przestrzeń wyobraźni
ekspozycja:

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ POZNAŃ POLAND
sierpień 2010
ISBN 978-83-926271-3-5

X Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny
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przestrzeń
Wyobraźni
Głównym elementem konkursu są comiesięczne internetowe spotkania,
w trakcie których na stronie internetowej www.fotoplastykon.com.pl
umieszczane są nadesłane prace, a znani fotograficy oceniają nadesłane
fotografie. Autorzy, uczestnicy tych wirtualnych spotkań, mają możliwość
sukcesywnego podnoszenia swoich umiejętności oraz konsultacji
z prowadzącymi fotografikami. Najlepsze zdjęcia z tych comiesięcznych
spotkań są raz w roku poddane ocenie profesjonalnego Jury
I zaprezentowane mieszkańcom Poznania i województwa w formie finałowej
wystawy.

Fotograficzna perswazja
Zdjęcia harmonijne w swej budowie i odznaczające się starannie dobranym
kadrem głoszą pochwałę piękna, które jest niezniszczalne i potrafi
zatriumfować nad szarą codziennością. Niekiedy można było odkryć głębię
filozoficzną i nieskazitelnie doskonałą formę niektórych prac. Zaskakiwały
wypowiedzi będące namiętnością chwili i pewną wizją artystyczną
przekazującą metaforę odwieczności.
Zarysowane w konkursach postawy twórcze byłyby niemożliwe bez
odpowiednich predyspozycji psychologicznych i cech charakterologicznych.
W niektórych sytuacjach można by się pokusić o pewne oksymoroniczne
określenia pod adresem fotografików.
Dzięki nim można zrozumieć, że głębokie uczucia mogą się kryć również pod
„powierzchnią” zdjęcia, a głębokie myśli można zamknąć w samej strukturze
fotografii, albo nawet w samym jej wymownym przemilczeniu.
Co jest ważne, że autorzy pozostają wierni jakby sformułowanemu przez
siebie nakazowi, w pracach swoich ujawniając na przemian to uśmiechnięte,
to zachmurzone oblicze, ale nigdy nie kłamiąc własnym uczuciom, ani
własnym przekonaniom.
Autorzy zdjęć w tym okresie 10 lat wykazali się szczególną wrażliwością,
która pozwalała im dostrzegać, zarówno w przyrodzie jak i w życiu „realnym”,
najcichsze niekiedy dźwięki i najdelikatniejsze odcienie, a potem rozkoszować
się nimi i subtelnie odtwarzać we własnej „twórczości”. Dostrzegamy
zdarzenia fotograficzne, które oni czuli, rozumieli, kultywowali w sobie
i uwieczniali w swych obrazach często o niepowtarzalnym urzekającym
pięknie. Język wypowiedzi bywa plastyczny i pełen metafor, prozaiczny
i liryczny zarazem. Zastanawiające jest to czy wśród wybranych prac widz
dostrzeże taką, która by jak obol, mały pieniążek opłaty za łódź Charonowa
przez Styks, pozwoliła dotrzeć do kraju Mnemozyny, bogini pamięci.
Leszek Lesiczka
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JAROSŁAW GWOŹDZIK “Tadzio - zodiakalna ryba” I Nagroda i Złoty Medal

PIOTR WIKTOR WĘCŁAWSKI “Frey” II Nagroda i Srebrny Medal

ANNA KLINKOSZ “Kutry” III Nagroda i Brązowy Medal

JAROSŁAW BERNATOWICZ “Piasek i morze”

JACEK OSTROWSKI “Magazyn chmur”
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.

PIOTR WIKTOR WĘCŁAWSKI “Przemijanie”
EWA CEGLAREK “Eteryczni”

MAGDALENA WĘGORZEWSKA “Egon Schiele. W klatce ciała 4”
JAREK YARKI BAMBYNEK “Juliette automne”

BEATA PODWYSOCKA “Wszystko jest możliwe” Wyróżnienie

ZBIGNIEW MARKOWSKI “Spokojny spacerek”

ANNA TOCH “Alienacje III” Wyróżnienie

BARTOSZ NOWICKI “Spóźnienie”

CEZARY DUBIEL “Łodzie” Wyróżnienie
IWONA CZERNIAK “Zmurowane”
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.

