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4.11.2008, wtorek, godz. 18.00
OTWARCIE FESTIWALU
preludium muzyczne w wykonaniu Anny Zielińskiej
wernisaż wystawy „Act of Faith” – „Akt wiary” (wersja objazdowa wystawy z Groningen, Noorderlicht 2007; kurator: Wim Melis)
oraz wystaw: „Czeczenia 1995” Mariusza Foreckiego i „Albania 2006” Bartka Wrześniowskiego z udziałem autorów

      5.11.2008, środa, godz. 17.00, sala nr 340
WOKÓŁ AKTU WIARY
film „Kamienna Cisza”, reż. Krzysztof Kopczyński, 2007 (52 min.)
prezentacje multimedialne: Witolda Krassowskiego „Afganistan”, Mariusza Foreckiego „Czeczenia”
dyskusja panelowa na temat: „Czy nie wierzyć dziś też jest w porządku?” 
film „Trzy pokoje melancholii”, reż. Pirjo Honskasalo, 2005 (106 min.)

     6.11.2008, czwartek, godz. 12-14, sala nr 340
SPOTKANIE z Krystyną Kurczab-Redlich

      6.11.2008, czwartek, godz. 17.00, sala nr 340
DZIEŃ FOTOKASTU
fotokasty – prezentacja gatunku: multimedialny wykład Marty Strzeleckiej, dziennikarki Gazety Wyborczej (ok. 30 min.)
fotokast według agencji Magnum Photos (ok. 20 min., 3 prezentacje): „Menonici“, fot. Larry Towell, “Path to Buddha”, fot. Steve McCurry, 
“Nepal´s Maoists”, fot. Jonas Bendiksen
fotokasty polskich fotografów (ok. 2 godz. prezentacji):

Łukasz Cynalewski - Gazeta Wyborcza Poznań
Grzegorz Dembiński - Polska Głos Wielkopolski
Mariusz Forecki - movieteam.pl
Bartosz Dziamski - movieteam.pl
Tomasz Gotfryd - visavis.pl
Tomasz Kaczorek
Marcin Kaliński - visavis.pl
Witold Krassowski
Bogdan Krężel - visavis.pl
Przemysław Krzakiewicz - visavis.pl
Michał Łuczak - visavis.pl
Aga Łuczakowska
Andrzej Marczuk - movieteam.pl
Bartosz Mateńko
Rafał Milach
Janusz Nowacki - movieteam.pl
Wiktor Pental i Henryk Makarewicz - visavis.pl
Agnieszka Rayss
Tomasz Reiss, movieteam.pl
Katarzyna Sagatowska
Rafał Siderski
Bartek Solik - visavis.pl
Filip Springer - visavis.pl
Łukasz Trzciński - visavis.pl
Łukasz Wołągiewicz 
oraz fotokast międzynarodowego stowarzyszenia Sputnik Photos (Andrej Balco, Jan Brykczyński, Manca Juvan, 
Justyna Mielnikiewicz, Rafał Milach, Domen Pal, Agnieszka Rayss, Filip Singer)

spotkanie z Adamem Lachem – najciekawszym polskim autorem fotokastów; prezentacja autorska (ok. 30 min.)

program

Miejsce:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu, 
ul. gen. T. Kutrzeby 10

Organizatorzy: WSNHiD w Poznaniu 
i Instytut Fotografii Pro Fotografia
Kurator: Monika Piotrowska

wiecej informacji:
www.profotografia.pl
www.wsnhid.pl

Festiwal Fotodokumentu

Patroni medialni i patrnerzy:

zdjęcie na okładce:
DAVID FARREL
„Popiół” z serii “ Kościół” IRLANDIA 1994-1999
W rytuale Środy Popielcowej, gdy kapłan czyni popiołem znak 
krzyża na głowie wiernego.

http://www.profotografia.pl
http://www.profotografia.pl
http://www.wsnhid.pl
http://www.wsnhid.pl
http://www.fotografia.net.pl
http://www.fotografia.net.pl
http://www.fotografia.net.pl
http://www.radiomerkury.pl
http://www.radiomerkury.pl
http://www.radiomerkury.pl
http://www.wm.poznan.pl/
http://www.wm.poznan.pl/
http://www.wm.poznan.pl/
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Maraton fotoreportażu

Najpierw była fotografia. 
Znakomita fotografia, w swej pierwotnej, klasycznej postaci, utrwalająca szczegóły naszej rzeczywistości w sposób najbardziej bezpośredni.
Dużo, dużo później wielki pisarz-reporter i również fotograf, Ryszard Kapuściński, stwierdził, że nie ogarnia świata. Lecz, gdy zmarł, inny znany pisarz, John Le Carré
powiedział o nim: „Za każdym razem sprawiał, że mikrokosmos przemawiał w imieniu całego świata”. 
Słowa Carré tłumaczą nie tylko wielkość pisarstwa Kapuścińskiego, ale po prostu tajemnicę wielkiego dokumentu – również fotograficznego. Tłumaczą także wagę takiego dokumentu dla refleksji nad 
światem – szczególnie, gdy mamy do czynienia z dokumentem fotograficznym. Potencjał fotografii jest nieopisany. To medium najszybsze, dociera w ułamku sekundy. Nim pojawi się myśl, następuje intuicyjny 
odczyt. Co istotne – człowiek na fotografii wyzwala u odbiorcy błyskawiczne czytanie z gestu i twarzy. To zbawienny atawizm, ujawniający się w kontakcie z obcym, określający nasz stosunek do niego. 
Zatem co szybciej niż fotodokument choć trochę wytłumaczy nam ten współczesny świat pomieszanych języków i kultur, skomplikowany dodatkowo przez gąszcz informacji?

Stawiamy na fotodokument. I Festiwal Fotodokumentu inauguruje ścisłą współpracę w tym zakresie obu organizatorów: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Instytutu Fotografii 
Pro Fotografia. Instytut, powstały właśnie z idei i dla idei promocji fotografii dokumentalnej, podejmuje prowadzenie Galerii 2piR w WSNHiD, a Festiwal otwiera nowy program Galerii i – szerzej – działalność 
Instytutu.

Rozpoczynamy w ten sposób długofalową akcję przywracania sztuki dokumentu fotograficznego wielkiej publiczności. Zwłaszcza fotoreportażu. W dobie kryzysu fotoreportażu prasowego, gdy tworzenie 
przemyślanej narracji fotograficznej staje się zajęciem elitarnym nie z powodu wybitnych zdolności jej autora, lecz głównie z racji braku źródeł jej finansowania, Festiwal Fotodokumentu to nowa arena dla fotografii, 
opowiadającej o życiu człowieka – czyli o tym, co dla każdego z nas najważniejsze.

Rozpoczynamy wernisażem wystawy „Akt wiary” (Act of Faith), dzieła Wima Melisa, kuratora holenderskiego festiwalu Noorderlicht – jednego z najbardziej progresywnych festiwali fotograficznych na świecie, przy 
tym od lat skoncentrowanego na problematyce społecznej w ujęciu dokumentalnym. W ubiegłym roku, właśnie po ekspozycji „Akt wiary”, Noorderlicht znalazł się na czele piątki najlepszych festiwali fotograficznych 
na świecie w rankingu prestiżowego, nowojorskiego magazynu Photo District News. Wybraliśmy więc „Akt wiary” dla wsparcia naszej idei. To również nasz akt wiary w uniwersalną i ponadczasową wielkość fotografii 
reporterskiej i relacjonującej. Ponad setka zdjęć czterdziestu sześciu fotografów z całego świata (opatrzona doskonałymi opisami!, wprowadzającymi odrębną narrację) działa piorunująco: nie mamy pojęcia 
o mnóstwie pokazanych tu rytuałów, problemów, a nawet konfliktów. Pomiędzy kilkudziesięciomilionowymi pielgrzymkami hinduistycznymi, oryginałem skoku bungy w postaci melanezyjskiego obrzędu 
nurkowania w ziemi albo greckim świętem wojny na mąkę a wstrząsającymi obrazami codzienności w powojennej Bośni czy portretami ofiar napadów z użyciem kwasu w Bangladeszu, stajemy dokładnie jak 
między Bogiem a prawdą. Boga jakby zdecydowanie więcej, tyle, że niejednego.„Nie ogarniam świata” – dokładnie ta myśl się tu nasuwa i przewrotnie obala granice rozumienia. Podobnie działa muzyka w projekcie 
Anny Zielińskiej, skrzypaczki i improwizatorki, która zabrzmi na otwarciu Festiwalu -skomponowana dla niej przez kompozytorów z różnych kontynentów. 

