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Galeria Pusta cd.

Co tworzy galerię sztuki? Miejsce, w którym się ona znajduje? Ludzie, którzy ją prowa-

dzą według określonej koncepcji? Artyści, którzy w niej wystawiają swoje prace? Widzowie 

wciąż głodni nowych doświadczeń? Galeria sztuki to rodzaj skrzyżowania, na którym prze-

cinają się spojrzenia i myśli, wizerunki i słowa, gdzie ruch odbywa się w rytmie wernisaży 

i niespodziewanych odwiedzin, gdzie objawia się talent i zażywa się inspiracji, gdzie czasem docho-

dzi do kolizji…

Galeria Pusta cd. jest szczególna pod każdym względem. Zamiast instytucjonalnego, 

betonowego gmachu – stary, ponad stuletni drewniany dom. Zamiast neutralnego „white cube’a” 

– mała izdebka przywodząca na myśl pawilon herbaciany. Zamiast biletów – czarka herbaty na 

wodzie ze źródła miłości. Zamiast pracowników – troskliwi opiekunowie. Podczas wernisaży 

następują spotkania fotograficznej rodziny tak licznej, że trzeba wychodzić na dwór, bo wszy-

scy naraz się nie mieszczą. Goście z daleka, czasem z zagranicy, innym razem z bliska, zza 

płotu. Zimą to schronienie przed mrozem, przy gorącym piecu chlebowym z szabaśnikiem, 

zapieckiem i ciepłą wodą na nogi. Latem to ucieczka przed skwarem w chłodnej sieni. To czas spę-

dzony na długich rozmowach i podziwianiu (w) ciszy. Galeria Pusta cd. to także świadek dziesią-

tek zdjęć strażackich, wymiany serdeczności, łasuchowania ciast i wreszcie kontemplacji tajemni-

czych widoków. To właściwa przestrzeń eksponowania obrazów schwytanych za pomocą światła, 

a także schowek narzędzi do odprawiania fotograficznych rytuałów. To miejsce manifestowania 

wielu zaskakujących punktów widzenia; miejsce sztuki widzenia; miejsce fotografii.

Jeżeli chadzasz czasem ścieżką światłoczułych okruszków, zaglądasz w miejsca nietypowe 

i szukasz osób podobnych, powinieneś znaleźć na mapie adres Galerii Pustej cd., aby stać się jej 

częścią w sposób, który sam wybierzesz. 

Krzysztof Szlapa
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Sztuka widzenia. Kilka pytań w stronę fotografii

Komunikacja poprzez niewerbalne środki ekspresji, czyli np. przy pomocy ciała (język 

gestów) lub obrazów (w tym fotograficznych), może być postrzegana jako opisywanie świa-

ta formą, ponad słowami. Cykl wystaw zrealizowany w 2017 roku w mieszczącej się w Miej-

skim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Galerii Pustej cd. był indywidualnym, autorskim 

eksperymentem w opisie wybranych problemów twórczych studentów studiów operatorskich 

na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-

cach. W ramach wystaw przedstawiane były sekwencje obrazów, określające za każdym razem 

wybrany fragment zdarzeń, przedmiotów lub sytuacji chwilowych. Cechujące przyszłych opera-

torów narracyjne postrzeganie sprawdziło się tu jako doskonała wprawka w sposobach widzenia 

i interpretacji.

Obrazy wyróżnione prezentacją w galerii w 2017 roku:

Agnieszka Kokowska w ramach wystawy opowiada o swoim synku. Jest to ciepłe podglą-

danie osoby kochanej, które nie pozostawia złudzeń co do świadomości wyboru macierzyństwa 

i roli dojrzałej, chociaż równocześnie młodej kobiety. Cykl zanotowanych fotograficznie miejsc – 

w wykreowanych albo przypadkowych sytuacjach – jest niczym krótki „filmik”. Synek artystki 

– Noe (z hebrajskiego: ‘przynoszący spokój’), którego imiennik w Księdze Rodzaju był człowiekiem 

prawym i sprawiedliwym – wypełnia na fotografiach mamy swoją początkową ziemską misję 

przedstawiciela pokolenia światła…

Seria Copșa Mică Roberta Lisa rozgrywa się w dolinie rzeki Târnava, w mocno uprzemy-

słowionym regionie Rumunii. Jest to opowieść na temat krótkowzroczności myślenia o sukcesie 

i dostatku, które miały być efektem rozwoju przemysłu chemicznego i korzyści z produk-

cji sadzy na wielką skalę oraz z przetwórstwa rud cynku i ołowiu. Rozwój ten stał się jednak 
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przyczyną zapaści i katastrofy ekologicznej. W sylwetkach i umorusanych twarzach bohaterów 

zdjęć widać największe problemy ostatniego stulecia, młodych walczących o przetrwanie – bez ofiar 

w kadrze, ale za to z wielką dramaturgią.

