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dialog  
1. «rozmowa dwóch osób, zwłaszcza bohaterów 
powieści, sztuki lub filmu»  
2. «utwór literacki niesceniczny, napisany w formie 
rozmowy»  
3. «szereg rozmów, negocjacji i innych działań 
mających doprowadzić do porozumienia między 
stronami konfliktu» 

[Słownik języka polskiego PWN]

Czy zdjęcie może być dialogiem? Traktując sprawę zgodnie 
z powyższą definicją, odpowiedź jest prosta: zdecydowanie 
nie. A jednak trudno nie zauważyć, że fotografom chodzi 
przecież zwykle (często?) o poruszenie drugiej osoby lub 
przekazanie jej jakichś informacji o świecie. Mimo tego 
wydaje się, że jest to komunikacja jednostronna – ja robię 
zdjęcie, tworzę przekaz, który ty oglądasz, ktoś ogląda, kie-
dyś będzie oglądany (a jeśli nie, to nie spełni swojej funkcji, 
bo przecież zdjęcia tworzone są po to, by były oglądane). 

Dla twórcy to sytuacja z jednej strony bardzo bezpieczna 
– powstająca w akcie odbioru krytyka zwykle do niego 
nie dociera, z drugiej – bardzo smutna i frustrująca, gdyż 
rodzące się w akcie odbioru emocje czy przemyślenia do 
twórcy nie dotrą.

W tym kontekście tym ciekawsze może być wejście 
z fotografem w rozmowę, w dialog bezpośredni – zadając 
mu pytania, na które będzie musiał odpowiedzieć słowami, 
bez „zasłaniania się” zdjęciami, które mówią przecież tak 
wiele, ale też tak rzadko są dookreślone – nomen omen – 
literalnie. Nie ma co kryć, często fotografowie nie umieją 
odpowiadać na stawiane im pytania, gdyż słowo nie jest 
ich formą wypowiedzi. Czasami jednak okazuje się, że 
dzięki słowom udaje się dookreślać, poszerzać akt odbioru 
zdjęć. Dlatego ten numer gazety w jego części na pewien 
sposób monograficznej tworzą właśnie rozmowy. Bar-
tłomiej Majzel rozmawia z Mariuszem Foreckim (twórcą 
m.in. wydanego niedawno i już uznanego przez krytyków 
albumu Mechanizm. Polska 1988–2019) oraz z Adrianem 

Wykrotą (autorem wystawy Interferencje, która prezento-
wana była w Domu Oświatowym w Katowicach). Mariusz 
Forecki oraz Adrian Wykrota są też pomysłodawcami 
i założycielami galerii oraz wydawnictwa Pix.house. Jeżeli 
ciekawi Państwa, jak to się stało, że w byłej wypożyczalni 
kaset video Erotica, w Poznaniu, wyrosło raptem prężnie 
działające kulturotwórcze miejsce, nie pozostaje Państwu 
nic innego, jak przeczytać ten wywiad. Dwa pozostałe wy-
wiady to rozmowy Agnieszki Karpiel, która o wieloletnie 
doświadczanie Śląska pyta Lorenza Castore oraz Wojciecha 
Nowickiego. Pierwszy przez trzydzieści kilka lat przemie-
rzał te ziemie z aparatem fotograficznym, drugi – z piórem. 
Efektem rezydencji Castore w Czytelni Sztuki w Gliwicach 
jest szeroko doceniany albumu Ziemia/Land, którego ele-
mentem jest esej Nowickiego. 

Zastanawia nas, na ile rozmowę z tą dialogiczną częścią 
gazety podejmie drugi znaczący składnik tego numeru, 
czyli szereg wypowiedzi na temat Bauhausu. Co ciekawe, 
to właśnie na dialogu z myślą i ideami Bauhasu zależało 
nam, kiedy ogłaszaliśmy „call for papers” i zachęcaliśmy do 
nadsyłania tekstów oraz zdjęć na jego temat. Wyzwanie to 
podjęliśmy już po upłynięciu setnej rocznicy założenia w 
Weimarze uczelni artystyczno-rzemieślniczej, znanej na ca-
łym świecie właśnie jako Bauhaus – szkoły, która, istniejąc 
zaledwie kilkanaście lat, mocno przewartościowała dotych-
czasowe poglądy na sztukę. Wpływ tej szkoły, jej uczniów 
i mistrzów na światową kulturę jest tak wielki, że będąc 

twórcą świadomym, trudno nie wchodzić w taką lub inną 
formę odnoszenia się do Bauhausu – nawet jeśli to odnie-
sienie się jest nieuświadomione. W pełni dialogicznie do 
Bauhausu odnosi się Barbara Woźniczka – autorka kolażu 
na okładce. Krótkie gry z Bauhausem podejmują w swo-
ich zdjęciach Artur Rychlicki (Funkcjonalizm) oraz Jakub 
Dziewit (Sztuka użytkowa). Jessica Kufa w tekście Metoda 
poznawania dzieł sztuki przez siadanie na nich. O związkach 
Bauhausu i marketingu przypomina, że doświadczanie 
przez nas rzeczywistości, jej poznawanie i oswajanie może 
być wykorzystywane w przestrzeni sprzedaży, jako takie 
zaś zaanektowane przez szeroko pojęty biznes, stając się 
jedną z bardziej skutecznych metod marketingowych na-
szych czasów. Tekst ten uzupełniliśmy fotografiami Macieja 
Kacmajora, korespondującymi ze zdjęciami Dziewita, które 
ilustrują ten wstęp.

Numer uzupełniają dwa teksty z archiwum: esej Po obu 
stronach bramy cmentarnej Michała Pawła Urbaniaka, 
którego autor z dużą wnikliwością i ciepłem szuka daw-
no zapomnianych chwil życia najbliższych-nieznanych 
w kryształkach srebra, oraz tekst Jerzego Orawskiego Rea-
lizm vs kreacja, opowiadający o, często zapominanym przez 
popularnego użytkownika aparatu fotograficznego, proble-
mie realizmu w fotografii, czy po prostu problematyczności 
realizmu fotografii.

Z nadesłanych do nas materiałów nie zdecydowaliśmy 
się stworzyć numeru, który byłby w całości poświęcony 

tematowi Bauhausu – być może jego wpływ na nas samych 
był tak duży, że nie udałoby się nam ułożyć wypowiedzi 
kompletnej, w pełni nas zadowalającej. W obliczu tego tym 
bardziej jednak zachęcamy do nadsyłania do nas swoich 
propozycji zdjęć i – przede wszystkim – tekstów, a także 
propozycji części monograficznych. A na razie – do pod-
jęcia dialogu z wypowiedziami zamieszczonymi w tym 
numerze, gdyż w opozycji do tego, co stwierdziliśmy na 
początku, dialogiczność można rozumieć także inaczej. 
Już Michaił Bachtin zauważał przecież, że żadne słowo 
(wypowiedź, zdjęcie?) nie istnieje w izolacji, że każda wy-
powiedź jest odniesieniem do innej wypowiedzi, że dialog 
prowadzimy zawsze – nawet wtedy, kiedy formalnie jest to 
monolog. Jeśli więc nie znamy odpowiedzi na nasze zdjęcia, 
to nie oznacza, że ta odpowiedź nie następuje, a my sami 
nie odpowiadamy na zdjęcia wcześniejsze. Bachtin pisał: 

„Żyję w świecie cudzych słów. Całe moje życie polega na 
orientowaniu się pośród nich, reagowaniu na nie”. Mamy 
nadzieję, że lektura tego numeru wywoła chęć reakcji świa-
domej.

Wstęp. Dialog/Bauhaus
Artur Rychlicki, Jakub Dziewit 

fot. Jakub Dziewit



gazeta-fotograficzna.org | strona 4

Funkcjonalizm
Artur Rychlicki

Chcemy stworzyć jasną, organiczną architekturę, któ-
rej logika wewnętrzna będzie oczywista i promienna, 
nie obciążona kłamliwymi fasadami i sztuczkami; 
chcemy architektury przystosowanej do naszego świa-
ta maszyn, radia, szybkich aut.

Walter Gropius, Teoria i zasady 
organizacyjne Bauhausu 

[Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses, 
Bauhaus Verlag, Weimar, München 1923, s. 9].
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Agnieszka Karpiel: Jaka idea stoi za Twoją rezydencją 
w Czytelni Sztuki?

Lorenzo Castore: Po pierwsze bardzo istotny jest fakt, 
że Gliwice są dla mnie ważne, zajmują szczególne miejsce 
w moim życiu. Pierwszy raz byłem tutaj, gdy miałem 25 lat 
i to tutaj po raz pierwszy pracowałem jako fotograf. Drugi 
raz przyjechałem dwa lata później, w 1999 roku, i już czu-
łem się tak, jakbym był w domu. Moje prawdziwe życie 
zaczęło się w tym miejscu.

AK: Chyba wiem o czym mówisz, bo ja też nie urodziłam 
się na Śląsku, ale czuję, że moje życie zaczęło się właśnie 
tutaj.

LC: Tak, dokładnie. Takie jest moje doświadczenie, 
i  Twoje, i wielu ludzi, którzy tutaj trafili. Być może są 
z różnych stron, ale żyją tutaj i uznają to miejsce za swoje. 
Teraz do Gliwic zaprosił mnie Wojtek Nowicki, kurator 
tej wystawy i mój przyjaciel z czasów, kiedy mieszkałem 
w Krakowie od 2003 do 2007 roku. To było dla mnie bardzo 
interesujące, zobaczyć to miejsce znowu, po kilku latach, 
doświadczyć jego zmian. Myślę tutaj o większej części 
Śląska, bo dla mnie Gliwice, Katowice, Chorzów, Bytom to 
jedno miejsce. Po tych dwudziestu latach byłem strasznie 
zagubiony, widziałem, ile się zmieniło, ale nie umiałem się 
odnaleźć. Poczułem, że chcę zrobić coś z młodymi ludźmi 
i dla młodych ludzi. To był mój pierwszy punkt rezydencji. 
Potem poszedłem do Muzeum i zacząłem oglądać stare 
mapy, pocztówki, archiwum tego miasta. Zacząłem od hi-
storii i zrobiłem kolaż, który możesz zobaczyć na wystawie. 
Moje prace prowadzą chronologicznie od kolażu z pierwszą 

mapą Śląska, przez moje zdjęcia z jednej z sal z lat 90. aż do 
tych, które wykonałem teraz. Wyciągnąłem z tego ekstrakt, 
na który składa się historia tego miejsca, moje doświadcze-
nia oraz ludzie, których spotkałem i sfotografowałem, ze 
szczególnym naciskiem na dzieciaki i nastolatków.

Podsumowując, można tu dostrzec trzy warstwy: prze-
szłość, teraźniejszość, którą przede wszystkim budują doro-
śli (pracownicy, robotnicy, budowlańcy, sprzedawcy, artyści, 
np. Erwin Sówka, Lech Majewski – ludzie, których spotka-
łem i sfotografowałem) i przyszłość, którą będą budować te 
napotkane przeze mnie dzieciaki. Dla mnie najważniejsze 
było dostrzeżenie linii, która łączy dzieci i przyszłość oraz 
przeszłość tego miejsca.

AK: Ciekawi mnie, gdzie lokujesz początek tej linii? 
Pytam, ponieważ w tekstach, które możemy znaleźć na 
Twojej stronie, podkreślasz, że Gliwice są dla Ciebie ważne 
jako miejsce rozpoczęcia II wojny światowej. To intrygu-
jące, że akurat ten historyczny fakt ma dla Ciebie tak duże 
znaczenie. Możesz to rozwinąć?

LC:  Kiedy byłem bardzo młody, zanim jeszcze przyjecha-
łem tutaj pierwszy raz, myślałem, że jestem fotoreporterem, 
który będzie jeździł na wojny i robił zdjęcia, aby pokazać 
ludziom prawdę. I tak trafiłem na Bałkany i robiłem zdjęcia 
w Kosowie. Od początku nie podobało mi się, jak gazety 
je wykorzystują, jaki dodają do nich komentarz. W moim 
odczuciu to zawsze było politycznie uwarunkowane, nie 
było obiektywne. Wtedy postanowiłem, że nie będę tego 
więcej robił, że nie o to mi chodzi, gdy biorę aparat do ręki. 
Musiałem coś ze sobą zrobić, zacząć w nowym miejscu i 

wtedy pomyślałem, że pojadę gdzieś, gdzie zaczęło się „coś”, 
co miało znaczenie dla nas wszystkich. Nieważne, czy je-
stem Włochem, a Ty Polką, ważne, że początek II wojny 
światowej zmienił życie mieszkańców całej Europy. Tak się 
tu znalazłem i stałem się fotografem, dopiero tutaj.

Dodatkowo pociągało mnie to, że Śląsk jest w moim 
odczuciu przestrzenią bez stolicy, bez przynależności. 
Ja nie lubię granic, nie lubię flag, nie lubię podkreślania 
nacji i pochodzenia. Nie lubię tego przymusu, który naka-
zuje nam, że mamy się czuć częścią jakiegoś narodu. Nigdy 
nie czułem się tutaj obco, szybko poznałem nowych ludzi, 
którzy stali się moimi przyjaciółmi. Spędzałem dużo czasu, 
fotografując robotników, górników, hutników. Nawet jeśli 
nie potrafiliśmy się porozumieć z powodu nieznajomości 
języka, to zawsze byli wobec mnie otwarci, mili i lojalni. 
Dbali o mnie i o wielu z nich myślę jako o przyjaciołach 
na całe życie. Właśnie to możesz poczuć na Śląsku – że 
to miejsce tworzone przez ludzi, którzy tutaj przybyli, aby 
pracować, aby założyć rodzinę i dbać o swoją przyszłość. 
Czuję, że mogę być częścią tego miejsca.

AK: Patrząc na Twoje projekty fotograficzne, można 
odnieść wrażenie, że jesteś fotograficznym długodystan-
sowcem. Często przez kilka lat pracujesz nad jednym pro-
jektem. Dlaczego?