MACIEJ KUZIOR “Nocne divertimenta”
ANNA KLINKOSZ “Łódki”

KORNEL WOŁODŹKO “Black crow”

JADWIGA NYCZ “Światłocień”

IGOR KAWECKI “Zwierciadło rzeczywistości”

ANDRZEJ WOJTKIEWICZ “W czwarty wymiar”
Nagroda specjalna Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze

LESZEK SZOSTEK “Ślad”

KRZYSZTOF KRAWCZYK “Leśna impresja”

PAWEŁ BIENIEWSKI “Surfer”

KRZYSZTOF GLONEK “Rzeczka”
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Protokół
z posiedzenia Jury przyznającego nagrody główne w X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
“PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

Jury:
przewodniczący Stefan Wojnecki - ASP, ZDFP, ZPAF
członkowie
Janusz Kostrzewski - AFRP, ZPAF
Leszek Lesiczka - Pryzmat, PTT
Rafał Jasionowicz - ZPAF
Władysław Nielipiński - ZDFP, WBPiCAK
Antoni Rut - ZDFP, ZAP, ZPAF
Na konkurs wpłynęło łącznie 431 prac 77 autorów. Z zakwalifikowanych do wystawy 100
prac 29 autorów Jury postanowiło nagrodzić prace następujących autorów:
I nagroda - 1000,- zł oraz
Złoty Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosław Gwoździk z Poznania za pracę pt.: ”Tadzio - zodiakalna ryba”
II nagroda - 600,- zł oraz
Srebrny Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Wiktor Węcławski ze Świebodzina za pracę pt.: “Frey”
III nagroda - 400,- zł oraz
Brązowy Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Klinkosz z Koszalina za pracę pt.: “Kutry”
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.
Iwona Czerniak za pracę pt.: “Zmurowane”
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.
Jacek Ostrowski z Włocławka za pracę pt.: “Magazyn chmur”
Nagroda specjalna Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze
Andrzej Wojtkiewicz z Poznania za pracę pt.: “W czwarty wymiar”
Ponadto nagrodzeni otrzymali koszulki Premier Digital oraz album do zdjęć Canpol

Wyróżnienia Fotoklubu RP
Anna Toch z Lądka Zdroju za pracę pt.: “Alienacje III”
Beata Podwysocka z Olsztyna za pracę pt.: ”Wszystko jest możliwe”
Cezary Dubiel ze Szczecina za pracę pt.: “Łodzie”
Katarzyna Smożewska z Krakowa za pracę “Bez tytułu VII”

Poznań, dnia 5.07.2010 r.

Podpisy Jury
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Autorzy oraz tytuły prac zakwalifikowanych do wystawy w X edycji konkursu