Stanisław Cuske, Paweł Grabarek, Lena Jabłońska, Barbara Kaniewska, Piotr Michalak, 

Bogusz Szulc i Bartosz Toboła – grupa ówczesnego I roku realizacji obrazu filmowego, telewizyj-

nego i fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – zaprezentowała prace będące efektem 

pleneru w Samotni – schronisku górskim w Karkonoszach. Późnojesienna aura i górski klimat 

znalazły swoje odbicie w zadaniu fotograficznym z camerą obscurą, które było realizowane pod-

czas tygodniowego, odosobnionego pobytu – z pejzażu Karkonoszy zarejestrowane zostało to, 

co jeszcze było widoczne przed całkowitym przykryciem przez zimową szatę.

Pięć cnót praktykowanych w czasie pobytu – pokora, wiara, szczerość, szacunek i wytrwa-

łość – przyniosło efekty w postaci autorskich ciągów opowiadań o miejscu i czasie, chociaż dla 

kogoś, kto nie był w tym miejscu i nie uczestniczył w tym plenerze, opowieści te mogą wydać 

się trudne i niezrozumiałe. Pozostały obrazy i wspomnienia tych doświadczeń, głęboko tkwiące 

w formie wystawionych fotografii: premiera wystawy i pierwsza konfrontacja (konstatacja) 

dokonań na szczycie Śnieżki, przy huraganowym wietrze, pamiątkowa wspólna fotografia czy 

magia…

Bulaje Filipa Czernowa wydają się ograniczać do potraktowania sposobu widzenia – kadro-

waniem i podaniem obrazu fotograficznego – jako mniej istotnego „przedmiotu”; fotografowany nie 

odgrywa pierwszej roli w przedstawieniu. Założenie jest nieskomplikowane, proste i może nawet 

wyspekulowane. To potrzeba wytworzenia „czegoś z czegoś”. Sekwencja niewiele opowiada oraz 

nie zachowuje rytmu i metody właściwej dla tego gatunku. Może przez to jest NOVA?

Typowym dla wstępnie ukształtowanej postawy twórczej jest posłużenie się przy konkret-

nych odwołaniach do snu i nieokreślonych sennych miraży formą abstrakcyjną. Gabriela Fede-

rowicz w Mapach snów – Mapach emocji niejako obiecuje naturalny rozwój własnego widzenia 
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w sekwencji formalnych, świetlistych skojarzeń i kształtów. Są to dojrzałe formalne przemyślenia 

i zastosowania, ale czy nie przedwczesne w gatunku abstrakcji?

Beata Rakoczy w Bezdechu układa w sekwencję obrazy podróży. Widać tu brak oddechu 

w każdym miejscu pobytu. Grawitacja nie jest i jeszcze nie będzie przyczyną zakorzenienia.

Podchody i inne gry towarzyskie to klasyka Bogdana Dziworskiego, to jego spojrzenie jako 

profesora, to czas obserwacji, na który złożyło się wiele lat współpracy ze studentami – osobami 

na starcie! Jest to artysta nieustannie „myślący aparatem”, obecny tam, gdzie akcja i relacja, który 

dostrzega człowieka – i to wydaje się fundamentalne. Bogdan Dziworski przekazuje przyszłym po-

koleniom, że korzystanie z doświadczeń bycia obecnym i widzenia nawet tego, co „niewidoczne”, 

każdego wprowadza w obszar sztuki.

Dita Jásková jest w swoich sekwencjach artystką odmienną kulturowo, z innym sposobem 

postrzegania. Wyrwane z kontekstu tu i teraz niekoniecznie mówi o tym, co było. Jest tu tajem-

nica, kryjąca się w kadrze, fragmencie kadru. Dita Jaśkova opowiada o swoim świecie. Obecna 

i podróżująca, obserwuje i notuje bez kontekstów.