LC: Tak, zgadza się (śmiech). Myślę, że ogromne znacze-
nie dla fotografii ma czas, który poświęcimy na bycie w da-
nym miejscu. Nawet jeśli na fotografii widzisz „decydujący 
moment”, to on i tak jest wypreparowany z wielu, wielu 
innych. Jednak ta wystawa jest szczególnym projektem 

Między byciem obserwatorem
a kreowaniem sytuacji
z Lorenzo Castore rozmawia Agnieszka Karpiel

fot. Lorenzo Castore
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Przez tę krótką chwilę nie chcę pozwolić, aby czas wygrał. 
Mam nadzieję, że patrząc na moje zdjęcia, nie można od-
gadnąć, w którym roku zostały zrobione.  Nie umieszczam 
w kadrze współczesnych, nowoczesnych elementów, np. sa-
mochodów. Chcę, aby zdjęcia były esencją, aby były wyjęte 
spod władzy czasu.

AK: Czy chcesz przedstawić pewną uniwersalność? Czy 
te zdjęcia mogłyby powstać w jakimkolwiek innym miej-
scu?

LC: Nie, zdecydowanie nie. Atmosfera przestrzeni 
przekłada się na zdjęcia. Te fotografie są wynikiem mojego 
odczuwania Śląska. Kontakt, który mam z ludźmi, i mój 
kontakt z przestrzenią, to są dwa bieguny mojej pracy. Pa-
trzę na zdjęcia tych dzieci ze szkoły baletowej w Bytomiu i 
wiem, że one są stąd. Ale jest w nich też pewna uniwersal-
ność, którą widać w uczuciach.

AK: Tak jak na zdjęciach tej pary zakochanych?
LC: Tak, myślę, że uczucia i pewne etapy, przez które 

przechodzimy, np. dzieciństwo, to jest to, co jako fotograf 
mogę znaleźć w różnym miejscu i różnym czasie.

AK: A czy masz swoje ulubione zdjęcie na wystawie?
LC: Nie umiem go wskazać. Nie, zdecydowanie nie. Zbyt 

wiele z nich jest dla mnie bardzo ważnych. To działo się tak 
szybko, było bardzo intensywne dla mnie. W jeden miesiąc 
poświęciłem się bardzo mocno, aby wykonać tę pracę i na-
dal pamiętam każdy pojedynczy moment pracy nad tymi 
zdjęciami. Nadal bardzo mocno to pamiętam.

Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego, że wszyscy ci 
ludzie, których fotografowałem, mają tu dzisiaj przyjść.

AK: A to był twój pomysł, aby ich wszystkich zaprosić?
LC: Tak, oni są częścią mojej pracy. Zaufali mi i chcia-

łem, aby tu dzisiaj byli. Oni przyjadą ze swoich różnych 

światów i dzisiaj się tutaj poznają. I to jest też część mojego 
projektu – łączenie ludzi. 

AK: Czyli nie jesteś tylko fotografem, ale również chcesz 
wykonać pewną misję?

LC: Chyba tak bym tego nie określił. Raczej chciałbym 
im pomóc. Wiem, że wszyscy możemy takie sytuacje stwa-
rzać, możemy kreować nasze spotkania, pomagać im. Tak 
jak teraz to ma miejsce między nami.

AK: Chyba muszę się zgodzić. Dziękuję za rozmowę. 
Chociaż chciałam jeszcze spytać, czy planujesz kolejne 
projekty fotograficzne w Polsce?

LC: Jeszcze nie wiem. Nie wiem, jak potoczy się dalej 
moje życie, ale na pewno intryguje i fascynuje mnie Bytom. 
Więc tak, chciałbym. Jednak wiesz, trudno powiedzieć, co 
życie przyniesie. Ja naprawdę dobrze się tutaj czuję.

AK: Bardzo miło to słyszeć.
[21.09.2018, Gliwice, Czytelnia Sztuki]

Lorenzo Castore – fotograf dokumentalista, współtwórca 
filmów dokumentalnych. W pracach skupia się na życiu 
codziennym, losach pojedynczych bohaterów. W  1999 
roku fotografował wojnę w Kosowie. W tym samym roku 
po raz pierwszy przyjeżdża do Polski – najpierw Śląsk, 
a później Kraków stają się kluczowymi miejscami w jego 
twórczości. Nie przestaje podróżować. Pracuje w Nowym 
Jorku (1997–2001), w Indiach (1997–2001), na  Kubie 
(2000–2002). Wystawia w kraju i za granicą. Publikuje 
książki: Nero (2004), Paradiso (2006; wydana w  sześciu 
krajach), Ultimo Domicilio (2015), Ewa & Piotr (2018). 
Zdjęcia do ostatniej, będącej historią rodzeństwa Ewy 
i Piotra Sosnowskich z Krakowa, realizuje od 2008 do 
2013 roku. W latach 2013–2015 pracuje w Neapolu nad 
cyklem Sogno#5, do którego angażuje pacjentów cier-
piących na chorobę afektywną dwubiegunową. W  tym 
samym czasie powstaje jego drugi film krótkome-
trażowy Casarola o rodzinnym domu Bertolucciego. 
W  latach 2011–2018 dokumentuje życie społeczności 
transwestytów w Katanii na Sycylii. Jego prace były pub-
likowane w czasopismach takich jak „Rolling Stone”, „Le 
Monde 2”, „Liberation”, „L’Espresso”, „Vice”, „Die Zeit”. 
Więcej: http://www.lorenzocastore.com

w moim życiu, ponieważ wszystkie zdjęcia, które tu widzisz, 
zrobiłem w ciągu jednego miesiąca. Normalnie pracuję, jak 
wspomniałaś, pięć–sześć lat nad jednym projektem, który 
kończy się wystawą i albumem. W tym wypadku było jed-
nak inaczej. 

AK: Czyli to dla Ciebie było bardzo szybko?
LC: To nieprawdopodobne, nawet jak teraz o tym myślę. 

Na pewno plusem było to, że znałem to miejsce. Czułem się 
przygotowany do bycia tutaj. Oczywiście ludzie z Muzeum 
w Gliwicach bardzo mi pomogli. Chciałem pojechać do 
Szkoły Baletowej w Bytomiu i oni to wszystko organizowali 

„na już”. Ewelina Lasota i Iza bardzo mnie wspierały, bez ich 
pomocy to by się nie udało. Ale wiedziałem też, że mam 
już pewną bazę doświadczeń związaną z tym miejscem 
i  mogłem z niej skorzystać, chociaż sam oczywiście też 
się zmieniłem. Gdyby byłem w Gliwicach pierwszy raz, 
to miałem 25 lat, a teraz mam 45 i inaczej odbieram świat.

AK: Kiedy spotykasz bohaterów swoich zdjęć, to podą-
żasz za sytuacją, która się wytworzy, czy bardziej kreujesz 
przebieg Waszego fotograficznego spotkania?

LC: Myślę, że robię obie te rzeczy jednocześnie. Według 
mnie nie da się tego rozdzielić. Jako fotograf muszę szukać 
kompromisu pomiędzy byciem obserwatorem a kreowa-
niem sytuacji, którą sfotografuję. To, o co naprawdę dbam 
w mojej pracy, to budowanie kontaktu i porozumienia 
w niej. John Berger, którego uwielbiam czytać i który jest 
moim wzorem, podkreślał, że żyjemy w świecie samot-
ników, którzy chcą cierpieć, którzy chcą się izolować i za-
mykamy się na prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem. 
Dla mnie w mojej fotograficznej pracy najważniejsze jest 
nawiązywanie kontaktu z ludźmi. Chcę, aby ludzie poznali 
mnie, a ja ich. Ja kreuję kontakt – tak bym to określił.

AK: A jak realizujesz te założenia, fotografując ludzi na 
ulicy?

LC: To ciekawe pytanie, ale wszystkie fotografie, które 
wykonałem, były za zgodą tych osób. Chyba tylko dwie czy 
trzy zrobiłem, nie pytając o zgodę. W przeszłości, gdy byłem 
bardziej nieśmiały, dużo częściej fotografowałem z ukrycia, 
ale teraz już tak nie pracuję. Chcę poznać tę osobę.

AK: Rozumiem, ale nawet jeśli ich poznasz, to pewnie 
jest to zaledwie kilka zdań, nic więcej, tak?

LC: Zgadza się. Ale przecież uczciwie jest powiedzieć, 
że niemożliwością jest nawiązanie przyjaźni ze wszystkimi. 

To po prostu niemożliwe. Jednak możesz okazać komuś 
uwagę i zainteresowanie, przynajmniej na chwilę, i to już 
jest bardzo dużo. Ja z większością z nich spędziłem kilka 
minut. W dzisiejszych czasach czuje się, że dla nich to dużo, 
że to dla nich ważne, dla mnie również – nawet jeśli intere-
sujemy się sobą tylko przez 15 minut. Czasami te 15 minut 
to bardzo wartościowy i dobry czas. Myślę, że to zmienia 
moje życie na lepsze. 

AK: Zmieniając trochę temat, chciałam spytać, dlaczego 
pracujesz na negatywach? Czy idzie za tym krytyka cyfro-
wego świata?

LC: Absolutnie nie. W mojej komercyjnej pracy używam 
aparatu cyfrowego i nie chcę nikogo krytykować. Jestem 
jednak ogromnie przywiązany do negatywu. Najważniej-
szym powodem, dla którego go używam jest posiadanie 
prawdziwego, materialnego archiwum. Twarde dyski, pliki 

nie wzbudzają mojego zaufania, mam wrażenie, że to tak 
naprawdę nie istnieje. Negatyw mogę dotknąć, wiem, że on 
na pewno „jest”. I oczywiście uważam, że lepiej odzwier-
ciedla cienie, światła. 

Równocześnie sądzę, że dla młodych, początkujących 
fotografów fotografia cyfrowa jest ogromnym ułatwie-
niem i mogą się bardzo dużo nauczyć, nie inwestując 
w to pieniędzy, bo wiadomo, że proces negatywowy jest 
drogi.

AK: Gdy patrzę na Twoje prace, to mam wrażenie, że 
nieustannie poruszasz się między czasem i przestrzenią. 
Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Czy któreś z tych 
pojęć jest Ci bliższe? Czy może Czas idealnie komponuje 
się z Przestrzenią i na odwrót?

LC: O, to trudne pytanie, ale ciekawe, muszę pomyśleć… 
Po pierwsze jako fotograf chyba staram się „zabić” czas. 

fo
t. Lorenzo Castore
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Agnieszka Karpiel – kulturoznawczyni, animatorka kultu-
ry, fotografka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego, koordynatorka Klubu Filmowego Ambasa-
da, współzałożycielka Stowarzyszenia Przestrzeń Otwarcia. 
W badaniach zajmuje się m.in. praktykami fotograficznymi 
w miejscach opuszczonych i postkatastroficznych, a także 
znaczeniem i funkcją fotografii w turystyce. W wolnych 
chwilach doświadcza nudnej codzienność i przesiaduje 
w kinach.

Wojciech Nowicki – pisarz, kurator wystaw fotograficznych, 
recenzent kulinarny. Jego książka Dno oka. Eseje o fotografii 
(2010) znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011. 
Wydane w 2013 roku Salki otrzymały Nagrodę Literacką 
Gdynia w kategorii esej. Opublikował także m.in. Odbicie 
(2015) oraz monografie fotograficzne: Jerzy Lewczyński. Pa-
mięć obrazu (2012), Niepokoje Wilhelma von Blandowskiego 
(2013), Zofia Rydet. Zapis socjologiczny (2017). Jego ostatnia 
książka Tuż obok (2018) została nominowana do nagrody 
Pióro Fredry 2018.

Obecność, twarz, zaufanie
z Wojciechem Nowickim rozmawia Agnieszka Karpiel

Agnieszka Karpiel: Dlaczego zdecydował się Pan wraz 
z  Czytelnią Sztuki zaprosić Lorenza Castore do współ- 
pracy?

Wojciech Nowicki: Chciałem zaprosić kogoś, kto jest 
zupełnie spoza tego miejsca, a jednocześnie jest z nim 
związany. To nie jest pierwszy pobyt Lorenzo w Gliwicach 
i nie pierwsze zdjęcia, które tutaj wykonał. To jest taki 
szczególny moment, kiedy niezbyt duża instytucja decydu-
je się na ruch bardzo odważny, czyli na rezydencję artysty, 
która powiedzmy to szczerze, nie zawsze musi zakończyć 
się sukcesem. To jest zawsze wpisane w ryzyko rezyden-
cji. Dlatego chciałem, aby przyjechał ktoś, do kogo mam 
zaufanie. Lorenzo jest artystą, który nie odpuszcza łatwo, 
ma w sobie z jednej strony tę rzemieślniczą zawziętość, 
a z drugiej niesamowitą wrażliwość i otwartość na ludzi. 
On zna te wszystkie osoby ze zdjęć po imieniu, z ogromną 
większością z nich jest w stałym kontakcie.

AK: W tekście kuratorskim podkreśla Pan, że fotografie 
Lorenza to nowa forma języka, nowa próba opowiedzenia 
o Śląsku. Zastanawiam się jednak, na ile to jest związane 
bezpośrednio z Castore jako autorem. Czy to w nim, w jego 
pracy dostrzegł Pan artystę, który był w stanie ten nowy 
język stworzyć?

WN: Myślę, że tak. On jest bardzo skupiony na człowieku, 
nawet bardziej tutaj niż w swoich poprzednich projektach. 
Jego ostatnia praca, Ewa i Piotr, to projekt długodystansowy, 
w którym zbliżył się do dwójki wykluczonych osób. Na to 
stać bardzo niewielu artystów.

AK: Nie jest łatwo artyście zdobyć zaufanie osób wyklu-
czonych i wejść do ich świata.

WN: Tak, oczywiście. Muszę tutaj użyć tego słowa: 
wykorzystanie. Ludzie bardzo często, ganiając z aparatem 
za innymi, wykorzystują czyjąś obecność, twarz, zaufanie. 
Lorenzo Castore to twórca, który nikogo nie wykorzystuje 
w swojej pracy. Ja wiem, że ludzie, których fotografuje, cie-
szą się z tej relacji, w którą mogli wejść. To jest ciepły, ale nie 
cukierkowy wizerunek, nie jest pozbawiony realności. Jest 
to też Śląsk, którego na niewielu zdjęciach możemy się do-
patrzeć. Nawet jeżeli Castore fotografuje hałdę, to zdecydo-
wanie dostrzega w niej piękno. Pielęgnuje nasze poczucie 
piękna. Myślę, że ogromną radość i satysfakcję sprawiały 
mu dwie rzeczy: po pierwsze – spotkania z ludźmi, a po 
drugie – odkrywanie nawarstwień. 

