest portret dziecka
wykonany przez Krzysztofa Saja. Nawiązuje on do poetyki fotografii rodzinnej,
gdzie podkreślane są bliskie relacje i pełna afirmacja. W odmienny sposób
kwestię relacji międzyludzkich rozważa Piotr Komorowski, który rejestruje
stare nagrobki, na których zacierają się resztki informacji o zmarłych. Zagadkowość otaczającego nas świata wyraża też fotografia Sławoja Dubiela, na
której widzimy szare tkaniny zakrywające jakiś obiekt. Prostota tej rejestracji
wzmacnia jeszcze jej niepokojącą tajemniczość, co czyni z niej dzieło niemal
surrealistyczne.
Można powiedzieć, że w wyżej wymienionych pracach idea i materia ściśle
łączą się ze sobą w obrębie preferowanej przez autorów stylistyki. Natomiast
inna strategia – zauważalna na wystawie – opiera się na konfrontowaniu sfer
idei i materii. Tak jest w wypadku dyptyków Adama Lesisza i Doroty Sitnik.
Lesisz zestawił ze sobą dwie fotografie tych samych osób: jako pary chłopców
w 1981 r. i jako pary dorosłych mężczyzn w 2013. Ich identyczne upozowanie
tym bardziej podkreśla nieuchronność przemian i wprawia nas w rodzaj osłupienia wobec dylematu tożsamości i różnicy. Dorota Sitnik, poprzez zestawienie obrazów osoby i pejzażu, z subtelnością poszukuje analogii w tak różnych
formach życia. Intelektualną prowokację, polegającą na przeciwstawianiu
idei i materii, zawierają też dzieła oparte na inscenizacjach, instalacjach
czy eksponowaniu procedur technicznych. Tego rodzaju zabiegi podjęli: Jan
Bortkiewicz, Tomasz Fronckiewicz, Zenon Harasym, Krzysztof Kowalski, Ewa
Martyniszyn i Wacław Ropiecki. Poprzez takie manipulacje wydobywają oni

as imitation of how things look, modified by photographer's temperament.
Jerzy Wiklendt eternalizes inscriptions on the walls associated with Polish
political breakthrough in 1989, which constitute the simplest statement of
fact. Moderation of the author in handling black and white form serves marking a distance from the presented events. Zdzisław Dados on the other hand
emphasizes vibrant color and chiaroscuro of spectacular rocky landscapes
of the Middle East, which is undoubtedly an expression of emotional ties to
these places. In a similar fashion Roman Hlawacz shows statues of Buddhas
carved in rock walls, emphasizing the fusion of these historical artifacts and
nature. A similar effect is achieved by Marek Maruszak, though he directs his
attention more to the decaying architecture. These photographs, however, by
showcasing the energy of light and signs of the destructive power of time say
as much about the forces of nature. Similar thoughts arise from Stanisław
Kulawiak's photographs, where signs of human thrift are confronted with
objective laws of growth and destruction. Several subsequent authors offer
an even more personal interpretation of the phenomena of the external
world. Waldemar Grzelak, in a series of romantic views of the frozen sea
coast, reaches a level of quality resembling those of classical marine painting.
Barbara Górniak also uses expression of ice forms, but shows close-ups of
a peculiar micro-world. Zdzisław Holuka selects the snowy realm as a kind of
background, with dark spots and lines running across it, representing types of
human activity there. A separate topic in this collection is a portrait of a child
by Krzysztof Saj. It refers to the poetics of family photography, emphasizing
close relationship and total affirmation. The issue of human relationships is
differently seen by Piotr Komorowski, who eternalizes old tombstones, with
information about the deceased partially gone. The mystery of the world
around us is also expressed Sławoj Dubiel, where we see pieces of gray cloth
covering an object. The simplicity of the recording is reinforced by its disturbing mystery, which almost makes the work surreal.
We can say that in the above-mentioned works the idea and the matter are
closely linked to each other within the authors' preferred style. Another
strategy – noticeable at the exhibition – is based on the confrontation of the
spheres of idea and the matter. Such is the case of Dorota Sitnik and Adam
Lesisz diptychs. Lesisz juxtaposed two photographs: as a pair of boys in 1981
with the same people as a pair of adult men in 2013. The same pose even
further emphasizes the inevitability of change and puts us in a kind of shock
with the dilemma of identity and difference. Dorota Sitnik, by combining
images of people and landscape, subtly seeks analogies in much different
forms of life. Intellectual challenge, consisting in juxtaposition of idea and
matter, lurks in works based on play, installation or exposition of technical
procedures. Such is the approach of: Jan Bortkiewicz, Tomasz Fronckiewicz,
Zenon Harasym, Krzysztof Kowalski, Ewa Martyniszyn and Wacław Ropiecki.
Through such interventions they extract from visual communication particular aspects associated with conceptual operations that would otherwise
remain hidden, or only implied. Even though these authors also strongly
appeal to the concreteness of the outside world, they clearly point to the
mechanisms of manipulation of photographic message and construction
of its meaning.

z wizualnego przekazu pewne aspekty związane z operacjami pojęciowymi,
które w innym wypadku pozostają ukryte, lub są tylko domyślne. Jakkolwiek
także ci autorzy zdecydowanie odwołują się do konkretności świata zewnętrznego, to jednak dobitnie wskazują na mechanizmy manipulowania przekazem
fotograficznym i fakt konstruowania jego sensu.
Jako jeszcze inną grupę prac dostrzegam te, gdzie daleko idące interwencje
autora w tworzywo kreują inną, bardziej autonomiczną rzeczywistość obrazową. W tym wypadku idea kierująca działaniem jest niejako zamaskowana
abstrakcyjnością materii obrazu, zwłaszcza kiedy obraz ten odrywa się od
konwencjonalnych sposobów identyfikacji. Wiele z tych prac wyraża przenikanie się różnych form czy warstw rzeczywistości. Marek Liksztet w cyklu
Wspomnienia bez wyjaśnień używa w zasadzie metody dokumentalnej, ale gdy
na jednym planie zestawia różne elementy, nadaje to obrazom charakter
fantasmagoryczny. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz także nie objaśnia swoich
intencji wobec zagadkowych operacji przeprowadzanych w naturze, gdzie
izoluje jej wybrane elementy. Inni autorzy poświęcają się interpretacjom
ludzkiego ciała, stosując wyrafinowane zabiegi techniczne. Andrzej Rutyna
i Maciej Stawiński traktują kobiece akty jako obiekty oderwane od konwencjonalnych uwarunkowań i poddające się różnym metamorfozom. Rafał Warzecha
używa wizerunków własnej twarzy, a zastosowany sztafaż i złożone procedury
techniczne stawiają znaki zapytania nad definicją tej osoby. Strategią Andrzeja
Dudka-Dürera od wielu lat jest prezentowanie własnej postaci jako żywej
rzeźby. Zasadniczymi wątkami jego przekazu jest ciągłość osobowych przekształceń oraz iluzoryczność form materialnych, co na tej wystawie potwierdza
przedstawieniami swojej osoby, butów oraz popiołów po spalonych fotografiach. Małgorzata Skoczylas przedstawia niezwykłą wizję zwielokrotnionej
małej postaci pojawiającej się na gałęziach drzew. Sugestia ruchu obecna
w tej kompozycji nadaje jej niemal walor animacji rozwijającej zagadkową
fabułę. Kilka innych realizacji spełnia się w estetyce abstrakcyjnych barwnych
kompozycji, tak jak widzimy to w pracach Czesława Chwiszczuka, Darii Ilow,
czy Waldemara Zielińskiego. Ale i tam istnieją tropy sugerujące istnienie pierwowzorów w fizycznej rzeczywistości, która daje się rejestrować przy pomocy
instrumentów optycznych. Można w tym odczytać przesłanie, że ostateczny
sens takich rejestracji nie jest nigdy przesądzony, ponieważ zależy od intencji
autora oraz od sposobów operowania tymi instrumentami.
Wnioskiem, jaki nasuwa się z przeglądu wszystkich prac jest to, że ich autorzy
nie czują się skrępowani żadną wiążącą dyrektywą tworzenia czy interpretowania fotografii. Szukając odpowiedzi na pytanie o inny potencjał fotografii,
należałoby chyba powiedzieć, że potencjał ten nie kryje się w nowej definicji
jej modelu, ale wyraża się poprzez nieograniczoność możliwych wariantów
obrazowania.

As yet another group is made up of those works which, by authors' farreaching
interventions in the material, create a different, more autonomous pictorial
reality. In this case, the idea behind the action is somewhat masked by abstraction of the image matter, especially when the image is detached from the
conventional methods of identification. Many of the works express merging
of various forms and layers of reality. Marek Liksztet in his cycle Wspomnienia
(Memories), quite without much explanation, uses documentary method, but
by juxtaposition of different elements, he gives them a more phantasmagoric
character. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz also does not explain her intentions
towards mysterious operations carried out in nature, where it isolates selected
elements. Other authors devote themselves to interpretations of the human
body, using sophisticated technical measures. Andrzej Rutyna and Maciej
Stawiński treat female nudes as objects detached from conventional condition, and subject to various metamorphoses. Rafał Warzecha uses images of
his own face, and thus created staffage with complex technical procedures add
question marks to the definition of himself. For years, Andrzej Dudek-Dürer
has used his body as a living sculpture. His message is primarily continuity
of personal transformation and the illusory nature of material forms, which in
this exhibition he confirms with the representations of his person, his shoes,
and the ashes remaining after burnt photographs. Małgorzata Skoczylas
presents her exceptional vision of a multiplied small figure appearing on
branches of trees. The suggestion of movement present in the composition
gives it qualities of an interestingly progressing animation story. Several other
works show aesthetics of abstract color composition, as seen in the works of
Czesław Chwiszczuk, Daria Ilow, and Waldemar Zieliński. But even there, there
are clues that suggest the existence of archetypes in physical reality, allowing
us to record it using optical instruments. The underlying message is that the
ultimate meaning of such record is never certain since it depends on the
intention of the author and the ways he uses these instruments.
The conclusion that can be drawn from the review of all works is that the authors do not feel constrained by any binding directive to create and interpret
images. While looking for an answer to the question about other potential
of photography, we need to admit that this potential lies not in the new
definition of the model, but is channeled by the limitless possible variations
of imaging.



Adam Sobota
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Nawet sto kogutów nie jest w stanie znieść jednego jajka

technika: fotografia, druk solwentowy / format: 100 × 100 cm / rok powstania: 2013

Kruk krukowi…
technika: fotografia, druk solwentowy / format: 30 × 60 cm / rok powstania: 2012
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Czesław Chwiszczuk
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Na Jowiszu

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2013

Urodzony pod znakiem Lwa w 1951 r. Twórczo wypowiada się w fotografii,
filmie oraz instalacjach multimedialnych. Dyplom w 1983 r. na Wydziale
Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi.
Współzałożyciel grupy fotograficznej Format (1972-78) oraz Kręgu Współdziałania Ambalangua (1979-83).