Jarek Yarki Bambynek Bielsko-Biała „Juliette automne”, „Zakamarki dziś nie biorą”,
„Zakamarki pod 8”, „Złota rybka 1”
Jarosław Bernatowicz Poznań „Piasek i morze”, „Tylko piasek”
Paweł Bieniewski Chotomów „Surfer”, „Wiosna”
Ewa Ceglarek Luboń „Ent”, „ Strzyga i Ent”, „Eteryczni”, „Zaduma”
Iwona Czerniak Wrocław „Bez tytułu”, „Droga do zatracenia”, „Gdzieś w górach”,
„Niepokojący pejzaż”, „W locie”, „W poświacie”, „Z wiatrem”, „Zmurowane”,
Cezary Dubiel Szczecin „Gdzieś w Zatoce Puckiej”, „Ławka”, „Łodzie”, „Portowe obrazki 1”
“Portowe obrazki 2”
Krzysztof Glonek Włocławek „Rzeczka”
Jarosław Gwoździk Poznań „Anita”, „D portret 2”, „Lilianna”, „M”, „Małgorzata II”,
„Staromiejskie klimaty I, II”, „Tadzio zodiakalna ryba”, „Zakręcona”
Igor Kawecki Kraków „Synestezja”
Anna Klinkosz Koszalin „Bez tytułu”, „Domek”, „Drzewo”, „Impresja”, „Kutry”, „Łódki”,
„Ptaki”, „Wzgórze”, „Zima w Rogalinie”
Krzysztof Krawczyk Barlinek „Leśna impresja”
Jarosław Kulczyński Sady „Droga w dół”, „Easy rider”, „Jadąc po dywanie”
Maciej Kuzior Luboń „Manhattany”, „Miasto na dziś”, „Sen o wielkim mieście”,
„Szkice o gotyku”, „Transatlantyk”
Marcin Maliński „Francuskie śniadanie jak na moje oko I, II, VII”
Zbigniew Markowski Lubliniec „Spokojny spacerek”, „ Rowerek”
Bartosz Nowicki Katowice „Spóźnienie”
Jadwiga Nycz Kozy „Schody”, „Światłocień”
Jacek Ostrowski Włocławek „Centrala”, „Do końca”, „Działo”, „Kopalnia”,
„Magazyn chmur”
Beata Podwysocka Olsztyn „Moje blokowisko”, „Mural”, „Świat na półkach”,
„Wszystko jest możliwe”, „Zawirowany”
Elżbieta Pyrka Biała Podlaska „Jesienna nostalgia”, „Lot z bocianem”
Katarzyna Smożewska Kraków „Bez tytułu II, VII, VIII, IX”, „Wiosna jazzowa”
Leszek Szostek Zgorzelec „Ściana”, „Ślad”, „Wschód słońca”
Anna Toch Lądek Zdrój „Alienacje I, II, III”
Piotr Wiktor Węcławski Świebodzin „Frey”, „Melancholia zmierzchu”, „Przemijanie”,
„Zapomnienie”, „Żar”
Magdalena Węgorzewska „Egon Schiele w klatce ciała 4”
Andrzej Wojtkiewicz Poznań „Fatamorgana”, „Memento”, „Podniebny spacer”,
„W czwarty wymiar”, „Zagubiony”
Kornel Wołodźko Toruń „Black Crow”
Czesław Zdanowicz Białystok „Zmiana czasu”
Andrzej Ziemkowski Poznań „W krainie Oz”, „Wierzby charbielińskie”
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Ten konkurs trwa już 10 lat.
Parafrazując słowa piosenki można powiedzieć, że te dziesięć lat minęło jak jeden dzień. Od kiedy
wymyśliłem ten konkurs, wzięła w nim udział niespodziewana, zaskakująca ilość autorów
prezentujących tak różne style fotografii. Tak wiele przewinęło się tematów. Wydawało się kiedyś, że
wielość tematów w jednym konkursie jest jakąś przeszkodą, jednak z perspektywy czasu uważam, że nie
jest to utrudnieniem. Przecież każdy z nas widzi inaczej, a fotografia z samej definicji jest postrzeganiem
świata... Jedni wykonując fotografię realistyczną widzą w niej wielką, niespotykaną sztukę, a inni
patrząc na tę samą fotografię widzą tylko odwzorowanie rzeczywistości. Podobnie jest gdy patrzymy na
pracę przetworzoną graficznie, jedni dostrzegają bardzo wysoko rozwiniętą sztukę skomponowaną,
zbudowaną w programach graficznych a inni nie mogą zrozumieć o co w niej tak naprawdę chodzi. Nie
ma ona dla nich istotnej wartości. Nie bójmy się wielu aspektów tego samego widzenia, tego samego
obrazowania, wszak wszyscy jesteśmy artystami, jedni bardziej znanymi inni mniej, ale dzięki wielości
działań możemy zauważyć, w którym miejscu się znajdujemy.
Pierwsze spotkania były bardzo fascynujące i ekscytujące dzięki osobistemu zaangażowaniu członków
jury. Często oprócz mnie fotografie omawiali na „żywo” (w bezpośrednim kontakcie z autorami): Leszek
Lesiczka, Janusz Kostrzewski, Janusz Nowacki, Elizeusz Cieślik. Później nastąpił etap przekazu
elektronicznego. Dzięki temu zwiększył się zasięg, zwiększyła się ilość autorów biorących udział i
mających tę niewątpliwą możliwość brania udziału w tak niecodziennym konkursie oraz korzystania z
uwag fotografika niezależnego, który w sposób nieskomplikowany potwierdza wartość fotografii lub
naprowadza na inny sposób twórczego „budowania” obrazu. Bo tak naprawdę nie jest ważne to czy jest
to fotograficzny zapis zaistniałej sytuacji, czy nasze przetransformowanie „danej” rzeczywistości. W
moim odczuciu zawsze będzie ważny sposób przekazu naszej myśli a więc pokazanie tematu w sposób
najbardziej odpowiedni dla nas i zrozumiały dla innych. Istotne jest dbanie o kompozycję. Oglądane dziś
fotografie uważamy niejednokrotnie za świetne, nowoczesne, intrygujące, godne uwagi, a „jutro” mogą
okazać się nieaktualne, przestarzałe, bez wartości. Przetrwają prace tylko te, które mają w sobie wartości
pokazane w sposób sprawdzony przez mistrzów fotografii czyli odpowiadają kanonom sztuki uznanym
w artystycznym świecie.
Od III edycji współorganizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Od V edycji konkurs objęty został Patronatem Honorowym przez Stowarzyszenie
Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej a X edycję objął Patronatem również Związek Artystów
Plastyków.
Przez te lata otrzymałem od Państwa dużo podziękowań za trafne uwagi, które pomogły Państwu w
poszukiwaniu drogi do umiejętności przekazywania widzom swoich myśli, niejednokrotnie zbyt mocno
ukrytych. Przez te lata wpływały do mnie również uwagi odnośnie prac autorów niezadowolonych z
recenzji. Bo przecież nasze prace są najlepsze na świecie a inni nie potrafią zauważyć w nich piękna.
Dopiero po latach zauważamy w naszych pracach ułomności. Tak więc szkoda czasu, skoro ktoś
bezstronny nie bojący się oceny i oceniania może nam już dziś te uwagi przekazać, te uwagi, które my
dopiero zauważymy w swoich pracach za parę lat. Nie bójmy się krytyki. Wszak w tym konkursie
jurorami byli znani fotograficy jak Stefan Wojnecki, Waldemar Śliwczyński, Janusz Nowacki, Ireneusz
Zjeżdżałka, Leszek Lesiczka, Rafał Jasionowicz, Antoni Rut, Janusz Kostrzewski, Władysław
Nielipiński, Elizeusz Cieślik .
Życzę Państwu w następnych latach wielu udanych działań artystycznych.