AK: Śląski palimpsest?
WN: Tak, dokładnie. Cały czas o tym mówimy na tej 

wystawie. Począwszy od kolażu map, gazet, pocztówek, 
dokumentów. Nowe zdjęcia to kolejna warstwa nałożona 
przez Castore i tutaj też nakładają się jego prace zrobione 
podczas rezydencji i te kilka zdjęć z lat 90., które umieści-
liśmy w osobnej sali. 

Nie mogę się nachwalić, że w tym miejscu, w Czytelni 
Sztuki, istnieje tyle odwagi. Organizatorzy podejmują 
ryzyko, myślą odważnie, zapraszają artystę o renomie 
wykraczającej poza region nie tylko ten mały, ale ten duży 
także, i powierzają mu wszystko. Daliśmy Castore ludzi do 
współpracy i zostawiliśmy mu wolną rękę.

AK: A jak przebiegała praca nad wyborem zdjęć? Czy to 
była Wasza współpraca?

WN: Lorenzo Castore jest pod tym względem niechęt-
nym współpracownikiem – i wcale mu się nie dziwię, bo 
jest artystą w pełni dojrzałym. Ale też nie miał nic prze-
ciwko temu, abym został kuratorem tej wystawy. Podczas 
wspólnej pracy byliśmy niezwykle zdziwieni jak podobnie 
czytamy jego fotografie. Jest to też opowieść o wzajemnym 
zaufaniu. 

AK: Dostrzegam tutaj wiele poziomów zaufania. Wy-
chodząc od pracy Castore jako fotografa aż po Waszą 
współpracę.

WN: Tak, ale też uważam, że nie jest to oczywiście waru-
nek konieczny. Czasem warto się pokłócić, zderzyć i potem 
zgodzić z wyborem innych, ale tutaj chyba faktycznie uło-
żyło się to w jedną historię.

AK: Chciałam jeszcze spytać o ten wydzielony pokój 
z trzema fotografiami z lat 90. Pierwsza myśl wiedze nas 
w stronę intymnego doświadczenia, zajrzenia do przeszło-
ści Castore.

WN: Chcieliśmy go bardzo odróżnić od reszty wystawy. 
Nawet jeśli o tym nie piszemy otwarcie, to te fotografie są 
inne. Tam trzeba wejść, przyzwyczaić się do innego światła, 
zmienia się też odbiór tych zdjęć. 

AK: Ma Pan swoje ulubione zdjęcie z pracy Castore?
WN: To, które stało się plakatem. Bardzo je lubię, bo jest 

w nim coś niesamowicie abstrakcyjnego. A złożyło się na to 
wiele rzeczy. Powtarzalność pewnego kształtu, doskonała 
kompozycja, moment uchwycony w życiu. Ale też jest to 
akceptacja błędu. Niezwykle to sobie cenię u artysty, jeśli 
potrafi zaakceptować brak perfekcji sprzętu, którego używa, 
i przyjmuje, że to jest po prostu część jego pracy fotograficz-
nej. Zdjęcie nie musi być doskonałe i trzeba o tym wiedzieć, 
ale do tego też się dojrzewa. To jest ogromna świadomość 
narracji fotograficznej, że nie zawsze należy się trzymać 
jednego sposobu fotografowania. 

W fotografii najważniejsza jest fotografia
z Mariuszem Foreckim i Adrianem Wykrotą, założycielami Pix.house,  
rozmawia Bartłomiej Majzel

Pix.house – zarazić fotografią 
Adrian Wykrota

Bartłomiej Majzel: Na czym polega niezwykłość i wy-
jątkowość galerii oraz wydawnictwa Pix.house, którego 
jest Pan wspólnie z Mariuszem Foreckim współtwórcą 
i założycielem?

Adrian Wykrota: Pix.house powstało dzięki wsparciu 
społeczności – z potrzeby wypełnienia luki. W Poznaniu 
nie mieliśmy galerii, która skupiałaby się na fotografii 
dokumentalnej. Nie było przestrzeni spotkań i edukacji 
fotograficznej. Tak powstał pomysł stworzenia miejsca dla 
fotografii – otwartego na wszystkich fotografujących, chcą-
cych opowiadać historie zdjęciami. Przy wsparciu miasta 
Poznań znaleźliśmy zaniedbany lokal po wypożyczali kaset 
Erotica, ruszyliśmy z akcją promocji idei tego miejsca i tak 
udało się zebrać pieniądze na portalu Polak Potrafi, wyre-
montować przestrzeń oraz zacząć intensywną działalność.

BM: Dorobek Pix.house jest imponujący i niezwykły. 
Jak to się stało, że w byłej wypożyczalni kaset video Erotica, 
w Poznaniu, wyrosło raptem tak prężnie działające i kultu-
rotwórcze miejsce?

AW: Myślę, że była to potrzeba chwili. Stworzył się ruch 
dobrej energii wokół tego miejsca i dzięki ciężkiej pracy 
i wytrwałości zaczęło ono funkcjonować. Odwróciliśmy 
w pewnym sensie kolejność działań – na początku zyskali-

śmy publiczność i odbiorców naszych aktywności, a potem 
dzięki ich wsparciu powstało Pix.house.

BM: Po co powołaliście Pix.house? Z jakiej potrzeby lub 
z jakiego braku powstała ta inicjatywa?

AW: Stosunkowo mało jest miejsc w Polsce, które kom-
pleksowo podchodzą do zagadnienia edukacji wizualnej 
opartej na fotografii. Oczywiście są uniwersytety, galerie, 
fundacje. Niewiele jest jednak organizacji zajmujących się 
głównie fotografią, w tym fotografią społecznie zaanga-
żowaną i dokumentem. Chcieliśmy stworzyć organizację, 
która połączy z jednej strony działania galeryjne, z drugiej 

– wydawnictwo książek fotograficznych, a z trzeciej – dzia-
łania warsztatowe. Można powiedzieć, że wspólną klamrą 
jest edukacja – to spina nasze działania i poprzez komplek-
sowość aktywności angażuje odbiorców.

BM: Książki fotograficzne, które publikujecie, są niczym 
dzieła sztuki same w sobie – dopieszczone i pięknie wydane. 
Czy na takie książki jest współcześnie zapotrzebowanie? Jak 
zmieniają one odbiór fotografii? Jakie spełniają funkcje?

AW: Staramy się budować zapotrzebowanie. Naszym 
celem jest wydawanie książek, które są dopracowane (kon-
cepcyjnie, edytorsko, wizualnie) i jednocześnie przystępne 
dla ludzi. Chcemy zaszczepić i pokazać, czym jest, lub może 
być, książka fotograficzna. To trudne zadanie, ale wydaje 
mi się, że fotografia i artbooki z fotografiami mają bardzo 
duży potencjał, chyba jeszcze nieodkryty. Ludzie mają 

skojarzenie, że jest coś takiego jak album fotograficzny – 
nie kojarzy się on z czymś wyjątkowym, myślą o nim jak 
o zbiorze zdjęć na dużych kartach książki (jest z nim trochę 
tak jak z postrzeganiem komiksu – wiele osób myśli, że to 
książka z obrazkami dla dzieci). Naszą rolą jest w przystęp-
ny sposób pokazywać możliwości książek fotograficznych, 
uczulać odbiorców, że to medium jest ciekawym sposobem 
opowiadania historii, że zyskuje dzięki książce, że jest bar-
dziej trwałe i unikatowe.

BM: Z czego jest Pan najbardziej dumny, myśląc: 
Pix.house?

AW: Jestem dumny, że mimo wzlotów i upadków, pracy 
ponad siły i wielu wyrzeczeń, to miejsce nadal trwa i ciągle 
wraca do swoich korzeni – pozytywnego zarażania fotogra-
fią, która ma coś do powiedzenia.

BM: Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Jakich 
marzeń nie udało się dotąd zrealizować?

AW: Zawsze mierzymy się z niepewnością – nie jesteśmy 
instytucją ze stałym finansowaniem. Staramy się o granty, 
organizujemy zbiórki i inne formy zdobywania środków, 
ale trudno na ten moment wyrokować, jak to będzie wyglą-
dać w „nowej rzeczywistości” po wirusie. Niestety zawsze 
jest tak, że kultura jest pierwszą ofiarą kryzysu. Marzenia 
mamy takie, żeby te przewidywania się nie spełniły i żeby 
Pix.house dalej płynął spokojnym torem rozwoju działal-
ności edukacji poprzez fotografię.

fot. Adrian Wykrota, z cyklu Interferencje
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W fotografii najważniejsza jest fotografia
Mariusz Forecki

Bartłomiej Majzel: 10 lat po publikacji legendarnego 
albumu I Love Poland, który dokumentował pierwsze lata 
nowej Polski (1988–2009), wydał Pan książkę fotograficzną 
Mechanizm. Polska 1988–2019. To publikacja, która wydaje 
się nie tylko poszerzeniem wspomnianej I Love Poland, ale 
także jej dopełnieniem, kolejnym dopisanym rozdziałem 
(na temat ostatnich 10 lat). Jaką historię pragnął Pan opo-
wiedzieć tym razem?

Mariusz Forecki: To książka o mechanizmie, jaki za-
działał w Polsce po 1989 roku. Bardzo podobnie działające 
mechanizmy miały też miejsce w innych krajach, które 
przechodziły głęboką przemianę społeczno-polityczną. 
Moja pierwsza książka I Love Poland opisywała nasz kraj 
bardziej swobodnie, z przymrużeniem oka, czasami iro-
nicznie, czasami tylko poważnie. Była raczej zbiorem fo-
tografii ułożonych w historię bardzo subiektywną, z prostą 
narracją poprowadzoną w czasie. Wtedy jeszcze tak bardzo 
nie myślałem o wypowiedziach w formie książek. Jednak 
po pewnym czasie dostrzegłem w książkach fotograficz-
nych ogromną siłę. Uświadomiłem sobie, że wystawy 
fotografii, których w gruncie rzeczy nie byłem wielkim 
fanem, są trochę niepotrzebną stratą energii. Docierają do 
niewielkiego grona osób, trwają krótko i jedyne, co po nich 
zostaje, to wspomnienie, informacja w internecie, prasie, 
czasami mały katalog. Poza tym koszt wydania książki 
jest porównywalny z kosztem i energią potrzebną do wy-
produkowania sensownej wystawy, jej siła oddziaływania 
i krąg osób, do których dociera – większy, a czas jej życia 

– nieporównywalnie dłuższy. Co istotne, dotyczy to raczej 
publikacji fotografii dokumentalnej, w mniejszym stopniu 
instalacji fotograficznych czy wystaw, które są często same 
w sobie dziełem zamkniętym i trudno je wtłoczyć w formę 
książki.

BM: Skąd wziął się tytuł książki, dzięki której, jak rozu-
miem, szkicuje Pan portret zbiorowy Polaków ostatnich 
30 lat? Cóż to za mechanizm? Kto go stworzył?

MF: Portret zbiorowy to określenie trochę na wyrost. 
Jeśli już, jest to portret bardziej subiektywny, przefiltro-
wany przez moją wrażliwość, zawierający fotografie, które 

wykonywałem przez cały czas aktywnej pracy (do roku 
2019) i które wykonuję dalej. W historie uwiecznione na 
fotografiach uwikłani jesteśmy wszyscy. Książka nie ma 
na celu stać się jakimś obiektywnym podsumowaniem. 
W fotografii to jest raczej niemożliwe, a jeśli już zbliżamy 
się do obiektywizmu, często otrzymujemy obraz banalny, 
przewidywalne zdjęcia, które są co najwyżej ilustracjami 
do towarzyszącego im często tekstu. I wtedy takie połącze-
nie tekstu z fotografiami jakoś działa. Uważam jednak, że 
o wiele mocniejszy przekaz uzyskamy, gdy zdamy się na 
wrażliwość i intuicję fotografa. Mechanizm stworzyliśmy 
sami. Zresztą ciągle go tworzymy i modyfikujemy. Nie 
używam tutaj słowa „udoskonalamy”, ponieważ nie chodzi 
tutaj o doskonalsze jego działanie, ale o podporządkowanie 
jego działania grupie osób, która akurat ma na nas, na ten 
mechanizm największy wpływ.

BM: Jakie ludzkie portrety wyłaniają się z Pana książ-
ki? Jacy byliśmy do niedawna i jacy jesteśmy teraz? Co się 
zmieniło na Pana fotografiach przez ostatnie ponad 30 lat?

MF: Zmienił się obraz i sytuacje na fotografiach, zmie-
nił się wygląd rejestrowanych osób. Być może zmieniły 
się cele, do jakich dążymy, i wartości, jakie zaczęły być dla 
nas ważne, ale nie wiem, czy to wyraźnie widać na moich 
zdjęciach. Chyba za bardzo je znam, abym mógł to ocenić 
z dystansem. Być może jest to raczej pytanie do antropo-
loga kultury?

BM: Od wielu lat toczy się debata dotycząca czasów 
transformacji i pierwszych trzech dekad III RP. Czy dzięki 
Pana zdjęciom łatwiej docenić to, jak zmienił się nasz świat 
na przełomie wieków? Innymi słowy, czy Mechanizm jest 
książką z tezą?

MF: Bardzo bym chciał, żeby można było zobaczyć, jak 
zmienił się świat wokół nas oraz my sami. Nie chcę niczego 
oceniać, od tego są inni. Chciałbym jedynie pokazać czas, 
w jakim funkcjonowałem przez ostatnie 30 lat. Książka 
niczego nie udowadnia, zresztą nie taka jest rola fotografii 
dokumentalnej. Książka rejestruje jakiś stan, etap, w taki 
sposób, aby w przyszłości można było wyciągnąć z tych 
obrazów wnioski albo użyć ich do głębszej analizy, pamię-
tając, że stoi za nią osobowość fotografa.

BM: Mówimy o zmieniającej się polskiej rzeczywistości. 
Jestem jednak pewien, że w tym czasie zmienił się także 

autor tych fotografii, Mariusz Forecki. Czy te zdjęcia to 
kronika ewolucji Pana fotograficznego spojrzenia na świat 
i ludzi? Jaką drogę Pan przeszedł w tym czasie i jak zmie-
niało się Pańskie postrzeganie świata przez obiektyw apa-
ratu? Czy tysiące wykonanych zdjęć nauczyły Pana czegoś 
o drugim człowieku? O spotkaniu z nim? O tym jak na 
niego patrzeć?