Kolejny przekazujący wiedzę innym artysta, Marcin Górski, uprawia na co dzień profesję 

odmienną od widzenia. Naukowiec jest „obecny” w każdym miejscu globu, gdzie ma do spełnie-

nia swoją misję. Sekwencje buduje niezwykle precyzyjnie i konsekwentnie. Wiedza o miejscach 

i umiejętność przekazu obrazem, własną formą to wartość, która nie epatuje obscenicznością lub 

okrucieństwem prasowych notatek. W cyklu fotografii z jednego miejsca – Etiopii –  autor daje wy-

raz spójności: obrazu, sztuki i kultury.

Piotr Dudak jest twórcą Misterium transgresji w skali szarości – jednakże granic w skali 

szarości, analogowych technik, przekroczyć niepodobna!

W przestrzeni… Bartosza Opolskiego zaprezentowany jest jego dziadek. To opowieść o energii, 

która trwa pomimo nieobecności osoby. Czy jednak na pewno nie ulegamy złudzeniom przez przy-

wiązanie? Sekwencja Bartosza Opolskiego częściowo daje odpowiedź na to pytanie.
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Konkluzją do poprzedniej i innych wcześniejszych wypowiedzi o sztuce widzenia być może 

jest rozszerzenie poprzez wystawę poplenerowego plonu fotograficznego Leny Jabłońskiej – 

w końcu w Karkonoszach najdobitniej można przekonać się o rozpadzie wszystkiego. W serii prac 

Rozpad Lena Jabłońska uzmysławia kres wszystkiego – zwłaszcza fizycznego i postrzegalnego 

zmysłami. Nie popadając w katastrofizm stwierdzenia, lecz przyjmując je za fakt oczywisty, może-

my wykonać krok w przód spokojniejsi.

 Jakub Byrczek
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Agnieszka Kokowska

Tak Cię widzę, takim bądź

25 I 2017 – 22 II 2017
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Tak Cię widzę, takim bądź  to cykl zdjęć, a raczej opowieści z życia ośmioletniego chłopca, 

widzianych oczami matki. Agnieszka Kokowska, fotografując syna, stara się uchwycić nieuchwyt-

ne, uciekające bezpowrotnie, poruszające momenty z jego życia. Fotografie są więc również por-

tretem dzieciństwa i próbą zrozumienia świata małego człowieka, który nieustannie mierzy się 

z otaczającą go wielką i dziką rzeczywistością. 

„Jednym z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa jest myśl, że chciałabym zostać 

matką. Od zawsze lubiłam obserwować rzeczywistość, która mnie otaczała. W zasadzie nie wiem, 

co było pierwsze – potrzeba obserwacji czy jakiś wrodzony instynkt macierzyński. 

Mając 11 lat, zaczęłam robić zdjęcia. Mając 22 lata, urodziłam syna, który jest dla mnie inspi-

racją codziennie. Pamiętam dzień, gdy dowiedziałam się, że zostanę mamą. To było 21 stycznia, 

w Dzień Babci. Dziwne, bo obudziłam się rano i pomyślałam, że powinnam złożyć życzenia mojej 

mamie, a nie babci. Poleciałam do apteki, kupiłam test. Byłam wtedy w połowie trzeciego tygodnia 

ciąży”. 

Agnieszka Kokowska – absolwentka fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 

obecnie kończy naukę na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwer-

sytecie Śląskim w Katowicach. Operator filmowy, fotograf. Pracuje przy filmach fabularnych 

i dokumentalnych. Jej prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą – m.in. 

w Bunkrze Sztuki w Krakowie oraz ZP Galerie w Karlsruhe w Niemczech.

Z zamiłowania podróżnik, prawie sportowiec, czerpie pomysły i siłę do działania ze szczerej 

rozmowy z drugim człowiekiem. Szczęśliwa matka ośmioletniego Noego, który jest dla niej naj-

większą inspiracją i motywacją do kolejnych wyzwań.
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Robert Lis

Copșa Mică

1 III 2017 – 29 III 2017
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Copșa Mică – niewielkie miasto położone w dolinie rzeki Târnava, które pomimo niekorzyst-

nego dla przemysłu ukształtowania terenu po dojściu do władzy Nicolae Ceaușescu stało się waż-

ną częścią strategii uprzemysłowienia kraju, mającej z Rumunii uczynić przemysłowego potentata. 

W mieście powstały fabryka sadzy używanej jako barwnik w produkcji opon i plastiku oraz 

huta ołowiu i cynku. Krótkie kominy obu zakładów przemysłowych miały uniemożliwić emisję 

szkodliwych substancji na zewnątrz i pozostawić je w dolinie. W pełni świadomy swoich działań 

reżim zabronił rolnikom sprzedaży swoich produktów poza regionem. Każdego dnia do atmosfe-

ry uwalniano 10 ton sadzy, a poziom ołowiu w fabrykach przekraczał normy międzynarodowe 

1000-krotnie. W ten sposób Copșa Mică stała się jednym z najbardziej skażonych miast Europy. 