W pogoni za rybą
technika: fotografia cyfrowa, wydruk pigmentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2013

Interesują go relacje zarejestrowanego materiału wizualnego z pamięcią.
Z nich stwarza obrazy, które wchodzą w relacje z odbiorcą.
Od 1984 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W swoim dorobku artystycznym ma szereg wystaw
oraz działań indywidualnych i grupowych, jest autorem zdjęć do kilkudziesięciu filmów (dokumentalnych, fabularnych, animowanych i reklamowych). Jego
prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki, Muzeum Miejskiego Wrocławia,
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.
Obecnie jest profesorem w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
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Zdzisław Dados
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Niezwykle struktury – Petra i

technika: fotografia cyfrowa / format: 30 × 40 cm / rok powstania: 2007

Zdzisław Dados fotografuje ponad 50 lat. Zawodowo zajmował się fotografią
reklamową. Jako artysta pasjonuje się pięknem natury i pejzażem. Uczestniczył w ponad 250 wystawach. Ma na koncie 27 wystaw indywidualnych. Jego
fascynacją jest fizyka kwantowa.

Niezwykle struktury – Petra ii
technika: fotografia cyfrowa / format: 30 × 40 cm / rok powstania: 2007
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Sławoj Dubiel
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Ołtarz

technika: negatyw czarno-biały / format: 100 × 70 cm / rok powstania: 2013

Mieszka i pracuje w Opolu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Od 2000 r. jest członkiem Związku Polskich
Artystów Fotografików, a od 2011 r. Fundacji Warsztatów Fotograficznych 2,8.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 i 2007 r.

Tworzy głównie czarno-białe fotografie, przestrzeni postindustrialnych, np.
Cementownia Groszowice, Fotorealizm, Vedute di Silesia, Dwie tradycje, klasyczne fotografie krajobrazu, np. Pamiątka z Karkonoszy, Fotografia – Nowe Media,
oraz dokument fotograficzny, np. Marginesy historii, Światłoczułe kartki.

www.slawojdubiel.art.pl
efektniedoskonalosci.blogspot.com

13  

Andrzej Dudek-Dürer
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Sztuka Butów po Biennale Weneckim – Paradoks lustra, instalacja metafizyczna

technika: technika mieszana, fotografia, gniecenie, druk laserowy / format: 49,5 × 64 cm / rok powstania: 2013

Fotograf, performer, artysta sztuki mediów, kompozytor i muzyk. Od 1969 r.
realizuje life performance – W Miejscach, w których się pojawia…. Do 1978 r.
artysta żyje w izolacji. W 1979 r. rozpoczyna realizację projektów Sztuki
Podróży na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, usa,
Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii.
Prezentował swoją twórczość i prowadził wykłady m.in. w The Art Institute
w Chicago,

Academy of Art College w San Francisco, Conservatorio Nacional de Música
w Mexico City, School of Art Otago Polytechnic w Dunedin w Nowej Zelandii,
The City Art Institute w Sydney, University of California w Berkeley, na asp
Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawe. Stypendysta Ministerstwa Kultury (2002). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2011).

Sztuka popiołu ze Sztuki Butów oraz Żywej Rzeźby, instalacja metamaterialfizyczna
technika: technika mieszana, popiół ze spalonych fotografii, druk laserowy / format: 49,5 × 64 cm / rok powstania: 2013

Dokumentacje i prace m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Kolekcja Zachęty Dolnośląskiej, Centro de Arte Actual w Barcelonie, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, City
Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago.


www.a.dudek.durer.artwroc.com

15  

Tomasz Fronckiewicz

16   

Portret w platformie cyfrowej i

technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2013

Portret w platformie cyfrowej ii
technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2013

Urodzony w Brzegu (1973). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Stypendysta daad w Brunszwiku (Niemcy). Dyplom z projektowania graficznego u prof. Ludwika Żelaźniewicza. Członek kit – Stowarzyszenia Żywych
Poetów z Brzegu, członek grupy artystycznej Kontynuacja i Sprzeciw.
Prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej bck w Brzegu. Animator kultury. Otrzymał srebrną odznakę Wojewody Opolskiego: Zasłużony dla Województwa
Opolskiego. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg
Dolnośląski. Liczne wystawy w Polsce i za granicą.
www.wojtycza-fronckiewicz.pl

17  

Barbara Górniak

18   

Egzystencja i

technika: fotografia cyfrowa, druk na papierze barytowanym / format: 30 × 40 cm / rok powstania: 2010

Ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz w Wyższym Studium Fotografii afa we Wrocławiu. Należy do Związku
Polskich Artystów Fotografików. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje
się fotografią dokumentalną, przyrodniczą, portretową, subiektywną. Inspiracje do powstawania obrazu fotograficznego czerpie z wnikliwej obserwacji
codzienności.
Fotografia jest dla niej ciągłym dążeniem, twórczym imperatywem do utrwalania własnych spostrzeżeń i komunikowania doznań.

Egzystencja ii
technika: fotografia cyfrowa, druk na papierze barytowanym / format: 30 × 40 cm / rok powstania: 2010

Cykle fotograficzne: Zamki Dolnośląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna
(2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania (2010),
Drzewo życia (2010), Znaki czasu (2010), Pustynia (2011), Powrót Daisy (2012),
Kształt teraźniejszości (2012) prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wystawa Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku (2013) została
pokazana w Hanowerze, Hamburgu, Osnabrück, na zamku Bückeburg
oraz w Brukseli.
Fotografie jej autorstwa publikowane są w albumach, katalogach, czasopismach, na stronach internetowych.


www.gorniak.barbara.artwroc

19  

Waldemar Grzelak

20   

Opowieść w skali minor i

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 60 × 100 cm / rok powstania: 2010

Fotografią zajmuje się 46 lat. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez 20 lat zajmował się zawodowo fotografią studyjną, reklamową
i wydawnictwami reklamowymi.
W moich fotografiach przedstawiam realizm i nastrój tkwiący w naturze i we
mnie, ale nie autentyzm, bo nie kopiuję tego, co widzę, a tym bardziej spojrzenia
już wcześniej stosowanego. Moje fotografie nie udają malarstwa, chociaż
świadomie wybrałem formę pastiszu malarskiego, gdyż jest najbliższa mojej
estetyce. Lubię patrzeć na świat po malarsku.

Opowieść w skali minor ii
technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 60 × 100 cm / rok powstania: 2010

21  

Zenon Harasym

22   

Różowe okulary ii

technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2010, 2013

Różowe okulary iii
technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2010, 2013

Urodził się 1941 r. w Borysławiu. Ukończył Politechnikę Wrocławską w 1964 r.,
a w 1976 r. doktoryzował się w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki
Wrocławskiej. Członek zpaf od 1978 r. Od 1994 r. używa także pseudonimu
Nez O'Hara. Współzałożyciel grup artystycznych: sześć (1961-1962), Odra-65
(1965). Brał udział w ponad 310 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą
uzyskując liczne nagrody. W dorobku artystycznym ma 60 wystaw indywidualnych. W 2009 r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jego prace znajdują się
w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sportu w Warszawie, Muzeum Liptowskiego w Ružomberoku (Słowacja), Zeiler Photo und
Film Museum w Zeil a/M (Niemcy). Biografię opublikowano w Encyklopedie
Internationale des Photographes de 1839 a nos jours (cd-rom. Ed. Ides et

Calendes, Neuchatel, Szwajcaria, 1997), Antologii Fotografii Polskiej 1839-1989
(Lucrum, Bielsko-Biała 1999), Słowniku Biograficznym Fotografów Polskich
1846-2006 (zpaf, Warszawa 2008). Od ponad 35 lat zajmuje się kolekcjonowaniem starych fotografii. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Fotografii
oraz autorem i współautorem książek z historii fotografii i poradników dla
kolekcjonerów starych fotografii.

23  

Roman Hlawacz

24   

Jaskinie Smoczych Wrót i

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2011

Od 1985 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez kilkanaście lat pracował jako fotoreporter i dokumentalista obiektów przemysłowych.
Fotografował w wielu krajach Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Ma
w dorobku ponad 60 wystaw indywidualnych. Jest autorem, współautorem
i wydawcą wielu książek i albumów, m.in. Śląsk Opolski – zabytki i przyroda
(2000), Moszna – zamek i park (1996, 1999), Góra św. Anny (2003), Przyroda
Śląska Opolskiego (2003), Opole – miasto, Stadt, town (2004), Almanach
fotografii opolskiej (2008), Architektura Opola wpisana w dzieje miasta (2008),
Opolskie z lotu ptaka (2008), Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego (2008).

Jaskinie Smoczych Wrót ii
technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 100 cm / rok powstania: 2011

25  

Zdzislaw Holuka

26   

Cień

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 60 × 45 cm / rok powstania: 2013

Ścieżka
technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 60 × 45 cm / rok powstania: 2013

Urodził się we Lwowie (1929). Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz (1956).
Jest członkiem zpaf (od 1961). Od 1958 r. organizuje szereg wystaw
indywidualnych, a od 1961 r. uczestniczy w wystawach zbiorowych Okręgu
Dolnośląskiego zpaf.
Od lat zajmuje się dokumentowaniem najważniejszych wydarzeń kulturalno-artystycznych, jak również dokumentacją prac wrocławskich artystów. Jest
laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Jego fotogramy znajdują się
w zbiorach Muzeum Narodowego, asp, Muzeum Współczesnego w Toruniu,
Warszawie, Wrocławiu oraz w zbiorach indywidualnych kolekcjonerów.

27  

Daria Ilow

28   

35

technika własna / format: 60 × 60 cm / rok powstania: 2011

Absolwentka Prywatnego Policealnego Studium Fotograficznego Pho-Bos
we Wrocławiu oraz Wyższych Studiów Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku na kierunku fotografia. Od 2009 r. członek zpaf. Mieszka i pracuje
we Wrocławiu.
Wystawy indywidualne: Stara Galeria zpaf, Warszawa (2011); Galeria zpaf
Za Szafą, Wrocław (2010); Fotografiti – dcf Domek Romański, wystawa zpaf,
Wrocław (2009); Galeria Sztuki Współczesnej Na Nankiera, Wrocław (2009)

475
technika własna / format: 60 × 60 cm / rok powstania: 2011

Udział w wystawach zbiorowych: Kształt teraźniejszości – Muzeum Współczesne Wrocław, Fikcja – Rzeczywistość – Manipulacja – Galeria Sztuki
Współczesnej, Brzeg (2012); Terra Destructa – Galeria Atut, Końskie (2012);
Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław (2011); Trwałość i przemiana – dcf Domek
Romański, wystawa zpaf, Wrocław (2010); lux – dcf Domek Romański,
wystawa zpaf, Wrocław (2009); Galeria bwa Design, Wrocław (2001).

29  

Piotr Komorowski

30   

Egzemplifikacja i

technika: fotografia cyfrowa, druk cyfrowy / format: 140 × 104 cm / rok powstania: 2013

Egzemplifikacja ii
technika: fotografia cyfrowa, druk cyfrowy / format: 140 × 104 cm / rok powstania: 2013

Rocznik 1955, dyplom 1980 (Akademia Ekonomiczna, Wrocław). Doktorat
2003 i habilitacja 2012 (sztuka – fotografia, pwsftvit w Łodzi). Własna praktyka: fotografia, eseistyka w dziedzinie fotografii. Adiunkt w Katedrze Sztuki
Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W latach 1989-1995 związany z ideą
elementaryzmu, akcentującego autoikoniczność fotografii. Od 2000 r. zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną. Pomysłodawca i współzałożyciel
Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu.

