ArtyÊci zaproszeni na FotoArtFestival 2007
1. Stasys Eidrigevicius (Polska, ur. 1949) - znany i uznany malarz, plakacista, twórca ekslibrisów, rysunków, ilustracji
ksià˝kowych, happeningów, instalacji i fotografii.
2. Franco Fontana (W∏ochy, ur. 1933) - Êwiatowej s∏awy mistrz barwnej fotografii pejza˝owej o cechach abstrakcji
Jego prace sà w kolekcjach oko∏o 50 muzeów na ca∏ym Êwiecie. Ma na swoim koncie ponad 40 pozycji albumowych
i 400 wystaw. Laureat presti˝owych nagród fotograficznych, w tym japoƒskiej Photography Award przyznanej na 150lecie fotografii. Stale wspó∏pracuje z Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku i Centrum Pompidou w Pary˝u.
Jego nazwisko wymieniane jest w Êwiatowych opracowaniach o historii fotografii.
Pejza˝e w konfrontacji - Fontana nie stworzył jakiegoÊ stylu, ale wymyslił sposób patrzenia;
nie dokumentuje miejsc, ale zmienia je we własnym poszukiwaniu formy i koloru. Wyłapuje Êlady
pozostawione przez człowieka i przekształca je w obrazy, w których Êwiatło i barwa tworzà
zrównowa˝onà i zaskakujacà kompozycj´, dajàc mo˝liwoÊç ujrzenia Êwiata jako nieskoƒczonego
zapasu obrazów.
3. Joan Fontcuberta (Hiszpania, ur. 1955) - znakomity fotografik, kurator
wielu wystaw, znany pisarz i wydawca. cz´sto okreÊlany mianem filozofa fotografii.
Autor wielu tekstów na temat teorii fotografii. Wspó∏tworca i redaktor naczelny magazynu Photovision. Wyk∏adowca
fotografii w szkolnictwie wy˝szym. Dyrektor artystyczny festiwalu Fotografii w Arles w roku 1996. Autor ponad 20
monografii. Wystawy indywidualne, m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku i w San Fransisco, Museum of Fine
Arts w Houston oraz w George Eastman House w Rochester. W swych pracach fotograficznych i teoretycznych penetruje
problematyk´ prawdy, dwuznacznoÊci, pami´ci, poznania.
Pejza˝e bez pami´ci - Fontcuberta wykorzysta∏ oprogramowanie komputerowe
pozwalajàce na przekszta∏canie zdj´ç pejza˝owych w obrazy trójwymiarowe. Artysta
sk∏ada komputerowo fragmenty obrazów takich artystów jak: Turner, Cézanne, Dalí,
Stieglitz, Weston, i inni, interpretujàc za pomocà programu komputerowego ró˝norodne
pejza˝e jako “realne”. Kontury i rok∏ad tonalny tych malarskich lub fotograficznych prac
zostajà przekszta∏cone w trójwymiarowe góry, rzeki, doliny, chmury.
4. Fotoklub Polski (Polska, 1929-1939) - pierwsza polska ogólnokrajowa organizacja zrzeszajàca elit´ fotografików
z całej Polski. Jej celem by∏o propagowanie polskiej fotografii poza granicami kraju. Członkowie za∏o˝yciele to: Jan
Bułhak, Marian Dederko, Józef Kuczyƒski, Witold Romer i Tadeusz Waƒski. Obecnie kontynuatorami tradycji Fotoklubu
Polskiego jest Zwiàzek Polskich Artystów Fotografików (od roku 1947).

5. Misha Gordin (¸otwa/USA, ur. 1946) - urodzi∏ si´ w Rydze, ale od lat 70-tych mieszka w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie robi zawrotnà karier´ artystycznà w galeriach na Êwiecie. Artysta konceptualny
(fotomonta˝e wykonuje tradycyjnà metodà ciemniowà) i poeta.
Krzyk; Zwàtpienie - według artysty fotografia konceptualna jest wy˝szà formà wypowiedzi
artystycznej, która umiejscawia fotografi´ na równym poziomie z malarstwem, poezjà, muzykà
i rzeêbà. Taka forma wymaga wyjàtkowego talentu intuicyjnego patrzenia. Przekładajàc osobiste
idee na j´zyk fotografii udziela odpowiedzi na główne pytania dotyczàce egzystencji: narodzin,
Êmierci i ˝ycia.