Polityka władz w krótkim czasie doprowadziła do ogromnych problemów zdrowotnych całej po-

pulacji, a skutkami takich działań były szeroko rozpowszechnione choroby płuc, dysfunkcje seksu-

alne, neurobehawioralne zaburzenia oraz najwyższy w Europie wskaźnik śmiertelności niemow-

ląt. Skutki zanieczyszczenia były tajemnicą państwową, a narzekania mieszkańców traktowane 

jako krytyka komunizmu i penalizowane. W 1993 roku fabrykę sadzy zamknięto, przez co pracę 

straciło 1700 osób. Wydobywane z gruzów fabryki metale stały się dla części ludności źródłem 

utrzymania. 

Robert Lis – student piątego roku kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego 

i fotografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. Operator obrazu w filmach: Specyjał (2012), Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało 

(2014), Do niedzieli (2014), Daniel (2016), Szczur (2017), Nic nowego pod słońcem (2017). Laureat na-

grody za najlepsze zdjęcia do filmu Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało na Węgiel Student Film 

Festiwal 2015. Absolwent Warszawskiej Szkoły Fotografii. 
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Stanisław Cuske, Paweł Grabarek, 
Lena Jabłońska, Barbara Kaniew-
ska, Piotr Michalak, Bogusz Szulc, 
Bartosz Toboła

Samotność i rynna

29 III 2017 – 26 IV 2017
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Karkonosze, u stóp Śnieżki. Wspólne medium, różne spojrzenia. Kamera otworkowa, 

otwarte oczy. 

W otulinie białego puchu, w asyście szczypiącego mrozu, przy wtórze rwącego wiatru, pod 

czujnym okiem schroniska „Samotnia”, samotnie mierzyliśmy światło zaglądające przez małą dziur-

kę do wnętrza plastikowej rury rynnowej. Rynnowe jezioro nam świadkiem, jak świadkiem zlo-

dowacenia, że nasze „obscurne camery” jakby z epoki kamienia. Trochę wbrew technologii, a może 

nawet i dzięki niej, powstały tak fotografie, jak i skromnej przyrody dźwięki. Jest w nich wrażli-

wość słuchacza i czujność obserwatora, wiązka własnych doświadczeń i zwykła, ludzka pokora.

Stanisław Cuske, Paweł Grabarek, Lena Jabłońska, Barbara Kaniewska, Piotr Michalak, 

Bogusz Szulc, Bartosz Toboła – studenci kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego 

i fotografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach.
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Filip Czernow

Bulaje

26 IV 2017 – 31 V 2017
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Istotą cyklu Bulaje jest próba znalezienia alternatywnego sposobu kadrowania i nieja-

ko wyrwanie się z dyktatu tzw. formatów labowych. Nie jest to jednak proste ograniczenie się 

do nietypowego kształtu, takiego jak np. koło. Poprzez zastosowaną technikę fotografowania 

autor uzyskuje dodatkową ramę, która funkcjonuje niczym okienna ościeżnica lub – bardziej 

precyzyjnie – tytułowy bulaj. Takie rozwiązanie potęguje impresję intymności przedstawionych 

kadrów. Widz ma możliwość poniekąd podglądać nieostre i nieoczywiste fragmenty przedsta-

wienia. Ponadto sama rama funkcjonuje jako spójny z obrazem element graficzny. Widoczne 

się na niej te same efekty aberracji optycznych, jak również światło o tym samym charakterze 

i barwie. Cykl jest częścią większej inicjatywy, polegającej na sukcesywnym dokumentowaniu 

życia fotografa z wykorzystaniem aparatu o autorskiej konstrukcji. Ekstremalnie płytka głębia 

ostrości, uzyskana w wyniku takiej praktyki, sprzyja powstawaniu obrazów będących na granicy 

czytelności. Jest to nawiązanie do charakteru przedstawienia, będącego zapisem niewyraźnych 

wspomnień.