MF: Być może jest to kronika mojej ewolucji, ale wydaje 
mi się, że już od dłuższego czasu jestem przywiązany do 
swojego sposobu patrzenia na świat. Nie czuję się ciągle 
poszukującym artystą, zmieniającym co chwilę styl pracy 
czy język wypowiedzi. Bardziej interesuje mnie ewolucja, 
jaka rozgrywa się dookoła nas. Wciąga mnie rejestrowanie 
tego wszystkiego. Z czasem uświadomiłem sobie wartość 
tego typu pracy. Być może nie jest ona dostrzegana od razu, 
często bywa doceniana dopiero po dłuższym czasie, ale 
podświadomie czuję, że taka fotografia daje mi najwięcej 
satysfakcji.

BM: Mam wrażenie, że patrzy Pan na świat i ludzi z nie-
zwykłą czułością. Czasem z uśmiechem, czasem z przera-
żeniem, ale widzę w tych zdjęciach jakąś wyrozumiałość dla 
ludzkiej niedoli, dla niedoskonałości, a zarazem solidarność 
z tymi, których czyni Pan bohaterami książki. Kim jest dla 
Pana człowiek, którego Pan fotografuje?

MF: Często jest kimś obcym, którego właśnie poznałem 
i który zgodził się na to, abym towarzyszył mu w małym 
fragmencie jego życia. Czasami rodzi się nić porozumienia, 
czasami przyjaźni. Ale nie jest to kluczowe. Niedoskonałość 
jest naszą cechą i wzbudza większe zainteresowanie. Często 
jest tak, że zdjęcia, aby mocniej oddziaływały na widza, po-
winny zawierać jakiś pierwiastek niedoskonałości: niezbyt 
szczęśliwe kadrowanie czy kompozycja. Wtedy są bardziej 

„ludzkie”. Fotografowanie ludzi zawsze pozostawia jakiś 
ślad, pozwala na osobisty rozwój. To jest trochę jak spotka-
nie, w którym aparat często bardziej przeszkadza. Łatwiej 
jest też fotografować, gdy pozostajemy obserwatorami, bez 
wchodzenia w relacje z bohaterami zdjęć.

BM: Proszę opowiedzieć o największych radościach foto- 
grafa. Kiedy podczas pracy czuje się Pan najszczęśliwszy?

MF: Radością jest fotografowanie, ale także moment, gdy 
kończę edycję zdjęć i czuję, że właśnie tak chciałem ją po-
prowadzić. Wszystkie późniejsze etapy, wywoływanie zdjęć, 

skanowanie czy obróbka cyfrowych plików to technologia, 
proces, który jest niezbędny, aby obraz mógł być widoczny 
dla innych. Szczęściem jest też moment, gdy książka przy-
jeżdża z drukarni, kończąc nieprzyjemny i stresujący etap 
druku.

BM: Każda fotografia mówi nam zawsze i uporczywie 
łamiącym się głosem natrętne „to już było”, a jednocześnie 
dodaje jeszcze ciszej: „tego już nie będzie”. Fotografia, stając 
się depozytariuszem pamięci, jawi się jako coś, co poniekąd 
staje na drodze śmierci, unicestwia ją, zapewniając trwanie 
rzeczy i ludzi. Jest więc czymś szalenie ważnym, wyma-
gającym świadomego podejścia. Z drugiej strony, mamy 
ludzi hurtowo „pstrykających” zdjęcia telefonami niemalże 
wszędzie, nieustannie, bezmyślnie i bezrefleksyjnie. Czy nie 
boli Pana ten dysonans, owo zwulgaryzowanie i strywiali-
zowanie fotografii?

MF: Nie, nie jest to dla mnie problemem. Jedynie cza-
sami jej masowość wymusza na mnie, abym więcej energii 
włożył w dotarcie do ważnych – z fotograficznego punktu 
widzenia – miejsc lub przekonał ludzi, żeby zgodzili się na 
moje towarzystwo. Dysonans jest ciągle obecny w naszym 
życiu. Teraz, przez powszechność technologii rejestracji 
i możliwość natychmiastowego upublicznienia obrazów, 
stał się bardziej zauważalny. Dużą przeszkodą stają się 
ograniczenia, które stawiamy sobie sami, różne zakazy ro-
bienia zdjęć, wymagane zgody itp. To bardzo przeszkadza, 
często zabija swobodę fotografowania. Z jednej strony ro-
zumiem chęć kontroli nad wizerunkiem, jaki trafia do ma-
sowego obiegu, z drugiej efektem ubocznym tych działań 
jest nieprawdziwy, nieszczery i wyimaginowany obraz nas 
samych. Przyjmujemy często role, w których chcielibyśmy 
być zapamiętani. Nie zależy nam na szczerości, a właśnie 
szczerość jest jedną z tych rzeczy, która powoduje, że obraz 
wzbudza zainteresowanie. Poza tym nie wiemy, czy wszy-
scy użytkownicy robią zdjęcia bezmyślnie i bezrefleksyjnie. 
Fotografowanie często polega na poddaniu się intuicji i być 
może takie „pstrykanie” ma sens, który dostrzeże wrażliwy 
edytor? Myślę, że teraz właśnie potrzebujemy ludzi, któ-
rzy potrafią z masy zdjęć wyłuskać te perełki, o których 
często sam autor nie ma pojęcia. Pewnie z tym właśnie 
wiąże się duża popularność fotograficznej edukacji, już nie 
tyle uczącej, jak działa aparat, ale skupiającej się na świa-

domym wyborze tematu i sposobu jego rejestracji. Sam 
prowadzę takie zajęcia.

BM: Jakie cechy są kluczowe, aby być dobrym, uczciwym 
fotografem i dlaczego takimi cechami miałyby być skrom-
ność i pokora?

MF: Myślę, że te cechy nie są istotne. Być może wpływają 
na styl pracy czy funkcjonowania fotografa. Kluczowe jest 
raczej niepoddawanie się wewnętrznej cenzurze, często 
ukształtowanej przez różnego rodzaju ograniczenia albo 
szczerość – to jest właśnie taka fotograficzna uczciwość. Po 
fotografii zostaje tylko obraz. I jeśli on działa – to właśnie to 
jest najważniejsze. W fotografii najważniejsza jest fotografia.

BM: Pamiętam taką Pana fotografię – samolot lecący w 
górze i ludzie wpatrujący się w niego. Tylko jeden człowiek 
patrzy w innym kierunku. Czy to jest właściwa postawa 
fotografa: patrzeć tam, gdzie nikt inny nie patrzy? W in-
nym kierunku niż wszyscy? Czy przyjmując taką strategię, 
można dostrzec najwięcej?

MF: Pewnie trochę tak. Nie chcę oceniać, co jest właś-
ciwe, a co nie jest. Jeśli sfotografowani ludzie czy sytuacje 
przyciągają uwagę, to z dużym prawdopodobieństwem 
możemy stwierdzić, że tak.

Zachować surowość spojrzenia
Adrian Wykrota

Bartłomiej Majzel: Z pewnością na zawsze zapamiętamy 
szok pierwszych tygodni pandemii. Życie na zwolnionych 
obrotach, abdykacja z większości form znanego świata. Do-
świadczenie pustki. Prezentuje Pan w Katowicach wystawę 
fotografii Interferencje. To bardzo szczególne spojrzenie na 
apokaliptyczną pustkę miasta pierwszych tygodni kwaran-
tanny. Co dostrzegł Pan wówczas, spoglądając z wysokości 
na Poznań?

Adrian Wykrota: Ciszę. Przede wszystkim ciszę. To był 
szczególny czas, który z jednej strony składał się z dawno 
wyczekiwanego (pewnie przez wiele osób) zatrzymania 
pędu codzienności, z drugiej strony był to moment wielkiej 
niepewności, tysięcy myśli w głowie i strachu o najbliższych. 
Cisza tej pustki okazała się bardzo głośną muzyką – mo-
mentami nie do wytrzymania.

BM: Kadry opustoszałego miasta układają się często na 
Pana fotografiach w fascynujące geometryczne wzory. Czy 
w tej zarejestrowanej pustce istnieje jakieś ukryte piękno?

AW: To raczej proste kompozycyjnie kadry. Starałem się 
zachować surowość spojrzenia – gdy patrzymy na rzeczy 
z góry, a nasz wzrok skierowany jest pionowo w dół, to geo-
metria sama nachalnie nas atakuje. W pewnym sensie jest 
to estetyzacja takiego widzenia. Zarazem obraz pozbawiony 
koloru, z charakterystycznym szumem i pewnymi niedo-
skonałościami, kojarzy się także z bezdusznym widzeniem 
kamery monitoringu. Od początku miałem również takie 
skojarzenie – zresztą drony są często wykorzystywane w ta-
kich celach.

BM: Kiedy poczuł Pan, że musi zareagować i utrwalić 
rzeczywistość tamtych dni, tworząc fotografie, które potem 
złożyły się na Interferencje? Jak się zrodziła i wyklarowała 
w Panu idea tej opowieści?

AW: Jestem fotografem dokumentalistą, od początku 
śledziłem rozwój sytuacji i zastanawiałem się, jak można 
opowiedzieć o tym czasie. Fotografowanie pustych ulic 
z perspektywy chodnika wydawało mi się niewystarczające 

– chyba nie potrafię tego robić. Najlepiej czuję się w fotogra-
fowaniu ludzi, ich historii. W tym przypadku, w pewnym 
sensie ze strachu oraz ze zdrowego rozsądku, nie robiłem 
tego. Postanowiłem poszukać innych metod opowiadania 

– zdjęcia z drona, krótkie filmy, czy wykorzystanie remiksu 
fotografii znalezionych w internecie. Po części pozwoliło mi 
to zapisać ten czas. Czy taka opowieść będzie wartościowa 
za 5 czy 10 lat? Zobaczymy, tego się teraz nie dowiemy.

BM: W jaki sposób pracował Pan nad fotografiami skła-
dającymi się na tę wystawę? Wiemy, że fotografie wykona-
ne zostały z drona. Skąd pomysł, by spojrzeć na „wymarłe” 
miasto z tak odległej ptasiej perspektywy?

AW: Dron z jednej strony kojarzy się z wolnością – z lo-
tem. Z drugiej jednak strony to także przejaw bezpiecznego, 
lecz „zimnego” i mechanicznego dystansu. To w pewnym 
sensie znak naszych czasów lub czasów nadchodzących, 
gdzie dystans będzie kluczowym czynnikiem bezpieczeń-
stwa. Tak jak mówiłem – drony wykorzystywane są także 
do monitorowania sytuacji, sprawdzania zakamarków 
niedostępnych dla ludzkiego oka. Ta „dronia” perspektywa 
bardzo dobrze pasowała mi do nastrojów tamtych dni.

fot. Mariusz Forecki, z cyklu Mechanizm. Polska 1988–2019
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BM: Na sytuację przymusowego lockdownu zareago-
wał Pan także, tworząc krótkie filmowe etiudy będące 
artystycznym spojrzeniem na rzeczywistość tamtych dni. 
Wyłaniają się z nich kadry apokaliptycznych i ciemnych 
dystopicznych wizji rodem z książki Droga Cormaca 
McCarthy’ego. Czy rejestracja opustoszałego świata stała 
się formą radzenia sobie z tęsknotą za twarzami ludzi, 
których raptem zabrakło w przestrzeni miasta? O czym 
opowiadają te filmy?

AW: Chciałem opisać ten moment najlepiej, jak umiem 
i w sposób, który wydawał mi się na tamtą chwilę odpo-
wiedni. Stąd poszukiwania formy dokumentacji i wybór 
filmu. Poprzez swoją linearną konstrukcję, w zestawieniu 
z muzyką, krótkie formy video lepiej opisywały pustkę niż 
pojedyncze fotografie. Cały proces poszukiwań, ekspery-
mentu i pewnej systematyzacji działań pozwoliły przetrwać 
ten czas w poczuciu robienia czegoś, co zostaje i w dłuższej 
perspektywie będzie moim zapisem tych dni. Powstał krót-
ki film Okno – czyli dwudziestoczterogodzinny zapis i pew-
nym sensie interpretacja pierwszej wykonanej, historycznej 
fotografii (Widok z okna w Le Gras Nicéphore’a Niépce’a), 
na której widniała pustka (z powodu długiego czasu na-
świetlania i ówczesnym możliwościom technicznym). To 
także puszczenie oka do twórczości Józefa Robakowskiego. 
Drugim filmem jest Zakrzywiona rzeczywistość – kilku-
dniowa rejestracja pustki miasta widziana z okna samo-
chodu – swego rodzaju zwolnione tempo rzeczywistości. 
Razem z moją narzeczoną Anią wybieraliśmy się na dłuższe 
i krótsze przejażdżki samochodowe – rejestrowaliśmy to, 
jak wyglądało miasto w tych dniach. Trzeci ruchomy obraz 
jest połączeniem zdjęć i krótkiej formy filmowej – to oso-
biste fotografie z domowej kwarantanny, które oglądamy 
podczas procesu druku – zapisu wspomnień.

BM: Nie sposób sfotografować samotności, wyobcowa-
nia, strachu i odcięcia od świata. Można jedynie rejestro-
wać pustkę… Mam wrażenie, że właśnie tą drogą podążył 
Pan w swoich opowieściach o czasie pandemii. Czy strach, 
którzy wszyscy wówczas czuliśmy – w większym lub mniej-
szym stopniu – działał na Pana przy pracy mobilizująco, 
czy paraliżował? Wydaje mi się, że Pana fotografie robione 
sponad ziemi są – przy okazji – próbą oderwania się od 
tamtej przytłaczającej rzeczywistości, od problemów i lęku.

AW: Sytuacja mobilizowała mnie w sensie twórczym – 
wyznaczyłem sobie kilka zadań, kilka prób i eksperymen-
tów do zrealizowania. To dawało mi głębszy oddech, chwilę 
oderwania od śledzenia statystyk i myśli krążących wokół 
pandemii.

