
OD 1978

WYSTAWA
DOROCZNA

ZWIĄZKU POLSKICH
ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
2019





WYSTAWA
DOROCZNA
ZPAF OŚ

OD 1978

41 WystaWa "Doroczna" okręgu ŚWiętokrzyskiego zPaF
WojeWóDzki Dom kultury im. józeFa PiłsuDskiego

ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 kielce
31 stycznia - 14 lutego 2020 roku.



greta thunberg, płonąca australia, Wielka Pacyficzna 
Plama Śmieci, kryzys uchodźczy, Polak walczący 
z terrorystą kłem narwala, wybory parlamentarne, 
nagroda nobla dla olgi tokarczuk, wojna z iranem…

Czas na motto – Jan Kochanowski:

 Wsi spokojna, wsi wesoła!
 który głos twej chwale zdoła?
 kto twe wczasy, kto pożytki
 może wspomnieć zaraz wszytki?
 […]

zadziwiająco homogeniczna prezentacja dorobku 
fotograficznego okręgu Świętokrzyskiego zPaF anno 
Domini 2019 to w zdecydowanej większości zdjęcia 
pozbawione cech pozwalających na osadzenie ich w czasie 
i przestrzeni. trudno stwierdzić, gdzie mogły powstać, 
jeszcze trudniej, kiedy je zrobiono. to rzeczywistość 
równoległa. a nawet rzeczywistość, której okres 
ważności dawno już minął. Świat z opowiadania  
stevena kinga langoliery, którego bohaterowie trafiają 
do czasu przeszłego, gdzie przestrzeń, pozbawiona 
zasiedlającej ją przez chwilę teraźniejszości, wietrzeje 
i blaknie, by za chwilę rozpaść się bezpowrotnie. 
artyści fotograficy zrobili sobie wycieczkę w rajską 
dziedzinę ułudy. ale to wycieczka czy ucieczka?

kiedy pod koniec lat 50. XX wieku zorganizowano 
na Śląsku wystawę plastyki górniczej, ku zaskoczeniu 
i zniesmaczeniu organizatorów, zamiast spodziewanego 
industrialnego patosu i obrazów socjalistycznego trudu 
robotniczego, zaprezentowano głównie kwiatki, baranki 
i jelonki. recenzenci, bez owijania w przysłowiową 
bawełnę, scharakteryzowali ją wówczas jako „smak 
drobnomieszczański, zachwaszczony balastem 
oglądanych w budach jarmarcznych landszaftów, 
widokówek i błyszczących malowanek”. ale ani 
w ówczesnym działaniu górników-plastyków, ani w pracach 
oŚ zPaF nie ma przypadku. to akt samoobrony.

jean Baudrillard – geniusz, filozof kultury i teoretyk fotografii 
– twierdził, że społeczeństwa postmodernistyczne 
żyją w hiperrzeczywistości - symulacji, która wyparła 
„podstawową” rzeczywistość przy pomocy stale 
produkowanych znaków, obrazów i symboli. realność 
oczywiście gdzieś istnieje, ale już nie jesteśmy w stanie 
do niej dotrzeć, bo nie odróżniamy jej od podszywających 
się pod nią – jak to określił Baudrillard – symulakrów. 
codziennie jesteśmy bombardowani – za pośrednictwem 
mass mediów, a szczególnie internetu - tysiącami 
komunikatów i bodźców wizualnych, przed którymi – 
według francuskiego filozofa – możemy obronić się jedynie 
brakiem reakcji, wycofaniem i milczeniem. jak się do 
tego milczenia, niemego oporu, ma fotografia, która 
jest artystyczną wypowiedzią? Baudrillard definiował 
fotografię jako medium opisujące rzeczywistość 
w sposób „negatywny”, czyli taki, który pokazuje coŚ 
poprzez tego czegoŚ nieobecność.