Antoni Rut
Prezes Oddziału Poznańskiego Związku Artystów Plastyków
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ZDZISŁAW OLEJNIK * I Nagroda * I edycja
JACEK RUTA * III Nagroda * II edycja

ARTUR KAMIŃSKI * III Nagroda * I edycja
JAROSŁAW MARKOWSKI * III Nagroda * II edycja

MAŁGORZATA BEYM * I Nagroda * II edycja
ARTUR KAMIŃSKI * III Nagroda * II edycja

DOROTA KYCIA * III Nagroda i Brązowy Medal * VI edycja
ZDZISŁAW OLEJNIK * II Nagroda * IV edycja

PIOTR KOWALSKI * I Nagroda * III edycja
JACEK RUTA * III Nagroda * II edycja

ANNA MASTERNAK * II Nagroda * II edycja

ANDRZEJ LIS * II Nagroda * III edycja

JACEK RUTA * I Nagroda * IV edycja
DANIEL ZASINA * III Nagroda i Brązowy Medal * V edycja

MIROSŁAW MIZERA * I Nagroda i Złoty Medal * VI edycja
MACIEJ ROSZAK * III Nagroda * IV edycja

PAWEŁ JAGŁA * II Nagroda i Srebrny Medal * VI edycja

MACIEJ PACZKOWSKI * II Nagroda * I edycja

PAWEŁ JAGŁA
III Nagroda i Brązowy Medal * VII edycja
MACIEJ KUZIOR
III Nagroda i Brązowy Medal * VIII edycja

BOGUMIŁA JARECKA * II Nagroda i Srebrny Medal * VII edycja
PATRYK MORIAK * III Nagroda i Brązowy Medal * IX edycja

JUSTYNA LORENC * II Nagroda i Srebrny Medal * IX edycja
WITOLD KRUMPLEWSKI * I Nagroda i Złoty Medal * VIII edycja

JAROSŁAW GWOŹDZIK
I Nagroda i Złoty Medal
IX edycja
JOANNA RYBCZYŃSKA
II Nagroda i Srebrny Medal
VIII edycja

PAWEŁ JAGŁA * I Nagroda i Złoty Medal * V edycja
MIROSŁAW MIZERA * II Nagroda i Srebrny Medal * V edycja

NATALIA LEWANDOWSKA
I Nagroda i Złoty Medal
VII edycja
BOGUMIŁA JARECKA
Wyróżnienie
VIII edycja
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