BM: W środowisku literackim, z którego się wywodzę, 
panuje spora nieufność wobec pisania o pandemii. Mam 
na myśli te wszystkie dzienniki czasu zarazy, egzaltowane 
wiersze, natychmiastowe próby opisu świata pandemii etc. 
Pisarz ma jednak czas, aby nabrać odpowiedniego dystansu 
do poszczególnych wydarzeń. Fotograf musi podejmować 
natychmiastowe decyzje i rejestrować materiał w pośpiechu, 
bo świat, który go otacza, zmienia się błyskawicznie i znika. 
Panu udało się opowiedzieć o tamtych dniach w sposób 
bardzo uniwersalny i niedosłowny, co uważam za wielką 
wartość tych zdjęć. Czy w obliczu rozpędzającego się po-
nownie świata, wpatrując się obecnie we własne fotografie, 
odkrywa Pan coś, co będzie Pan pamiętał z tamtych dni 
z sentymentem? A może było w tej izolacji coś, za czym 
Pan już teraz tęskni?

AW: Izolacja miała jeden zasadniczy plus – dawała czas, 
którego bardzo brakuje, bo żyjemy w pędzie codzienności. 
Pod tym względem będzie mi brakować tego stanu, choć 
może to brzmi przewrotnie. Moje wytwory tamtych dni 

pozostawiam do oceny odbiorcom. Mam też zasadę, że 
pewne rzeczy muszą się odleżeć, należy je oceniać po czasie 

– wtedy okazuje się, czy nadal są uniwersalne i dobrze opi-
sują rzeczywistość, czy raczej się zatarły i były tylko miłym 
pstryczkiem codzienności.

BM: Ludzkie twarze są kwintesencją fotografii… Pande- 
mia odebrała nam przyjemność doświadczania Drugiego. 
Zatarła rysy twarzy. Mam jednak wrażenie, że gdy tkwi-
liśmy tygodniami w świecie ludzi w maseczkach, doce-
niliśmy wreszcie ludzkie oczy. Ten ostatni nienaruszony 
i niezakryty ślad drugiego człowieka, który nam wówczas 
pozostał. Czy ludzkie oczy są dla Pana jako fotografa – po 
lekcji ostatnich tygodni – ważniejsze obecnie niż dawniej?

AW: Wzbudziło to moje zainteresowanie przy natar-
czywym przeglądaniu jednego z portali aukcyjnych w po-
szukiwaniu maseczek (w czasie, gdy nie były one masowe 
dostępne). Zwróciłem uwagę na oczy ludzi. Zafascynowało 
mnie to. Powstał cykl #50twarzy – opowieść o ludzkiej 
zaradności zakrytej maską – gdzie oczy mówią więcej niż 
tysiące słów. Zebrałem zdjęcia sprzedawców odzianych 
w maski. Pozbawiłem je tła i zostały tylko emocje.

BM: Jak ważne są dla Pana emocje podczas fotografo-
wania? Czy w chwili robienia zdjęcia należy się wyciszyć? 
Osiągnąć stan skupienia? Czy wręcz przeciwnie, dać się po-
nieść ekstazie i ekscytacji? Jak to było z emocjami podczas 
pracy nad zdjęciami z wystawy Interferencje?

AW: Przy samym wykonywaniu tych zdjęć nie było wiel-
kich emocji – raczej rutyna dbania o bezpieczeństwo siebie 
i innych. Zupełnie inaczej pracuje się z żywym człowiekiem, 
wtedy następuje pewnego rodzaju przekaz energii – zarów-
no tej pozytywnej, jak i negatywnej. Tutaj były jej deficyty, 
co w pewnym sensie też można nazwać nietypowym „sta-
nem emocjonalnym”.

BM: Co może zdziałać fotografia? Co potrafi uczynić 
dla drugiego człowieka albo dla wspólnoty? Czy po wielu 
latach robienia zdjęć wciąż wierzy Pan w siłę fotografii? 
W jej moc zmieniania świata? Czy fotografia nigdy Pana 
nie zawiodła?

AW: Fotografia to dla mnie narzędzie do opowiadania 
historii. Może być bardzo przydatne, może ewoluować, 
może stać się ruchomym obrazkiem czy tekstem z ilustra-
cją. Jednak gdy treść obrazu, projektu, wystawy czy książki 
jest społecznie ważna, to wtedy można mówić o sukcesie 
i o tym, że fotografia działa. Fotografia to też bardzo cie-
kawe narzędzie kulturotwórcze, może budować wspólnoty, 
może burzyć mury, uczyć drugiego człowieka kontaktu 
z nim. Szacunku. Pojedynczy obrazek – w całym potoku 
obrazów – sam z siebie nie może zmieniać świata. To ludzie 
zmieniają świat, na lepsze lub gorsze.

BM: Susan Sontag twierdziła, że wszystkie fotografie 
mówią już na starcie „Memento mori”. Czy istnieją takie 
zdjęcia, które odnoszą zwycięstwo nad śmiercią? Nad 
czasem? Czy ocalają utracone relacje, odbudowują mosty? 
Amoże nie powinniśmy od nich zbyt wiele wymagać, bo są 
tylko skrawkiem pamięci, którą da się zachować zaledwie 
na chwilę?

AW: Są takie zdjęcia. To archiwa rodzinne – potrafią 
posłużyć w sklejaniu rozbitych kiedyś rodzin, poszukiwaniu 
zaginionych jej członków czy potomków. Są fotografie 
w służbie ludziom – pierwsze, co widzimy, gdy ktoś zaginie, 
to fotografia. Są fotografie, które stały się świadkami historii 
(różnie jednak było z ich interpretacją). Fotografia to 
pojemne medium. Ma wiele twarzy i zastosowań. Jest jak 
wino – im starsza tym lepsza – przynajmniej w kontekście 
jej wagi i oddziaływania.
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Fotografików za osiągnięcia w fotografii dokumentalnej. 
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wykładowca we Wrocławskiej Szkole Fotografii, współza-
łożyciel Fundacji Pix.house. Mieszka w Poznaniu.

Adrian Wykrota – fotograf dokumentalista, pomysłodaw-
ca i współzałożyciel galerii Pix.house, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików i kolektywu UNPOSED. 
Autor książek fotograficznych: They Said Yes (2015), Polska 
i Polacy (2016), Wielkopolska / Teraz (2016), Nie / Not (2018). 
Prezentował swoje prace na wystawach w Polsce i na świecie. 

Ukończył kulturoznawstwo – medioznawstwo oraz filo- 
logię angielską. Student Instytutu Twórczej Fotografii Uni-
wersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Stypendysta Mi-
nistra Kultury, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
i miasta Poznań. Uczestnik warsztatów agencji Magnum 
Photos w Birmingham i Belfaście. W 2014 roku wybrany 
przez Magnum Photos jednym z 30 najlepszych na świecie 
fotografów przed 30 rokiem życia. Zwycięzca i finalista 
konkursów: IPA, Grand Press Photo, BzWBK Press Pho-
to, Lumix Festival, Leica Street Photo, Fotoreporter Roku. 
Mieszka w Poznaniu.

Adrian Wykrota – Interferencje
14.08–30.09.2020 r. 

Wystawa online:
• polawidzeniaksiazki-kontekst.tumblr.com/
• facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej/

Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria 
Intymna, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice [dostępność 
wystawy w zależności od uwarunkowań pandemicznych]

Kuratorki wystawy:
Anastazja Hadyna, Ewa Kokot, Ewa Muc

Wystawa Interferencje realizowana jest w ramach projektu 
Biblioteki Śląskiej „Pola widzenia książki – kontekst” dofi-
nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

fot. Adrian Wykrota, z cyklu Interferencje
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Sztuka użytkowa 
Jakub Dziewit
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Jako osoba interesująca się sztuką i architekturą traktuję 
pewne rzeczy poważniej niż zapewne się powinno, wy-
chodząc przy tym często na nadmiernie zaangażowaną. 
Doświadczanie dzieła sztuki jest dla mnie jednak sytuacją 
wyjątkową, do której zazwyczaj sumiennie się przygotowu-
ję. Czytam zatem teksty, projektuję sposób doświadczania, 
próbuję dowiedzieć się, w których momentach warto 
wzmóc uwagę. Najbardziej cieszy mnie to, że do niczego 
w  rezultacie mi się to nie przydaje, choć niewątpliwie 
sprawia przyjemność i daje wątłe poczucie, że jestem go-
towa na „kontakt” ze sztuką. Mimo że rzadko udaje mi się 
odpuścić przygotowania, to uparcie utrzymuję, że bez tej 
wiedzy sztuka nie staje się mniej znacząca, mniej ważna czy 
interesująca, a ja mniej kompetentna, by ją czytać. I choć 
nie mam wątpliwości, że nie o samą przyjemność tu cho-
dzi, to pozwalam sobie na te przygotowania w dużej mierze 
właśnie z tego powodu. Fizyczna obecność w pobliżu dzieła 
sztuki daje mi radość dlatego, że trudno poznawać obrazy 
poprzez ich reprodukcje. Owszem, łatwo wtedy zrozumieć, 
co mówi do nas tekst dotyczący ich symboliki i programu, 
trudniej jednak odczuć je jako fizyczny przedmiot. Jeszcze 
trudniej poprzez zdjęcia i rysunki poznać architekturę. Naj-
lepiej czyta się ją, będąc w jej pobliżu. Móc się rozejrzeć po 
okolicy, odczuć na własnym ciele skalę budynku, dotknąć 
materiałów, poczuć temperaturę – to elementy poznania 
nieosiągalne, kiedy ogląda się jedynie ilustracje. Istnieją 
przecież fotografie zarówno przedstawiające architekturę 
niezwykle korzystnie, jak również takie, na których wy-
gląda zupełnie nieciekawie. Zdjęcia potrafią nawet uczynić 
z przeciętnego budynku coś naprawdę fascynującego.

Tego, aby poznawać architekturę przez doświadczanie, 
nauczyłam się od architektów, a także w wyniku zawo-
dów, których doznawałam, gdy przyjeżdżałam na miejsce 
oglądane wcześniej na setkach fotografii. Nagle w zasięgu 
mojego wzroku pojawiał się np. jakiś ogromny płot, a bu-
dynek, zamiast być górskim domem, szanującym kontekst 
miejsca, okazywał się nieproporcjonalnie duży w stosunku 
do wzniesienia, na którym się znajdował i otaczającego go 
krajobrazu, składającego się z typowych dla mniejszych 
miast turystycznych budek sprzedających pamiątki i re-
klam informujących o wolnych miejscach noclegowych. 
Często otrzymywałam wtedy odpowiedź na pytanie, 
dlaczego dane osiedle fotografowane jest tylko z jednej, 
trudnej do uzyskania przez człowieka, perspektywy. Gdy 
architektowi pokazuje się zdjęcie obiektu i prosi o opinię, 
ten z reguły żąda rzutów, rysunków i wizji lokalnej, nim 
powie coś więcej. Czytanie architektury nie kończy się bo-
wiem na estetyce.

Lubię zatem odczuć coś na własnej skórze, choć uważam, 
że to nie jedyny dobry sposób poznawania rzeczywistości. 
Jest to jednak metoda, która daje przeświadczenie, że moż-
na coś wiedzieć „na pewno”, bo choć zdanie innych jest 
cenne, to posiadaniu swojego towarzyszy satysfakcja. Nie 
uważam także, że zobaczyć na własne oczy znaczy to zro-
zumieć, ale fizyczne spotkanie z dziełem sztuki pozwala na 

użycie swojego ciała jako narzędzia pomiarowego, a także 
na dającą poczucie pewności siebie możliwość powiedzenia 

„nie” wszystkiemu, co się czytało i widziało na ilustracjach. 
Jak zauważyła Susan Sontag, to właśnie ta możliwość niesie 
za sobą potencjał poznania1.

Uzbrojona w to narzędzie, w swoje ciało, wybrałam się 
na zwiedzanie modernistycznych budynków Dessau. Już 
po wyjściu z dworca miasto wydało mi się opustoszałe. 
Jedyne bowiem, co zobaczyłam po wspięciu się na schody 
wyprowadzające mnie z peronu, to mapa fragmentu miasta. 
Poza tym szare niebo i drzewa poruszane przez hulający 
wiatr. Kierując się w stronę budynku szkoły Bauhausu, 
mijałam niskie zabudowania, domy jednorodzinne o upo-
rządkowanych podwórkach, niezdradzających niczyjej 
obecności. Styczniowa aura jedynie wzmogła poczucie 
senności i obcości. Po przejściu kilkuset metrów zobaczy-
łam budynek szkoły. Wśród krajobrazu miasta wyglądał 
jak meteor, który wylądował na Ziemi na tyle dawno temu, 

że zdążyła go zarosnąć okoliczna roślinność, choć nie tak, 
by całkiem go przysłonić. Jego małe, nieporośnięte odłamki 
porozrzucane były po mieście w formie domów nauczycieli 
czy biura architektonicznego, powołującego się na tradycję 
Bauhausu. Gdy zbliżyłam się do szkoły, nadal idąc spiesznie, 
zobaczyłam wysoki biały blok, po którym przesuwały się 
ostre cienie małych balkonów. Sprawiały wrażenie rucho-
mej dekoracji umieszczonej na fasadzie. Światło zmieniło 
się, gdy doszłam do łącznika. Architekci zadbali o to, aby 
jego konstrukcja była częściowo widoczna. Stanowi on 
formę pieszego ciągu komunikacyjnego między różnymi 
częściami szkoły. Od wysokiego budynku przeszłam do 
kładki nadwieszonej nad żelazną konstrukcją, której hory-
zontalność podkreślono przez dwa pasy okien.

Gdy obchodziłam budynek, zdziwiła mnie różnorod-
ność jego bryły. Budynek szkoły składa się z wielu elemen-
tów – nadwieszonych, wysokich, niskich, bardzo szerokich 
lub wąskich. Niektóre z fasad są w całości oszklone, światło 

Metoda poznawania dzieł sztuki przez 
siadanie na nich. Bauhaus i marketing
Jessica Kufa

odbija się od okien, naśladując niebo, lub pozwala zaj-
rzeć do środka budynku, do pracowni, których wnętrza 
ujawniają inspiracje budynkami fabryk. Niektóre z fasad 
są gładkie, okna w nich umieszczone mają różne kształty 
i w różny sposób zostały zestawione. Pewne części budynku 
są kolorowe, żółte, niebieskie, czerwone i szare. Barwy te są 
widoczne tylko z konkretnych punktów. Aby zobaczyć ten 
obiekt w całości, trzeba go ciągle obchodzić, zmieniać miej-
sce. Wydaje się wtedy, że to on się porusza, że jego kolory 
i kształty stale się zmieniają.