31  

Krzysztof Kowalski

32   

Z cyklu: Twórcza moc idei i

technika: fotomontaż cyfrowy / format: 18 × 27 cm / rok powstania: 2012, 2013

Rocznik 1967. Jest członkiem zpaf od 2007 r. W latach 1987-1994 zajmował
się rysunkiem, wystawiając swoje prace na wystawach indywidualnych, głównie we Wrocławiu (około 15 ekspozycji). Od 1994 r. interesuje się i zajmuje
fotografią. W wyniku poszukiwań treści i formy odkrył unikatową metodę
obróbki odbitek barwnych. Efekt tych poszukiwań został zaprezentowany
na wystawie Czas próby (2001) oraz Christophoros (2004). Prace fotograficzne
artysty były prezentowane na 13 wystawach indywidualnych oraz na
6 zbiorowych.
Tworząc tematyczne cykle fotograficzne, stawia pytania z zakresu teologii,
etyki, socjologii. Artysta traktuje człowieka jako wartość samą w sobie, lecz
jego istnienie rozpatruje w odniesieniu do Stwórcy. Absolut jest punktem
wyjścia w jego poszukiwaniach, tak w sferze sacrum, jak i profanum. Częste

Z cyklu: Twórcza moc idei ii
technika: fotomontaż cyfrowy / format: 18 × 27 cm / rok powstania: 2012, 2013

autokreacje przed obiektywem służą podkreśleniu autentyczności osobistych
przeżyć z zakresu poruszanych problemów. W tych działaniach podejmowane
jest wyzwanie wobec stechnicyzowanej, skoncentrowanej na konsumpcji,
współczesnej cywilizacji. Inspiracje czerpie z judeochrześcijańskich korzeni,
wspierając się jednocześnie takimi prądami filozoficznymi, jak personalizm
i dialogizm.

33  

Krzysztof Kuczyński

34   

Fabryka

technika: fotografia w podczerwieni / format: 30 × 45 cm, oprawa 50 × 70 cm / rok powstania: 2012

Urodzony w 1964 r. we Wrocławiu. Absolwent Wyższego Studium Fotografii
w Warszawie (dyplom w 1989, promotor: Jerzy Lewczyński). Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików od 2009 r. Laureat Grand Prix xiv Biennale
Fotografii Górskiej, Jelenia Góra (2006). ii nagroda xxvii. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Krajobraz górski im. Jana Sunderlanda,
Nowy Targ (2007).
Wystawy indywidualne: Fotografia, Galeria jtf – Jelenia Góra (1984), Zwykłe
fotografie – Jelenia Góra, Świdnica, Wałbrzych (1986); Auto-fotografia – Galeria
Korytarz, Jelenia Góra, Galeria Klatka – Lwówek Śląski (1991); Dotykając –
Galeria Korytarz, Jelenia Góra (1996); Egzystencje – Galeria bwa Jelenia Góra
(2011); Zwykłe fotografie – Galeria Za Szafą, Wrocław (2011), Egzystencje –
Galeria Pusta, Katowice (2011).

Cmentarz
technika: fotografia w podczerwieni / format: 30 × 45 cm, oprawa 50 × 70 cm / rok powstania: 2012

Udział w wystawach zbiorowych (wybór): Ogólnopolska Wystawa Fotografii
Konfrontacje '86, Gorzów (ii Nagroda, 1986); First Annual International
Miniature Art Exhibition, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada (1986); Fotografia
(razem z N. Hobgarską i W. Zielińskim), kmpik, Jelenia Góra (1988); Warsztaty
Gierałtowskie, Galeria bwa, Jelenia Góra (1989); Zestaw 2002, Galeria Fotografii, Świdnica (2002); Międzynarodowy Salon: Martwa natura w fotografii,
Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa;
Galeria bwa – zpaf, Kielce (2005); Pamiątka z Karkonoszy. Fotografia – Nowe
Media, Galeria bwa Jelenia Góra (2006); ii Przegląd Twórczości Fotograficznej
Artystów Jeleniogórskich – Galeria Korytarz, Jelenia Góra (2006); Wystawa
Towarzystwa Fotografów Euroregionu Nysa Kontakt – Česka Lipa, Czechy
(2007); i. Triennale Fotografii Wałbrzyskiej – Galeria Pod Atlantami, Wałbrzych

(2007); Aura Karkonoszy – Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu (2008);
iv Międzynarodowy Salon: Martwa natura w fotografii – Miejska Galeria Sztuki,
Częstochowa; Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa; Galeria bwa – zpaf, Kielce
(2009); Doroczna Wystawa od zpaf: Trwałość i przemiana – dcf Domek
Romański, Wrocław (2010).

35  

Stanisław Kulawiak

36   

Drabina – Ostrzeszów

technika: fotografia czarno-biała, druk atramentowy na papierze barytowanym / format: 56 × 56 cm / rok powstania: 2005, 2013

Urodził się w 1954 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bobrownikach
nad Prosną i liceum ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973-1979
studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Fotografią zajmuje się od 1974 r., najpierw
prowadził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później wspólnie
z przyjaciółmi założył Grupę Twórczą sem i Jaszczurową Galerię Fotografii.
W 1980 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor
wielu wystaw i publikacji. Od 1999 r. współwłaściciel, razem z żoną Zofią,
Oficyny Wydawniczej Kulawiak.

Ogród – Ostrzeszów
technika: fotografia czarno-biała, druk atramentowy na papierze barytowanym / format: 56 × 56 cm / rok powstania: 2005, 2013

37  

Adam Lesisz

38   

Fragment z cyklu: Panta Rei – Dyptyk: Radek i Bartek 1981/2013

technika mieszana / format: 30 × 40 cm / rok powstania: 1981, 2013

Mieszka we Wrocławiu od urodzenia, w zpaf od 1984 r., obecnie stypendysta
zus-u.

Fragment z cyklu: Panta Rei – Dyptyk: Radek i Bartek 1981/2013
technika mieszana / format: 30 × 40 cm / rok powstania: 1981, 2013

39  

Marek Liksztet

40   

Cykl: Wspomnienia… bez wyjaśnień, iii

technika: fotografia otworkowa 8 × 10", odbitka hybrydowa / format: 50 × 70 cm / rok powstania: 2012

Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie: grafika u prof. D. Kołwzan-Nowickiej (1980).
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2002 r.

Cykl: Wspomnienia… bez wyjaśnień, vii
technika: fotografia otworkowa 8 × 10", odbitka hybrydowa / format: 50 × 70 cm / rok powstania: 2012

Uprawia grafikę warsztatową oraz fotografię. Jest artystą osobnym, niedeklarującym przynależności do żadnego kierunku lub stylu w sztuce. Od 1994 r.
zajmuje się dydaktyką z zakresu sztuki (m.in. Wyższe Studium Fotografii,
Liceum Plastyczne – zsra w Jeleniej Górze, Międzynarodowe Forum Fotografii „Kwadrat”, bwa we Wrocławiu, Summer Photo-School (The House of
Photography) w Popradzie (Słowacja), unesco – Studiengang Kultur und
Management – Institut für Kulturelle Infrastruktur – Sachsen.
Prowadził warsztaty artystyczne i seminaria w Danii, Niemczech, na Słowacji,
w Finlandii oraz w Polsce. Brał udział w ponad 150 wystawach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Autor 30 wystaw indywidualnych. Biografia wpisana do
leksykonu Who is Who w Polsce.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe
w Szczecinie, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Zamkowe
w Malborku, Staatliches Museum Schloß Burgk/Burgk Saale (Niemcy),
Galeria bwa w Jeleniej Górze, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie,
miasto Valkeakoski (Finlandia), Biblioteka Narodowa Zakład Zbiorów
Ikonograficznych w Warszawie, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Museum
Modern Art w Hünfeld (Niemcy), Galeria Mała zpaf Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Dom Fotografii w Popradzie (Słowacja), Dom Fotografii
w Pradze (Czechy) oraz kolekcje prywatne w kraju i za granicą.

41  

Ewa Martyniszyn

42   

[...] kamienie wołać będą i

technika własna / format: 40 × 60 cm / rok powstania: 2012

Urodzona w Opolu, magister sztuki ze specjalnością fotografia. Państwowe
Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
w Opolu, specjalizacja fotograficzna (1996-1998). Studia na Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej, dyplomy licencjacki i magisterski na poznańskiej asp, z wyróżnieniem (1998-2004). Od 2005 r.
członek zpaf.
Wykładowca we wrocławskich szkołach fotograficznych: afa (Laboratorium
Fotografii Barwnej, 2004-2008), Pho-Bos (Laboratorium Fotografii Cyfrowej,
2004-2009), od 2004 r. nauczyciel w Państwowym Pomaturalnym Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (podstawy
fotografii).

[...] kamienie wołać będą ii
technika własna / format: 40 × 60 cm / rok powstania: 2012

Prowadziła kursy fotografii w technikach tradycyjnych i cyfrowych, warsztaty
fotograficzne, plenery fotograficzne, kurator wystaw. Brała udział w licznych
wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie publikacje w książkach i czasopismach fotograficznych oraz dotyczących sztuki.


www.emonidla.pl

43  

Marek Maruszak

44   

Wyjście awaryjne z krajobrazu

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 50 × 70 cm / rok powstania: 2009

Urodzony w Opolu (1952). Fotografią zajmuje się zawodowo od początku
lat siedemdziesiątych. Przez dwadzieścia lat dokumentował zabytki, pracując
w Biurze Dokumentacji Zabytków w Opolu. Równolegle współpracował
z miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Opole”. Od początku lat dziewięćdziesiątych uprawia wolny zawód fotografa, współpracując z wydawnictwami
polskimi i niemieckimi. Autor i współautor ponad dwudziestu albumów,
głównie o Śląsku. Uczestnik ponad trzydziestu ekspozycji zbiorowych oraz
autor szesnastu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Szczególne
miejsce w działalności fotograficznej zajmuje krajobraz kulturowy Śląska,
który najchętniej uwiecznia, używając tradycyjnych, klasycznych technik.
Prace w galeriach i muzeach w Polsce, Austrii, usa i Niemczech. Członek
zpaf od 1991 r.

Wyobrażenie nieskończoności Jana N.
technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 50 cm / rok powstania: 2009
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Piotr Maciej Nowak
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Z cyklu: Poszukiwane – 92120910491, 90011320021

technika: czarno-biała fotografia hybrydowa, druk pigmentowy / format: 100 × 70 cm / rok powstania: 2013

Z cyklu: Poszukiwane – 90093007765, 88972205810
technika: czarno-biała fotografia hybrydowa, druk pigmentowy / format: 100 × 70 cm / rok powstania: 2013

Fotografia Piotra Macieja Nowaka to fotografia eksperymentalna nie tylko
w starannie wyselekcjonowanej treści, ale przede wszystkim w formie i zastosowanej technice. Od wielu lat eksperymentuje z tzw. technikami mieszanymi,
łącząc fotografię tradycyjną z nowoczesnymi mediami cyfrowymi, uzyskując
hybrydowe obrazy wzmocnione oryginalnym opracowaniem technicznym.