Filip Czernow – absolwent studiów I stopnia na kierunku projektowanie graficzne (w Ka-

tedrze Multimediów, w zakresie technik CGI) na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 

w Katowicach (tytuł pracy: Warsztatowe i formalne aspekty fotorealistycznych obrazów generowa-

nych cyfrowo na podstawie serii autorskich realizacji). Studia kontynuuje na Wydziale Radia i Telewi-

zji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na kierunku realizacja 

obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Jest członkiem koła naukowego „Kilo Designu” przy 

ASP w Katowicach. Laureat stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych stu-

dentów. Autor licznych projektów graficznych i wzorniczych realizowanych na Śląsku.
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Gabriela Fedorowicz

Mapy snów – Mapy emocji

31 V 2017 – 28 VI 2017
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Przy odbiorze cyklu Mapy snów – Mapy emocji nasuwają się skojarzenia do graficznie ujętych 

pejzaży. Klimat odrealnienia wynika z monochromatycznej gamy barwnej – na granicy bieli, o sze-

rokiej skali szarości, niczym obserwacje faktury ziemi z lotu ptaka. Korzystając z wcześniejszych 

doświadczeń, wywodzących się ze sztuk plastycznych, w naturalny sposób chciałam zbliżyć me-

dium fotografii do grafiki czy rysunku. 

W moich pracach negatywy zostały potraktowane jako pozytywy, co zmieniło świat 

rzeczywisty w ulotną materię. Faktyczna tożsamość fotografowanych przedmiotów nie jest 

tutaj istotna. Liczą się uczucia i skojarzenia, które wywołuje labirynt plam i linii. Pejzaż wew- 

nętrzny można tłumaczyć jako swoisty dokument, zapis podświadomej sfery życia,  niczym mapa 

– zapis wspomnienia. 

Gabriela Federowicz – urodzona w Krakowie w 1990 roku. Absolwentka Państwowej 

Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego w Krakowie (specjalizacja: 

reklama wizualna). Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w la-

tach 2009–2014) zakończyła dyplomem w pracowni malarstwa prof. Janusza Matuszewskiego. 

Odbyła roczne stypendium na Universitat Politècnica de València w Hiszpanii. Należy do Związ-

ku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie studentka drugiego roku kierunku realizacja obrazu 

filmowego, telewizyjnego i fotografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskie-

go na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, fotografią 

i filmem.
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Beata Rakoczy

Bezdech

11 VII 2017 – 22 VII 2017
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Dokument prywatny, negatywowe zapiski z kieszonkowego notatnika wizualnego. Balanso-

wanie między mikroświatem własnego mieszkania a otwartą przestrzenią nowych miejsc; między 

słowami o tworzeniu relacji a codzienną walką z grawitacją. 

Na wystawę składa się zbiór fotografii zrealizowanych w Izraelu, Nepalu, Bretanii, Serbii 

i Katowicach. Wspólnym mianownikiem jest obserwacja światła, krajobraz emocjonalny. 

Beata Rakoczy – urodzona w Katowicach w 1988 roku. Studentka V roku realizacji obrazu 

filmowego, telewizyjnego i fotografii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 

na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka zdjęć do filmów dokumentalnych i fabuł krótko-

metrażowych w Polsce i za granicą.
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Bogdan Dziworski

Podchody i inne gry
towarzyskie

26 VII 2017 – 30 VIII 2017
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Wystawa Podchody i inne gry towarzyskie Bogdana Dziworskiego to seria 12 czarno-bia-

łych fotografii, wykonanych na przestrzeni trzydziestu lat. Obok obrazów bardzo znanych, któ-

re wpisały się w historię polskiej fotografii, można na niej zobaczyć zdjęcia wcześniej niepubliko-

wane, odkryte w archiwum artysty.  Tematyka wystawy to relacje damsko-męskie, ich niuanse 

i subtelności, pierwsze uczucia i zaloty, zauważone nadzwyczaj czujnym okiem fotografa. Mamy 

tu obserwację prostych zachowań zwykłych ludzi, istotę męskości i kobiecości. To świat uczuć, któ-

ry Bogdan Dziworski odkrywa dla widza na nowo – emocje pokazane są prostym, zrozumiałym 

dla każdego językiem. 

Bogdan Dziworski to artysta, który wydaje się mieć kamerę i aparat fotograficzny 

„wrośnięte” w oko i dłoń. Jego fotografie zatrzymują ulotne momenty, często niewidzialne 

nawet dla uważnych obserwatorów. O fotografowaniu mówi: „Interesujący jest tylko człowiek. 