6. Judith M. Horvath (W´gry, ur. 1952) - jedna z czo∏owych fotoreporterek w´gierskich,
fotograf freelance, ma na swoim koncie wiele wa˝nych wystaw organizowanych na ca∏ym
Êwiecie. Znana jest g∏ównie z prac przedstawiajàcych ˝ycie w´gierskich Romów.

7. Lukas Maximilian Hüller (Austria, ur. 1969) - artysta multimedialny, interesujà go
instalacje i prace wideo, oraz fotografia narracyjna. Pomimo m∏odego wieku ma na swoim
koncie kilkadziesiàt wa˝nych wystaw fotograficznych, organizowanych w galeriach na ca∏ym
Êwiecie. Jego prace znajdujà si´ ju˝ w kilkunastu Êwiatowych kolekcjach muzealnych.

7 grzechów głównych - Lukas Maximilian-Hüller (współpraca: Etienne Tombeux, Paulus Manker, Erwin Leder, The Tiger
Lillies, i inni) - zło˝ony projekt artystyczny (fotografia - teatr - film - instalacja), inspirowany pracami Hieronima Boscha
i zachodnim społeczeƒstwem XXI wieku. U podstaw tej multi-discyplinarnej pracy le˝y kwestionowanie czasu w fotografii,
prowadzàce ku fotografii narracyjnej, instalacji i wideo. Tu teatr, malarstwo, rzeêba, landart, architektura i muzyka
przenikajà si´ wzajemnie. 7 grzechów głównych nale˝y do kategorii parodii. W swej pracy autorzy wykorzystali elementy
patafizyki (nauki o wyimaginowanych rozwiàzaniach). Zało˝eniem jest tu, ˝e odbiorca odkrywa w obrazie pewne znaki,
odnoÊniki, zwiàzki ideowe, tylko dlatego, ˝e one w tym obrazie rzeczywiÊcie istniejà! W rzeczywistoÊci jednak, pierwszà
zasadà patafizyki jest to, ˝e nie ma reguł.

8. Karol Kallay (S∏owacja, ur. 1926) - wybitny pejza˝ysta i dokumentalista, czo∏owy fotografik
s∏owacki. Fotografowaç zaczà∏ w wieku lat 14 i ju˝ w tym samym roku mia∏ swoje pierwsze
sukcesy artystyczne. Niemiecki magazyn GEO przyzna∏ mu tytu∏ fotografa roku (1992).
Ma na swoim koncie kilkadziesiàt wystaw organizowanych na ca∏ym Êwiecie.
Jest autorem 39 autorskich albumów.
9. Michael Kenna (Wielka Brytania/USA, ur. 1953) - wybitny pejza˝ysta o Êwiatowej s∏awie, reprezentowany przez
oko∏o 20 agencji w Europie, USA, Australii i Azji. Autor kilkudziesi´ciu albumów. Rocznie robi oko∏o 14 wystaw
w galeriach na ca∏ym Êwiecie. W Polsce fotografowa∏ Auschwitz. Jego prace znajdujà si´ w dziesiàtkach stałych kolekcji,
mi´dzy innymi w: National Gallery w Waszyngtonie, Bibliothéque Nationale de Paris i Victoria and Albert Museum
w Londynie.
Pejza˝e / Landscapes - Intymne, czarno-bia∏e fotografie pejza˝owe, choç pozbawione ludzi,
wypełnione sà oznakami człowieczeƒstwa. Spokojne i tajemnicze, zawieszone pomi´dzy
realizmem a abstrakcjà, przedstawiajà sceny wzbudzajàce zadum´ i refleksj´. Poprzez swà
przejrzystoÊç i prostot´ sà raczej sugestià ni˝ opisem, przedstawiajàc zaledwie kilka elementów
pejza˝u, reszt´ pozostawiajàc do dopowiedzenia odbiorcy.