W dwóch wystawach indywidualnych przedstawiamy pełne serie zdjęć zaproszonych do pokazu „Akt wiary” Polaków: historyczną już „Czeczenię 1995” klasyka polskiego fotoreportażu Mariusza Foreckiego oraz 
biegunowo odmienną „Albanię 2006” fotografa młodego pokolenia Bartka Wrześniowskiego. Oba cykle oraz  „Afganistan” (2006) Witolda Krassowskiego, jednego z największych polskich fotoreporterów, pokazane 
zostaną jako prezentacje multimedialne w drugim, bogatym dniu Festiwalu – pod hasłem: „Wokół aktu wiary”. Rozpocznie go projekcja filmu „Kamienna Cisza” (reż. Krzysztof Kopczyński, 2007), wstrząsającego 
dokumentu o morderstwie kobiety posądzonej o cudzołóstwo. Razem z prezentacjami będzie wstępem do żywo zapowiadającej się dyskusji z udziałem m.in. pisarki i dziennikarki Krystyny Kurczab-Redlich. 
Tematem wyjściowym jest pytanie kuratora Melisa: „Czy być niewierzącym dziś też jest w porządku?”, ale pytań jest znacznie więcej: czy rozwój cywilizacyjny faktycznie przybliża nas do tolerancji, czy jesteśmy 
w stanie rozumieć piękno innej wiary w świecie opanowanym przez krótką, sensacyjną informację, czy mamy moralne prawo do interwencji w obliczu klęski metod USA w Afganistanie i Iraku? Po dyskusji 
proponujemy jeszcze 106 minut silnych refleksji czyli film „Trzy pokoje melancholii” (reż. Pirjo Honskasalo, 2005).

I wreszcie dzień trzeci – Dzień Fotokastu, czyli absolutnie pierwszy w Polsce, szeroki przegląd nowego gatunku, który pokaże dynamikę jego rozwoju i możliwości kreacyjne. Fotokast to obraz fotograficzny i dźwięk 
– efektowna forma narracji fotograficznej, zaprzeczenie tezy, że fotoreportaż wychodzi z mody. Forma szybka i krótka jak teledysk, lecz zostawiająca miejsce na głębszą refleksję. Zapraszamy na mały maraton, 
z wykładem dziennikarki Marty Strzeleckiej i pokazem prac 25-ciu polskich fotografów oraz trzech dzieł z agencji MAGNUM na omastę. Na koniec autorski pokaz Adama Lacha, wiodącego twórcy
fotokastów w Polsce.

No, po prostu trzeba zobaczyć. Trzeba być z nami.

Wystawa „Akt wiary” i wystawy towarzyszące „Czeczenia 1995” oraz „Albania 2006” trwają do 23 listopada 2008 r.

     Monika Piotrowska
     Kurator I Festiwalu Fotodokumentu

o festiwalu

Festiwal Fotodokumentu



01  

O Instytucie Fotografii Pro Fotografia

Instytut powstał z idei i dla idei promocji fotografii dokumentalnej, w tym sztuki ambitnego, niezależnego fotoreportażu. Fotodokument to punkt wyjścia, jako esencja fotografii o cechach, zapewniających 
jej jednoznacznie indywidualne miejsce w świecie sztuki w ogóle.
Nasza siedziba nie ma większego znaczenia – tam jedynie pracujemy nad projektami. Istotą jest nasza działalność zewnętrzna, nastawiona na szeroki rezonans  – wirtualna oraz wystawiennicza i wydawnicza.
Dzięki porozumieniu i ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu podejmujemy prowadzenie należącej do niej Galerii 2piR. Od listopada 2008 r. będziemy w niej 
realizować nowy program pod hasłem: Fotodokument.

Tworzymy też unikalne miejsce promocyjne i kolekcjonerskie. Systematycznie będziemy poszerzać archiwum tekstów, dokumentujących pracę polskich fotografów i ich sylwetki. Nasze kontakty z festiwalami 
fotograficznymi na świecie i wydawcami zakończą milczącą nieobecność polskiej fotografii na światowych rynkach. Dobry początek już zrobiliśmy – edycje festiwalu Noorderlicht 2007 i 2008 odbyły się z udziałem 
Polaków i przy naszej współpracy.

o festiwalu

Festiwal Fotodokumentu

O historii Galerii 2piR

Galeria 2piR zainaugurowała swą działalność w październiku 2004 r. wystawą Hometown Krzysztofa Zielińskiego. Już ta pierwsza prezentacja wychodziła w kierunku fotografii dokumentalnej, choć w odmianie 
szczególnej, zwanej „nowym dokumentem”. Ten rys nadał Galerii pierwszy jej kurator, Ireneusz Zjeżdżałka, były redaktor kwartalnika "Fotografia". Okrągłe wnętrze, które przesądziło o nazwie „2piR”, gościło potem 
wiele prac z tego nurtu, również wtedy, gdy prowadziła ją Marianna Michałowska. 
Obecny profil, kształtowany przez Instytut Fotografii Pro Fotografia, a ciążący zdecydowanie ku klasycznemu fotoreportażowi, mieści się zatem w tradycji tego miejsca, Uzasadnia go zarazem profil Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w gmachu której Galeria działa.

Festiwalowy wernisaż otwiera występ skrzypaczki Anny Zielińskiej.

Zagra dwa utwory:

Jespera Nordina (Szwecja) – Calm like a bomb na skrzypce i brzmienia elektroniczne
oraz
Agunga Hermawana Fitrianto (Indonezja) – Another World of Jelangkung na skrzypce i brzmienia elektroniczne,

oba skomponowane dla niej w ramach projektu, który realizuje od kilku lat, koncertując na 4 kontynentach i zapraszając do współpracy spotykanych kompozytorów. Jej repertuar rozrósł się do kilkudziesięciu 
utworów, a krótkie preludium na wernisażu wprowadza w obce sobie wzajemnie rejony, zderzające się na wystawie „Akt wiary”.

Anna Zielińska
improwizatorka, solistka, kameralistka i członek orkiestr; absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu (2001); dwukrotna stypendystka Ministra Kultury RP  (2004, 2007) i współlaureatka Grand Prix Festiwalu "Fama" 
w Świnoujściu (2001 i 2006). Grała w Bayerische Rundfunk Orchesterakademie pod dyrekcją Mścisława Rostropowicza, orkiestrze Festiwalu Wielkanocnego w Bayreuth, Jeunesses Musicales World Orchestra, RIAS 
(Deutsche Radio) Jugendorchester oraz Nationaal Jeugd Orkest. Od 2000 współpracuje z Dresdner Sinfoniker. Tworząc improwizowaną muzykę na różne źródła dźwięku, współpracuje z takimi artystami, jak: Ernst 
Bier, Marek Chołoniewski, Hamid Drake, Roby Glod, Frank Gratkowski, Izabella Gustowska, Krzysztof Herdzin, Cezary Konrad, Wojciech Kosma, Herb Robertson, Janusz Stolarski, Viktor Toth, Mikołaj Trzaska, Wu Wei, 
Tadeusz Wierzbicki (Laboratorium Zjawisk). W sezonie 2003/04 rozpoczęła serię koncertów muzyki skrzypcowo-elektroakustycznej, dokonując prawykonań wielu utworów polskich i zagranicznych. Ma za sobą 
nagrania płytowe dla 6dB i Deutsche Grammophone, kilkanaście światowych prawykonań utworów solowych, kilkadziesiąt prezentacji utworów polskich za granicą oraz nagrań dla Polskiego Radia, stacji radiowych, 
telewizyjnych w Europie, Azji i obu Amerykach.
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ABIR ABDULLAH   European Press Photo Agency (EPA) (Bangladesz)
„Religia i polityka w Bangladeszu” 
BANGLADESZ 2005-2006. Muzułmańscy pielgrzymi wracają przepełnionym pociągiem do domu.
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RAYMOND BARTHES 
„Wioska odrodzenia” MADAGASKAR 2006
W XIX w., w okresie brytyjskiej dominacji, na Madagaskarze kwitły wspólnoty religijne. Jedną z nich ciągle można odnaleźć w odosobnionej wiosce 
górskiej Soatanana. Jest całkowicie samowystarczalną wspólnotą. Kościół Odrodzenia Duchowego ma ilość miejsc siedzących dokładnie 
wystarczającą dla wszystkich 2500 wieśniaków. Wszyscy noszą białe ubrania, jako znak ich czystości.
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PABLO BARTHOLOMEW  Netphotograph.com (Indie) 
“Przemoc etniczna w Indiach”  INDIE 1984-1992
Sadhu, hinduski „święty człowiek”, wędrowny asceta, ucieka przed śmiercią z rąk członków i sympatyków radykalnych organizacji hinduistycznych 
Vishva Hindu Parishad (VHP) i Bajrang Dal 30 października 1990 r., maszerujących na meczet Babri z zamiarem jego zniszczenia i wystawienia w 
zamian świątyni boga Ram. (Ostatecznie udało im się zburzyć meczet w zamieszkach w r. 1992.)
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PIERS BENATAR  www.degreesouth.com (Australia)
 “W państwie islamu”  PAKISTAN 1998-2003
Chrześcijanie w Pakistanie są zagrożeni terrorem islamskim. Zzniszczona przez muzułmanów wieś w prowincji Pendżab to miejsce, gdzie religia stała 
się instrumentem walki o terytorium. Muzułmanie strącili z kościoła kamienny krzyż. Ksiądz i ministranci wciągają go do środka przed wieczorną 
mszą. Shanti Nagar, Pendżab.