Trzeba umieć znaleźć temat uniwersalny. Trzeba umieć zrobić go tak, żeby był dla wszystkich 

zrozumiały. […] Dobre zdjęcie to zdjęcie zrobione w dobrym momencie. Dobry moment jest wte-

dy, kiedy to daje wynik. […] Leica to genialny aparat. Do dziś nią fotografuję. […] Analog wymaga 

zastanowienia i pracy myślowej. Trzeba korzystać z głowy. To jest przygoda z aparatem i chcę do 

tego wrócić”.

Wystawa jest efektem współpracy Bohdana Dziworskiego z polskim przedstawicielem fir-

my Leica, który objął opieką jego archiwum fotograficzne. Bogaty dorobek fotograficzny jest 

archiwizowany i katalogowany – tak, aby te unikalne kadry przetrwały dla przyszłych pokoleń.

Bogdan Dziworski – urodził się 8 grudnia 1941 roku w Łodzi. Wybitny fotograf, operator, 

reżyser i reżyser filmowy. W 1965 roku ukończył Wydział Operatorski Państwowej Wyższej 

Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, w 1994 roku otrzymał 

stopień doktora, a w 2002 – tytuł profesora zwyczajnego. Współpracował z Polską Kroniką 

Filmową, łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych oraz Przedsiębiorstwem Realizacji Filmów 
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„Zespoły Film”. Jest autorem wielu znakomitych filmów dokumentalnych, głównie krótko- 

i średniometrażowych. Wiele z nich zdobywało nagrody na najbardziej liczących się festiwalach 

filmowych. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty poświęcone polskim sportowcom, w tym 

m.in. Fechmistrz o Władysławie Kurpiewskim, Olimpiada czy cykl filmów o narciarzu Franzu 

Klammerze. Jeden z najbardziej charyzmatycznych i wpływowych wykładowców fotografii 

i sztuki operatorskiej.

Fotografie Bogdana Dziworskiego należą do kanonu polskiej fotografii powojennej, wszystkie 

są czarno-białe, klasyczne w formie i treści wyrazu. Przedstawiają złapane i zapisane na błonie 

fotograficznej chwile z życia zwykłych ludzi – młodych i starych, ładnych i brzydkich, podczas 

pracy i w czasie zabawy. Robione trochę jakby przy okazji, przez wiele lat były „trzymane w szafie”. 

I choć jego pierwszy album My View ukazał się w 1981 roku w Wiedniu, to większość zdjęć Dzi-

worskiego została pokazana dopiero w latach 90., kiedy to można je było podziwiać na wystawach 

zorganizowanych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Berlinie.
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Dita Jásková

Fotografie

30 VIII 2017 – 28 IX 2017
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Seria moich fotografii jest wizualną realizacją pewnej mistyki, tajemnicy i dwuznaczności. 

Historie uchwycone na zdjęciach są wyrwane z kontekstu – nie wiemy, co było przed wykona-

niem fotografii, ani też co stało się później. Widzimy jedynie ten moment, kiedy ścieżka fotografa 

w oka mgnieniu przecina się ze ścieżką oglądającego zdjęcie. Reszta to już interpretacja wynika-

jąca z czytania fotografii. W ten sposób seria zdjęć jest poetyckim komunikatem o codzienności, 

a jednocześnie zaskakuje nas i wzbogaca. To emocjonalna i subiektywna wypowiedź o otaczają-

cym świecie, którego jestem integralną częścią.  

Po raz pierwszy zetknęłam się z fotografią w dzieciństwie, kiedy rodzice dali mi aparat pro-

dukcji radzieckiej. Służył przede wszystkim do tego, aby uchwycić chwile, które jakoś emocjonalnie 

mnie dotknęły i które chciałam zachować w pamięci na długo. Fotografia wróciła do mojego życia 

około 2010 roku ze względu na rosnące wewnętrzne dążenie do pewnego rodzaju autoekspresji, 

a zwłaszcza autorefleksji.

Dita Jásková – urodziła się w 1976 roku w Pradze. Po ukończeniu liceum studiowała 

w Republice Czeskiej oraz USA. Po studiach przez kilka lat pracowała jako asystent sekreta-

rza prezydenta Václava Havla, a następnie w dziale marketingu dużej firmy międzynarodowej. 

Po urlopie macierzyńskim i krótkim pobycie w Pradze pracowała w Muzeum Wodociągów, gdzie 

poznała fotografa Jaroslava Beneša. Obecnie pracuje w Prague City Archives.

