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Dlaczego my? Co nas łączy? Na pewno czas i miejsce, w którym
żyjemy, ulice po których chodzimy, most, na którym się mijamy i kluby,
gdzie możemy się spotkać. Wspólni przyjaciele i znajomi, galerie oraz
inne miejsca sztuki. Przemyśl, którego paradoksalnie nie uczyniliśmy
tematem naszej wystawy.
Łączy nas również podobna droga, którą musieliśmy pokonać, aby
wejść do grona Związku Polskich Artystów Fotografików, wspólny
jest także Świętokrzyski Oddział ZPAF, do którego należymy. I tu
podobieństwa się kończą. Wszyscy troje traktujemy fotografię, jako
medium bardzo osobiste, pozwalające znaleźć własny sposób wyrazu.
Posługując się tym samym językiem przekazujemy różne treści.
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Wspólny mianownik, członkostwo w Oddziale Świętokrzyskim
ZPAF to fakt, który nie przesądza o niczym. Zdarzył się, jako wynik
poszukiwań artystycznych i w niczym naszych dróg twórczych
nie zmienił. Pozwala nam to jednak, całej trójce, uczestniczyć
w działaniach społeczności fotograficznej, w wystawach, przeglądach,
konkursach i projektach organizowanych przez ZPAF oraz inne grupy
twórcze. Jesteśmy aktywni również w Przemyślu, np. bierzemy udział
w kolejnych edycjach wystawy intermedialnej „Nagroda artystyczna
im. Mariana Strońskiego”, gdzie konfrontujemy swoje prace
z przedstawicielami innych dziedzin sztuki. Obecna wystawa jest więc
okazją do pokazania tego, czym się zajmujemy.
Autorzy wystawy
			
						

Beata Jędruch
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, nr leg 1065.
Udział w wystawach w kraju: doroczne wystawy Towarzystwa „White Photo Gallery” w Przemyślu - 1995 - 1999,
udział w festiwalu fotografii Przemyśl - 1998, 1999, pokonkursowa „Foto Odlot” Rzeszów - 1998 (wyróżnienie), 2000,
pokonkursowa „Złota Muszla” Koszalin - 1999 (nagroda), 2000, pokonkursowa „Dziecko niepełnosprawne” Warszawa
- 2000 (wyróżnienie), „Black and White” Krasiczyn - 2002, „Salon Portretu” Przemyśl - 2006, zbiorowa „Black and
White” Kielce - 2007, indywidualna „Nie taki Cygan straszny” Przemyśl - 2006, Jarosław - 2007, Rzeszów - 2007,
„Ecce Homo” Jarosław - 2007, „Jazz bez” Przemyśl - 2008, Konfrontacje fotograficzne „Tylko jedno zdjęcie” Jarosław
- 2008, 2009, „Buriacja i okolice” Toruń 2012, udział w projekcie „Roma Community Children in Medzilaborce - 2013,
„Majdan 4 miesiące później” Jarosław - 2014, 3 edycje wystawy pokonkursowej im. Mariana Strońskiego Przemyśl,
Wystawy za granicą: poplenerowa „Ulica Warhola” Medzilaborce (Słowacja) - 1998, „Modelki” Lwów (Ukraina) - 1999,
„Black and White” Lwów - 2000, 2002, Humenne (Słowacja) - 2000, „Oblicze miasta” Lwów - 2006, poplenerowa
„Karpaty” Lwów - 2006, „Z miłością do kobiety” Lwów - 2006, 2007, projekt „Romskie Getto” Lwów - 2013.
„Dialog”
Prezentowane fotografie są częścią projektu, który nazwałam „Dialog”. Są one efektem spotkań z zaproszonymi,
znajomymi osobami. Podczas sesji pomiędzy nami budował się twórczy kontakt. Każda z tych osób wnosiła do
fotografii coś od siebie. Czasem konieczne były kompromisy. Wreszcie, po konsultacjach wybraliśmy jedną fotografię
do prezentacji.
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Dialog (2017-2018)