Spośród wielu prezentowanych dotychczas cykli fotografii opracowanych
własnymi sposobami warto wspomnieć o spektakularnych ekspozycjach pn.
Skamieliny (2013), Kiczo-Akt (2012), Neurony historii (2011), Herby i totemy
(2011), Spotkania (2010), Fotorysunki (2009), Fotografia fourierowska (2007),
Fotografia chromoskedastyczna (2003), Niepierwsza miłość (1996) oraz inne.
Obecnie prezentuje cykl prac wykonanych w technice strefowego skaningu
negatywów czarno-białych, pozwalającego na uzyskiwanie efektu rozdziału
i ograniczenia tonów skali szarej, połączonego z silnym wyeksponowaniem
ziarnistości optycznej i wszelkich artefaktów technicznych negatywu.

47  

Wacław Ropiecki
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Podróżująca Galeria Więcej Światła! prezentuje: Misiek ma zapchany nos 1; Odsłona 2

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 50 cm / rok powstania: 2013

Był członkiem i współzałożycielem grupy Format, współpracował z galerią Foto-Medium-Art, galerią Permafo i łódzkimi animatorami Strychu,
Konstrukcji w Procesie i Łodzi Kaliskiej. W latach 1980-1985 tworzy prace pod
wspólnym hasłem Do Życia przez Sztukę.
Od 1981 r., w proteście na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, rozpoczyna działalność jako Podróżująca Galeria Więcej Światła!, prezentując
noszone w torbie prace w postaci Ksiąg. Galeria przeszła wiele zmian
i obecnie w jej skład wchodzi pięć projektów.

Podróżująca Galeria Więcej Światła! prezentuje: Misiek ma zapchany nos 2; Odsłona 4
technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 50 cm / rok powstania: 2013

Galeria Internetowa – wysyła zapraszanym indywidualnie odbiorcom
obiekty ze Zbioru Szkiców, Projektów i Scenariuszy Poranna Kawa!
Księga Podróżującej Galerii Więcej Światła! – zbiór wizerunków osobowości
sztuki, kultury i nauki, którzy są jednocześnie odbiorcami Galerii i czytelnikami Porannej Kawy!
Rosja Nieznana – cykl wystaw i prelekcji o codzienności ludzi żyjących
w niecodziennych warunkach, bazujący na wieloletnim pobycie w tym kraju.

Poranna Kawa! – eksponowana na wystawach składa się z obiektów
o cechach fraktali, zawierających tylko częściowo dostępne dla odbiorcy
przestrzenie, budowane za pomocą fotografii, tekstów, gestów malarskich,
rzeźb, ready-made, wideo, instalacji itp.
Archiwum Podróżującej Galerii Więcej Światła!
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Andrzej Rutyna
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Kobiety z Wenus ii, tryptyk (i)

technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 42 cm, passe-partout: 90 × 61 cm / rok powstania: 2010, 2013

Wrocławianin. Fotografią zajmuje się od 1970 r. W latach 1980-1989 prowadzi
Wałbrzyską Galerię Fotografii. Od 1985 r. członek Związku Polskich Artystów
Fotografików. Realizuje kreacyjne fotografie z zakresu aktu, pejzażu, kompozycji strukturalnych, gry barwy i światła. Odznaka: Zasłużony Działacz Kultury
(1989). Dydaktyk fotografii: slsp ala – Wrocław, ppsf Pho-Bos (do 2002), wsf
afa (2000-2001), asppifa Abrys (do 2011).

Wystawy indywidualne: Foto-replay – Wrocław (1978); Zapis koksownia – Niš
(Jugosławia, 1984); Tuła (1987); Śląski rapsod – Wałbrzych (1986); Światło
– Wrocław (1992); Kompozycje, ślady, znaki – Wrocław (2006); Body & color –
Wrocław (2007).

Kobiety z Wenus iv, dyptyk
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technika: fotografia cyfrowa, druk pigmentowy / format: 70 × 42 cm, passe-partout: 90 × 61 / rok powstania: 2010, 2013

Wystawy zbiorowe: Plener śląski – Katowice (1986); Wystawa 40-lecia zpaf
– Warszawa (1987); Polska fotografia reklamowa – Poznań (1989); Festiwal
Fotografii Spektrum – Wrocław (1997); Współczesna fotografia wrocławska
– Wrocław (1998); Berührungen – Wiedeń (1999); Wrocław (2000); Życie
i śmierć sztuki w sercu człowieka – Wrocław (2002); Foto – zpaf Wrocław (2003),
lux (2005). Udział w ii Międzynarodowym Plenerze Sobótka (2006) i w wystawie
poplenerowej w Muzeum Ślężańskim. Udział w Dorocznych Wystawach

Okręgu Dolnośląskiego zpaf we Wrocławiu: Foto (2006); Inspiracje, fascynacje, refleksje – wystawa jubileuszowa 60-lecia zpaf (2007); Foto (2008
i 2009); Trwałość i przemiana (2010). Wystawy poplenerowe z cyklu: Wobec
miejsca i czasu i – Kletno (2010); Wobec miejsca i czasu ii – Grodziec (2010);
Tożsamość subiektywna – Książ (2011).
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego
w Wałbrzychu, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.


www.andrzej-rutyna.art.pl

Krzysztof Saj
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Malena

technika: klasyczna fotografia czarno-biała, druk na podłożu polimerowym / format: 45 × 30 cm / rok powstania: 2011

Artysta jest absolwentem Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”
i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia sztuki. Brał udział
w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. we Wrocławiu, Łodzi,
Berlinie, Lwowie. Jego fotografie były publikowane w magazynach „Format”,
„Art&Business”, „Rita Baum”, „Odra”, „Almanach Sztuki”. Stale współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz pismem artystycznym
„Format”. Domeną autora jest fotografia miejska.
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Dorota Sitnik
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Dyptyk i

technika: fotografia cyfrowa / format: dwa zdjęcia 100 × 70 cm / rok powstania: 2013

Urodzona w 1981 r. we Wrocławiu, mieszka w Polanicy-Zdroju. Absolwentka
Wyższego Studium Fotografii afa we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek malarstwo, specjalizacja fotografia).
Od 2009 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestniczyła
w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Oprócz fotografii zajmuje
się rysunkiem oraz projektowaniem graficznym.
www.dorotasitnik.pl

Dyptyk ii
technika: fotografia cyfrowa / format: dwa zdjęcia 100 × 70 cm / rok powstania: 2013
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Małgorzata Jolanta Skoczylas
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Natura uobecniona

technika: fotografia cyfrowa / format: 100 × 200 cm / rok powstania: 2013

Ukończyła studia na asp Wrocław (1994). Zajmuje się designem i aranżacją
wnętrz. Odkryła też w sobie fotografię, która stała się jej pasją, jak również
nowym i znaczącym medium w obszarach jej twórczości. Dyplom z zakresu
fotografii zrealizowała w mff „Kwadrat” we Wrocławiu. Od 2009 roku jest
członkiem zpaf. Wykłada kompozycję obrazu w mff „Kwadrat”. Jest laureatką
i i iii miejsca oraz wielu honorowych wyróżnień na prestiżowych międzynarodowych konkursach fotograficznych: International Photography Awards, usa
– nazywanych Oskarami Fotografii – ipa 2008, 2009 i 2011.
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Maciej Stawiński
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Z projektu Icons of W. #19

technika: brom, technika własna, fotografia unikatowa / format: 50 × 40 cm, rama: 90 × 60 cm / rok powstania: 2008

Artysta fotografik, autor projektów artystycznych i dydaktycznych, kurator
wystaw fotograficznych. Zajmuje się także dydaktyką fotografii. Uprawia autorską koncepcję fotografii. Rozciągnięte w czasie projekty fotograficzne (od
1978 ) i eksperymentalne wideo (od 1990) realizuje w estetyce obiektów zwizualizowanych, fotografii gestu oraz dokumentu fotograficznego. Programowo
używa różnych technologii klasycznych, cyfrowych (od 2000) i hybrydowych.
Obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta problematyka tożsamości
kulturowej i społecznej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Z projektu Icons of W. #21
technika: brom, technika własna, fotografia unikatowa / format: 50 × 40 cm, rama: 90 × 60 cm / rok powstania: 2008

Jego prace i dokumentacje można znaleźć w zbiorach publicznych: Instytut
im. J. Grotowskiego, Wrocław; Paris Audiovisuel, Paryż, Francja; Musée
National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paryż, Francja; Muzeum
Narodowe, Wrocław; Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot, Hiszpania; Kunstverein Siegen, Siegen, Niemcy; Comunication Gallery, Matsuyama, Japonia;
Teatro Escola Célia Helena, Folias D’Arte e Chuca Toledo, São Paulo, Brazylia;
Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania; University of British
Columbia, Kanada.
www.stawinski.art.pl
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Rafał Warzecha
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Autoportret i

technika: albumat / format: 25 × 25 cm / rok powstania: 2013

Urodzony w 1977 r., pracuje głównie we Wrocławiu i Warszawie.
Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze i Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Działalność dydaktyczną rozpoczął
w 2003 r.

W 2007 r. rozpoczął pracę jako wykładowca Wyższego Studium Fotografii
w Warszawie. Od 2008 r. współpracuje z Akademią Profesjonalnej Fotografii
we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z różnych zakresów fotografii. W 2011 r.
rozpoczął studia doktoranckie na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był
wielokrotnie zapraszany i prowadził prelekcje, spotkania autorskie oraz pracownie procesów dawnych technik fotograficznych, m.in. na asp w Warszawie,
Uniwersytecie Warszawskim, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie,
w Fotoklubie rp, na asp we Wrocławiu, na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz
w wielu innych placówkach. Współpracuje z Fotoklubem Rzeczypospolitej
Polskiej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Wystawy: Trzy miasta świetność utracona – indywidualna wystawa w Muzeum
Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze (2002), Życie na pograniczu

Autoportret ii
technika: albumat / format: 25 × 25 cm / rok powstania: 2013

– wspólna wystawa w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
(2002), Życie na pograniczu – wspólna wystawa Muzeum w Žacléřu, Republika
Czeska (2003), Pocztówki z końca świata – indywidualna wystawa w Galerii
Korytarz, Jelenia Góra (2006) Maski – indywidualna wystawa w Galerii Korytarz, Jelenia Góra, (2006), Dylematy najnowszego piktorializmu polskiego
– wspólna wystawa w Muzeum Regionalnym w Chojnowie (2007), udział
w festiwalu Podwodny Wrocław (2008 i 2009), Szlachetna inicjatywa – wspólna
wystawa w galerii Obok zpaf w Warszawie (2009), Wobec miejsca i czasu… iii,
tożsamość subiektywna – wystawa poplenerowa Okręgu Dolnośląskiego zpaf
w wielu miastach Polski (2012), uczestnictwo w galerii Kontakt od 2003 r.,
wspólne wystawy w miastach euroregionu Nysa.
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Jerzy Wiklendt Ogrodzenie szkoły nr 11 im. Fryderyka Chopina na Zabobrzu w Jeleniej Górze i

62   

technika: klasyczna fotografia czarno-biała / format: 30 × 45 cm / rok powstania: 1989

Urodził się w 1929 r. Z wykształcenia mgr inż. architekt-urbanista (Politechnika Wrocławska, 1955). Fotografuje od 1957 r. Tytuł Artist fiap (afiap)
otrzymał w 1968 r. Członek zpaf od 1978 r. Swoje prace prezentował na
17 wystawach autorskich, uczestniczył w 41 wystawach międzynarodowych
(fiap), w 15 (poza fiap) oraz w ponad 300 wystawach i konkursach ogólnopolskich i krajowych, prezentując ponad 1200 prac, zdobywając ponad
200 nagród, wyróżnień oraz medale, dyplomy i wyróżnienie honorowe fiap.
Jego prace są w muzeach we Wrocławiu, Majdanku i w Jeleniej Górze.
Ma stronę autorską w Phofographers Encyklopedia International – wydaną
przez Editions Camera Obscura w Genewie.