Potraktowałam budynek szkoły jak muzeum lub galerię 
sztuki zapewne dlatego, że panowała w nim cisza, wypo-
sażenie było oszczędne, a w pomieszczeniach ustawiono 
standy prezentujące slajdy z historii Bauhausu. Zadziałała 
tu zapewne także świadomość obecności budynku szkoły 
w dyskursie historii sztuki i architektury. Gdy zobaczyłam 
więc, stojący pod wysokim oknem, rząd krzeseł Marcela 
Breuera, zastanowiłam się chwilę, zanim na jednym z nich 
usiadłam. Rozejrzałam się, szukając wzrokiem kogoś, kto 
mógłby odradzić mi pomysł, który zakiełkował w mo-
jej głowie. Krzesło miało widoczne ślady użytkowania, 
dodające mu jedynie charakteru. Pomyślałam zatem, że 
ma również wartość historyczną i spodziewałam się upo-
mnienia od pracownika instytucji. Udało mi się jednak 
siedzieć na krześle przez kilka minut, podczas których 
myślałam o tym, dlaczego właściwie zwróciłam na nie 
uwagę. B3 club chair jest jednym z najbardziej charakte-
rystycznych produktów Bauhausu, należy także do moich 
osobistych faworytów. Jest ono bohaterem mojego ulubio-
nego zdjęcia kojarzonego ze szkołą – przedstawiającego 
siedzącą kobietę, której twarz zakrywa maska Oskara 
Schlemmera. Fotografia ta, autorstwa Ericha Consemül-
lera, w czasie obchodów 100-lecia powstania szkoły była 
ilustracją wielu spotkań, jednak najbliższe mojemu od-

czytaniu tego zdjęcia jest reklamowanie przy jej pomocy 
londyńskiego wykładu Beatriz Colominy, który dotyczył 
perwersji Bauhausu, okultyzmu i seksualnych obsesji 
nauczycieli i studentów. B3 club chair obrosło legendami. 
Zainteresowanym często przydarzy się usłyszeć historię, 
jakoby krzesło to zostało stworzone dla Wassilego Kan-
dinskiego, aby kręgosłup nie bolał go przy sprawdzaniu 
prac uczniów. Podobna opowieść, którą usłyszałam 
w czasie studiów, była na tyle sugestywna, że mogłabym 
przysiąc, iż widziałam gdzieś zdjęcie siedzącego na krześle 
malarza kreślącego po kartkach papieru.

Udało mi się zatem usiąść, przemyśleć sprawę 
z Kandinskim, kwestię swojego zainteresowania krzesłem, 
a nikt mnie nie upomniał. Dzięki temu miałam możliwość 
użycia mojego prywatnego narzędzia pomiarowego. 
Krzesło zmuszało ciało do przyjęcia luźnej i zrelaksowanej 
pozycji. Od razu pchnęło mnie do założenia nogi na nogę 
i ułożenia ramion na podłokietnikach tak, aby dłonie 
swobodnie zwisały. W takiej pozycji można delektować 
się alkoholem podanym w ciężkiej kryształowej szklance 
i od niechcenia gestykulować ręką w trakcie wieczorowych 
rozmów o jakiejś tam kulturze czy sztuce.

Status eksponatu nie przeszkadzał w tym, aby dotykać 
i  używać, co bardzo mnie, jako odwiedzającą, cieszyło, 
choć jest to oczywiście praktyka rzadko stosowana. Rze-
czy do dotykania są dokładnie w muzeach oznaczone. 
W przypadku braku wskazówek domyślamy się, że nasze 
doświadczenie dzieła będzie polegało jedynie na patrze-
niu i zbliżaniu się do eksponatu na przyjętą zwyczajowo 
odległość. Coś tak uświęconego jak czołowy mebel Bau-
hausu został odczarowany jako eksponat. Sprawiono, że 
jego doświadczenie stało się bliższe temu, jak odbieramy 
przestrzeń codzienności, a przede wszystkim umożliwiono 
poznanie tego mebla poprzez ciało. Nie muszę już mądrzyć 

się na temat jego formy i oryginalności konstrukcji, które 
wcześniej mogłam wyczytać z fotografii i opisów.

Podobnie poznawałam resztę budynku i jego wyposa-
żenie. Udało mi się otworzyć cały rząd okien, pociągając 
za łańcuch. Zobaczyłam grę światła w pomieszczeniach 
i sposób zaaranżowania ścieżek komunikacyjnych, które 
pozwalały komuś takiemu tak ja, osobie łatwo tracącej 
orientację w przestrzeni, przejść przez większą część szkoły 
bez poczucia bycia zagubioną.

W tym cichym budynku, z którego, dzięki możliwości 
dotykania, zdjęto poczucie bycia w muzeum, znajdującym 
się w mieście, w którym trudno było znaleźć sklep sprzeda-
jący produkty spożywcze, w którym spacerując przez ponad 
godzinę, nie spotkałam nawet pięciorga ludzi, znajdował się 
otwarty i stosunkowo oblegany sklep z pamiątkami. Nagle 
puste przestrzenie korytarzy zamieniłam na zatłoczony 
sklep, prostotę wnętrz na kolorowe półki z różnościami, 
a ciszę na niewyraźne dźwięki wydobywające się z głośnika. 
W tym samym budynku, lecz już w innej przestrzeni, znaj-
dował się także ten sam mebel. Sklep jednak był miejscem, 
w którym B3 club chair ustawiono na półce i opatrzono 
informacją o cenie. Wiele produktów zaaranżowano w nim 
tak, aby przypominały wystawy w galeriach sztuki czy sa-
lach muzealnych. Porcelanę wstawiono w szklane gabloty, 
a obok niej umieszczono zdjęcie, nazwisko i krótki życiorys 
projektanta. Niektóre z mebli prezentowano w niewielkiej 
przestrzeni wydzielonej drewnianą konstrukcją.

Najpierw weszłam do sklepu tylko na chwilę. Prze-
biegłam wzrokiem po półkach z gadżetami i książkami. 
Uciekłam, bo byłam zmęczona gwałtownym przeskokiem 
między cichymi przestrzeniami szkoły a głośnym, ko-
lorowym i nachalnym wnętrzem sklepu. Gdy wróciłam, 
więcej czasu poświęciłam na przyglądaniu się gadżetom, 
kartkowaniu książek i oglądaniu „wystaw” prezentujących 
najważniejsze osiągnięcia projektowe nauczycieli i uczniów 
Bauhausu. Wśród niewyraźnych dźwięków rozpoznałam 
muzykę. Przyjemną, choć nie taką, którą mogłabym skoja-
rzyć z zakupami. Utwór Satisfied in You (Psalm 42) grupy 
The Sing Team, który wydobywał się z głośników, mówi 
raczej o rezygnacji z fizycznych doświadczeń prowadzącej 
do poznania Boga.

Gdy myślę o mojej wizycie w tym sklepie, dochodzę 
do wniosku, że wiele ma wspólnego z tym, co starałam się 
opisać na samym początku artykułu, chodzi mianowicie 
o doświadczenie. Przed wizytą byłam świadoma czegoś, 
co nazywa się projektowaniem doświadczeń w kontekście 
strategii sprzedaży wielkich marek, ale czytając artykuły, 
nigdy nie byłam tak poruszona, jak wtedy, gdy z przestrzeni 
szkoły weszłam do sklepu z gadżetami. I nie, to nie dlatego, 
że uświęcone dziedzictwo Europy zostało zaprzęgnięte 
w  machinę kapitalizmu. Urodziłam się na początku lat 
90. XX w., takie rzeczy mnie nie dziwią i nie bulwersują. 
Nigdy nie byłam w muzeum, w którym nie byłoby sklepu 
z pamiątkami. Za moje przemyślenia odpowiada krzesło 
Breuera. W przestrzeni szkoły mogłam na nim usiąść, a w 
sklepie znajdującym się w tym samym budynku pozosta-
wało mi oglądanie go stojącego na szerokiej półce i opatrzo-
nego ceną. Wydało mi się to dziwne, bo przecież to produkt, 
który potencjalnie mogłabym kupić. Czy zatem nie powin-
nam móc go dotknąć i usiąść na nim? To ta możliwość stała 
się atutem dziewiętnastowiecznych domów towarowych. 
Klienci przestali być narażeni na natarczywych sprzedaw-
ców wydających im powolnymi ruchami produkty. Mogli 
dać się uwieść przez wolny dostęp do przedmiotów, moż-
liwość nieskrępowanego patrzenia na nie i ich dotykania.

Strategie marketingowe nadal opierają się na do-
świadczeniu, choć internet wiele w tym temacie zmienił. 
Dzisiejsze sklepy oferują klientom artystyczne przeżycia. 
Igor Gałązkiewicz, który opisał związek marketingu, ar-
chitektury i designu, wyróżnił trzy idee, wokół których 
rozgrywają się namiętności dzisiejszych konsumentów. 

fot. Maciej Kacmajor, Geometria i kolor 3fot. Maciej Kacmajor, Geometria i kolor 2
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Nazwał je kurzem, kosmosem i kaszmirem2. Wytłumaczę 
je na przykładzie sklepu będącego bohaterem tej opowieści. 
Kurz to odwołanie do tradycji i nostalgii. Idee Bauhausu to 
wspaniały przedmiot tęsknoty za dobrze zaprojektowanym 
przedmiotem, mającym być jednocześnie dziełem sztuki 
i produktem dla mas. Kosmos z kolei łączy różne porząd-
ki, jak wtedy, gdy porcelanową zastawę zaprojektowaną 
przez Waltera Gropiusa dla Rosenthala postawiono obok 
maskotki w kształcie architekta lub wtedy, gdy w budynku 
szkoły Bauhausu, ikony architektury, zaaranżowano sklep 
z gadżetami. Nie jest to jednak zwykły sklep, lecz concept 
store oferujący nam doświadczenia rodem z galerii sztuki. 
Sprzedaż staje się bardziej wyrafinowana. Zamiast krzyczeć 
w naszym kierunku, sklep szepcze, oferując nam prócz pro-
duktów wiedzę dotyczącą projektantów i designu. Nawet 
muzyka towarzysząca klientom w czasie chodzenia po tej 
swoistej galerii mówi, że najważniejsze jest doświadczenie. 
W końcu kaszmir to kwestia luksusu. Gałązkiewicz używa 
nazwy tego konkretnego materiału, gdyż mimo że jest ko-
jarzony z wyrafinowaniem i jakością, nie jest ostentacyjny, 

jak złoto czy perły, a noszący go nadal mają poczucie 
posiadania czegoś wartościowego, na dodatek praktycz-
nego. Kupno krzesła Breuera czy lampy Marienne Brandt 
z pewnością daje poczucie dokonania właściwej inwestycji. 
Produkty te są przecież ponadczasowe, można opowiadać 
o nich długie historie, są drogie, lecz nie tak bardzo, by nie 
istniała dość liczna grupa osób, które mogą sobie na nie 
pozwolić. Kupując je, mamy przeświadczenie, że nie naby-
wamy tylko przedmiotu, ale również zestaw doświadczeń 
i estetyczne przeżycia. Materiały, z jakich zostały wykonane 
te meble, obiecują, że będziemy mogli przekazać je naszym 
dzieciom. Obiecuje to także ich obecność na rynku wtór-
nym.

Zaczęłam zatem od doświadczenia. Uznałam je za ważny 
i niedoceniony sposób poznawania rzeczywistości. I gdy 
przechadzałam się wolno po korytarzach szkoły Bauhausu, 
a później okrążałam budynek pełna podziwu, co do jego 
zaskakującej formy, dogoniły mnie strategie marketingowe, 
których twórcy za najlepszą metodę komunikacji z klien-
tami przyjęli właśnie doświadczenie. Narzędzie niegdyś 

wykorzystywane przez architektów i projektantów do two-
rzenia budynków i przestrzeni publicznych zostało prze-
chwycone przez speców od marketingu. Choć, jak twierdzi 
Amanda Levete, to miejsca handlu zmuszają nas dzisiaj 
do dyskusji nad definicją przestrzeni publicznej, a Rem 
Koolhas dodaje, że zakupy są „ostatnią formą publicznej 
aktywności, jaka się ostała”3.

Przypisy:
1. S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009, s. 31.
2. I. Gałązkiewicz, Projektowanie doświadczeń, Lublin 2017, s. 6–11.
3. T. Dyskhoff, Epoka spektaklu, tłum. A. Rasmus-Zgorzelska, Kraków 

2018, s. 202.

Jessica Kufa – historyczka sztuki i kulturoznawczyni, 
doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w  Katowicach. Współzałożycielka Stowarzyszenia Prze-
strzeń Otwarcia, zajmującego się animacją kultury, koor-
dynatorka wydarzeń z zakresu architektury, sztuki i filmu.

Niedługo przed śmiercią mój dziadek ofiarował mi torbę 
pełną stłoczonych zdjęć, pożółkłych kartek wyrwanych 
z notesów i pocztówek z najlepszymi życzeniami na dawno 
minione Wielkanoce i Boże Narodzenia.  

– To pamiątki po babci – powiedział. – Weź, powinieneś 
je mieć. 

Wśród tych artefaktów czekała na mnie ta fotografia. 
Dobrze pamiętam moment, w którym ją odnalazłem. Gdy 
zobaczyłem te dwie spacerujące kobiety, wiedziałem kim 
są, choć nigdy ich nie poznałem. Może właśnie odezwało 
się we mnie zapisane w meandrach genów pokrewieństwo? 
Odwróciłem zdjęcie. Po drugiej stronie znalazłem potwier-
dzenie moich domysłów. Widniał tam nieco zatarty przez 
czas, ale wciąż wyraźny napis skreślony ręką mojej zmarłej 
babci Róży: „Helena 1916 – kwiecień 1945, Hanka 1918 – 
maj 1938”. 

Niemal zobaczyłem babcię, jak siedzi w swoim skrom-
nym mieszkaniu pełnym książek, pękatych albumów i bi-
belotów, które potrafiło pokochać dziecko, jakim kiedyś 
byłem. Sądzę, że gdy odnalazła tę fotografię, w jej oczach 
zaszkliły się łzy. Westchnęła, wspominając ukochane siostry, 
dotknęła ich uwiecznionego wizerunku, a potem opisała 
fotografię kaligraficznym pismem. Może w wyobraźni wi-
działa właśnie mnie, jak – dorosły, w jakimś nieznanym jej 
pokoju pełnym zbyt nowoczesnych, nieprzystających do jej 
życia, sprzętów – natrafiam na tę fotografię. Wiedziała, że 
odwrócę to zdjęcie, a ona przedstawi mi Hankę i Helenę. 