http://www.degreesouth.com
http://www.degreesouth.com
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BEN BOHANE  www.degreesouth.com (Australia)
„Czarne wyspy – duch i wojna w Melanezji“ MELANEZJA 1994-2007
Razem z innymi grupami wysp na Południowym Pacyfiku – Polinezją i Mikronezją – Melanezja tworzy Oceanię. Religia odgrywa tu ogromną rolę, w 
najróżniejszych wydaniach. Członkowie Ruchu Johna Fruma kłaniają się przed amerykańską flagą podczas dorocznego święta. Kult Johna Fruma 
pojawił się w trakcie II wojny światowej, gdy przybysz Frum zaczął przekonywać, że bogowie żyjący w USA wyczarowali radio, pralki, samochody, 
lodówki i inne dobra, nie pochodzące z dżungli ani morza. Sulphur Bay, wyspa Tanna, Vanuatu, 2002.

http://www.degreesouth.com
http://www.degreesouth.com
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TOMMASO BONAVENTURA  Contrasto Agency (Włochy)
„Drogi wiary: wielkie pielgrzymki chrześcijan w Europie”
BOŚNIA, FRANCJA, PORTUGALIA, HISZPANIA 2002-2003
Fatima, Portugalia, 2003. Po dwutygodniowej wędrówce do relikwii, pielgrzym pokonuje na kolanach ostatnie metry, dzielące go od ołtarza.
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TIANE DOAN  NA CHAMPASSAK   Agence Vu (Francja)
„Credo” INDIE 2004-2007
Allahabad – jedno z czterech indyjskich miast, do których Hindusi podejmują obowiązkowe pielgrzymki i w których obchodzi się święto 
Kumbhamela. W wydarzeniu, mieszającym widocznie cztery żywioły, uczestniczą miliony Hindusów, co czyni zeń największe zgromadzenie religijne 
świata. (W roku 2001 Kumbhamela uznana została za największe zgromadzenie religijne w dziejach ludzkości - wzięło w nim udział 70 milionów 
ludzi.) Naga Sadhu, asceci-wojownicy grzeją się przy ogniu po porannej kąpieli rytualnej w miejscu zbiegu rzek Ganges, Jamuny i Saraswati. 
Pielgrzymka w Allahabad, styczeń 2007.
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LUIS DELGADO, pseudonim LISDEBERTUS
„Inkwizycja” z cyklu: „Niezgłębione człowieczeństwo” („Unfathomable humanity”)
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ALENA DVORAKOVA & VIKTOR FISCHER Prague House of Photography (Czechy)
„Godzina wojny”  GRECJA 2007
W Grecji Dvorakova i Fischer zrobili żartobliwą kopię do własnej serii prawdziwych katastrof i innych tematów humanitarnych, fotografując „akty 
wojny” w rozwiniętych krajach europejskich. „Godziną wojny” sugerują obrazy apokaliptyczne. W rzeczywistości są to fotografie z greckiego 
festiwalu religijnego „Czysty Poniedziałek”, podczas którego uczestnicy bombardują się nawzajem mąką.
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ZIYAH GAFIC   Getty Images (USA)
„Kłopotliwy islam – krótkie opowiadania z historii kłopotliwego społeczeństwa”
BOŚNIA-HERCEGOWINA / IRAK i in. 2006-2007
Jenin, Palestyna, 2002. Dzieciaki palące resztki rodzinnych domów i samochodów, zniszczone po najeździe Izraelczyków. Prawie cały Jenin 
na Zachodnim Brzeg Jordanu obrócony został w ruinę (tzw. Masakra w Jeninie).
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NERMINE HAMMAM
„Palimpsest” EGIPT 2006-2007
Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie w Egipcie wierzą w siły nadprzyrodzone. Wypędzanie złego: diabła czy dżina, to praktyka wspólna 
chrześcijanom i muzułmanom. Hammam fotografowała egzorcyzmy chrześcijańskie, odprawiane na wyznawcach obu religii.
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MALCOLM HUTCHESON 
„Dzieci wiary” PAKISTAN 2006-2007
Podczas muharram (pierwszego i świątecznego miesiąca w kalendarzu muzułmańskim) chłopcy podczas muharram  używają do samobiczowania 
stalowych biczy. Lahaur.



