29 sierpnia – 20 września 2011 roku, Stara Galeria ZPAF, Plac Zamkowy 8,      Warszawa

„Prezentacje 2011” to wystawa prac dyplomowych absolwentów trzeciego, dyplomowego roku Studium Fotografii ZPAF.
Zestawy dyplomowe powstały we współpracy z promotorami: Chrisem Niedenthalem, Mikołajem Grynbergiem, Protem Jarnuszkiewiczem,
Adamem Mazurem, Basią Sokołowską, Andrzejem Zygmuntowiczem i Pawłem Żakiem. Prezentowane podczas wystawy prace pierwszy
raz zostały publicznie pokazane podczas otwartej Obrony Dyplomowej przed komisją w składzie: Katarzyna Majak, Zbigniew Tomaszczuk,
Jolanta Rycerska oraz liczną publicznością.  
Jako kuratorka wystawy pragnę podkreślić wysoki poziom artystyczny i techniczny prac oraz ich duże zróżnicowanie, zarówno
w zakresie gatunków fotograficznych, czy użytych technik, jak i ładunku emocjonalnego oraz poruszanych tematów – od bardzo osobistych,
rodzinnych historii po „chłodny” dokument miejsca czy fotografię obiektu. Obok fotografii, które tradycyjnie zawisną na ścianach galerii,
powstały także książki fotograficzne, instalacja, fotokasty. Świadczy to o tym, że autorzy wystawy na bazie wyrobionej wrażliwości
artystycznej znają techniczne możliwości medium, swobodnie poruszają się we współczesnej przestrzeni fotograficznej i świadomie budują
przekaz, znajdując adekwatne dla niego formy edycji.
Kurator wystawy
Jolanta Rycerska

dorota taranowicz
– promotor mikołaj grynberg

„mellitus”

forma prezentacji zdjęć: kartoteka szpitalna

(…) Szpital. Diabetes mellitus typ pierwszy – zabrzmiało jak wyrok. Każda diagnoza brzmiała wtedy jak wyrok, chociaż nie
do końca znałam jej znaczenie. (…) „Nikt się nie dowie, że jestem nieuleczalnie chora” – powtarzałam sobie w myślach i robiłam
wszystko, by tak właśnie było (…) „MELLITUS”, projekt początkowo przeze mnie odrzucany, stał się serią 11 zdjęć o tym, jak
„inni, zdrowi” ludzie postrzegają cukrzyków. Poprzez ciasne kadry chciałam uwypuklić bliskość choroby i pokazać, że jest to
rzeczywistość, z którą trzeba się codziennie mierzyć. Do końca.

katarzyna korza
– promotor mikołaj grynberg

„puste miejsce”
„Puste Miejsce” to cykl fotografii opowiadający rodzinną historię straty, osamotnienia i emigracji. Fotografie utrwalone zostały techniką „freelensing”,
która polega na fotografowaniu nieprzytwierdzonym do korpusu, „lewitującym” obiektywem.

łukasz giętka
– promotor mikołaj grynberg

Każdy człowiek, każda twarz jest niepowtarzalna, a podobieństwo fizjonomii różnicuje zawsze indywidualna sieć zmarszczek mimicznych, bruzd
i załamań skóry twarzy, które odzwierciedlają ludzkie przeżycia. Wybrałem twarze neofitów, aby ich portrety na „żywym” kolodionie w magiczny
sposób odtworzyły nawet to, co, moim zdaniem, zakryte jest przed wzrokiem.

michał matan
– promotor basia sokołowska

„pierwszy raz”

Taniec i walka – choć znajdujące się na sprzecznych biegunach życia i śmierci, mają wspólny pierwiastek – wymagają specyficznego
i określonego rytuału oraz umiejętności odruchowego wejścia w dialog z drugim człowiekiem, odszyfrowania jego gestów i spojrzeń, wzajemnego
dopasowania ruchów, kroków i ciał.

W jednym i drugim przypadku nie ma miejsca na przyzwyczajenie – ćwiczący zmieniają partnera, co taniec, albo co walkę, dzięki czemu
muszą wciąż na nowo mierzyć się nie tylko z coraz to inną osobą i jej umiejętnościami, ale może przede wszystkim z własnymi obawami przed obcą,
kolejną nieznaną sytuacją, przed koniecznością wejścia dosłownie i niedosłownie zarazem w bliższy kontakt...