Pokój babci rozpłynął się, bo jeszcze nie istniał. Mnie 
też nie było. A jednak przeniosłem się do przedwojennego 
Lublińca. Niemal usłyszałem crescendo wystukiwane ob-
casami przez moje niepoznane cioteczne babki na kostce 
brukowej. 

***
O Annie Kopacz – jednej z dziewcząt uwiecznionych na 
zdjęciu – nie wiedziałem prawie nic. Do rodzinnej legendy 
przeszła jako „Hanka, ta siostra, która zmarła jeszcze przed 
wojną”. Bolała mnie pustka, która wytworzyła się wokół niej. 
Chciałem się czegoś dowiedzieć o Hance, zapełnić historią 
miejsce przynależne jej w drzewie genealogicznym, nawet 
jeśli była tylko suchą gałęzią. 

Jej zdjęcie portretowe tkwiło za okładką jednego z al-
bumów rodzinnych. Na tej fotografii odbiły się minione 
dziesięciolecia – widać to choćby po rysach i zagięciach. 
Anna uwieczniona na nim może liczyć sobie około sie-
demnastu, osiemnastu lat. Patrzy prosto w aparat. Ma ładną 
twarz o subtelnych rysach i gęste, ciemne włosy. Zwracają 
uwagę czujne oczy. Uśmiecha się delikatnie. Jest w niej coś, 
co znamionuje energię – tak jakby zatrzymała się tylko na 
irytującą chwilę, która wystarczy na zrobienie zdjęcia, ale 
myślami była już przy następnych, ważniejszych sprawach.

Hanka umarła na zapalenie płuc tuż przed własnym ślu-
bem – początkowo zaledwie tyle zdołałem się dowiedzieć. 
Jakby człowiek składał się wyłącznie z własnej śmierci!

– Pojechała z narzeczonym na przejażdżkę rowerową. 
Jedli też lody. Zaziębiła się i umarła – powiedział mój dzia-
dek, który nigdy nie poznał Hanki osobiście. 

– Czekała na swojego Franka na dworcu, przewiało ją, 
stąd to zapalenie płuc – oznajmiła jedna z sióstr Hanki. – 
On szkolił się na elektryka, pracował w Chorzowie. 

Próbowałem pogodzić te dwie wersje. Moje genealo-
giczne śledztwo trwało dobrych kilka lat. Udało mi się za-
pełnić wiele luk. Osoby takie jak Anna Kopacz zwykle nie 
doczekują się pisemnej biografii – tym bardziej chciałbym 
opowiedzieć jej historię. 

***
Przyszła na świat 12 kwietnia 1918 roku o północy w przyk-
rzepickim Zwierzyńcu jako trzecia córka Franciszka 
Kopacza i Walerii z Francików, a dwa dni później została 
ochrzczona.

Jej rodzice długo szukali swojego miejsca, a ostatecznie 
późną wiosną 1928 roku Franciszek wyjechał na próbę 
do Lublińca, gdzie podjął pracę w miejscowej cegielni. 
We wrześniu sprowadził żonę i dzieci: Weronikę, Helenę, 
Annę, Różę, Władysławę i Mariannę oraz półrocznego 
Piotra. Roman – ostatnie dziecko tej pary – urodził się 
trzy lata później. 

Los był dla nich łaskawy, na tyle, na ile mógł być w latach 
trzydziestych – czasie kryzysu i biedy. Róża Poniewiera, ich 
czwarta córka, w swoich wspomnieniach napisała: „Może 
zazdrościłam niejednej koleżance ładniejszej sukienki, na-

tomiast nigdy nie zazdrościłam serdecznego klimatu i cie-
pła rodzinnego. Rodzice przeżyli ze sobą pięćdziesiąt trzy 
lata i chociaż droga ich życia była ciężka i wyboista – czuli 
się szczęśliwi”1. 

W chwili przybycia do Lublińca Anna miała dziesięć lat. 
Wyrosła na dziewczynę zaradną i odpowiedzialną. 

– Jako dziecko nie lubiłam Hanki – wyznała Władysława. 
– Nie lubi się wymagającego rodzeństwa. A ona była sta-
nowcza, ciągle nas zaganiała do sprzątania. Faworyzowała 
tylko Różę, z nią była najbliżej. 

W listopadzie 1934 roku Weronika Kopacz brała ślub. 
Swojego męża poznała w cegielni. Henryk był ewangeli-
kiem, ale z miłości do Weronki przeszedł na katolicyzm. 
Narzeczonych do ślubu zawiozła bryczka zaprzężona 
w cztery konie. Na ślubnej fotografii Hanka i Franciszek, 
uroczyści i wystrojeni – aż trudno uwierzyć, że wówczas 
byli nastolatkami! – stali za krzesłami nowożeńców. Mu-
sieli marzyć o własnym ślubie. Parę lat później to właśnie 
Franciszek trzymał do chrztu pierwsze dziecko Weroniki. 

Mieli pobrać się w maju. Suknia była gotowa. Z ambony 
lublinieckiego kościoła padały zapowiedzi. 

***
Uwieczniony na fotografii spacer miał zapewne miejsce 
niedługo przed śmiercią Hanki. To musiała być chłodna 
wiosna i zapewne niedziela. Drzewa z kłębiącą się na 
gałęziach zielenią, są niczym domalowane tło. Hanka 
i Helena stoją obok siebie zastygłe wpół kroku. Ujmują 
się pod ramiona. Mają na sobie grube czarne płaszcze 
z wysokimi kołnierzami. Spod beretu Heleny wymyka się 
kosmyk ciemnych włosów. Patrzę na inne detale – na ko-
raliki zdobiące ładną szyję Hanki, na białą bluzkę Heleny 
widoczną spod okrycia. Dostrzegam też odległe sylwetki 
ludzi na trzecim planie. Zapewne już nie żyją – i umar-
li, nie wiedząc, że kiedyś znaleźli się na zdjęciu. Hanka 
rozchyla palce prawej dłoni w rękawiczce, gestem dość 
dynamicznym jak na przedwojenną fotografię. Uśmie-
cha się szeroko. Uśmiech jej siostry jest nieśmiały, ledwo 
zarysowany – Helena więcej radości ma w oczach. Takie 
upozowane zdjęcie ma w sobie coś z niewinnej zabawy. 
Tak jakby siostry kokietowały tego, kto stał za obiekty-

Po obu stronach bramy cmentarnej
Michał Paweł Urbaniak

wem – człowieka dziś już zapomnianego. (Ot, paradoks 
fotografowania!). 

***
Prawdy o tym, co rzeczywiście się zdarzyło, dowiedziałem 
się od Piotra, brata Hanki. W 1938 roku miał dziesięć lat. 
Gdy z nim rozmawiałem, był już dobrze po osiemdziesiątce 
i uważał, że żyje za długo. 

– Hanka poszła do miejskiej łaźni, aby się wykąpać. Po-
tem stała w bramie, a było zimno. Przeziębiła się, dostała 
zapalenia płuc. Prosto od Franka wzięto ją do szpitala. Bo 
oni mieszkali już razem. 

– Przed ślubem? – spytałem. To, co w XXI wieku coraz 
częściej staje się oczywiste, jest aż nazbyt nowoczesne w la-
tach przedwojennych. 

– Tak było – przyznała niechętnie Władysława, gdy do 
niej zadzwoniłem. Być może wówczas podjęła decyzję, że 
przekaże mi prawdę bez dotychczasowego retuszu. – Matka 
Franka zaniemogła na nogi, a Hanka zamieszkała u nich 
i ją pielęgnowała. I tak się mieli pobrać za parę miesięcy. 
Potem zapalenie płuc przeszło w galopujące suchoty. A już 
w szpitalu Hanka dostała sepsy. 

Zastanawiam się, jak Hanka umierała na obcym szpi-
talnym łóżku. Czy tęskniła do domu, do matki, która wiele 
razy czuwała przy chorych córkach, opowiadając im baśnie 
i legendy? A może chciała już tylko wrócić do Franka, była 
wszak dorosła. Na pewno zamierzała wygrać tę walkę, wie-
rzyła, że jeszcze pójdzie do ślubu. Zapewne kiedy już zda-
wała sobie sprawę, że przegra (choć czy można pogodzić 
się z taką sytuacją, nie mieć w sobie krztyny nadziei na inny 
obrót rzeczy?), czuła żal. Czy płakała? A może – jak zwykle 
praktyczna – podchodziła do umierania jak do jeszcze jed-
nego obowiązku? Człowiek stara się wyzdrowieć – czasem 
się udaje, czasem nie. 

Zmarła 10 maja 1938 roku w wieku dwudziestu lat. 
– Nikt mnie nigdy nie pytał o śmierć Hanki. A ja to jak 

dziś pamiętam – w głosie Władysławy brzmi bezbrzeżny 
smutek. – Przyszedł ktoś ze szpitala i powiedział do mo-
ich rodziców: „Niech państwo idą do córki, ona rana nie 
doczeka”. Mama zaczęła płakać, zaraz się zebrali. Wzięli ze 
sobą Różę. Też chciałam iść, ale mama kazała mi pilnować 
Marysi, Piotrka i Romka. 

– A co z Weroniką i Heleną? – zapytałem. 

– One już nie mieszkały z nami. Weronka była przy mężu, 
a Hela pracowała u jednej rodziny jako niania. I poszli. 
Myśmy czekali, mijały godziny. Posnęliśmy w kuchni na 
podłodze, jak to dzieci. A rodzice zapomnieli kluczy. Wró-
cili o drugiej w nocy. Dobijali się, ale nic nie słyszeliśmy. 
To Hanka mnie obudziła, wiesz? Zobaczyłam ją. Ujęła 
mnie za rękę, Michał, ja to jak dziś pamiętam! Powiedziała: 

„Władzia, otwórz drzwi. Tam rodzice czekają”. Pobiegłam, 
otworzyłam. Weszli rodzice z Różą i powiedzieli, że Hanka 
nie żyje. Umarła o pierwszej trzydzieści. Zaczęliśmy płakać, 
myśmy ją przecież bardzo kochali. Romek z przerażenia 
pod stół się schował. Hanki już nie było… 

Myślałem o mojej szesnastoletniej wówczas babci, o pra-
dziadkach wracających opustoszałymi ulicami Lublińca. 
Pogrążeni w rozpaczy, szli niemal bezwiednie. To miasto 
od lat było ich domem i nieraz wydeptywali te drogi, choć 
rzadko z takim bólem w sercach.  

Pogrzeb odbył się 14 maja. Nadeszła wielka uroczystość 
Anny Kopacz, choć inna od tej, którą sobie wymarzyła. Za-
miast szczęśliwym groszem sypnięto ciężką ziemią.

– Mnóstwo ludzi przyszło – podjęła Władysława. – Han-
kę pochowano w sukni ślubnej i welonie. Franek stał nad 
trumną, załamany. Mieli się pobrać za parę dni… Najwięcej 
patrzyłam na rodziców. Mama łkała, nie mogła się uspo- 
koić. Ojciec udawał, że nie płacze, ale łzy jak grochy płynęły 
mu po policzkach. Ja to jak dziś pamiętam. 

Niewiele zostało już do dodania. 
Anna Kopacz spoczęła w obramowanym grobie, w środ-

ku w kopczyku posadzono kwiaty. Nie było tablicy. Dziś 
grób już nie istnieje. 

Jak odkryłem, wkrótce po wybuchu wojny Franciszek 
zalecał się do Róży. Jako jedyna z sióstr była podobna do 
Hanki. Być może Franciszek tak bardzo tęsknił za swoją 
zmarłą narzeczoną, że chciał ją zastąpić? Wyobrażam so-
bie, że Róża nie chciała przeżyć cudzego życia, nie chciała 
ryzykować, że kiedyś małżonek zwróci się do niej imieniem 
zmarłej siostry. Wyszła za mojego dziadka. Być może, gdy-
by wiedziała, jak ułoży się jej życie, dokonałaby innego wy-
boru. Ostatecznie Franciszek ożenił się i miał dwoje dzieci. 
Umarł w 1981 roku w wieku 66 lat. Spoczął na tym samym 
cmentarzu, na którym od prawie pół wieku leżała jego 
pierwsza narzeczona. Podobno nigdy o niej nie zapomniał. 

***
Gabriel Garcia Márquez pisał w Stu latach samotności, 
że póki gdzieś człowiek nie ma nikogo ze swych zmarłych, 
to nie należy do tej ziemi. Tamtego wiosennego dnia Hanka 
i Helena wracały z cmentarza. Kontury dawnej bramy wi-
dać w tle. Jeszcze wtedy był on dla rodziny Kopaczów tylko 
miejscem przechadzek. 

Anna umarła jako pierwsza, a Helena jako druga, tuż 
przed końcem wojny (to osobna, równie dramatyczna 
historia). W latach sześćdziesiątych odeszli Waleria i Fran-
ciszek. Ich córki i synowie – choć życie rzuciło ich w różne 
strony – co roku starali się spotykać przy grobie rodziców 
z okazji Święta Zmarłych. Dziś już wszyscy nie żyją. 

Kiedy patrzę na fotografię przedstawiającą moje cio-
teczne babki, uderzają mnie kontrasty. Zatrzymany urok 
chwili, kokieteryjne uśmiechy, odradzający się prawie-

-wiosenny świat. A jednak zwodniczy to obraz – bo moje 
cioteczne babki mają na sobie grube płaszcze dla ochrony 
przed chłodem. Zestawienie godne barokowych martwych 
natur! Nad urodą, młodością i szczęściem Anny i Heleny 
góruje nieustępliwy cmentarz. Teraz odchodzą, coraz dalej 
i bezpieczniej – ale niedługo będą musiały tam wrócić – na 
zawsze. 

Przypisy:
1. R. Poniewiera, Wierna rodzinie, [w:] Pamiętniki kobiet. Biografie trzy-

dziestolecia, red. B. Chlabicz, T. Czaputowicz, K. Glinka-Olechnowicz, 
Warszawa 1977.