01  

wystawa AKT WIARY

Festiwal Fotodokumentu

JAN VAN IJKEN
„Semana Santa w Sewilli”  HISZPANIA 1995
Od wieków hiszpańska Sewilla podtrzymuje tradycję procesji w przedwielkanocny Wielki Tydzień  (Semana Santa). Tysiące ludzi ciągną jeden obok 
drugiego przy dźwiękach trąb i bębnów w kilku procesjach w mieście. Jedna z procesji przecina ulicę handlową. Pokutnicy mają osłonięte kapturami 
twarze, żeby zachować anonimowość aktu pokuty.
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ANNA KARI 
„Wioska muzułmańska w Europie” BUŁGARIA 2006
Wieś islamska w górach Rodopach w Bułgarii. Jej mieszkańcy, którzy stali się muzułmanami pod panowaniem tureckim, w 1922 r. zostali siłą 
nawróceni na chrześcijaństwo. Reżim komunistyczny zakazał jakiejkolwiek działalności religijnej. Dziświoska znów, jak dawniej, przestrzega wiary 
islamskiej. Gdy Fatme w kuchni swej matki została już umalowana, ubierana jest przez ciotki. Za niecałą godzinę opuści dom, by przeprowadzić się 
do domu jej męża Nazima. Nim on po nią przyjedzie, ona musi mieć zamknięte oczy; potem Nazim zetrze malunek a ona otworzy oczy – urodzona 
na nowo jako jego żona. 
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CHRIS KEULEN 
„Drugie życie”  HOLANDIA 2004-2007
Święcenie motocyklistów w Geleen jest organizowane przez klub motocyklowy M8. 
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RANIA MATAR 
„Kobiety islamu”   LIBAN 2005-2007
Zmarła matka, Bejrut, 2005. Dwie dziewczynki zakładają zasłony, tak, jak zmarła matka na portrecie, wiszącym w ich tle. Starsza ma 14 lat, 
młodsza – dziewięć i właśnie się na chustę zdecydowała. Ta ostatnia ma również siostrę bliźniaczkę, która postanowiła nie nosić chusty.
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YANN MINGARD 
„Tuwa“   ROSJA 2003-2005
Szamanizm to najbardziej rozpowszechniony prąd duchowy w świecie. W byłym Związku Radzieckim szamanów i ich zwolenników stawiano przed 
sądem. Jednak po upadku reżimu komunistycznego szamanizm przeżywa renesans., np. w południowo-syberyjskiej Tuwie, autonomicznej republice 
Federacji Rosyjskiej pod granicą z Mongolią. Szaman (z tyłu) w trakcie rytuału w klinice Dungur w Kyzyle,  stolicy Republiki Tuwy. Bęben jest 
podstawowym instrumentem szamana.
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JEAN-CLAUDE MOSCHETTI
“Egungun”   BENIN 2007
Egungun jest nazwą wspólnoty voodoo w zachodnio-afrykańskim państwie Benin. Czci się w niej przodków i wierzy, że ich duchy pilnują swoich 
potomków na ziemi. Taman z „Zakonu Wielkich Słoni”, zamaskowana postać, występująca w obrzędach, polegających na komunikowaniu woli 
zmarłych przodków (tzw. "żywych zmarłych") żyjącym członkom plemienia za pomocą zamaskowanej postaci. Jest też symbolem autorytetu władzy 
i starszyzny. Porto-Novo, Benin. 2007
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NICK NOSTITZ 
„Oczyszczanie grobowców“   TAJLANDIA 2001-2007
W Tajlandii, po 15 latach,  ekshumowane są kości zmarłych, którzy zostali pochowani przez tajlandzko-chińskie organizacje charytatywne i po 
których ciała nie zgłosiły się ich rodziny. Choć pochodzenie tego święta jest buddyjskie, wiele innych sekt religijnych święci je również. Gumarn 
Thong, duch małego dziecka skrył się w naturalnie zmumifikowanym ciele dziecięcym. Duchowi dano zabawki i ubranie, by nie psocił.
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SUSANA RAAB 
„Doświadczenie Ziemi Świętej“   USA 2005
Przed rezurekcją, Orlando, Floryda, 2005. „To lepsze niż Disney!” – wrzasnął jakiś entuzjastycznie nastawiony widz podczas ukrzyżowania Chrystusa w 
jednym z najniezwyklejszych parków tematycznych w Orlando - Doświadczenie Ziemi Świętej, w którym śmierć Crystusa jest odtwarzana dzień w 
dzień.
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MICHAEL RAUNER   Scott Nichols Gallery (USA), Benham Gallery (USA), Photo-Eye Gallery (USA)
„Stan Fantastyczny: podróż przez pejzaż duchowy Kalifornii”   USA 2006
Posiadając otwarty i liberalny charakter, Złoty Stan może pochwalić się także bogactwem tradycji duchowych. Rauner przez dwa lata podróżował
po Kalifornii do spółki z pisarzem Erikiem Davisem jak pielgrzym. Powstała dokumentacja religijnych „interwencji” w tamtejszym krajobrazie, 
wyławiająca dzieła zarówno sławnych architektów, jak i nieznanych artystów ludowych.
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PHILIP TOLEDANO 
„Jak rozwinąć demokrację” z serii „Nadzieja i strach”   USA 2006-2007
Seria „Nadzieja i strach”  wizualizuje życzenia polityczne współczesnej Ameryki, projektując sobie np. ubranie z karabinów, w czym zaprezentował 
stan emocjonalny jako fizyczne rozwinięcie ciała.
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GAËL TURINE 
„Vodun”   HAITI 2005
W języku fon, którym mówi się w afrykańskim Beninie, vodun oznacza niewidzialną i tajemniczą siłę. Wraz z niewolnikami z Afryki słowo i to, co się
za nim kryje, dotarło na Haiti. Pielgrzymka do Saut d´Eau jest jedną z najważniejszych w kalendarzu voodoo. Wyznawcy voodoo czczą wtedy ducha 
Iwa Ezili, władającego tym wielkim wodospadem. Przybywają do Saut d´Eau, by  zaznać kąpieli szczęścia. Gdy pozostają pod wodospadem, mogą 
nawiązać intensywny i bezpośredni kontakt z duchem. 



01  

wystawa AKT WIARY

Festiwal Fotodokumentu

DAIMON XANTHOPOULOS 
„Skryta wojna“   UGANDA 2005 
Północna obecnie Uganda od ponad dwudziestu lat terroryzowana jest przez  Armię Oporu Pana Boga (Lord’s Resistance Army) - grupę rebeliantów 
pod wodzą Josepha Kony´ego, która chce ustanowić państwo oparte na biblijnych Dziesięciu Przykazaniach. Żeby zapełnić szeregi armii, Koy 
porywa dzieci, wykorzystywane potem jako dzieci-żołnierze lub niewolnicy seksualni. Szacuje się, że Armia Oporu Pana Boga porwała ich już 20 
tysięcy. Nancy Auma, 18-latka w szpitalu klinicznym. Nancy spacerowała ze swoim młodszym bratem, gdy pojawili się rebelianci Armii Oporu Pana 
Boga. Brata zabrali ze sobą, a ją oszpecili, obcinając uszy, nos i usta. 
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SNIGHDA ZAMAN   IKON Photo
“Żywa w sukience śmierci”   BANGLADESZ 2004
Baul to ruch duchowy, negujący istnienie życia po śmierci oraz nadający kobiecie i mężczyźnie równy status. Ktokolwiek chce dołączyć do Baul, 
zostaje uczniem u guru i musi żyć z żebractwa. Po długim okresie inicjacji wierny otrzymuje khilafat i od tej chwili ubrany w całun zrywa wszystkie 
związki z wcześniejszym życiem. Jest teraz wolny od wszelkich emocji, związków, dobytku i pożądania. Hasina Begam przygotowuje się do 
ceremonii khilafatu.
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HAI ZHOU
“Buddyzm tybetański” TYBET / CHINY 2005-2007
Buddyzm pochodzi z Indii. Pierwsze ślady tego prądu duchowego w Tybecie datuje się na VII w. Wkrótce potem kraj rozwinął własną odmianę tej 
religii. Chiński rząd  w latach Rewolucji Kulturalnej przesiedlił wielu Tybetańczyków do innych prowincji. Niezamierzoną tego konsekwencją było 
zdobycie przez tybetański buddyzm poważnego wpływu na codzienne życie i Tybetańczyków, i Chińczyków, którzy tam mieszkają. Yixisangen jest 
lamą (nauczyciel duchowny) w małej świątyni w okręgu Maerkan, prowincja Syczuan. Świątynia leży w wysokich górach i dojście do niej jest bardzo 
kłopotliwe. Prowincja Syczuan, listopad 2006.
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RONEN ZVULUN    Reuters (Izrael)
„Osadnicy izraelscy”  IZRAEL 2005-2007
Około 268 tysięcy kolonistów żydowskich wierzy, że Bóg dał im Zachodni Brzeg Jordanu. Żydowska osadniczka modli się podczas likwidacji osiedla - 
żołnierze otaczają synagogę w osadzie Neve Dekalim , południowa Gaza 18.08.2005. Wojsko izraelskie usuwało z synagogi setki młodych 
radykalnych Żydów.
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Dwóch Polaków: Mariusz Forecki i Bartek Wrześniowski zostało zaproszonych do prezentacji „Akt wiary”. Na Festiwalu możemy pokazać w całości cykle, których fragmenty pokazali wcześniej w ramach 
holenderskiego Noorderlicht 2007.

„Czeczenia, Grozny 1995” Mariusza Foreckiego

W styczniu 1995 r. Rosjanie zdobyli w czeczeńskiej stolicy Grozny pałac prezydencki - ważny cel w wojnie Rosji z Czeczenią. Lecz to, co wydawało się zwycięstwem, okazało się początkiem walki. Islamscy 
bojownicy, prowadzeni przez Szamila Basajewa, utrzymali się do marca.  Gdy wycofali się z miasta, liczba ofiar była ogromna: wśród Rosjan 1150 zabitych, 2000 rannych i 300 zaginionych. Po stronie czeczeńskiej  
życie straciło ok. 7000 bojowników.  Szacuje się, że zabito 25000 osób cywilnych, w tym 3700 dzieci. W większości byli to Rosjanie, gdyż ludność Groznego była w przewadze rosyjska.

