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Konkurs Fotograficzny
ZDJĘCIE MIESIĄCA

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
województwa w formie finałowej wystawy.

Motywy światła
Te motywy można określić językiem dyskursywnym jako
nieustanną medytację nad miejscem fotografii w świecie, funkcją
obrazu i sensem metafory. Część zebranych fotografii zbudowana
jest misternie, z delikatnych elementów światła, półcieni,
krajobrazów, budowli, flory, fauny, przenikających się nawzajem
obrazów Słońca, słowa, czasu, ciszy, wszystko jakby w
dręczącym ruchu, w nieustannym tańcu, w zależnościach.
Niepokój metafizyczny jest tutaj źródłem głodu prawdy, zawsze
niepełnej, szczątkowej, zamazanej. Autorzy zdjęć może nie znają
rozmaitych teorii artystycznych zachowań i wypowiedzi,
natomiast bacznie obserwują świat wychwytując jego
niekonsekwencje, sztuczności, napuszenia, piękno i prawdę.
Najlepsze zdjęcia powstały na skrzyżowaniu skłonności do
refleksji, do filozofowania oraz ambicji czy potrzeby skrótowego,
dobitnego wypowiedzenia.
W całym tym zestawie najlepszymi pracami okazały się fotografie
Jarosława Gwoździka. Nie analizuje on zastanej rzeczywistości
tylko stara się tak jak malarz czy reżyser „ułożyć”, dobrać
poszczególne elementy, zestawić je tak by współgrały ze sobą i
tworzyły to co założył artysta, to co gra w jego duszy. W ten sposób
odsłania się nam w całej prawdzie o sobie „ukazując” swe myśli.
Leszek Lesiczka
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JAROSŁAW GWOŹDZIK “Sceny pałacowe I” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Sceny pałacowe IV” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Sceny pałacowe III” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Odmienne stany Lucyny B cz. III” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Sceny pałacowe X” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Sceny pałacowe VII” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Sceny pałacowe IX” I nagroda i Złoty Medal

JAROSŁAW GWOŹDZIK “Studyjnie cztery Ania” I nagroda i Złoty Medal

ANNA KLINKOSZ “Dom który straszy” II nagroda i Srebrny Medal

TOMASZ OKONIEWSKI
“Choć kolorowa to trudna codzienność” III nagroda i Brązowy Medal

EWA CEGLAREK “Szkoła baletowa IV”
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.

BEATA PODWYSOCKA “Sztuka chodnikowa” Wyróżnienie

WITOLD KRÓL “Mewy na lodzie” Wyróżnienie
JAROSŁAW KULCZYŃSKI “Lampa” Wyróżnienie

TOMASZ JUSZKIEWICZ “Po drugiej stronie I” Wyróżnienie
JACEK MIĘKISZ “Niebieski duet” Wyróżnienie

przestrzeń

wyobraźni
Protokół
z posiedzenia Jury przyznającego nagrody główne w XI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
“PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

Jury:
przewodniczący
członkowie

Stefan Wojnecki - UA, ZDFP, ZPAF
Janusz Kostrzewski - AFRP, ZPAF
Leszek Lesiczka - Pryzmat, PTT
Rafał Jasionowicz - ZPAF
Władysław Nielipiński - ZDFP, WBPiCAK
Urszula Nieborak ZAP
Antoni Rut - ZDFP, ZAP, ZPAF, EkoArt

Na konkurs wpłynęło 613 prac 68 autorów. Z zakwalifikowanych do projekcji multimedialnej 210 prac 44 autorów,
Jury postanowiło nagrodzić prace następujących autorów:
I nagroda - 1000,- zł oraz
Złoty Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
JAROSŁAW GWOŹDZIK z Poznania za zestaw prac
II nagroda - 600,- zł oraz
Srebrny Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
ANNA KLINKOSZ z Koszalina za pracę pt.: „Dom który straszy”
III nagroda - 400,- zł oraz
Brązowy Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
TOMASZ OKONIEWSKI z Korczyna za całość prac
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.
EWA CEGLAREK za cykl prac pt.: “Szkoła Baletowa”
Wyróżnienia Fotoklubu RP
Beata Podwysocka z Olsztyna za cykl prac z cieniami
Witold Król z Poznania za całość prac
Jacek Miękisz z Warszawy za całość prac
Tomasz Juszkiewicz z Koszalina za pracę pt.: „Po drugiej stronie 1”
Jarosław Kulczyński z Poznania za pracę pt.: „Lampa”
Ponadto nagrodzeni otrzymali album do zdjęć Canpol
Poznań, dnia 16.08.2011 r.
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Podpisy Jury