10. Aleksandras Macijauskas (Litwa, ur. 1938) - znany klasyk fotografii dokumentalnej, jeden z najwybitniejszych
fotografików litewskich, ch´tnie wystawiany w galeriach na ca∏ym Êwiecie. Twórca (w latch 60-tych) charakterystycznej
kompozycji, osiàganej dzi´ki obiektywom szerokokàtnym. Autor wielu albumów autorskich, opisujàcych ˝ycie codzienne.
Jego prace znajdujà si´ w wielu Êwiatowych kolekcjach fotografii. Piastowa∏ wiele wa˝nych funkcji w Zwiàzku Fotografów
Litewskich.
Fotografia - Kompozycja wymyÊlona przez Macijauskasa w latach 60-tych była wówczas
niespotykana. Deformacja i skrócenie perspektywy stworzyły specyficzny dystans w stosunku do
przedstawianej sytuacji i prowokowały nie tylko na płaszczyênie psychologicznej i społecznej, ale
równie˝ na polu zrozumienia metafizycznego. ZdolnoÊç koncentrowania tematu głównego zdj´cia
na pierwszym planie, a równoczeÊnie do tworzenia wra˝enia dominacji tego tematu w całym
obrazie to jedna z podstawowych cech, charakterystycznych dla fotografii Macijauskasa oraz
warunek wst´pny dla uznania jej za dzieło uniwersalne i metaforyczne zarazem.
11. Michal Macku (Czechy, ur. 1963) - absolwent praskiego Instytutu Fotografii Artystycznej. Autor zajmuje wyjàtkowe
miejsce w m∏odej czeskiej fotografii i jego prace znajdujà si´ ju˝ w wielu kolekcjach muzealnych. Jako jedyny stosuje
wymyÊlonà przez siebie technik´, którà nazwa∏ “gellages” (po∏àczenie s∏ów - “collage” i “gelatine”). Jest równie˝
autorem filmów wykonanych (wspólnie z telewizjà w Brnie) tà technikà. Artyst´ interesuje tematyka przemijania
i destrukcji. Ostatnio wykonuje prace, które sà szklanymi obiektami.
˚ela˝e, pigmenty i obiekty szklane - "˚ela˝” polega na nakładaniu naÊwietlonej fotograficznej
˝elatyny na papier. Rezultatem jest nowy, zło˝ony obraz o drobnoziarnistej strukturze. W swoich
pracach artysta u˝ywa nagiego ludzkiego ciała, przewa˝nie swojego. Te prace umieszczajà ciało
w nowych sytuacjach, kontekstach, rzeczywistoÊciach, sprawiajàc, ˝e ich “prawdziwa” realnoÊç staje
si´ relatywna. Artyst´ interesujà kwestie etycznej i wewn´trznej wolnoÊci.