Mariusz Forecki (1962) – Zajmuje się fotografią społeczną i dokumentalną. Absolwent Wydziału Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Czechy). Twórca Agencji Prasowej i Fotograficznej TAMTAM, 
współtwórca internetowego magazynu poświęconego fotoreportażowi 5klatek.pl , autor wielu ważnych projektów ukazujących polskie przemiany. Najważniejsze z nich zrealizowane po 2000:  „BlueBox czyli 
opowieść o nowej Polsce”, „Okruchy Dnia” (zapis zmian zachodzących w świadomości polaków po 1989 roku), i projekt realizowany obecnie pt: „Kocham Polskę”. Laureat wielu konkursów fotograficznych, autor 
wystaw indywidualnych, uczestnik wystaw zbiorowych.  Otrzymał Medal Młodej Sztuki za fotografie o tematyce społecznej (1994), a w roku 2005 nagrodę ZPAF (Związku Polskich Artystów Fotografików). 
Mieszka w Poznaniu. Jest jednym
z prowadzących warsztat fotoreportażu w Akademii Fotografii (Warszawa).
więcej: www.forecki.pl

„Shne Ndou – Albania 2006” Bartka Wrześniowskiego

Przez 40 lat (1944-1985) Albania była kierowana przez totalitarnego dyktatora Envera Hodżę. Jego rządy, charakteryzujące się izolacjonizmem i ścisłym stosowaniem zasad stalinizmu, doprowadziły w końcu kraj 
do zapaści gospodarczej i społecznej.
 W 1967 roku, w ramach swojej agresywnej antyreligijnej polityki, dyktator ogłosił Albanie jedynym całkowicie ateistycznym państwem na świecie.
Kościoły, meczety i cerkwie zostały zamknięte i zamienione w hale sportowe lub obory. Surowo zakazane było posiadanie i trzymanie w domu jakichkolwiek symboli religijnych. Do maja 1967 wszystkie 
instytucje religijne zrzekły się w sumie 2169 budynków i miejsc kultu.
W latach 90 przyszła odwilż polityczna. 
Mimo wielu lat drakońskich restrykcji, nie udało się Albańskiemu reżimowi całkowicie wyplenić wiary. Dowodem na to jest ekumeniczna pielgrzymka. Co roku tysiące muzułmanów, chrześcijan i wyznających 
prawosławie idzie razem do miejsca znanego jako Shne Ndou. Celem są skały. Ludzie wierzą, ze dotknięcie ich uzdrawia zaś spędzenie nocy na górze przynosi zdrowie i pomyślność w następnym roku. 
W Albanii 70% populacji to muzułmanie, 20% prawosławni a 10% chrześcijanie.

Bartek Wrześniowski, fotograf ur. w 1972 roku na Śląsku. Publikuje w kraju i za granicą. Po trzech latach fotografowania dla Katowickiego oddziału Gazety Wyborczej zaczął pracować jako freelancer. Publikował 
w większości krajowych tytułów oraz w : Politiken (Dania), Wirtschaftswoche (Niemcy), Hamburger Eyes (USA), Voyage, Dużym Formacie, Wysokich Obcasach, Focus, Vrij (Holandia), Volkskrant (Holandia), 
Peugeot Vision Magazine, ING Matters Magazine, Agence France Presse, BBC online.
Prywatnie pracuje nad kilkoma długoterminowymi projektami, interesuje się życiem i zmianami zachodzącymi na Śląsku. Podczas licznych podróży systematycznie dokumentuje różne religie na całym świecie 
np. korzenie religii voodoo w Afryce, islam w Indiach, ekumeniczna pielgrzymka Shne Ndou w Albanii.
www.bartwrzesniowski.com

http://www.forecki.pl
http://www.forecki.pl
http://www.bartwrzesniowski.com
http://www.bartwrzesniowski.com


01  

wystawy towarzyszące

Festiwal Fotodokumentu

Mariusz Forecki, Agencja TAMTAM
„Czeczenia, Grozny 1995”
W styczniu 1995 r. Rosjanie zdobyli w czeczeńskiej stolicy Grozny pałac prezydencki - ważny cel w wojnie Rosji z Czeczenią. Lecz to, co wydawało się 
zwycięstwem, okazało się początkiem walki. Islamscy bojownicy, prowadzeni przez Szamila Basajewa, utrzymali się do marca.
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Bartek Wrześniowski
„Shne Ndou – Albania 2006”
Przez 40 lat (1944-1985) Albania była kierowana przez totalitarnego dyktatora Envera Hodżę. Jego rządy, charakteryzujące się izolacjonizmem 
i ścisłym stosowaniem zasad stalinizmu, doprowadziły w końcu kraj do zapaści gospodarczej i społecznej.
 W 1967 roku, w ramach swojej agresywnej antyreligijnej polityki, dyktator ogłosił Albanie jedynym całkowicie ateistycznym państwem na świecie...
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Drugi dzień Festiwalu upłynie „WOKÓŁ AKTU WIARY”. Dwa poruszające filmy dokumentalne, prezentacje multimedialne będą ilustrować złożoność problemu podejścia do wiary. Pośrodku wypadnie dyskusja z 
uwierającymi pytaniami:

Czy być niewierzącym dziś jest też w porządku?
Czy rozwój cywilizacyjny faktycznie przybliża nas do tolerancji?
Czy mamy prawo osądzać tolerancję innych wyznań?
Czy nie przekraczamy zbyt wielu barier?
Czy jesteśmy w stanie rozumieć piękno innej wiary w świecie opanowanym przez krótką, sensacyjną informację?
Czy mamy moralne prawo do interwencji w obliczu klęski metod USA i w Afganistanie, i w Iraku?

Na podium dyskusyjnym zasiądą:
- Krystyna Kurczab-Redlich – wieloletnia korespondentka w Rosji, z wykształcenia prawnik. Autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii i książek o współczesnej Rosji: Pandrioszki i Głową o mur Kremla, w której 

opisała bardzo szczegółowo wydarzenia Rosji od końca lat 80-tych do dziś, i po której otrzymała przezwisko Polska Politkowska. Otrzymała wiele dziennikarskich laurów, m.in. najważniejsze wyróżnienie dla 
korespondenta zagranicznego Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego, a ponadto: nagrodę Amnesty International za publikacje o łamaniu praw człowieka w Czeczenii, nagrodę im. Melchiora Wańkowicza 

- za reportaże z Czeczenii i rosyjską nagrodę w konkursie na reportaże o Moskwie. W roku 2005 na wniosek czeczeńskej organizacji „Echo Wojny”, Amnesty International i Fundacji Helsińskiej jej kandydatura 
została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.

- Ojciec Tomasz Dostatni - dominikanin, publicysta i duszpasterz inteligencji. Honorowy Członek Stowarzyszenia Prawników Kościelnych w Czechach 2006, Złoty Talent Lednicki 2006, „Amicus Libri" UMCS 2008. 
Studiował filozofię i teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kształcił się w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów oraz uczęszczał na wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej na  
Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1995 mieszkał w  Pradze jako m.in. mistrz  nowicjatu, korespondent  Radia Watykańskiego i  "Katolicka Agencja Informacyjna" KAI. Założyciel Ośrodka Kultury 
Chrześcijańskiej. Były dyrektor poznańskiego wydawnictwa „W Drodze”, autor programów telewizyjnych. Publikuje w prasie świeckiej i katolickiej. Jest członkiem rady redakcyjnej czeskiego czasopisma 
teologicznego „Salve”. Prowadzi dominikańską Fundację Ponad granicami w Lublinie. Zaangażowany w ruch ekumeniczny, dialog z innymi religiami oraz dialog społeczny. Związany jest z ruchem spotkań 
młodzieży "Lednica2000".
- dr Radosław Kawczyński - Prodziekan Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku historia ze 
specjalnością historia kultury. W Instytucie Filozofii UAM obronił w 2004 r. doktorat zatytułowany Filozofia dziejów Hegla we współczesnej perspektywie teorio-kulturowe.j Po obronie dysertacji doktorskiej 
podjął pracę w WSNHiD. Zainteresowania naukowe obejmują teorię i historię kultury oraz metodologię nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii systemów.
- oraz fotograf, autor prezentowanej przed dyskusją prezentacji multimedialnej „Afganistan” Witold Krassowski i kurator Monika Piotrowska.

Wśród prezentacji multimedialnych przed dyskusją drugiego dnia Festiwalu pokazany zostanie  „Afganistan”  Witolda Krassowskiego.