Prace zakwalifikowane do projekcji multimedialnej
XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przestrzeń wyobraźni”
Jarek Yarki Bambynek Bielsko Biała „Julia”.
Zofia Bernatowicz Poznań „Bez tytułu”.
Leszek Błachnio Serock „Za szybą”.
Jan Brdej Marcinkowice „Uczta”.
Ewa Ceglarek Luboń „Motyli ogród 3, 4”, „Szkoła baletowa 1,3, 4”.
Iwona Czerniak Wrocław „Ja i czas”, „Moje życzenie”, „Muzyka wybrzmiała”, „Po sezonie”, „Spojrzenie”,
„Zabawki”, „Zgrzebane”.
Irena Dębosz Świdnica „Energia”, „She”.
Joanna Denes Wrocław „After”.
Krzysztof Glonek Włocławek “Rzeka”, “Wzgórze”.
Anna Grzechnik Zgorzelec „Chwile ulotne jak motyle”.
Jarosław Gwoździk Poznań „Odmienne stany Lucyny B cz. II i III”, „Sceny pałacowe I, II, IV, VII, IX, X”,
„Studyjnie cztery Ania”, „Studyjnie trzy Kasia”, „W hołdzie Felliniemu”, „Z życia wzięte III”.
Tomasz Juszkiewicz Koszalin „Akrobacje 1”, „Dawid i Goliat 2”, „Dawno temu”, „Gwiazda”, „Kosmos”,
„Na fali 3”, „Oczekiwanie”, „Opoka”, „Pandemonium”, „Po drugiej stronie 1”, „Wśród chabrów 1”, „Zachód”.
Anna Karczmitowicz Chełmek „Fale”, „Geometria”, „Kompozycja”, „Lustro wody”, „Odbicie”, „Okna”,
„Za szybą”.
Dorota Kiełkucka-Zając Kraków „Dotyk wiatru”.
Anna Klinkosz Koszalin „Dom który straszy”, „Impresja zimowa”, „Kwiaty”, „Mazowieckie wierzby”,
„Polne”, „Powrót z Łowiska”, „Spotkanie”, „Trzęsacz”, „Wyprawa”, „Zaułek”, „Zmyślenia”.
Joanna Kołodziejewska Warszawa „Kobieca”, „Zasłuchana”.
Łukasz Kretkowski Warszawa „Dworzec”, „Las”, „Po śladach”, „Zagubiona autostrada”.
Witold Król Poznań „Ale nogi”, „Axalp”, „Domy”, „Esy”, „Fruzia”, „Góry”, „Jesień”, „Maszynista”, „Mewy na
lodzie”, „Na spacerze”, „Pęd”, „Poranek”, „Powódź”, „Reje”, „Słupy”, „Taniec na ścianie”, „Uwięziona
łódka”, „Zimny poranek”, „Zygzaki”.
Jarosław Kulczyński Poznań „Galaktyka”, „Jesienna zawierucha”, „Lampa”, „Płonie las”, „Podział na
dwa”, „Rozbite niebo”, „Ściana poległych”, „Zimowy liść”.
Maciej Kuzior Luboń „Miejsca mojego miasta”, „Wymiar współczesności”.
Jacek Miękisz Warszawa „Autoportret”, „Centrum”, „Co nas kręci”, „Czerwony rower”, „Jeździec bez
głowy”, „Katyń”, „Niebieski duet”, „Niebieski w ruchu”, „Pałac się przegląda”, „Pokój z widokiem”,
„Złamana symetria”.
Katarzyna Naumiuk Warszawa „Lusterko”.
Tomasz Okoniewski Korczyna „Bieszczadne świtanie”, „Budzenie”, „Choć kolorowa to trudna
codzienność...”, „Cisza”, „Codzienność”, „Dywan”, „Kadrowanie klasyki”, „Łowcy zachodów”, „Razem
raźniej”, „Smolarz”, „Śniadanie”, „Strażnik lata”, „Wyalienowany”.
Grzegorz Pilny Przyszowice „Dusza”.
Beata Podwysocka Olsztyn „Brzezina”, „Fala”, „Geometria miasta”, „Lekcja geometrii”, „Na straży”,
„Niepodległość trójkątów”, „Rowerzystka”, „Sztuka chodnikowa”, „Trzy gracje”, „Układanka 1, 2”, „Utkane
z wyobraźni”, „W chmurach”, „Wibracje”, Zabawa z cieniem”, „Zona”.
Tomasz Przemski Zawady „Jestem patrzę”.
Stanisław Pytel Warszawa „Abyss”.
Maciej Rauer Kraków „Bez słów”, „Monitoring”, „W pogoni za marzeniami”.
Marcin Rawski Strzelno „Cisza”, „Okno”, „Zachód”.
Ewa Sierokosz Sandomierz „Dwa światy”, „Na skrzydłach”, „Odbicie”.
Agata Stanisławska Polkowice „Szkło w pniu”.
Olga Szewczuk Zamość „Egzystencja”, „Flora”.
Leszek Szostek Zgorzelec „Eksplozja”, „Wschód słońca 1, 2”, „Zachód słońca”.
Katarzyna Szulc Szyldak „Nimfa”.
Lidia Szulc Poznań „Palacz”, „Panta rhei”, „Parowozownia”, „Rozświetlona”.
Magdalena Tarach Zawiercie „Misz i Masz”, „Oko India”.
Paulina Teter Siepraw „Cykl tajemniczy las 1, 2”, „Portret zimowy”, „Solitude”.
Anna Toch Lądek Zdrój „Po burzy”, „Słońce i deszcz”.
Elżbieta Waszczuk Kołobrzeg „Morze”,„Na jeziorze”, „Poranek”, „Światło poranka”, „Zabawy ze światłem”
Andrzej Wojtkiewicz Poznań „Brzak”, „Droga na sabat”, „Erupcja”, „Goliat”, „Szereg”, „Szum
informacyjny”.
Natalia Zakrocka Kraków „Cienie”, „Inny wymiar”, „Noc”, „Powrót do domu”, „Sny”, „Spacer”, „Szpony”,
„Ucieczka”.
Maja Zembrzuska Michałowice „Autoportret”, „Dychotomie”, „Fantasmagorie”, „Lewy Górny róg 1”,
„W siną dal”.
Emilia Zielińska Poznań „Bez tytułu 2”, „Marilin Monroe”, „Starsi panowie dwaj”.
Andrzej Ziemkowski Poznań „Anioły”, „Hubertus”, „Katedra gotycka”, „Maska”, „Rotunda”, „Smoki”,
„Symetriady ważka”, „Szarańcza”, „Totem”.
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