Zdjęcia do projektu „Pierwszy raz” zrealizowałem na zajęciach dla początkujących grup tańca towarzyskiego oraz brazylijskiego jiu-jitsu – sztuki
walki, której celem jest zmuszenie przeciwnika do poddania się poprzez zastosowanie szerokiej gamy chwytów, dźwigni i duszeń.

konrad mikołajczyk
– promotor paweł żak

„zoo”

ZOO??? Co człowiek zrobił i stworzył w tym miejscu dla zwierząt?
Zainteresowały mnie wykreowane przestrzenie, będące pseudośrodowiskami „naturalnymi“ zwierząt. To sprawiło i było bezpośrednim impulsem
do ich utrwalenia. Próbowałem pozostać chłodnym dokumentalistą, aby oddać prawdziwszy, nieskażony emocją obraz rzeczywistości. To, co widzą
zwiedzający, natychmiast wyrzucają z pamięci. Ja próbowałem zatrzymać to w kadrze.
Prezentowane fotografie są moim prywatnym poszukiwaniem w otoczeniu tego, co nie zawsze w pierwszym kontakcie wzrokowym jest interesujące,
często niezauważone, jednak odpowiednio udokumentowane/sfotografowane ukazuje swoistą estetyczną intrygę i piękno. Tworzy pewne formy,
które w kadrze stają się natchnione, tworzą niespodziewanie różnorodne abstrakcyjne skojarzenia.
W pracy „ZOO“ zdecydowałem się na obserwację naturalistyczną, skromną dokumentalną fotografię przestrzeni ogrodów zoologicznych.
Użyłem optyki odpowiadającej punktowi widzenia odwiedzającego. Postawiłem na kadr centralny, pragnąc zarejestrować w nim to, co widz rejestruje
podczas spotkania z obiektem. Wybrałem fotografię kolorową, jednak warunkiem było użycie tego samego materiału światłoczułego dla wszystkich

przestrzeni, zarówno plenerowych, jak i wnętrz. Sam kolor został rygorystycznie określony, aby nadto nie rozpraszał i stał się w pewnym sensie
monochromatyczny.
W pierwszej i ostatniej fotografii prezentowanego cyklu celowo została wprowadzona postać człowieka, jako obserwatora i podglądacza. Niektóre
z fotografii tworzą dwuznaczne skojarzenie, czasami przypominają cele więziennie, czasami instalacje artystyczne, a innym razem są niezidentyfikowanymi
przestrzeniami z elementami znanymi nam z codziennego świata, jak: okna, kaloryfery, rury, wiklinowe kosze, beczki czy opony samochodowe.
Podejmując temat, nie potrafiłem na podstawie jednego ogrodu dociec, co tak naprawdę się dzieje i jak daleko sięga ludzka fantazja. Świadomie
zrezygnowałem jednak z opisywania aparatem emocji zwierząt i postawiłem tylko na przestrzeń, jaką dla zwierząt wygospodarował człowiek. Chciałem,
aby fotografie pokazały to, czego nie widzi odwiedzający, uzmysłowiły, jak te miejsca wyglądają bez zwierząt i jak bardzo są one dalekie od naturalnych
środowisk. To, czy te miejsca są brzydkie, czy ładne, pozostawiam do oceny widzowi, jednak jedno jest pewne: są one dziwne i samotne.

wojciech secomski
– promotor paweł żak

Praca inspirowana drzeworytem japońskim. Cyfrowe zdjęcia roślin na białym tle. Komputerowo podzielone na warstwy, odpowiadające kolejnym
barwom. Z warstw naświetlone klisze CTF. Odbitki wykonane ręcznie w technice gumy chromianowej na papierze washi.

marcin federak
– promotor paweł żak

„razem i osobno”

Punktem wyjścia do powstania projektu był portret, który wykonałem mojej dziewczynie. Wyreżyserowane obrazy pokazują życie codzienne,
oddają relacje między mieszkańcami oraz emocje, jakie im towarzyszą. Inscenizacja potęguje poczucie nieprzewidywalności, przypadkowości,
można powiedzieć spontaniczności, nadając obrazom charakter dokumentalno-fikcyjny.
Wielokrotne wykorzystanie źródła światła monitora telewizora, laptopa, a także obecność na fotografiach elektroniki pokazuje, jak dużą rolę
odgrywają one w dzisiejszym świecie oraz jak go kreują. Nieograniczona możliwość przepływu informacji oraz osiągnięcia współczesnej techniki
to dla człowieka nowa rzeczywistość. Zmiany zachodzą w sferze społecznego komunikowania się wyrażanego językami: pisma, druku, środków
masowej komunikacji, Internetu, nauki i technologii. Wymieniamy ze sobą dane szybciej niż kiedykolwiek, coraz częściej bez fizycznej obecności
odbiorcy obok nas.