Ukończyła kurs prowadzony przez fotoreportera Leosa Chodura, a następnie kurs twór-

czej fotografii w Szkole Kreatywnej Fotografii w Pradze pod kierownictwem Miroslava Němeče-

ka. W 2012 roku została przyjęta na studia do Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie 

Śląskim w Opawie. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych – m.in. w Muzeum Regionalnym 

w Nachodzie, w galerii Juliska oraz w Galerii U Pierścień w Pradze podczas fotofestiwalu Balaton.
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Marcin Górski

Iron Lion Zion

27 IX 2017 – 25 X 2017
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Etiopia to kolebka ludzkości – ojczyzna pramatki ludzkości, Lucy, plemion z doliny Omo, 

mnichów z Lalibeli oraz niezłomnego Hajle Syllasje.  Wydaje się, że burzliwy okres niepokojów 

ostatniego stulecia dobiegł końca i Etiopia otworzyła się na świat, na naukowców i turystów 

zainteresowanych głównie jej przeszłością – znaleziskami archeologicznymi, plemionami Hamar 

i Karo, przesyconymi niesamowitym klimatem klasztorami oraz zapierającymi dech w piersiach 

pejzażami. Ta dumna kraina o skomplikowanej historii zdaje się wchodzić w nową erę i poszu-

kuje miejsca dla siebie we współczesnym, nowoczesnym świecie. Niełatwe to zadanie dla jednego 

z największych i najliczniej zaludnionych, a mimo tego wciąż także jednego z najuboższych krajów 

świata.

Czy Etiopczycy znów będą trwali jak żelazny lew Judy w Syjonie? Czy Etiopia znów stanie 

się Syjonem dla swego ludu?

Marcin Górski – fotograf, kurator i popularyzator fotografii. Współzałożyciel i prezes Gli-

wickiego Domu Fotografii, współautor The F Blog oraz bloga Miejsce Fotografii, członek portu-

galskich grup Fotoalternativa i Agencia Calipo, Kolektywu KGF, członek redakcji Fotoindexu, 

współpracownik magazynów Dilema i Camera.doc. Członek ZPAF. Jego prace były pokazywa-

ne na ok. 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Francji, Portugalii, Szwecji, 

Japonii, USA i na Bałkanach. Autor i współautor kilku książek fotograficznych wyda-

nych w Polsce, Portugalii i Iranie. Autor i współautor projektów fotodokumentalnych 

i fotosocjologicznych poświęconych zanikającym tradycjom i społecznościom lokalnym – Madeiro, 

Quaresma, Fado i Balcerek. Więcej informacji na stronach http://www.marcingorski.net oraz 

http://marcingorski.blogspot.com.
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Piotr Dudak

Misterium transgresji
w skali szarości

25 X 2017 – 29 XI 2017





87

Fotografie wchodzące w skład cyklu są inspirowane doświadczaniem samotności i próbą zna-

lezienia własnej tożsamości. Zdjęcia to kolaże, wykonane m.in. z wykorzystaniem techniki wielo-

krotnej ekspozycji oraz maskowania obrazu. Bazą dla prac była fotografia cyfrowa.

Piotr Dudak – urodził się w 1993 roku w Katowicach. Student piątego roku na kierunku 

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysz-

tofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie i rzemiosło foto-

graficzne zdobywał w Technikum Fotograficznym nr 12 w Katowicach. Autor cyklu Projekt: 

Dworzec – fotokastu upamiętniającego wyburzony w 2011 roku budynek katowickiego kolejo-

wego dworca głównego. Reżyser i operator etiud filmowych pokazywanych na prestiżowych 

festiwalach filmowych w Europie. Otrzymywał stypendium JM Rektora UŚ dla najlepszych 

studentów. W wolnych chwilach gra na fortepianie i uprawia paralotniarstwo.
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Bartosz Opolski

W przestrzeni Henryk Gadecki

29 XI 2017 – 27 XII 2017
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W przestrzeni Henryk Gadecki to opowieść o życiu konkretnego człowieka. Za pośrednictwem 

zdjęć i przedmiotów staram się przywołać wspomnienie o nim, przywrócić jego energię. Wysta-

wa jest dla mnie pretekstem do tego, by rozważać czas, istnienie światów niewidzialnych, śmierć 

i pamięć.

Bartosz Opolski – urodził się 3 października 1990 roku w Katowicach. Syn Małgorzaty 

Gadeckiej i Jaromira Opolskiego, wnuk Henryka Gadeckiego. W 2012 roku ukończył szkołę 

fotograficzną Fotoedukacja. Student kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fo-

tografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. W 2011 roku ukończył warsztaty form dokumentalnych Polska.doc w War-

szawie, a w 2017 roku warsztaty filmu dokumentalnego INTERACTION w Serbii. Autor filmu 

Oddech (2017) oraz zdjęć do filmu dokumentalnego Świt (2017). Pasjonat rapu, tworzący pod 

pseudonimem Słowik Opolski.