W latach 1960-2009 odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką
Zasłużony dla Dolnego Śląska, Odznaką mkis Zasłużony Działacz Kultury,
Srebrną Odznaką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych
w Polsce, medalami zpaf na jego 40-lecie i na 150-lecie fotografii oraz dyplomem zpaf za zasługi dla rozwoju fotografii polskiej, Srebrnym Orderem
Fotoklubu rp Stowarzyszenie Twórców: Zasłużony dla Fotografii polskiej.
W 2007 r., z okazji 50-lecia pracy artystycznej, uhonorowany dyplomem
Okręgu Dolnośląskiego zpaf, listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry, a Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało
jubilatowi wystawę: 50 lat mojego fotografowania oraz wręczyło gratulacyjną
plakietkę.

Ogrodzenie szkoły nr 11 im. Fryderyka Chopina na Zabobrzu w Jeleniej Górze ii
technika: klasyczna fotografia czarno-biała / format: 30 × 45 cm / rok powstania: 1989

W 2009 r. otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry z rąk prezydenta
tego miasta. Natomiast w 2011 r. artysta otrzymał Nagrodę Marszałka Dolnośląskiego: Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz Za całokształt
pracy twórczej w dziedzinie fotografii artystycznej.
Honorowy członek Towarzystw Fotograficznych: Wrocławskiego (1982)
i Jeleniogórskiego ( 1996 ), w których pełnił również funkcje prezesa, oraz
Fotoklubu rp Stowarzyszenia Twórców ( 2001 ) z tytułem Zasłużony dla
Fotografii Polskiej.

W latach 1971-1991 był instruktorem (kat. S ), wykładowcą, prelegentem
i konsultantem artystycznym, przewodniczącym Dolnośląskiego Klubu
Instruktorów Amatorskich Zespołów Artystycznych Filmu i Fotografii
we Wrocławiu oraz działał dla środowiska fotograficznego województwa
jeleniogórskiego.
Tematem jego zainteresowania jest człowiek, którego przejawy działalności
mają w krajobrazie swoją treść i formę. Oprócz fotografowania krajobrazu
i architektury uprawia reportaż i fotografię kreacyjną, którą nazwał
chemofotografią.
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Iwona Wojtycza-Fronckiewicz
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Laboratorium miejsca 2 (dyptyk) i

technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy / format: 50 × 70 cm / rok powstania: 2013

Urodziła się w Brzegu, gdzie mieszka i pracuje, prowadząc własne studio fotograficzne. Ukończyła Autorską Szkołę Wokalną Olgi Szwajgier Laboratorium
Głosu w Krakowie, następnie Studium Fotografii Pho-Bos (2001), Wyższe
Studium Fotografii afa we Wrocławiu (2003). Studia w zakresie fotografii
ukończyła na Uniwersytecie Zielonogórskim (2006).
Oprócz działalności fotograficznej kontynuuje swoją pasję muzyczną,
nagrywając muzykę będącą dopełnieniem sfery obrazowej. Od 2007 r. jest
członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.
www.wojtycza-fronckiewicz.pl

Laboratorium miejsca 2 (dyptyk) ii
technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy / format: 70 × 50 cm / rok powstania: 2013
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Waldemar Zieliński

66   

Idea-Materia; Inny potencjał fotografii i

technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy – oryginał wykonany polaroidem / format: 50 × 40 cm / rok powstania: 2008

Idea-Materia; Inny potencjał fotografii ii
technika: fotografia cyfrowa, druk solwentowy – oryginał wykonany polaroidem / format: 50 × 40 cm / rok powstania: 2008

Ukończył fizykę doświadczalną na Uniwersytecie Wrocławskim (1979) oraz
fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2000). Jest członkiem
Stowarzyszenia Historyków Fotografii w Warszawie oraz Związku Polskich
Artystów Fotografików.
Od 1978 r. bierze udział w wystawach zbiorowych. Realizuje również pro
jekty indywidualne, m.in. Silent Photographs, Wrocław (2007); Znaki, ślady,
Wrocław (2004-2005); Pejzaże możliwe, Wrocław (2002); Taśmy na koniec
wieku, Bystrzyca Kłodzka (1999); Cienie rusz cienie, Wrocław (1993-1997); Mój
teatr lalek, Kłodzko (1993); Tłuste plamy, Kłodzko (1992). W latach 1998-2001
prowadził zajęcia w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu. W latach
2003-2013 wykładał w Wyższym Studium Fotografii afa we Wrocławiu.
Publikuje prace z historii fotografii.
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Biografie w języku angielskim
Biographies

Jan Bortkiewicz

pp. 6-7

• Title: It takes more than a hundred cocks to lay an egg /
Technique: photography – solvent print / Format: 30 × 30 cm / Year:
2013 / Page: 6
• Title: Hawks will not pick hawks' eyes / Technique: solvent print /
Format: 30 × 60 cm / Year: 2012 / Page: 7

Czesław Chwiszczuk

pp. 8-9

• Chwiszczuk, born under the sign of Leo in 1951, creates in the
areas of photography, film and multimedia installations. In 1983 he
graduated from the faculty of photography of the Polish National
Film, Television and Theatre School in Łódź. He is co-founder
of the photographic group Format (1972-1978 ) and Ambalangua (1979-1983). His main area of interest is the relationship of
reco2rded material with memory. Thus he creates images that
interact with the audience. Since 1984, Chwiszczuk has been
a member of the Association of Polish Art Photographers and the
Polish Filmmakers Association. His artistic output covers a number
of exhibitions, individual and group activities, and as a camera operator, he has made dozens of films (documentaries, feature films,
cartoons and com mercials). His works remain in collections of the
National Museum in Wrocław, International Triennial of Graphic
Art, the Museum of the City of Wrocław, the Academy of Fine Arts
in Wrocław, and in private collections. He is currently a professor at
the faculty of Media Art at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine
Arts in Wrocław.
• Title: On Jupiter / Technique: digital photography, pigment print /
Format: 70 × 100 cm / Year: 2013 / Page: 8
• Title: The pursuit of fish / Technique: digital photography, pigment
print / Format: 70 × 100 cm / Year: 2013 / Page: 9

68  
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Zdzisław Dados

pp. 10-11

• Zdzislaw Dados has been occupied with photography for over 50
years. He has done advertising photography professionally. Artistically, he is fascinated with the beauty of nature and landscape.
He has participated in over 250 exhibitions. He has done 27 individual exhibitions. Alongside photography, he is interested in
quantum physics.
• Title: Amazing structures – Petra i / Technique: digital photography
/ Format: 30 × 40 cm / Year: 2007 / Page: 10
• Title: Amazing structures – Petra ii / Technique: digital photography / Format: 30 × 40 cm / Year: 2007 / Page: 11

Sławoj Dubiel

pp. 12-13

• He lives and works in Opole. His works were exhibited in many
solo and group exhibitions. Since 2000 he has been a member of
the Association of Polish Art Photographers, and in 2011 of the
Foundation of Photographic Workshops 2,8. Scholar of the Ministry

of Culture and National Heritage in 2004 and 2007. Creates predominantly black and white photographs of post-industrial space,
such as Cement Factory Groszowice, Photorealism, Vedute di Silesia,
Two Traditions, classic photographs of landscapes, such as Souvenir
from Karkonosze. Photography New Media, and photographic document, such as Margins of History, Photosenstive Pages.
• Web: www.slawojdubiel.art.pl / efektniedoskonalosci.blogspot.com
• Title: Altar / Technique: black and white negative /
Format: 100 × 70 cm / Year: 2013 / Page: 13

Andrzej Dudek-Dürer

pp. 14-15

• Photographer, performer, media artist, composer and musician.
Since 1969 he has realized his life performances of The Art of Shoes,
The Art of Trousers, The Art of Life of Andrzej Dudek-Dürer (living
sculpture) as a non-stop activity wherever the author appears.
Andrzej Dudek-Dürer lived in isolation till 1978 and in 1979 he started The Travel Art project, first in Poland, then in the West Europe,
Mexico, usa, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, South
Korea, Japan, performing his life art i.e. in various exhibitions,
performances, lectures, workshops, video art e.g. at The Art
Institute in Chicago, Academy of Art College in San Francisco,
Conservatorio National de Musica in Mexico City, School of Art
Otago Polytechnic in Dunedin, New Zealand, The City Art Institute
in Sydney, Berkley University in Berkley, Centre of Contemporary
Arts in Warsaw. A holder of a grant of the Ministry of Culture and
National Heritage 2002 and 2011.
His documentations and works reside in many private and public
collections, i.e.: National Museum in Warsaw, National Museum
in Wrocław, Museum of Art in Łódź, Collection of Lower Silesian
Zachęta, Centro de Arte Actual in Barcelona, Stedlijk Museum in
Amsterdam, Museum of Modern Art in New York, Tate Gallery in
London, City Art Institute Library in Sidney, The School of the Art
Institute of Chicago.
• Web: www.a.dudek.durer.artwroc.com
• Title: The art of shoes after the Venice Biennale – The paradox of mirror, metaphysical installation / Technique: mixed media, photography,
crease, laser print / Format: 64 × 49.5 cm / Year: 2013 / Page: 14
• Title: The art of ashes from The Art Shoes and living sculptures, metamaterialphysical installation / Technique: mixed media, ash from
burnt photographs, laser print / Format: 64 × 49.5 cm /
Year: 2013 / Page: 15

Tomasz Fronckiewicz

pp. 16-17

• Born in the Brzeg (1973). A graduate of the Academy of Fine Arts
in Wrocław. daad scholarship in Braunschweig, Germany. Diploma
in graphic design by professor Ludwik Żelaźniewicz. kit member
of the Association of the Living Poets in Brzeg member of the art
group Continuation and Opposition.
He runs the gallery of Contemporary Art bck in Brzeg. Animator
of culture. He received a silver badge of merit from the Voivod
of Opole Province. He belongs to the zpaf – Lower Silesia Area.
Numerous exhibitions in Poland and abroad.
• Title: Portrait in a digital platform i / Technique: digital photography, solvent print / Format: 70 × 100 cm / Year: 2013 / Page: 16
• Title: Portrait in a digital platform II / digital photography, solvent
print / Format: 70 × 100 cm / Year: 2013 / Page: 17