Podobnie żyjemy w domu, dzieląc jedną przestrzeń, każdy z nas otoczony kilkoma ścianami ma jednak swój świat, chwile, które należą do
niego, oraz czynności, które wykonuje w pojedynkę. Można powiedzieć, że żyjemy razem, ale osobno. Cykl zdjęć nie odpowiada na pytania
dotyczące kondycji dzisiejszej cywilizacji, nie wskazuje też kierunku, w którym zmierzamy. Jest moją próbą przedstawienia otaczającej nas
rzeczywistości w nieco zmodyfikowany sposób. Dzięki temu dostarczam oglądającym fragment „mojej rzeczywistości”, do której resztę historii
każdy może lub musi dopowiedzieć sobie sam.

marcin morawski
– promotor chris niedenthal

„dwa światy” – to historia dwóch,
kontrastujących ze sobą rodzin…
Bohaterką drugiej historii jest mała Nela.
Mimo że dziewczynka kończy dopiero dwa i pół roku, jest szalenie samodzielna i nie tylko znakomicie radzi sobie ze swoimi dziecięcymi
obowiązkami, ale wykazuje umiejętności i zainteresowania daleko wykraczające poza możliwości Jej rówieśników. Bez wątpienia można przyjąć,
że źródłem imponujących osiągnięć Neli są Jej rodzice, którzy nie tylko potrafią zapewnić dobre warunki materialne, ale także mają wolę poświęcenia
swego czasu i chęci na wychowywanie córki oraz wspólną z nią zabawę. Sprzyja temu przydomowy ogródek, stanowiący miejsce ulubionych zabaw
Neli z domownikami lub z nianią.
To trochę życie jak w bajce, zwłaszcza w porównaniu z tym, co los zgotował Kubie.

Bohaterem pierwszej historii jest 16-letni obecnie Kuba, przykuty przez los do wózka inwalidzkiego.
Z uwagi na paraliż dolnej części tułowia egzystencja chłopca jest możliwa tylko przy nadludzkim niemal wysiłku i wielkim poświęceniu
Jego mamy. Od pierwszych dni pozostaje ona z tym problemem zupełnie sama, ponieważ ojciec Kuby opuścił rodzinę tuż po urodzeniu się
chorego syna. Sytuację komplikują dodatkowo niezwykle trudne warunki mieszkaniowe, gdzie całe życie toczy się w jednym pokoju na 25 m2.
Po przedwczesnej śmierci cioci Kuby do rodziny dołączył Jej 19-letni obecnie syn – Emek i od tej pory mieszkanie musi służyć trzem osobom.
Na szczęście udaje się pogodzić odmienne charaktery domowników i mimo wszystko każdy znajduje w tej rodzinie jakąś cząstkę dla siebie.
Kuba nie traci marzeń o pewnym usamodzielnieniu się i dalszej nauce, ale czy uda mu się je spełnić, nie sposób przewidzieć. Wobec tak trudnej
rzeczywistości marzenia są dla Kuby najcenniejsze – oczywiście oprócz bezcennej miłości ze strony Jego mamy.

Chociaż pod wieloma względami światy Neli i Kuby tak bardzo się od siebie różnią, to jednak są one prawdziwe, funkcjonują równolegle i mają swój
odrębny koloryt. Posiadają też przy tym jedną wspólną, ale chyba najważniejszą cechę – miłość do swego dziecka, bez względu na to, jakie ono jest…

artur piecyk
„anioły bieszczadzkie”
– promotor andrzej zygmuntowicz
Jakie są dzisiejsze Bieszczady? Jacy ludzie żyją w Bieszczadach i jaki jest ich stosunek do Bieszczadów? Kto i w jakim celu przyjeżdża w Bieszczady?
I w końcu, co to są te Bieszczady?! Co dla nas znaczą? Jakie miejsce zajmują w naszym życiu?!
Ten fotokast nie jest próbą udzielenia obiektywnych odpowiedzi na te pytania. Jest bardzo nieobiektywny, osobisty tak, jak osobiste jest
życie każdego z nas. Jest moją definicją Bieszczadów, a także, czy może przede wszystkim, odpowiedzią na powyższe pytania moich przyjaciół
występujących w tym materiale... i może niektórych z Państwa.
Dla mnie Bieszczady to droga... Podróż z i do... Mozolne wspinanie
się do góry po to, aby chwilę popatrzeć na świat ze szczytu... i ponownie
„upaść”. Przemieszczanie się w czasie... Od lat mojej młodości do
marzeń o małym domku na starość. Wreszcie stawanie na rozstaju dróg
i wybieranie tej mniej uczęszczanej...

artur piecyk
– promotor adam mazur

„poker”

Spróbujmy wyobrazić sobie taką scenę... Czterech mężczyzn siedzi przy stole. Grają w pokera, stawka jest bardzo wysoka... Grają o życie...
Wydawać by się mogło, że podejmując wybory – te świadome, konieczne i te przypadkowe – bezpowrotnie tracimy szansę na coś innego.
Że poker to gra przypadku, którym kieruje „siła wyższa”. Jednak patrząc na graczy, dochodzimy do wniosku, że w tej ważnej grze nie będzie
wygranego... Żaden z nich także nie przegra. Widzimy, że postaci przenikają się wzajemnie, są dla swoich przekonań trochę transparentne. I ten,
który zostanie, będzie sumą wszystkich czterech, będzie wszystkim, czym chcieli być wszyscy, będzie sobą i nimi w jednym i będzie grał dalej...
A że Śmierć ma władzę
zakończenia Gry przed czasem
– to nic...