101

Lena Jabłońska

Rozpad

27 XII 2017 – 30 I 2018
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erupcja  

energii 

cząsteczek 

atomów 

materii 

Rozpad, który musi nastąpić, jako naturalna kolej rzeczy, jest nie do zatrzymania, postępuje 

rytmicznie, w swoim tempie. Cykl jest efektem mojej pracy na plenerze fotograficznym z dr. hab. 

Jakubem Byrczkiem, w schronisku Samotnia, podczas pierwszego roku studiów.   

Lena Jabłońska – pochodzi z Warszawy, studiuje na kierunku realizacja obrazu filmowego, 

telewizyjnego i fotografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwer-

sytecie Śląskim w Katowicach. 













109

Biogramy redaktorów

Jakub Byrczek – w 1973 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, w 1982 otrzymał 

dyplom artysty fotografika Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1999 roku otrzymał sto-

pień doktora sztuk filmowych i fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, tamże w 2005 roku uzyskał habilitację z tej dyscypliny. 

W latach 1997–2005 pełnił funkcję prezesa okręgu śląskiego ZPAF.

Pracował m.in. jako inżynier w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, kierownik 

pracowni w Centrum Projektowo–Konstrukcyjnym Maszyn Górniczych w Gliwicach, kierow-

nik redakcji w Krajowej Agencji Wydawniczej w Warszawie. W 1982 roku rozpoczął pracę jako 

nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie 

przez jedną kadencję pełnił funkcję prodziekana ds. programowych. Od 1988 roku programo-

wał Galerię Fotografii okręgu śląskiego Zwiazku Polskich Artystów Fotografików, a od 1993 

roku zdarzenia w Galerii Fotografii PUSTA w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, 

co kontynuuje obecnie w Galerii PUSTA cd. w Jaworznie, a dodatkowo w założonym przez 

siebie Żywym Skansenie Fotografii i „Szkole widzenia” – programie edukacyjnym w zakresie 

fotografii.

Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, w tym m.in.: Przedfakty (1983), dwa i pół 

obrotu w jedną stronę (1987), wszystko co jest, ma swoje miejsce i światło (1987), Matce światło (1999), 

Nietrwałość fotografii (2001). W latach 1989–1998 zorganizował cykl wystaw międzynarodowych 

Kontakty.

W latach 80. XX wieku reprezentował nurt fotografii elementarnej. W 1982 roku nadano 

mu srebrną odznakę Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, w 1989 uzyskał nagro-

dę III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, 

a w 2004 indywidualną nagrodę II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność  
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naukową i artystyczną. W 2012 roku otrzymał nagrodą Związku Polskich Artystów Fotografików 

za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, a w szczególności za działalność na rzecz okręgu ślą-

skiego ZPAF.

Krzysztof Szlapa – urodził się w 1987 roku w Katowicach. Artysta fotografik. Autor wy-

staw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych, kurator Galerii PUSTA cd. w Jaworznie 

we współpracy z Jakubem Byrczkiem oraz w galerii ZA SZYBĄ w Katowicach, sekretarz okrę-

gu śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestnik Szkoły Widzenia, stypendysta 

Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, laureat nagrody dla młodego twórcy 

im. Anny Chojnackiej, organizator warsztatów fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

we współpracy z różnymi instytucjami (Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice i inne) oraz autorskich prezentacji. Wraz z Kami-

lem Myszkowskim prowadzi spotkania dyskusyjne Herbata i Fotografia. Od urodzenia mieszka 

w Katowicach.

Wystawy: Widokówki z miasta we mnie (2009), W zasięgu wzroku (2013), Pamiętnik (2013), 

Widzenie natury – natura widzenia (2014), Dom kultury (2014), Zapis czasu (2015), Handmade (2015), 

Ustąp mi słońca (2015), Klucz drzew (z Markiem Przybyłą, 2016), Refleksje (2016), Punkt widokowy 

(2016), Widziadła (2016), Dendrofile (z Markiem Przybyłą, 2017), Lux in Tenebris (2017), Stany widzenia 

(2018), Obrazy metafor (z Kamilem Myszkowskim, 2018), Listopady (z Markiem Przybyłą, 2018). 

Strona autorska: http://www.krzysztofszlapa.katowice.pl
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