Zdjęcia z Afganistanu pokazują życie codzienne w tym kraju, ciągle poniewieranym przez wojny i konflikty. Są wśród nich także fotografie z miejscowości, w której żyła ofiara z filmu, prezentowanego przed 
dyskusją, pt.: “Kamienna Cisza” (fotograf był tam w tym samym czasie, co ekipa filmowa).

Witold Krassowski pierwszy swój aparat roztrzaskał na głowie kolegi w wieku lat ośmiu. Marny plastik epoki gomułkowskiej nie oparł się pasji dziecka. Z czasem zaczął uźywać aparatu z większym rozmysłem. 
Traktując go raczej jako narzędzie poznawania świata niź przymusu bezpośredniego zajął się fotografią prasową i reportażem. W roku 1991 dostał swoją pierwszą nagrodę w konkursie World Press Photo, 
za którą poszły następne. Siła jego fotografii wynika z ich pozornej prostoty, pozornej nieobecności fotografa w obrazie. I pozornym braku wysiłku z jakim powstały. Wszystkie razem składają się na jego własny, 
odrębny sposób postrzegania rzeczywistości., niezaleźnie od miejsca, w którym powstały. 
Więcej: witoldkrassowski.com

http://witoldkrassowski.com/
http://witoldkrassowski.com/
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Przed dyskusją „Wokół aktu wiary” odbędzie się projekcja poruszającego dokumentu 

„Kamienna cisza”
film dokumentalny Krzysztofa Kopczyńskiego, 
muzyka: Krzysztof Knittel, 2007, 51min.

W 2005 roku w wiosce Spingul w północnym Afganistanie zabito kobietę posądzoną o cudzołóstwo. Samosąd mieszkańców wioski spotyka się ze słabą odpowiedzią władz, które są bezradne wobec zmowy 
milczenia świadków. Niewypowiedziana prawda ciąży nad bohaterami filmu, jednak nikt nie chce jej ujawnić. Autorzy filmu poruszają się w niebezpiecznym i niezrozumiałym dla człowieka Zachodu świecie, w 
którym rządzi specyficzny system wartości społeczeństwa muzułmańskiego, prawo Islamu wciąż stoi na pierwszym miejscu, a rodzice decydują o losie swoich dzieci.

Krzysztof Kopczyński – doktor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytecki, w stanie wojennym wydawca podziemny, od 1995 roku producent i reżyser filmów dokumentalnych. Właściciel firmy Eureka 
Media. Autor książek i artykułów poświęconych mediom, filmowi, kulturze XIX wieku i współczesnej. Współautor filmowych projektów edukacyjnych „Rosja – Polska. Nowe spojrzenie” i „Kabul – moje miasto”. 
Wyprodukował ponad 130 filmów i programów telewizyjnych, które były pokazywane w ponad 50 krajach i zdobyły ponad 60 nagród na festiwalach. Laureat m. in. Nagrody dla Najlepszego Polskiego 
Producenta Filmu Krótkometrażowego i Dokumentalnego 2006 i 2007.Członek European Documentary Network. Więcej: www.eurekamedia.info

http://www.eurekamedia.info
http://www.eurekamedia.info
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Dzień trzeci Festiwalu Fotodokumentu to festiwal w festiwalu: DZIEŃ FOTOKASTU

- szeroki przegląd nowej, efektownej formy narracji fotograficznej, która jest zaprzeczeniem tezy, że fotoreportaż wychodzi z mody. Ponad dwudziestka Polaków i dwóch autorów z legendarnego Magnum 
Photo pokażą, co można w tej formie osiągnąć.

Fotokast to obraz fotograficzny i dźwięk. Dźwięk, powiązany z obrazem fotograficznym, nie jest odkryciem - w l. 70. pokazywano np. diaporamy – serie przezroczy z oprawą muzyczną. Fotokast jest odkryciem w 
inny sposób: nie jest formą ulotną, a utrwalonym elektronicznie produktem, gotowym do natychmiastowej publikacji. Formą szybką i krótką jak teledysk, lecz zostawiającą miejsce na głębszą refleksję. Nową 
formą, eksponującą  żywotność autonomicznego, autorskiego fotoreportażu.
Fotokast można określić rodzajem, mutacją lub rozwinięciem podcastu, czyli internetowej publikacji dźwiękowej bądź filmowej, która rozpowszechniła się na świecie po 2004 r. Można go różnie nazywać – np. 
agencja Magnum Photos prezentuje tę formę jako video podcast, YouTube ma półkę pod mianem photocast. W Polsce, gdzie gatunek rozwija się od dwóch lat, przyjęło się to ostatnie, za to w pisowni panuje 
dowolność.
Największa dowolność cechuje zaś same fotokasty, tworzone na poważnie i na pół serio, barwione emocjonalnie zgodnie z osobowością autora, z podkładem muzycznym lub komentarzem autorskim, z 
nagraniem dźwięków, towarzyszących fotografowanej sytuacji lub dźwięków niezależnych, znalezionych lub skomponowanych...

Autorzy fotokastów:

Łukasz Cynalewski, Gazeta Wyborcza, Poznań
Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Fotografią prasową zajmuje
się od 1996 r. Obecnie pełni obowiązki szefa działu foto w poznańskim oddziale Gazety Wyborczej. Laureat Grand Press Photo, BZWBK Press Foto, Journalist Award i innych konkursów fotograficznych.

Grzegorz Dembiński, Polska - Głos Wielkopolski
Dziennikarz i fotoreporter - był związany z Agencją Prasową i Fotograficzną Tamtam, współpracował z dziennikami i tygodnikami kulturalno-społecznymi, za swoje reportaże wielokrotnie otrzymywał nagrody 
na konkursach fotografii prasowej, jest współtwórcą ważnego dla polskiego reportażu magazynu www.5klatek.pl. Obecnie pracuje jako szef działu fotograficznego w gazecie Polska - Głos Wielkopolski.

Mariusz Forecki (1962), movieteam.pl 
Absolwent Wydziału Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Czechy), twórca Agencji Prasowej i Fotograficznej Tamtam, współtwórca internetowego magazynu poświęconego fotoreportażowi  
www.5klatek.pl, autor wielu ważnych wystaw ukazujących polskie przemiany, laureat nagród na konkursach fotografii prasowej. Więcej: www.forecki.pl

Tomasz Gotfryd (1981)
studiował w Łódzkiej filmówce. Stypendysta Artystycznego Stypendium Grodzkiego, laureat m.in. nagrody Fundacji Fotografia dla Przyszłości w Międzynarodowym Konkursie "Fotoodlot". W 2007 roku zdobył 
Grandprix w kategorii "dokument" w konkursie filmowym o Woli Duchackiej, za film "Camera obscura - wstęp na własne ryzyko". Autor wystaw indywidualnych, m.in. "Brainshoots" (Londyn, 2005), "Krakowskie 
p-otwory" (podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie 2007) czy "Nocne życie Krakowa" (Kraków, 2007). Swoje prace publikuje m.in. w magazynach "Newsweek", w "Tygodniku Powszechnym", a także "National 
Geographic", "Przekrój", "Forbes", "Gala", "Sukces", "Elle" i "Twój Styl". Członek Kolektywu Fotografów Visavis.pl

http://www.5klatek.pl
http://www.5klatek.pl
http://www.5klatek.pl
http://www.5klatek.pl
http://www.forecki.pl
http://www.forecki.pl
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Marcin Kaliński (1981)
absolwent filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studium Fotografii Artystycznej. Fotograf  specjalizujący się w fotografii reportażowej. Związany z Gdańską Galerią 
Fotografii, agencją fotograficzną Foto Press oraz z Kolektywem Fotografów Visavis.pl

Bogdan Krężel (1969)
enfant terrible polskiej fotografii portretowej. Absolwent Studium Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Etatowy fotograf tygodnika „Przekrój”. Jeden z najlepszych portrecistów w kraju. Fotografuje najważniejsze 
postaci polskiej literatury, sztuki i polityki. Twórca okładek i ilustracji do książek wydawnictwa Znak, W.A.B i Prószyński i Ska. Autor licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Laureat wielu nagród. 
Członek Kolektywu Fotografów Visavis.pl