I później wszystko bierze się z tego wyboru...

fotokast, 14 min.
(możliwy do obejrzenia na www.youtube.com)

fotografia, 130 x 130 cm
film poklatkowy, 4 min.

jolanta byliniak-kozłowska
– promotor prot jarnuszkiewicz

Idziemy przez świat z głową szukającą przyjemności w niewinnych skojarzeniach. Mijamy rzeczy z pozoru niepozorne,
lecz formą swą wprowadzające nas w zachwyt nad pięknem. Kobiety kwiaty, kobiety rośliny… przenikają się, dopełniają,
tworząc świat liryczny, świat magiczny, zamknięty w metafizycznym rysunku tego, co ulotne i niedopowiedziane.
Piękno jest jak kobiecość. Nigdy się nim nie nasycimy...

robert wyrwas
– promotor prot jarnuszkiewicz

„chwile”

„Chwile” to cykl, którego początki sięgają 2009 roku. Pierwotnie jedyną bohaterką zdjęć była starsza córka autora – Nina. Od samego początku
nie było jednorodnego i sprecyzowanego typu ujęć, kontekstów czy zdarzeń, jakie mają zostać uwiecznione, ani terminów, w których zdjęcia mają
powstawać. Jedynym wspólnym elementem była ulotność tytułowej chwili. Jako wyróżnik, w części cyklu związanej z Dyplomem w Studium ZPAF
autor wprowadził element scalający, którym jest ujednolicona technika. Fotografia analogowa, kolorowa, z użyciem jednorazowych aparatów, co
najwyżej kompaktu.

W trakcie tej pracy okazało się również, że nie sposób jest uciec od pozostałych elementów otoczenia bohaterki, od jej matki, siostry, ojca.
Mimochodem projekt „Chwile” wzbogacił się o krótką opowiastkę o wspólnym życiu.

studium fotografii ZPAF
– publiczna obrona dyplomów
W Starej Galerii ZPAF w Warszawie w dniach 17–18 czerwca 2011 r. odbyła się publiczna obrona
dyplomów Studium Fotografii ZPAF. Zaprezentowane projekty dyplomowe powstały w ciągu ostatniego
roku akademickiego pod opieką promotorów, wybranych przez każdego z dyplomantów z grona
wykładowców Studium oraz członków ZPAF.
W skład tegorocznej komisji weszli:
Katarzyna Majak, Jolanta Rycerska i Zbigniew Tomaszczuk.
W obronach udział wzięli:
Wioletta Gołębiewska, promotor Mikołaj Grynberg (17 czerwca, godz. 18.00)
Dorota Taranowicz, promotor Mikołaj Grynberg (17 czerwca, godz. 18.30)
Katarzyna Korza, promotor Mikołaj Grynberg (17 czerwca, godz. 19.30)
Łukasz Giętka, promotor Mikołaj Grynberg (17 czerwca, godz. 20.00)
Michał Matan, promotor Basia Sokołowska (18 czerwca, godz. 11.00)
Konrad Mikołajczyk, promotor Paweł Żak (18 czerwca, godz. 11.30)
Wojciech Secomski, promotor Paweł Żak (18 czerwca, godz. 12.30)
Marcin Federak, promotor Paweł Żak (18 czerwca, godz. 13.00)
Marcin Morawski, promotor Chris Niedenthal (18 czerwca, godz. 14.00)
Milena Marciniak, promotor Andrzej Zygmuntowicz (18 czerwca, godz. 14.30)
Artur Piecyk, promotor Andrzej Zygmuntowicz (18 czerwca, godz. 15.00)
Jolanta Byliniak-Kozłowska, promotor Prot Jarnuszkiewicz (18 czerwca, godz. 17.00)
Robert Wyrwas, promotor Prot Jarnuszkiewicz (18 czerwca, godz. 17.30)
Wioletta Gołębiewska, promotor Prot Jarnuszkiewicz (18 czerwca, godz. 18.00)
Artur Piecyk, promotor Adam Mazur (18 czerwca, godz. 18.30)
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