„każdy sfotografowany przedmiot jest po prostu śladem 
pozostawionym przez zniknięcie wszystkiego innego. 
to prawie perfekcyjna zbrodnia, prawie całkowicie finalne 
rozwiązanie dla świata, który projektuje tylko iluzję tego 
bądź innego przedmiotu, który następnie jest przekształcany 
przez fotografię - oddzieloną od reszty świata, zamkniętą 
w sobie, niedającą się pojąć - zagadkę."

Popatrzcie Państwo na zdjęcia w katalogu i pomyślcie 
przez chwilę, co z nich zniknęło, czego na nich brakuje?

to nie jest zbiór „landszaftów”.
to księga niepokoju.

Wojciech gepner

 jan kochanowski: Wsi spokojna, wsi wesoła!
 stephen king: langoliery.
 olga Drenda: Wyroby.
 jean Baudrillard: społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury.
  symulacja i symulakry.
  W cieniu milczącej większości.
  stuka znikania.
 Fernando Pessoa: księga niepokoju.

Sztuka znikania
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katarzyna agaPiou - Wyjście4



roBert anDre - z cyklu "skamieniałości" 5



roBert BaŚ - bez tytułu6



jerzy BeDnarski - country songs 7



ii turniej Piłkarski (nie)Pełnosprawni megamocni
hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej, kielce
24 ii 2019 r.

Piotr Bieniek - adrian stanecki (gloria Varsovia, kapitan) 3D59098



anDrzej Borys - bez tytułu 9



janusz BuczkoWski - magia architektury10



stanisłaW Dulny - bez tytułu 11



stanisłaW Dunin-BorkoWski - bez tytułu12



artur DziWirek - bez tytułu 13



karolina FalkieWicz - galaktyka 414



irena gałuszka - bez tytułu 15



Wojciech gePner - uczta Babette16



marcin gruszka - bez tytułu 17



anna kaleta - bez tytułu18



Piotr kaleta - Będzie padać 19



łukasz maX kania - bez tytułu20



tomasz kasPrzyk - Portret prawdziwy 21



anDrzej kosikoWski - bez tytułu22



leszek koWalski - bez tytułu 23



małgorzata kozakoWska - z cyklu "rozmyślania nad duchem natury - sen 3"24



WalDemar kozuB - lumen rytmy (część 3 tryptyku) 25



Fotografia została 
wykonana w 2019 
roku kamerą 
wielkoformatową 
50x60cm, z bardzo 
starą optyką: 
obiektyw hermagis 
f:8,0/750mm.

odbitka jest 
zrobiona metodą 
stykową w technice 
wielowarstwowej 
gumy.

lech liPiec - kasia26



anDrzej łaDa - bez tytułu

za drewno na wodzie
za drewniane łodzie
za święty nurt rzeki
- za drobne uciechy

tekst: grzegorz Świtalski
muzyka: Włodzimierz "kinior" kiniorski

27



cezary łutoWicz - australia28



steFan marcinkoWski - bez tytułu 29



Piotr mazur - Przemijanie 4 30



janusz mielczarek - bez tytułu 31



słaWomir oszyWa - Bezszelest32



krzysztoF muskalski - reindeers 33



antoni myŚliWiec - z cyklu: obóz zagłady w Bełżcu34



stanisłaW orłoWski - grabarka 35



tomasz mosionek - akt niewygodny36



henryk Pieczul - bez tytułu 37



aleksanDer salij - bez tytułu38



grzegorz siDeł - z dyptyku "Polne ścieżki" 39



małgorzata stęPnik - z cyklu "talerze relacji"40



Brunon szczaPiński - bez tytułu 41



zoFia taBisz-mikosz - oczekiwanie42



WiesłaW turno - Przed murem 43



zoFia turno - z cyklu "Wyszukane obrazy"44



katarzyna Warańska - Formy 2 45



magDalena WolFF - geometria afiniczna 246



mieczysłaW Wroński - bez tytułu 47



Piotr WyPych - czas jak rzeka... Pilica48



stanisłaWa zacharko - bez tytułu 49



krzysztoF zając - trauma50



słaWomir zieliński - szepty zakorzenione 1 51



jan zych - góra Flagi Polski błonia, dyptyk, cz. 152
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