Przemysław Krzakiewicz (1975) 
jako 16-latek zadebiutował w „Tygodniku Powszechnym”, przez wiele lat pracował dla „Przekroju”, a w 2005 roku wraz z Łukaszem Trzcińskim założył w Krakowie agencję fotograficzną Visavis.pl, dynamiczny 
kolektyw fotografów - dokumentalistów z różnych stron Polski. Pomysłodawca wystaw i inicjatyw kulturalnych (we współpracy z Fundacją Imago Mundi). Obecnie pracuje nad projektami: „Wolny czas” oraz
 „To, co nas łączy”. Ostatnie ważniejsze publikacje: album „Małopolska. Fotografie. To niczego nie wyjaśnia” oraz Graphis Photography Annual 2008

Adam Lach (1983), Newsweek Polska
urodził się w Poznaniu w 1983 roku. Jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii AFA  we Wrocławiu. Stały współpracownik tygodnika Newsweek Polska do tego wspołzałożyciel i fotoreporter 
agencji Napo Images

Michał Łuczak (1983)
Hispanista, student V roku Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Zawsze mocno zaangażowany w temat, przez co projekty nad, którymi pracuje przeciągają się w nieskończoność. Przykładem jest "Nikisz",
nad którym pracował przez ponad dwa lata. Poza fotografią zajmuje się także multimediami. Współpracuje z Fundacją Imago Mundi oraz z Kolektywem Fotografów Visavis.pl

Aga Łuczakowska (1981)
Fotograf niezależny, współpracuje w Polsce z agencjami EK PICTURES i Reporter oraz Atlas Press z Nowego Yorku, wcześniej pracowała jako fotoreporter w Dzienniku Zachodnim Polska The Times; zdjęcia 
publikowała m.in. w National Geographic Magazine, Polityce, Dzienniku, Dzienniku Zachodnim, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyboczej, Ravu, 
5klatek.pl, magazynie XAOC, e-zinie Photobetty i innych; pomiędzy 2006 a 2008 rokiem realizowała reportaż o kobietach w Turcji; w 2007 roku uczestniczyła w prestiżowych warsztatach fotograficznych Eddie 
Adamsa w USA, w tym roku, jako jedna z 12 obiecujących młodych fotoreporterów z całego świata otrzymała stypendium w postaci warsztatów fotograficznych -Toscany Photography Workshop Masterclass 
2008 Focus on Moferrato we Włoszech - ze Stanley Greene'm. Więcej:  www.agaluczakowska.com

Andrzej Marczuk (19. 4. 1978, Gliwice)
Mieszka w Gliwicach. Absolwent Instytutu Fotografii Twórczej Śląskiego Uniestytetu w Opawie, Czeska Republika (BcA. 2007). Asystent Prof. Bogdana Dziworskiego na wydziale Radia i Telewizji - Uniwersytet  
Śląski w Katowicach. Prowadzi autorskie warsztaty fotograficzne BlackBook.pl w Gliwicach. Pracuje jako dyrektor kreatywny w agencji  “Wytwórnia Makaronu”.

Henryk Makarewicz (1917 – 1984)
członek ZPAF, operator Polskiej Kroniki Filmowej. Fotografował i dokumentował budowę Nowej Huty oraz kombinatu Huta im. Lenina. W jego archiwum znajdują się także materiały robocze tworzone w latach 
50. i 60. dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Był operatorem filmów opowiadających o środowisku i specyfice Nowej Huty m.in. "Ten trzeci" Jana Łomnickiego, "Stal" i "Narodziny miasta". Jego fotografie 
przedstawiają życie codzienne mieszkańców Nowej Huty, scenki uliczne, architekturę, panoramy lotnicze, budowę nowohuckich osiedli i kombinatu. Reprezentowany przez Kolektyw Fotografów Visavis.pl

Wiktor Pental (1920)
budowniczy Nowej Huty i fotograf wywodzący się z tradycji humanistycznej, w swoich fotografiach bliski człowiekowi. Tak jak Robert Doisneau, do którego zdjęć można przyrównać jego fotografie, skupia się 
na jednym temacie: całe jego dzieło fotograficzne dotyczy Nowej Huty, a w centrum zainteresowań pozostaje nieodmiennie człowiek. Pental traktuje go z ciepłym, czułym humorem, nigdy zaś z dystansem. 
Reprezentowany przez Kolektyw Fotografów Visavis.pl

http://www.napoimages.com
http://www.napoimages.com
http://www.agaluczakowska.com
http://www.agaluczakowska.com
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Tomasz Reiss (1972)
fotograf-dokumentalista. Współpracuje z agencja TAMTAM. Realizuje indywidualne projekty fotograficzne ilustrujące polską rzeczywistość. Laureat konkursów fotografii prasowej, autor wystaw fotograficznych. 
Lureat  Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Katarzyna Sagatowska
Absolwentka Europejskiej Akademii Fotografii (dyplomy w pracowni Reportażu Prasowego pod kierunkiem Tomasza Tomaszewskiego oraz w pracowni Fotografii Kreacyjnej i Ekspresyjnej pod kierunkiem Izabeli 
Jaroszewskiej), Studium Form Fotograficznych przy Fotoklubie Rzeczpospolitej, a także Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Obecnie studiuje w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie 
Śląskim w Opavie w Republice Czeskiej.
Autorka wystaw indywidualnych („Próba” Galeria Stara Prochoffnia, „Szkoła” Galeria Luksfera, „ROWER POWER” Galeria Kuluary przy Centrum Sztuki STUDIO, „Pałac x 3” Pałac Kultury i Nauki) oraz uczestniczka 
licznych wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.Laureatka pierwszej nagrody w kategorii kultura w konkursie fotograficznym Newsreportaż 2003 magazynu Newsweek za cykl „Szkoła” oraz pierwszej nagrody
w konkursie fotograficznym „Rower w obiektywie” organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa za tryptyk z cyklu „Rower Power”. Stale współpracuje z Galerią Luksfera oraz Galerią Latającą, a także Polską 
Agencją Fotografów FORUM. Publikuje w prasie oraz wydawnictwach książkowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Dom Fotografii”. Prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą.

Rafał Siderski (1984)
Urodził się w Białymstoku, aktualnie mieszkający w Warszawie. Student 3 roku ITF Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, Republka Czeska. Fotografuje bo lubi. 
Więcej zdjęć i informacji na  www.rafalsiderski.com

Filip Springer (1982)
absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Instytutu Dziennikarstwa Polskapresse. Fotograf i dziennikarz. Reportaże ilustrowane jego zdjęciami publikuje m.in. dziennik 
"Polska The Times" i tygodnik "Polityka". Publikował także w "Newsweeku", "Przekroju", "Rzeczpospolitej", "Dzienniku" i "Tygodniku Powszechnym". Z aparatem podążył do Rumunii śladami książek Andrzeja 
Stasiuka, w Irlandii fotografował polskich emigrantów. Od kilku lat dokumentuje przemiany w społeczności rybaków żyjących w miasteczku Nowe Warpno na Pomorzu Zachodnim. Realizuje wieloletni projekt 
fotograficzny na temat wpływu architektury i rozwiązań urbanistycznych na relacje społeczne. Laureat kilku edycji konkursu Wielkopolska Press Photo. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Członek Kolektywu 
Fotografów Visavis.pl

Bartek Solik (1978) 
zakopiańczyk, na stałe mieszkający w stolicy Podhala. Ceniony zwłaszcza za obserwacje codziennego dla niego otoczenia. Zdobył uznanie reportażami publikowanymi w „Gazecie Wyborczej”, tygodnikach 
„Polityka”, „Newsweek”, „Przekrój”. Trzykrotnie w latach 2005, 2006, 2007 nominowany do nagrody Grand Press Photo. Zdobywca pierwszej nagrody w konkursie fotografii prasowej BZ WBK Press Foto 2006 w 
kategorii fotoreportaż sportowy. Za zdjęcie ceprów na szczycie Kasprowego Wierchu wyróżniony w konkursie National Geographic 2005. Rok później laureat pierwszego miejsca w tymże konkursie za zdjęcie 
z góralskiego wyścigu kumoterek. Laureat trzeciego miejsca w konkursie Newsreportaż 2006 w kategorii życie codzienne za cykl zdjęć „Zapomniani olimpijczycy”. Przedstawiciele krakowskich mediów nagrodzili 
go tytułem Fotoreportera Roku 2006. Członek Kolektywu Fotografów Visavis.pl

Łukasz Trzciński (1975)
absolwent PWSFTviT w Łodzi, członek ZPAF. Reportażysta, pracował w ponad czterdziestu krajach w tym w Afganistanie, Iraku, Indonezji, Rosji i na Bliskim Wschodzie. Od kilku lat zainteresowany głównie Europą 
Środkowo-Wschodnią. Laureat konkursu fotografii reportażowej Pictures of The Year International, wielokrotnie nagradzany w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej, w tym dwukrotnie jego prace otrzymały 
tytuł Zdjęcia Roku (1999, 2002). Stypendysta Instytutu Adama Mickiewicza w programie dla młodych twórców – Młoda Polska. Autor i kurator licznych wystaw w Polsce i za granicą. Współorganizator festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie. Współzałożyciel Kolektywu Fotografów Visavis.pl oraz Fundacji Imago Mundi promującej fotografie i jej autorów. 