Barbara Górniak

pp. 18-19

• Górniak graduated from the Faculty of Arts at Zielona Góra
University and the High School of Photography afa in Wrocław.
She is a member of the Association of Polish Art Photographers.
Górniak resides and works in Wrocław, focusing on documentary,
nature, portrait and subjective photography. Careful observation
of everyday life gives her inspiration for photography. Photography
is her constant striving, a creative imperative to consolidate own
perceptions and communicate experiences. Górniak's photographic
cycles include: Zamki Dolnośląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna
(2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania
(2010), Drzewo życia (2010), Znaki czasu (2010), Pustynia (2011),
Powrót Daisy (2012), Kształt teraźniejszości (2012) presented in
numerous exhibitions, both collective and solo. The exhibition
Churches of Peace in Lower Silesia (2013) was presented in
Hannover, Hamburg, Osnabrück, in the castle Bückeburg and in
Brussels. Photographs of Górniak have been published in albums,
catalogues, magazines and websites.
• Web: www.gorniak.barbara.artwroc.com
• Title: Existence i / Technique: digital photography, barite paper
print, / Format: 30 × 40 cm / Year: 2010 / Page: 18
• Title: Existence ii / Technique: digital photography, barite paper
print, / Format: 30 × 40 cm / Year: 2010 / Page: 19

Waldemar Grzelak

pp. 20-21

• I have been occupied with photography for 46 years. I am a member of zpaf. For 20 years I have dealt professionally with studio, advertising photography and advertising publishing. My photographs
reveal realism and atmosphere inherent both in nature and me,
but stay far from authenticity, because I do not aim to copy what
I see, not to mention using the point of view that has been used
before. My photographs do not imitate paintings although I quite
consciously chose the form of painting pastiche as closest to my
aesthetics. I like to look at the world through the painter's eyes.
• Title: Astory in the minor scale i / Technique: digital photography,
pigment print / Format: 60 × 100 cm / Year: 2010 / Page: 20
• Title: A story in the minor scale ii / Technique: digital photography,
pigment print / Format: 60 × 100 cm / Year: 2010 / Page: 21

Zenon Harasym

pp. 22-23

• Born in Borysław (1941), lives in Wrocław (since 1946). He graduated from Wrocław University of Technology (1964). Doctorate in
Electrical Metrology Institute of the Wrocław University of Technology (1976). zpaf member (since 1978). He uses the nickname Nez
O'Hara (since 1994). Co-founder of artistic groups: Six (1961-1962),
Odra-65 (1965). He has participated in over 310 group exhibitions
at home and abroad to provide a number of awards. For his photographic work he received honorary badge of Merit for Polish Culture
(2009). The artistic achievements incl ude 60 solo exhibitions. Full
biography was published in the Encyclopedia Internationale des
photographes de 1839 a nos jours - cd-rom. Ed. Ides Et Calendes,
Neuchatel (Switzerland,1997), the Anthology of Polish Photography
1839-1989 (Lucrum, Bielsko-Biała, 1999), Biographical Dictionary
Polish Photographers 1846-2006, (zpaf, Warszawa, 2008). For more
than 35 years he has been occupied with collecting old photographs.
Harasym is a member of the Association of Historians of Photography and the author or co-author of books on the history of photography, and guides for collectors of old photographs. The works
in the collections of the National Museum, Wrocław, Liptovské
múzeum Ružomberok (Slovakia); the Museum of Sport, Warsaw;

Federation Internationale de l’Art Photographique, Mechelen (Belgium); Zeiler Photo und Film Museum, Zeil am Main (Germany).
Author of books on the history of photography. Rich bibliography.
• Title: Pink Glasses ii / Technique: digital photography, solvent print
/ Format: 70 × 100 cm / Year: 2010, 2013 / Page: 22
• Title: Pink sunglasses iii / Technique: digital photography, solvent
print / Format: 70 × 100 cm / year of creation: 2010, 2013 / Page: 23

Roman Hlawacz

pp. 24-25

• Hlawacz has been a member the Association of Polish Art Photographers since 1985. He used to work as a photojournalist and documentary photographer of industrial facilities. He has photographed
in many countries in Europe, Africa, Asia and South America and
has made over 60 solo exhibitions. He is the author, co-author and
editor of many books and photography albums, including Śląsk
Opolski – zabytki i przyroda (2000), Moszna – zamek i park (1996,
1999), Góra św. Anny (2003), Przyroda Śląska Opolskiego (2003),
Opole – miasto, Stadt, town (2004), Almanach fotografii opolskiej
(2008), Architektura Opola wpisana w dzieje miasta (2008), Opolskie
z lotu ptaka (2008), Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego (2008).
• Title: Dragon Cave Gates i / Technique: digital photography, pigment print / Format: 70 × 100 cm / year of creation: 2011 / Page: 24
• Title: Dragon Cave Gates ii / Technique: digital photography, pigment print / Format: 70 × 100 cm / Year: 2011 / Page: 25

Zdzislaw Holuka

pp. 26-27

• Born in Lviv in 1929. He graduated from the Academy of Fine
Arts in Wrocław at the Department of Interior Design (1956). He
has been a member of zpaf since 1961. Since 1958 he has been,
organizing series of solo exhibitions, and also participated in
group exhibitions zpaf Lower Silesia Area since 1961. He has been
involved in documenting the major cultural and artistic events, as
well as artistic activity in Wrocław. He is the winner of the award of
the Minister of Culture and the Arts. His photographs reside in the
collections of the National Museum, Fine Arts, the Contemporary
Museum in Toruń, Warszawa, Wrocław and in the collections of
individual collectors.
• Title: Shadow / Technique: digital photography, pigment print /
Format: 60 × 45 cm / Year: 2013 / Page: 26
• Title: Path / Technique: digital photography, pigment print /
Format: 60 × 45 cm / Year: 2013 / Page: 27

Daria Ilow

pp. 28-29

• Graduate of the post-secondary School of Photography Pho-Bos
in Wrocław and Higher Studies of Photography at the Academy of
Fine Arts, at the department of photography. Since 2009, a member
of zpaf. She currently lives and works in Wrocław. Solo exhibitions:
Stara Galeria zpaf, Waszawa(2011); Galeria zpaf Za Szafą, Wrocław
(2010); Fotografiti – dcf Domek Romański, wystawa zpaf, Wrocław
(2009); Gallery of Contemporary Art Na Nankiera, Wrocław (2009).
Participation in group exhibitions: Fiction – Reality – Manipulation
– Contemporary Art Gallery, Brzeg (2012), Terra Destructa – Gallery
Atut, Końskie (2012), Museum of the Archdiocese, Wrocław (2011),
Persistence and change – dcf Domek Romański, exhibition zpaf,
Wrocław (2010); lux – dcf Domek Romański, exhibition zpaf,
Wrocław (2009) Design Gallery bwa, Wrocław (2001).
• Title: 35 / Technique: own technique / Format 60 × 60 cm /
Year: 2011 / Page: 28
• Title: 475 / Technique: own technique / Format 60 × 60 cm /
Year: 2011 / Page: 29

Piotr Komorowski

pp. 30-31

• Born in 1955, graduated from the Wrocław University of Economics in 1980. PhD in 2003, DSc in 2012 (art photography, the National Film School in Łódź). Main activity: photography, essays in
the field of photography. Komorowski is assistant professor at the
Department of Media Art of the Faculty of Graphic Arts and Media
Art, Eugeniusz Geppert's Academy of Fine Arts in Wrocław. In the
years 1989-1995 he was associated with the idea of elementarism,
focusing on autoiconography of photography. Since 2000, he has
focused on staged photography. Initiator and co-founder of the
International Photography Forum “Kwadrat” in Wrocław.
• Title: Exemplification i / Technique: digital photography, digital
print / Format: 140 × 104 cm / Year: 2013 / Page: 30
• Title: Exemplification ii • Technique: digital photography, digital
print / Format: 140 × 104 cm / Year: 2013 / Page: 31

Krzysztof Kowalski

pp. 32-33

• Born 1967. He has been a member zpaf since 2007. In the years
1987-1994 he was occupied with drawing, putting his work on individual exhibitions, mainly in Wrocław (about 15). Since 1994, he has
been primarily interested in photography. As a result of search of
the content and form, he discovered a unique method of processing color prints. The result of this quest has been presented in exhibitions: Czas Próby (2001) and Christophoros (2004). The artist’s
photographic works have been presented at 13 individual and six
group exhibitions. By creating a series of themed photographs, he
raises questions in the field of theology, ethics, sociology. The artist
treats the human being as a value in itself, but contemplates his
existence in relation to the Creator. Absolute is the starting point
in the search, both in the sphere of the sacred and the profane.
Frequent self-creations in front of the camera are used to emphasize the authenticity of the personal experiences of the variety of
problems presented. These activities are undertaken as a challenge
towards technicised, consumption-focused modern civilization.
His inspiration comes from Judeo-Christian roots, supported by
philosophical currents, such as personalism and dialogism.
• Title: From the series: Creative powers ideas i / Technique: digital
photomontage / Format: 18 × 27 cm / Year: 2012, 2013 / Page: 32
• Title: From the series: Creative powers ideas ii / Technique: digital
photomontage / Format: 18 × 27 cm / Year: 2012, 2013 / Page: 33

Krzysztof Kuczyński

pp. 34-35

• Born in 1964 in Wrocław, Kuczyński is a graduate of the Higher
School of Photography in Warsaw (diploma in 1989, thesis supervised by Jerzy Lewczyński). He is also a member of the Association
of Polish Art Photographers (since 2009). Winner of the Grand
Prix at 14th Mountain Photography Biennale, Jelenia Góra (2006).
2nd Prize at 27th International Photo Contest Mountain landscape,
Nowy Targ (2007). Solo exhibitions: Fotografia, Galeria jtf, Jelenia
Góra (1984); Zwykłe fotografie, Jelenia Góra, Świdnica, Wałbrzych
(1986); Auto-fotografia, Galeria Korytarz, Jelenia Góra; Galeria Klatka, Lwówek Śląski (1991); Dotykając, Galeria Korytarz, Jelenia Góra
(1996); Egzystencje, Galeria bwa Jelenia Góra (2011); Zwykłe fotografie, Galeria Za Szafą, Wrocław (2011); Egzystencje, Galeria Pusta,
Katowice (2011). Participations (selected exhibitions): Ogólnopolska
Wystawa Fotografii – Konfrontacje ‚86 – Gorzów (ii. Nagroda, 1986);
First Annual International Miniature Art Exhibition, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada (1986); Fotografia (razem z N. Hobgarską i W.
Zielińskim), kmpik, Jelenia Góra (1988); Warsztaty Gierałtowskie,
Galeria bwa, Jelenia Góra (1989); Zestaw 2002, Galeria Fotografii,