Michał Paweł Urbaniak – prozaik, krytyk literacki, nauczy-
ciel. Uwielbia książki, koty oraz stare fotografie z historiami, 
które się za nimi kryją. Woli świat literatury niż ten, który 
otacza go na co dzień.
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Obraz jest sposobem istnienia tego, czego nie ma 
Platon,  Sofista

Lustro obdarzone pamięcią – takim, cokolwiek już le-
ciwym, hasłem określa się często fotografię. Podobne 
temu sformułowania pojawiały się u samego zarania 
dagerotypii.

Ta skądinąd pojemna w znaczenia sentencja, doty-
kająca być może istoty postrzegania fotografii, próby 
określenia jej związku z rzeczywistością z jednej strony, 
z drugiej zaś jej zawłaszczenia przez (poszczególną) 
pamięć, wymagałaby pogłębionej analizy. Nie będziemy 
tutaj rozważać tych zagadnień. Ograniczymy się jedynie 
do stwierdzenia, iż owa formuła, już na wstępie, niejako 
sama z siebie, uśmierca tezę, jakoby fotografia miałaby 
być zredukowana wyłącznie do ścisłego, technicznego, 
mechanicznego medium, jakoby miało leżeć to w jej 

„naturze”.
Istotnie, fotografia, sądem ogółu, służy do werystycz-

nego odwzorowywania rzeczywistości, jest z nim wręcz 
utożsamiana. Zdjęcie i rzeczywistość to jedno, anihilują 
się wzajemnie. Obraz fotograficzny w takim ujęciu zy-
skuje więc status obrazu słabego, o absolutnej transpa-
rentności.

Na tak silnie ugruntowanie tego, dziś powszechnego, 
przekonania miał wpływ szereg czynników. To dość 
złożone zagadnienie, związane między innymi z nie-
uniknionym mariażem z pokrewną dziedziną sztuki 

– malarstwem i zrodzonych z tego związku pewnych ma-
nifestów estetycznych. Istotny wpływ na takie postrze-
ganie obrazu fotograficznego miały również niektóre 
kierunki awangardy.

W każdym razie nowa, świeżutko obmyślona meto-
da „zdejmowania obrazów z natury” musiała się gdzieś 
podziać, umościć własne gniazdko w panteonie sztuk. 
Jako medium „mechaniczne” znalazła fotografia swoją 
niszę (a jakże!) tam, gdzie malarstwo nie miało dostępu, 
mianowicie w obszarze „realistycznego odwzorowa-
nia”. Dlatego też, w potocznym rozumieniu, jest z nim 
najsilniej utożsamiana od swych mglistych początków 
aż po dzień dzisiejszy. Wydaje się, że obecnie, w dobie 
masowej reprodukcji obrazu, ten stereotyp umocnił się 
jeszcze bardziej.

Nawet wówczas, gdy w toku własnej ewolucji posłu-
giwała się kreacją bardzo wyraźnie (np. piktorializm), 
to w znaczącym stopniu efekt finalny był odzwiercied-
leniem konwencji i estetyk malarskich, realizowanych 
oczywiście poprzez środki przynależące fotografii. Tyl-
ko pod takim warunkiem mogła ona dostąpić zaszczytu 
nazywania ją sztuką.

Oczywiście, obecna rola i status fotografii w sztuce, czy 
szerzej, w kulturze, wygląda zgoła inaczej. Współcześnie 
raczej nikt nie traktuje obrazu fotograficznego jako formy 
ułomnej, niezdolnej do odkrywania nowych aspektów 
rzeczywistości czy penetrowania pokładów podświado-
mości. Jej artystyczne możliwości są oczywiste. Problem 
w tym, że w potocznym rozumieniu nadal są w mocy 
utarte schematy wynikające z zaszłości historycznych.

Bogatsi o pewne spostrzeżenia, wracamy do punktu 
wyjścia. Czy aby na pewno fotografia na zawsze już bę-
dzie naznaczona piętnem hiperrealistycznej mimesis?

Już stary mit o Narcyzie dewaluuje tę kwestię. Dobitnie 
ukazuje, że zwierciadlane odbicie w wodzie, ów rzekomy 
archetyp sztuk przedstawiających, może dać co najwyżej 
obraz pozorny. Mimetyczne odwzorowanie, wydające 

się czymś naturalnym dla mechanicznego medium, to 
paradoksalnie zawsze nic innego, jak tylko iluzja. Albo 
możliwy świat, nie mniej realny od naszego, co zresztą 
na jedno wychodzi, ponieważ w żaden sposób „naszej 
poczciwej rzeczywistości” nie można przetransponować, 
czy w jakiś magiczny sposób udostępnić rzeczywistości 
obrazu. Zawsze będzie istniał pomiędzy tymi dwoma 
światami, a zwłaszcza na granicy, pewien rodzaj hetero-
genicznej niekoherentnej dyslokacji. Odbicie więc nie jest 
i nie może stać się analogonem rzeczywistości. Iluzja czy 
złudzenie są organicznie wpisane w akt fotografowania.

Patrząc zaś z drugiej strony, czymże jest lub czym 

może się stać owa „pozorna” rzeczywistość obrazu fo-
tograficznego? Jakie płaszczyzny, warstwy, odniesienia, 
modalności są jej udziałem?

Właśnie owa „malarska” konotacja („obraz”) rodzi 
pewne wątpliwości: czym tak naprawdę w oglądzie ma 
być dla odbiorcy obraz fotograficzny, co, w jaki sposób 
i dlaczego ma coś komunikować, ewokować wspomnie-
nia czy skojarzenia, łącząc zarazem te wszystkie aspekty 
w pewną wielowymiarową strukturę unaoczniającą 
i konstytuującą w umyśle możliwe sensy?

Sporo tych pytań. Odpowiedź na nie jest istotna o tyle, 
o ile pozwoli na pełniejsze zrozumienie istoty medium, 
źródła jego siły sprawczej, ale również, co ważniejsze 
chyba, dogłębniejsze zrozumienie samego siebie.

Kreacyjne podejście do materii tworzywa fotograficz-
nego nie podlega zatem dyskusji. To niezbywalne prawo 
sztuki fotograficznej.

Rzecz jasna, nie wchodząc w szczegóły, ogólnie po-
jęta, stricte fotograficzna konwencja odmienna jest od 
malarskiej przede wszystkim ze względu na sposób po-
wstawania obrazu: w malarstwie obraz „ujawnia” artysta 
za pomocą własnych rąk, w fotografii ten etap to zapis 
mechaniczny. Istnieje jednakże wiele cech wspólnych. 
W  fotografii moment rejestracji to jedyny etap, gdzie 
twórca nie może subiektywnie ingerować w proces. Poza 
tym – wolna wola!

Jak więc miałby wyglądać taki obraz, czym miałby się 
odznaczać?

Od tak scharakteryzowanego dzieła fotograficznego 

oczekujemy nie tylko tego, że nie będzie dubletem rze-
czywistości, że nie tylko będzie potwierdzać to, co już 
wiemy, lecz stanie się fenomenem samym w sobie, wy-
kreuje pewien energetyczny zysk.

Dlatego wszystkie ogniwa, „elementy” dzieła sztuki 
(nie bójmy się tego określenia względem fotografii) mu-
szą w specyficzny sposób współgrać, ostatecznie wytwa-
rzając – paradoksalnie – pewien kontrast w obszarach 

„granicznych”. To decyduje o sile obrazu. Cała jego moc 
sprowadza się do tego, „co pomiędzy”. Tam spoczy-
wa kwintesencja sensu. Stamtąd emanuje energia na 
oglądającego. Odbiorca „wchodzi” w świat obrazu, nie 
jest tylko biernym obserwatorem, przestrzeń obrazu 
pochłania go.

W takim ujęciu obraz „dzieje się”, „stwarza” na naszych 
oczach, i to niejako za jednym zamachem, symultanicz-
nie. Jego poszczególne elementy składowe pracują na 
całość oglądu, wrażenia, jednocześnie wciągając widza 
w głąb, przez coraz to nowe pokłady. Co istotne, obraz 
fotograficzny niekoniecznie chce czy musi nam coś (kon-
kretnego) przedstawiać. Może ukazywać czy odwoływać 
się po prostu do samego siebie. Istotną tego wartością 
może być sam proces twórczy, jego obnażenie i ukazanie 
w dziele. Proces twórczy jest zatem w tym rozumieniu 
nie mniej ważny od ostatecznego obrazu. Nie znaczy to 
rzecz jasna, że ma się w owej iluzji, fikcji bezrefleksyjnie 
zamykać.

Zawsze jednak pamiętać trzeba, że obraz zdefiniowany 
powyżej nie jest prostą sumą jego elementów składowych. 
Wówczas byłby co najwyżej zwykłym zbiorowiskiem 
kształtów, plam, walorów na płaszczyźnie, bez jakich-
kolwiek odniesień.

Dobry obraz jest niczym uniwersum (chaos?) cząstek 
elementarnych. Dopiero sam fakt obserwacji ustawia 
i zmienia wszystko.

Skromnym reprezentantem powyższego wywodu 
niech będzie to oto stare amatorskie ujęcie z mojego 
archiwum.

Czy jest to obraz werystyczny? Wydaje się – a wszelkie 
znaki na niebie i ziemi na to wskazują – iż tak jest. 

A może to jednak kreacja? Albo, mimo wszystko, 
jedno i drugie?

Możliwe jest jednak również stwierdzenie, tak samo 
uprawnione, że ów ciemny walor jest tutaj najistotniej-
szy!  Ów swoisty brak na fotografii zmienia przecież 
(niechcący) cały kontekst.

Co tak naprawdę kryje się za ową czarną plamą zaj-
mującą niemal cały kadr, lecz jednocześnie odsłaniającą 
dokładnie tyle, ile potrzeba, aby domyślić się co jest „pod 
spodem”? 

I jeszcze ten „łamiący zasady” fragment cienia postaci 
fotografa.

Ubytek, z jakichś niewiadomych i niemożliwych obec-
nie do ustalenia powodów, halogenków srebra w emulsji 
czy jeszcze inna przyczyna braku srebra w negatywie, 
sprawił, że ów nieprzewidziany przypadek, zbieg oko-
liczności zbliżył to zdjęcie w sposób radykalny do gra-
nicy światów – świata obrazu i uniwersum dynamicznej 
rzeczywistości. 

A na granicy dzieje się najwięcej…

Jerzy Orawski, rocznik 1970. Z wykształcenia metalurg. 
Imał się różnych zajęć. Od czasu do czasu pisuje teksty 
okołofotograficzne.

Realizm vs kreacja
Jerzy Orawski

Nasze patronaty:

Tomasz Ferenc, Karol Jóźwiak, Andrzej Różycki 
Zapisy pamięci 
Historie Zofii Rydet

„Zofia Rydet jest jedną z najbardziej znanych i cenionych 
postaci w historii polskiej fotografii, jednak prac poświęco-
nych jej sztuce i życiu jest niewiele. Dominują oczywiście 
katalogi dotyczące jej twórczości, wydawane głównie z oka-
zji odbywających się wystaw, natomiast brakuje solidnych 
opracowań naukowych. Książka ta może w jakiejś mierze 
wypełnić tę lukę i stać się inspirującą, ważną pozycją w ba-
daniach nad polskim środowiskiem artystów fotografów 
i jedną z jego najważniejszych postaci. Zofia Rydet stała się 
wręcz legendą polskiej fotografii i autorzy Zapisu pamięci. 
Historii Zofii Rydet obawiają się, że jej osoba ulega mitologi-
zacji, co nastąpiło szczególnie wyraźnie po śmierci artystki. 
Taka mitologizacja funkcjonuje często jak ideologia i unie-
możliwia dojście do prawdy o poznawanej rzeczywistości. 
Stąd też Tomasz Ferenc, Karol Jóźwiak i Andrzej Różycki 
podjęli próbę demitologizacji Zofii Rydet, chcąc „prze-
kroczyć wiedzę o Zofii Rydet, którą ona sama pozostawiła 
po sobie, i spróbować zrozumieć, kim była”. Właśnie owa 
próba zrozumienia artystki i jej twórczości poprzez zabieg 
demitologizacji stanowi o oryginalności tej publikacji 
i powoduje, że może stać się ona ważnym odniesieniem do 
dalszych badań nad fenomenem Zofii Rydet”.

[z recenzji prof. UAM dr. hab. Jerzego Kaczmarka]

Jakub Dziewit, Adam Pisarek 
Ocalać. Zofia Rydet 
a fotografia wernakularna

„Książka ta jest o fotografii w ruchu – powielanej, dystrybuo-
wanej, oglądanej, przekazywanej z rąk do rąk i eksponowa-
nej – oraz o związanej z fotografią pamięci indywidualnej 
i zbiorowej. Punktem wyjścia były zdjęcia z archiwum 
Zofii Rydet zrobione na Podkarpaciu, ale interesowało 
nas przede wszystkim to, jak mają się one do miejscowych 
wzorców praktyk fotograficznych. Badania wskazały, że 
fotografia rodzinna pełni na badanym obszarze bardzo 
podobną funkcję do tej, o której mówiła artystka: ma ocalać 
od zapomnienia. Ocalanie to odnosi się jednak do różnych, 
dynamicznych procesów budowania wyobrażeń o świecie 
i przeszłości z wykorzystaniem medium fotograficznego. 
To właśnie owe procesy i wyobrażenia są przedmiotem 
niniejszej książki”.

[od autorów] 

„Książka w olbrzymim stopniu aktualizuje namysł nie tylko 
nad fotografią jako formą dokumentacji rzeczywistości, ale 
stawia odważne pytania o jej funkcję – zarówno w czasie 
bliskim Zofii Rydet, jak i współczesności. Autorzy wpisują 
swoją wypowiedź w retorykę pamięci, pracę zapomnienia 
i  wspomnień, namysłu nad minionym światem, który 
został starannie udokumentowany w momencie swojego 
odchodzenia i równie starannie zarchiwizowany”.

[z recenji dr hab. Agnieszka Kaczmarek]

fot. Jerzy Orawski, Realistyczny obraz fotograficzny
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adres: ul. Drzymały 9/6
Katowice

warsztaty fotograficzne
Nowa edycja warsztatów startuje już w październiku!

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie i blogu.

Nie widziałem lepszych warsztatów
— Louis Braille
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