12. Peter Marshall (Wielka Brytania, ur. 1945) - dokumentalista pracujàcy od ponad 10 lat na zlecenie Muzeum
Londyƒskiego. Pisze dla najwi´kszego portalu fotograficznego na Êwiecie - Photography About. Autor licznych wystaw.
13. Sarah Moon (Wielka Brytania/Francja, ur. 1940) - s∏awa fotografii Êwiatowej. KiedyÊ - modelka. Obecnie - s∏ynna
artystka, zajmujàca si´ fotografià mody i filmami reklamowymi. Robi zarówno zdj´cia czarno-bia∏e, jak i barwne.
Autorka wielu istotnych wystaw indywidualnych i filmów autorskich.
14. Alex ten Napel (Holandia, ur. 1958) - portrecista, pracuje na zlecenie dla kilku agencji reklamowych
i magazynów ilustrowanych. Autor kilku wystaw indywidualnych.
Wodne portrety - Holandia to kraina wody. Holenderscy rodzice Êwiadomi sà czyhajàcych zagro˝eƒ
i dlatego zabierajà ju˝ małe dzieci na basen na lekcje pływania, gdzie doÊwiadczeni instruktorzy
uczà ich, ˝e woda jest przyjacielem człowieka. (...) To tu, na basenie, Alex ten Napel wpadł na swój
fotograficzny pomysł. Artysta jest obdarzony rzadkà kombinacjà cierpliwoÊci i zdecydowania. Potrafi
obdarowaç odbiorc´ swà intuicyjnà pewnoÊcià, pozwalajàcà na uchwycenie właÊciwego momentu
i uczynienie go ponadczasowym.
15. Jose Raota (Argentyna) - reporter, pejza˝ysta, fotograf freelance, który wypracowa∏ swój rozpoznawalny styl.
Interesuje go cz∏owiek i jego ˝ycie. Autor wielu wystaw. Cz∏onek agencji Camera Press i Stock Photo.
Fotografia - Dla José Luisa Raoty, fotografia to suma profesjonalizmu i pasji. Ten wspaniały fotograf
argentyƒski przez lata wypracował swój własny styl i jest łatwo rozpoznawalny nie tylko dla ekspertów.
Jego zdj´cia charakteryzujà si´ silnym kontrastem mi´dzy jasnymi ciemnymi pratiami obrazu. Artysta
wie jak tworzyç fotografie za pomocà aparatu i sprawiç, ˝e sà one zawsze pełne patetyzmu i czułoÊci
zarazem.
16. Pedro Raota (Argentyna, 1934-1986) - utytu∏owany fotoreporter prasowy o Êwiatowej
s∏awie. Laureat kilkuset wa˝nych nagród przyznawanych na ca∏ym Êwiecie, a w tym: II nagrody
na Festiwalu w Cannes w roku 1967. W roku 1969 otrzymuje holenderskà nagrod´ Najlepszego
Fotografa Âwiata, a w roku 1986 zostaje umieszczony na belgijskiej liÊcie 10 najlepszych
fotografów Êwiata. Wi´kszoÊç jego prac znajduje si´ w Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej w Buenos
Aires. Wyróêniony wystawà indywidualnà w s∏ynnym Museum of Modern Art w Nowym Jorku.
Autor wystaw organizowanych w galeriach sztuki na ca∏ym Êwiecie oraz autor kilku monografii.
17. Naomi Rosenblum (USA) - znana i ceniona w Êwiecie krytyk sztuki i fotografii, teoretyk, pisarz, wyk∏adowca,
ma tytu∏ doktora historii sztuki. Autorka najwi´kszego opracowania o historii fotografii Êwiatowej (World History
Photography) oraz historii fotografii kobiecej (History of Women Photographers). Kuratorka wielu wystaw fotografii
amerykaƒskiej i Êwiatowej.
18. Nina Rosenblum (USA) - dyrektor artystyczny i scenarzysta filmów dokumentalnych,
producentka filmowa, prezes jednego z najwa˝niejszych w Êwiecie studia filmów dokumentalnych
- Daedalus Productions. Autorka wielu filmów dokumentalnych i krótkometra˝owych, w tym
o fotografach (np. o Lewisie Hine czy Walterze Rosenblum) i muzykach (np. o muzyce Jimiego
Hendrixa). W roku 1992 nominowana do Oskara za film pt. Liberators: fighting on two fronts in
World War II. W roku 1994 otrzyma∏a presti˝owà w Êwiecie filmowym nagrod´ Emmy. Pracuje dla
znanych stacji telewizyjnych w USA i w Europie. Cz∏onek Directors` Guild of America oraz Academy
of Motion Picture Arts and Sciences; Women in Film; Independent Feature Project; International
Documentary Association. Nagradzana na wielu festiwalach filmowych organizowanych na ca∏ym
Êwiecie.
19. Walter Rosenblum (USA, 1919 - 2006) - fotoreporter Êwiatowej s∏awy, cz∏onek nowojorskiej Foto Ligii,
s∏ynnej grupy fotografów dokumentalnych. Wyk∏adowca sztuki. Stypendysta Fundacji Guggenheima. Jego prace
sà w kolekcjach ponad 50 muzeów na Êwiecie. Autor kilku monografii.
Przesłanie prosto z serca - Walter Rosenblum był przekonany, ˝e to dusza jest najwa˝niejszà
stronà ludzkiej egzystencji. Ta myÊl przewodziła jego pracy przez niemal pi´çdziesiàt lat.
Pozostał niewzruszony w swej miłoÊci do prostego, czarno-białego obrazowania. Rosenblum
zwracał uwag´, aby jego zdj´cia posiadały wszelkie cechy formalne charakterystyczne dla
fotografii. To właÊnie oraz jego współczujàcy stosunek do fotografowanych wyró˝niało jego