Świdnica (2002); Międzynarodowy Salon Martwa natura w fotografii,
Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; Galeria Fotografii Miasta
Rzeszowa; Galeria bwa – zpaf, Kielce (2005); Pamiątka z Karkonoszy. Photography – New Media. bwa Jelenia Góra (2006); ii.
Przegląd Twórczości Fotograficznej Artystów Jeleniogórskich – Galeria
Korytarz, Jelenia Góra (2006); Wystawa Towarzystwa Fotografów
Euroregionu Nysa Kontakt – Česka Lipa, Czechy (2007); i. Triennale
Fotografii Wałbrzyskiej – Galeria Pod Atlantami, Wałbrzych (2007);
Aura Karkonoszy, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu (2008); iv.
Międzynarodowy Salon Martwa natura w fotografii, Miejska Galeria
Sztuki, Częstochowa; Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa; Galeria
bwa – zpaf, Kielce (2009); Doroczna Wystawa od zpaf Trwałość
i przemiana – dcf Domek Romański, Wrocław (2010).
• Title: Factory / Technique: infrared photography / Format: 30 × 45
cm, frame 50 × 70 cm / Year: 2012 / Page: 34
• Title: Cemetery / Technique: infrared photography / Format: 30 ×
45 cm, frame 50 × 70 cm / Year: 2012 / Page: 35

Stanislaw Kulawiak

pp. 36-37

• Stanislaw Kulawiak was born in 1954. After finishing his primary
school in Bobrowniki and secondary school in Ostrzeszów, in the
years 1973-1979 he studied at the Faculty of Electrical Engineering,
Automatics, and Electronics at agh in Kraków. He has been doing
photography since 1974, when he started Student Photographic
Agency, and two years later (with friends), he founded the Grupa
Twórcza sem (sem Artistic Group) and Jaszczurowa Galeria Fotografii (Lizard Gallery of Photography). In 1980, he became a member of zpaf, the Association of Polish Art Photographers. Kulawiak
has made numerous exhibitions and publications and, since 1999,
he has co-owned, along with his wife Zofia, Oficyna Wydawnicza
Kulawiak (Kulawiak Publishing House).
• Title: Ladder – Ostrzeszów / Technique: black and white photography, inkjet print on barite paper / Format: 56 × 56 cm /
Year: 2005, 2013 / Page: 36
• Title: Garden – Ostrzeszów / Technique: black and white photography, inkjet print on barite paper / Format: 56 × 56 cm / Year: 2005,
2013 / Page: 37

Adam Lesisz

pp. 38-39

• He has lived in Wrocław all his life, and has been in zpaf since
1984, currently a scholar of zus.
• Title: Excerpt from the series: Panta Rei – Diptych: Radek and Bartek
1981/2013 / Technique: mixed media / Format: 30×40 cm / Year:
1981, 2013 / Page: 38
• Title: Excerpt from the series: Panta Rei – Diptych: Radek and Bartek
1981/2013 / Technique: mixed media / Format: 30×40 cm / Year:
1981, 2013 / Page: 39

Marek Liksztet

pp. 40-41

• Graduate of Institute of Artistic Education at the Maria
Skłodowska-Curie University in Lublin: graphics under supervision
of prof. Kołwzan-Nowicka D. (1980). Member of Association of Polish Art Photographers since 2002. He practices printmaking and
photography, but is an individual artist, denying belonging to any
direction or style in art. Since 1994 he has been involved in teaching in the field of art (including Higher School of Photography, Art
School – zsra in Jelenia Góra, the International Forum of Photography Kwadrat, bwa Wrocław, Summer Photo-School (The House of
Photography) in Poprad (Slovakia), unesco – Studiengäng Kultur
und Management – Institute für Kulturelle Infrastructures – Sach-
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sen. He conducted workshops and seminars in Denmark, Germany,
Slovakia, Finland and Poland. He has participated in over 150
national and international exhibitions. He made 30 individual exhibitions. His biographical entry made it into the Who is Who lexicon
in Poland. The works Marek Liksztet reside in various collections:
Wrocław National Museum, Szczecin National Museum, Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Zamkowe w Malborku,
Staatliches Museum Schloß Burgk/Burgk Saale (Germany), Galeria
bwa w Jeleniej Górze, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie,
Miasto Valkeakoski (Finland), Biblioteka Narodowa Zakład Zbiorów
Ikonograficznych w Warszawie, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi,
Museum of Modern Art in Hünfeld (Germany), Mała Gallery
zpaf – Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Dom Fotografii
w Popradzie (Slovakia), Dom Fotografii w Pradze (Czech Republic)
and several private collections in Poland and abroad.
• Title: Cycle: Memories… without explanation iii / Technique:
pinhole photography 8 × 10" hybrid print / Format: 50 × 70 cm /
Year: 2012 / Page: 40
• Title: Cycle: Memories… without explanation vii / Technique:
pinhole photography 8 × 10" hybrid print / Format: 50 × 70 cm /
Year: 2012 / Page: 41

Ewa Martyniszyn
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pp. 42-43

• Ewa Martyniszyn was Born in Opole, and holds Master of Arts
with a specialization in photography. She graduated from College
of Librarians and Cultural Activism in Opole, with specialization in
photography (1996-1998). She studied at the Academy of Fine Arts
in Pozńan, at the faculty of Multimedia Communication. Bachelor’s
and Master’s degrees in Pozńan Academy of Fine Arts, with honors
(1998-2004). Since 2005 she has been a member of zpaf. Lecturer
in Wrocław photographic schools afa (Laboratory of Color Photography, 2004-2008), Pho-Bos (Laboratory of Digital Photography,
2004-2009), and since 2004, she has been a teacher at College of
Cultural Studies and Activism and Librarians in Wrocław (introduction to photography). She has conducted courses in the techniques
of traditional photography, and digital photography workshops,
conducted and organized open air photographic exhibitions. She
participated in numerous photo exhibitions in the country and
abroad. She has published in numerous books and magazines on
photography and art.
• Web: www.emonidla.pl
• Title: [...] the stones will cry i / Technique: own technique /
Format: 40 × 60 cm / Year: 2012 / Page: 42
• Title: [...] the stones will cry ii / Technique: own technique /
Format: 40 × 60 cm / Year: 2012 / Page: 43

Marek Maruszak

pp. 44-45

• Born in Opole (1952) and has been professionally involved in photography since the early seventies. For twenty years, he has been
documenting the monuments, performing his duties in the Office
of Documentation of Monuments in Opole. Parallelly, he also
worked with the social and cultural monthly magazine Opole. Since
the early nineties he has been a freelance photographer, working
with both Polish and German publishers. Author and co-author
of more than twenty albums, primarily on the province of Silesia.
Participant of over thirty collective exhibitions, and author of
sixteen individual exhibitions in Poland and abroad. Home for his
photographic activity is the cultural landscape of Silesia, which he
most frequently captures, using traditional techniques. The works
in galleries and museums in Poland, Austria, the usa and Germany.
zpaf member since 1991.

• Title: Emergency landscape exit / Technique: digital photography,
pigment print / Format: 50 × 70 cm / Year: 2009 / Page: 44
• Title: The notion of infinity of Jan N. / Technique: digital photography, pigment print / Format: 70 × 50 cm / Year: 2009 / Page: 45

Piotr Maciej Nowak

pp. 46-47

• Photography of Piotr Nowak is experimental, not as much in its
carefully selected content, but in its form and technique. For many
years Nowak has experimented with so-called mixed techniques,
combining traditional photography with modern digital media, thus
yielding hybrid images reinforced by the original technical processing. Among many of his cycles presented so far, there are several
exhibitions worth mentioning like: Fossils (2013), Kitsch-Nude (2012),
Neurons of History (2011), Crests and Totems (2011), Meetings (2010),
Photodrawings (2009), Fourier Photography (2007), Chromoschedastic Photography (2003), Unfirst Love (1996), and many others. Currently he presents a series of works employing the zonal scanning
of black and white negatives, thus allowing to obtain the effect of
separation and limitation of gray scale tones, combined with strong
optical graininess and technical artifacts of the negative.
• Title: From the Wanted series: 92120910491, 90011320021 /
Technique: black and white hybrid photography, pigment print /
Format: 100 × 70 cm / Page: 46
• Title: From the Wanted series: 88972205810, 90093007765 /
Technique: black and white hybrid photography, pigment /
Format: 100 × 70 cm / Page: 47

Wacław Ropiecki

pp. 48-49

• Ropiecki is a member and co-founder of Format, and worked with
Foto-Medium-Art, Permafo gallery and Łódź animators of Strych,
Konstrukcja w Procesie and Łódź Kaliska. In 1980-1985 he worked
under the banner Through art to life. In 1981, as a protest against
introduction of martial law in Poland, he started his traveling
gallery More Light!, presenting works collected in the form of
books carried in a bag. The gallery has changed over time and now
it consists of five projects. Online Gallery – sends his individually
selected audience objects from the Collection of Sketches, Projects
and Scenarios Morning Coffee!
Traveling Gallery More Light – is a book with collection of images
of personalities of art, culture and science who are also recipients
of the Gallery and readers of Morning Coffee! Russia Unknown
– is a series of exhibitions and lectures about everyday life of people
living in unusual circumstances, based on years of residence in
this country. Morning Coffee is an exhibition which consists of
objects with fractal characteristics, and only partially available to
the audience, consisting of photos, text, gestures, paintings, sculptures, ready-made, video, installations, etc. Archive of Traveling
Gallery More Light!
• Title: Travelling Gallery More Light! Presents: Misiek has a stuffy
nose 1, Scene 2 / Technique: digital photography, pigment print /
Format: 70 × 50 cm / Year: 2013 / Page: 48
• Title: Travelling Gallery More Light! Presents: Misiek has a stuffy
nose 2, Scene 4 / Technique: digital photography, pigment print /
Format: 70 × 50 cm / Year: 2013 / Page: 49

Andrzej Rutyna

pp. 50-51

• Andrzej Rutyna comes from Wrocław. He has been involved
in photography since 1970. In the years 1980-1989 he ran the
Wałbrzych Gallery of Photography. Since 1985, he has been
amember of zpaf. He explores creative photography in the area

of the art nude, landscape, structural composition, and game of
color and light. He holds the Badge of Merit to Culture (1989). He
teaches photography at several schools: ala slsp, Wrocław, ppsf
Pho-Bos (up to 2002); wsf afa (2000-2001); asppifa Abrys (up to
2011). His solo exhibitions include: Foto-replay – Wrocław (1978),
Zapis koksownia – Niš (Jugosławia, 1984), Tuła (1987), Śląski rapsod
– Wałbrzych (1986), Światło – Wrocław (1992), Kompozycje, ślady,
znaki – Wrocław (2006), Body & color – Wrocław (2007). Collective
exhibitions: Plener śląski – Katowice (1986), Wystawa 40-lecia zpaf
– Warszawa (1987), Polska fotografia reklamowa – Poznań (1989),
Festiwal Fotografii Spektrum – Wrocław (1997), Współczesna fotografia wrocławska – Wrocław (1998), Berührungen – Wiedeń (1999),
Wrocław (2000), Życie i śmierć sztuki w sercu człowieka – Wrocław
(2002), Foto – zpaf Wrocław (2003), lux (2005). Andrzej Rutyna
participated in the second outdoor exhibition Sobotka (2006)
and post-event exhibition at Muzeum Śleżańskie. Participation in
annual exhibitions of Wrocław district of zpaf in Wrocław: Foto
(2006); Inspiracje, fascynacje, refleksje – wystawa jubileuszowa 60lecia od zpaf (2007); Foto (2008 i 2009); Trwałość i przemiana
(2010). Series of post-event exhibitions: Wobec Miejsca i Czasu
– Kletno (2010), Wobec Miejsca i Czasu ii – Grodziec (2010);
Tożsamość subiektywna – Książ (2011). His works reside in the
collections of the National Museum, the District Museum of
Wałbrzych and in private collections at home and abroad.
• Web: www.andrzej-rutyna.art.pl
• Title: Women are from Venus ii, triptych ( i) / Technique: digital
photography, pigment print / Format: 70 × 42 cm, passe-partout
90 × 61 cm / Year: 2010, 2013 / Page: 50
• Title: Women are from Venus iv, the diptych / Technique: digital
photography, pigment print / Format: 70 × 40 cm, passe-partout
90 × 61 cm / Year: 2010, 2013 / Page: 51