Łukasz Wołągiewicz (1979) 
mieszka w Londynie, publikuje m.in. w The New York Times, USA Today, Stern, Der Spigel, Le Figaro Magazine oraz amerykańskiej edycji magazynu Newsweek. Współpracuje też z organizacjami pozarządowymi. 
Autor zdjęć nagradzanych na konkursach Grand Press Photo i BZWBK Press Foto. Absolwent ITF, obronił pracę „Fotografia dokumentalna i prezentacje multimedialne”. 
Justyna Żarnowska (1979) 
fotoedytor w londyńskim oddziale Getty Images, z wykształcenia socjolog kultury wizualnej. Producent i montażysta prezentacji multimedialnych (produkcja fotokastu Łukasza Wołągiewicza).

http://www.rafalsiderski.com
http://www.rafalsiderski.com
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Na I Festiwalu Fotodokumentu pokazujemy wystawę z holenderskiego festiwalu fotgraficznego Noorderlicht 2007. 
Niedawno zakończona tegoroczna edycja Noorderlicht 2008 była nie mniej ciekawa i to ze znaczącym udziałem Polaków!
Przedstawiamy więc ideę tego pokazu i przedstawiamy zwiastuny serii wszystkich polskich autorów.

Było aż 9-ciu Polaków wśród 70-ciu fotografów z 12-tu krajów, prezentowanych w wystawie głównej „Behind Walls” i w wystawie uzupełniającej „Beyond Walls” (kurator: Wim Melis). Przedstawiamy zwiastuny 
serii każdego z nich.
To poważna reprezentacja w wielkich ekspozycjach, zestawiających nigdy dotąd nie konfrontowane bezpośrednio zdjęcia sąsiadujących ze sobą krajów byłego Bloku Wschodniego (bez Rosji). Pewne wnioski 
zachodnioeuropejskiego kuratora są błędne, jego wybór fotografii - z konieczności okrojony; sam przyznaje, że z bólem serca rezygnował z doskonałych serii innych autorów niż zaproszeni. Mimo tego pokaz 
okazał się bardzo interesujący. 

wystawa główna: Behind Walls – Eastern Europe before 1989
                    Za Murami – Europa Wschodnia przed 1989

O idei prezentacji:
„Obalenie Muru Berlińskiego w 1989 r. obwieściło koniec Bloku Wschodniego. Socjalizm i totalitaryzm ustąpiły z drogi kapitalizmowi i demokracji. Unikalny zbiór fotograficzny został puszczony w niepamięć 
razem ze zbiorem starych wartości. Przez lata każde z państw członkowskich  Bloku Wschodniego rozwijało swój własny słownik fotograficzny, który prawie nigdy nie wyszedł poza swe narodowe granice.
Teraz, te reminiscencje komunistycznej przeszłości nie są pożądane, tej historycznie ważnej części fotografii grozi, że zostanie zapomniana na zawsze zanim ją zobaczymy. 
Dwie dekady po Upadku Muru festiwal Noorderlicht odkrywa ten skarb. Pracując w służbie reżimowi, niezależnie lub w podziemiu, fotografowie Bloku Wschodniego dokumentowali znikający teraz świat. 
Każdy we własny sposób. Behind Walls oferuje przegląd ich prac, które zostają pokazane w zasadzie po raz pierwszy poza krajem pochodzenia ich autorów.
Cenzura i brak wolności były oczywistym składnikiem życia w Bloku Wschodnim. Reżim totalitarny propagował bohaterski wizerunek socjalistycznego społeczeństwa. Fotografowie życia codziennego i sfery 
osobistej nie byli doceniani. Tylko w okresach stosunkowej wolności, jak podczas Praskiej Wiosny czy w NRD w późnych latach 70., uprawiający fotografię naruszali niepisane prawa, a i wtedy - ostrożnie. 
W pozostałych momentach pocieszenie niosła ucieczka w samodzielnie kreowaną rzeczywistość i stało się to mocnym bodźcem dla fotografii eksperymentalnej.
Dumne portrety przodowników, skryte zdjęcia z manifestacji, reklamy produktów, których nie można było dostać, zakazane fotografie nagich kobiet: Behind Walls daje fascynujący obraz życia i fotografii 
w socjalistycznym raju.”
/Wim Melis/

wystawa uzupełniająca: Beyond Walls – Eastern Europe after 1989
                   Poza Murami – Europa Wschodnia po 1989

„Po 1989 r. powstała nowa Europa Wschodnia. Znikła Żelazna Kurtyna, ulica zmieniła się nie do poznania. Niektóre kraje się rozpadły, większość weszła w skład Unii Europejskiej. Po czterech dekadach 
komunizmu nową ideologią jest kapitalizm. Indywidualizm zastąpił kolektywizm, opozycja polityczna jest znów dozwolona, bohaterscy robotnicy stali się krytycznymi konsumentami.
Beyond Walls, postawiona jak lustro naprzeciw Behind Walls, daje obraz Europy Wschodniej po upadku Żelaznej Kurtyny. Nostalgia za starymi czasami stawia czoło zdobyczom kapitalizmu. Pomiędzy resztkami 
ery komunistycznej – od szarej architektury po dyskryminację obcych grup etnicznych – trwa szaleńcze poszukiwanie nowej tożsamości.
Te zmiany zostawiają również swoje piętno na fotografii. Można dokumentować to, co było wcześniej terenem zakazanym wręcz dosłownie - w przypadku pilnie strzeżonych terenów granicznych. 
Albo fotografować nowe zjawiska, jak konkurs piękności w Polsce lub rozwój rumuńskiego przemysłu turystycznego.
W niezwykłej prezentacji 35-ciu fotografów ze Wschodu i Zachodu wizualizuje najmłodszą historię Europy Wschodniej. To intrygująca opowieść o świecie pełnym sprzeczności, w którym dynamiczny 
styl teraźniejszy nosi ślady obciążonej przeszłości.” /Wim Melis/
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Andrzej Baturo (1940)
„Zostać żołnierzem. Polska 1970-1979”
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Michał Cała (1948)
„ŚLĄSK. Polska 1978-1979”
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Krzysztof Cichosz (1955)
„Poreportaż. Polska 1981-1983”
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Witold Krassowski (1956)
„Powidoki. Polska 1989-1997”



01  

Noorderlicht 2008

Festiwal Fotodokumentu

Marian Kucharski (1930)
„Nowa cywilizacja/Kronika pamięci. Polska 1967-1968”
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Przemysław Pokrycki (1974)
„Rytuały przejścia. Polska 2007”
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Henryk Makarewicz (1917-84) & Wiktor Pental (1920)
„802% ponad normę. Polska 1940-1960”
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Agnieszka Rayss (1970)
„American dream. Polska/Słowacja 2004-2007”
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Redakcja Magazynu Festiwalowego:
Monika Piotrowska, kurator I Festiwalu Fotodokumentu

Organizacja Festiwalu:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu www.wsnhid.pl 
Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia www.profotografia.pl 

Adres Festiwalu:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Partnerzy:
Eureka Media, DocArtForum, Filmokrąg

Patroni medialni:
Newsweek Polska, Radio Merkury, IKS, Czas Kultury, Fotografia, Świat Obrazu
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http://www.profotografia.pl
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