zdj´cia. Rosenblum ˝ył w burzliwych czasach, znaczonych wysiłkami podejmowanymi w Stanach Zjednoczonych i na
całym Êwiecie w kierunku osiàgni´cia praw obywatelskich i ekonomicznej sprawiedliwoÊci. Zawsze wspierał t´ walk´
o równoÊç społecznà, ale jego fotografie skupiajà si´ raczej na jednostce ni˝ na abstrakcyjnych ideach politycznych
czy społecznych. Jego przesłanie pochodziło prosto z serca i zawsze wyra˝ało pragnienie oddania czci człowieczeƒstwu,
którym ka˝dy z nas jest obdarzony - o czym Walter Rosenblum był niezmiennie przekonany.
20. Dalang Shao (Chiny) - dziekan Departmentu Fotografii w Wy˝szej Szkole Sztuk Pi´knych
na Uniwersytecie Finansów i Ekonomii. W roku 1994 i 1996 Amerykaƒskie Towarzystwo
Fotograficzne umieÊci∏o jego nazwisko na liÊcie najwa˝niejszych 25 fotografów Êwiata. Autor
kilku pozycji albumowych o fotografii pejza˝owej.
21. Du Shao (Chiny, 1910-1970) - klasyk chiƒskiej fotografii pejza˝owej, której poÊwi´ci∏ si´ poczàwszy od koƒca
II Wojny Âwiatowej. WczeÊniej zajmowa∏ si´ reporta˝em. Jego prace by∏y szeroko publikowane. Zdoby∏ wiele nagród.
Fotografia pejza˝owa - Unikalne fotografie Du Shao silnie przesiàkni´te sà stylem tradycyjnej
sztuki chiƒskiej i cz´sto sà porównywane to lokalnej poezji. Du Shao ci´˝ko studiował i
pracował przez całe ˝ycie, aby wyraziç w swych fotografiach uczucia. Jego zdaniem u podstaw
dobrej fotografii le˝y myÊl, b´dàca przedłu˝eniem umysłu fotografa. “Posuwaj si´ kawałek po
kawałku, ka˝dego dnia, a sukces nadejdzie” - to lekcja z jego fotografii.

22. Jiaye Shao (Chiny, ur. 1939) - jeden z czo∏owych fotografów chiƒskich.
We w∏adzach Zhejiang Photographers’ Association i Wenzhou Photographers’
Association. Laureat wielu presti˝owych nagród i autor licznych wystaw
oraz kilku albumów o tematyce pejza˝owej.

23. Georgy Stalter (W´gry, ur. 1956) - Êwietny fotoreporter w´gierski, laureat wielu
nagród i autor licznych wystaw oraz publikacji. Znany jest g∏ównie z prac przedstawiajàcych
˝ycie w´gierskich Romów. Obecnie "wolny strzelec".

24. Mitra Tabrizian (Iran/Wielka Brytania) - znana w Êwiecie dokumentalistka i filmowiec, zaliczana do wa˝niejszych
wspó∏czesnych fotografików w Wielkiej Brytanii. Jej prace sà w sta∏ych kolekcjach Victoria & Albert Museum
(Londyn), Arts Council of Great Britain, Institute of Contemporary Art (Boston, USA), Alvar Aalto Museum (Finlandia);
Museum of Folkwang (Essen, NIemcy). Jest autorkà kilku ksià˝ek i laureatkà wielu presti˝owych nagród filomowych
i fotograficznych.
Przekroczyç granice - Umieszczone w przyszłoÊci, fragmenty ˝ycia codziennego portretujà
wydarzenie, w którym coÊ poszło nie tak! Mamy tu wi´c momenty z przyszłoÊci, a w ka˝dym
z nich czyha "katastrofa", kiedy to sprawy sà zawieszone na granicy... Ale byç mo˝e granica
została ju˝ przekroczona i katastrofa jest nieunikniona, a my wreszcie zauwa˝amy, ˝e
post´puje ona z całà swojà siłà.
25. Mariusz Wideryƒski (Polska) - prezes Zwiàzku Polskich Artystów Fotografików.
Autor wielu albumów autorskich i wystaw.
Wi´kszoÊç artystów wystawi swe prace w Polsce po raz pierwszy.