Krzysztof Saj

pp. 52-53

• Krzysztof Saj was born in Wroclaw in 1982. He is a graduate of the
International Forum of Photography “Kwadrat” and History of Art
at the University of Wrocław. He is also a member of the Association of Polish Artists and Photographers. He specializes in urban
photography. He has participated in many group and individual
exhibitions in Wrocław, Łodz, Berlin, Gorzów and Lviv. His photographs were published in ”Format’”, ’”Art&Business”, ”Rita Baum”,
”Odra”, ”Art Almanac”. He collaborates with the Center for Culture
and the Arts and the artistic magazine ”Format”.
• Title: Malena / Technique: classic black and white photography /
Format: 30 × 45 cm / Year: 2011 / Page: 53

Dorota Sitnik

pp. 54-55

• Dorota Sitnik was born in 1981 in Wrocław, and lives in Polanica
Zdrój. She graduated from the High School of Photography afa in
Wrocław and the Institute of Fine Arts at the University of Zielona
Góra (major of painting, specialization in photography). Since
2009, she has been a member of the Association of Polish Art
Photographers. She has participated in photo exhibitions in the
country and abroad. Alongside photography, she is occupied with
drawing and graphic design.
• Web: www.dorotasitnik.pl
• Title: Diptych I / Technique: digital photography / Format: two
images of 100 × 70 cm / Year: 2013 / Page: 54
• Title: Diptych II / Technique: digital photography / Format: two
images of 100 × 70 cm / Year: 2013 / Page: 55

Małgorzata Jolanta Skoczylas

pp. 56-57

• Skoczylas studied at the Academy of Fine Arts Wroclaw (graduated in 1994). I work in design and interior design. As soon as
I discovered photography it has become my passion, new important medium of my work. I received my diploma in photography
at mff Kwadrat in Wrocław. Since 2009 I have been a member of
zpaf. I teach image composition at mff “Kwadrat”. I have places
1st and 3rd, and have won many honorary awards at prestigious
international photographic competitions, including International
Photography Awards, usa – also called the Oscars of Photography ipa 2008, 2009 and 2011.
• Title: Nature made present / Technique: digital photography /
Format: 100 × 200 cm / Year: 2013 / Page: 57

Maciej Stawiński

pp. 58-59

• As an artist, he is involved in photography, art projects and teaching, and a curator of photographic exhibitions. He also teaches
photography. He cultivates his own concept of photography.
Time-stretched photography projects (since 1978) and experimental
video (since 1990) implement the aesthetics of visualized objects,
photography of gestures and photographic documentary. He uses
a variety of traditional technology, digital (since 2000) and hybrid.
His area of interest embodies broadly defined issues of cultural and
social identity. He lives and works in Wrocław. His work and documentaries can be found in the public collections in J. Grotowski Institute, Wrocław; Paris Audiovisuel, Paris, France; Musée National
d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paris, France; Wrocław
National Muzeum, Wrocław; Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot,
Spain; Kunstverein Siegen, Siegen, Germany; Comunication Gallery, Matsuyama, Japan; Teatro Escola Célia Helena, Folias D’Arte
e Chuca Toledo, São Paulo, Brasil; Royal Holloway, University of
London, UK; University of British Columbia, Kanada.
• Web: www.stawinski.art.pl
• Title: From the project: Icons of W. #19 / Technique: bromine,
mixed media, unique photography / Format: 50 × 40 cm, frame:
60 × 90 cm / Year: 2008 / Page: 58
• Title: From the project: Icons of W. #21 / Technique: bromine, mixed
media, unique photography / Format: 50 × 40 cm, frame: 60 × 90
cm / Year: 2008 / Page: 59

Rafał Warzecha

pp. 60-61

• Born in 1977, Warzecha works mainly in Wroclaw and Warsaw. He
graduated from painting faculty at the University of Zielona Góra,
specializing in photography. He is also a graduate of the Academy
of Photography in Jelenia Góra. He teaches at the High School
of Photography in Warsaw, and during his historic photographic
techniques workshops at the Club of Lovers of Historical Photographic Techniques. He is a lecturer at the Academy of Professional
Photography in Wrocław and an Animator of the Polish School of
Traditional Photography.
Solo exhibitions: The three cities’ lost glory, Muzeum Tkactwa
Dolnośląskiego, Kamienna Góra (2002); Postcards from the End
of the World and Masks, Korytarz Gallery, Jelenia Góra (2006).
Group exhibitions: Życie na pograniczu, Museum of Lower Silesian
Weaving, Kamienna Góra (2002) and Muzeum of Žacléř, Czech
Republic (2003); National Photo Competition Przystanek Woodstock
– post competition exhibition; Salon Wystaw Artystycznych żdk, Żary
(2003); Dilemmas of Contemporary Polish Pictorialism, Regional
Museum in Chojnów (2007); The Noble Initiative, Obok zpaf gallery,
Warszawa (2009); Podwodny Wrocław, Wrocław (2008-2010). Since

2003, Warzecha has taken part in group exhibitions at Kontakt
Gallery in the cities of Euroregion Nysa.
• Title: Self Portrait I / Technique: albumat / Format: 25 × 25 cm, /
Year: 2013 / Page: 60
• Title: Self Portrait II / Technique: albumat / Format: 25 × 25 cm, /
Year: 2013 / Page: 61

Jerzy Wiklendt

pp. 62-63

• Born in 1929. He is an urban engineer by profession (Wrocław
Technical University, 1955). He has been occupied with photography
since 1957. He received the Artist fiap (afiap) award in 1968.
Member of zpaf since 1978. He presented his works in 17 own
exhibitions, participated in 41 international exhibitions (within
fiap), 15 outside fiap, and in more than 300 exhibitions and
national competitions and shows, presenting more than 1,200
works, winning over 200 awards, diplomas and a honorable mention of fiap. His works are in museums in Wrocław, in Majdanek
and Jelenia Góra. He earned own entry to the Photographers
Encyclopedia International – released by Editions Camera Obscura
in Geneva. In the years 1960-2009 he was awarded: Golden Cross
of the Merit, Golden Badge of Well-deserved for the Lower Silesia,
mkis Badge Distinguished Activist of the Culture, with Silver Badge
of the Federation of Amateur Photographic Associations in Poland,
withzpaf medals for the 40th anniversary of the association and
150th anniversary of the photography and with zpaf diploma for the
service for the development of the Polish photography, with Silver
Medal of Fotoclub of Republic of Poland affiliating Well-deserved
Authors of the Polish photography. In 2007, on the occasion of the
50th anniversary of his artistic work, he was awarded a diploma
of Lower Silesian district of zpaf, a letter of congratulations from
the Mayor of Jelenia Góra, and Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne (Photographic Association of Jelenia Góra) organized his
exhibition: 50 years of my photography, and awarded him a honorary badge. In 2009, he received the title Jelenia Góra’s Citizen of
Merit from the president’s hands. In 2011, the artist received the
award of Lower Silesian marshal: For exceptional contribution in the
area of culture and an award for the entirety of artistic work. He is an
honorary Member of the following photography societies: Wrocław
and Jelenia Góra, in which he also served a position of president
and the award of Fotoklub rp Stowarzyszenie Twórców (2001) with
the title – Deserving for the Polish photography. In the years 1971-1991
he was instructor, lecturer, speaker and artistic consultant, the
chairman of Dolnośląski Klub Instruktorów Amatorskich Zespołów
Artystycznych Filmu i Fotografii we Wrocławiu, and he contributed
for the photographic society of the province of Jelenia Góra. The
subject of his interest is to man, whose actions have their form and
shape in the landscape. Apart from photography of landscape and
architecture, he also deals with creational photography, which he
called chamaphotography.
• Title: Fence of Frédéric Chopin's School No. 11 in Zabobrze in Jelenia
Góra I / Technique: classic black and white photography /
Format: 30 × 45 cm / Year: 1989 / Page: 62
• Title: Fence of Frédéric Chopin's School No. 11 in Zabobrze in Jelenia
Góra II / Technique: classic black and white photography /
Format: 30 × 45 cm / Year: 1989 / Page: 63

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz

pp. 64-65

• She was born in Brzeg, where she lives and works, running her
own photographic studio. She graduated from Olga Szwajgier’s
Laboratory of Voice Training School in Kraków, then School of
Photography Pho-Bos (2001), and Higher School of Photography

afa in Wrocław (2003). Studied graduated from photography at
University of Zielona Góra (2006). In addition to the photographic activity, she pursues her musical passion, recording music
complementary of the imaging sphere. She has been zpaf member
since 2007. That leave much to chance and the action of time. The
search for unusual images.
• Title: Laboratory of space 2 (diptych), I / Technique: digital photography, solvent print / Format: 70 × 50 cm / Year: 2013 / Page: 64
• Title: Laboratory of space 2 (diptych) II / Technique: digital photography, solvent print / Format: 70 × 50 cm / Year: 2013 / Page: 65

Waldemar Zieliński

pp. 66-67

• Waldemar Zieliński graduated from experimental physics at the
University of Wrocław (1979) and photography at the Academy of
Fine Arts in Poznań (2000). He is a member of the Association of
Historians of Photography in Warsaw and the Association of Polish
Art Photographers. He has taken part in many collective exhibitions
since 1978. He also makes individual projects, including: Silent
Photographs – Wrocław (2007); Signs, traces – Wrocław (20042005); Plausible landscapes – Wrocław (2002); Tapes at the end of
the century – Bystrzyca Kłodzka (1999); Shadows move shadows
– Wrocław (1993-1997); My puppet theater – Kłodzko (1993); Oily
stains – Kłodzko (1992).
In 1998-2001 he taught at the Wielkopolska School of Photography.
In 2003-2013 he taught at the Higher School of Photography afa in
Wrocław. Publishes on the history of photography.
• Title: Idea-Matter; Another potential of photography I /
Technique: digital photography, solvent print – original taken with
a Polaroid camera / Format: 50 × 40 cm / Year: 2008 / Page: 66
• Title: Idea-Matter; Another potential of photography II /
Technique: digital photography, solvent print – original taken with
a Polaroid camera / Format: 50 × 40 cm / Year: 2008 / Page: 67
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