Grażyna Niezgoda
Dyplom na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskała w 1971 roku. Fotografka, antykwariuszka, galerzystka, krytyk sztuki,
rzeczoznawczyni Ministra KiDN z zakresu oceny i wyceny sztuki. W Związku Polskich Artystów Fotografików jest od
1999 roku, nr leg. 778.
Prowadziła dwie galerie sztuki współczesnej w Przemyślu: Galerię Fredry 5 oraz Galerię Ok(N)o, która działała
w przestrzeni publicznej (24/7). Jako autorka tekstów m. in. współtworzyła album „25 x Słonne” oraz 3 i 4 tom „Sztuki
Podkarpacia”; prowadziła dział sztuki w Nowej Okolicy Poetów. Autorka dwudziestu dwóch wystaw indywidualnych,
m. in.: w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (1998, 2004); Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa (2000); Galerii
ZPAF 0kregu Świętokrzyskiego (2000); „Ty poeto” - Centrum KiSON „Moliere” Kraków; Galerii Rogatka Radom
(2008); „22 poetów współczesnych w fotografii Grażyny Niezgody”, wystawa plenerowa w Muzeum Gałczyńskiego
w Praniu na Mazurach (2012). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, przeglądach i plenerach interdyscyplinarnych
i fotograficznych m. in. w ważniejszych wystawach kieleckiego i warszawskiego środowiska fotograficznego oraz
przemyskich wystawach plastycznych, m. in. Artefakty 2012. Współpracuje z większością polskich periodyków
literackich oraz z wydawnictwami - co zaowocowało wystawą „Twarze między wierszami. Książki ilustrowane
fotografiami Grażyny Niezgody”, 2007 prezentującą kilkadziesiąt tomików literackich. Jej dorobek przedstawiano m.in.
w: „Fotografowie 1946-2006”. Słownik biograficzny fotografów polskich”; albumach: „Mistrzowie polskiego pejzażu”;
„Sztuka fotografii”; „25 x Słonne”, „Sztuka Podkarpacia”.; w audycjach radiowych np. Hanny Marii Gizy „W obiektywie”,
pr. II PR (2007) i telewizyjnych.
Udział w aukcjach DA Rempex „Polska fotografia kolekcjonerska”, (2007, 2008). Aukcja indywidualna w Portalu Artinfo
„Grażyna Niezgoda - fotografia”. O jej fotografii pisali: Bohdan Zadura, Marzanna Wróblewska, Grażyna Stojak, Stanisława
Zacharko i in.; wiersze o jej zdjęciach: Piotr Matywiecki, Jacek Napiórkowski, Krzysztof Lisowski. Prace w zbiorach:
Muzeum Narodowego ZP w Przemyślu, Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, ZPAF Warszawa, ZPAF Kielce, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu;
w kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwajcarii, USA, Anglii, Szwecji i Słowacji. W latach 1995 - 2014 dokumentowała
Międzynarodowe Spotkania Artystów Słonne, a 1998 - 2010 tworzyła portretowy zapis Przemyskiej Wiosny Poetyckiej.
Wraz z Kazimierzem Wiśniakiem opublikowała album „Narodziny obrazu”, 2010, dwugłos o procesie twórczym
wybitnego malarza za lata 1999-2009. Laureatka Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego, 2009, oraz
Stypendium Prezydenta Przemyśla, 2000. W 2012 roku została odznaczona Złotą Odznaką za Opiekę nad zabytkami
oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej. Pracuje w cyklach: Struktury, Portret, Pracownie, Martwa natura.
Grażyna Niezgoda jako tworzywa do swoich abstrakcyjnych, strukturalnych kompozycji używa otaczającej ją
rzeczywistości, obiektów z domu, pejzażu, fragmentów miasta. Wychodzi z założenia, że w każdym miejscu, nieustannie,
światło buduje gotowe kompozycje, momenty, kiedy najmarniejszy, najbrzydszy na świecie obiekt przeżywa swoją
wielkość. Jej praca to próby przyłapywania przedmiotów w ich momentach blasku i świetności. To, co dla artystki jest
świadomym i żmudnym poszukiwaniem formy, dla odbiorcy - jak to ujął Jarosław Markiewicz - jest poezją.
(Hanna Maria Giza)
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Kompozycja bez tytułu, 2014 - fotografia barwna

Jacek Szwic
Artysta fotografik, dziennikarz, członek Związku Polskich Artystów Fotografików /nr. leg. 775/.
Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych, miał 38 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą /Francja, Grecja,
Irlandia, Słowacja, Ukraina /. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Andy Warhola w Medzilaborcach, w Muzeum
Fotografii w Arles, w Galerii „Światło i cień” we Lwowie, Galerii Domu Polskiego w Dublinie oraz w galeriach krajowych
i zbiorach prywatnych.
Zorganizował wiele plenerów i akcji artystycznych, między innymi dwie edycje Międzynarodowego Festiwalu Fotografii
w Przemyślu (1998, 99). Założył międzynarodową grupę twórczą Black & White. Przez dziesięć lat prowadził White
Photo Gallery w Klubie Niedźwiadek w Przemyślu, jest kuratorem Małej Galerii Fotografii w Muzeum Narodowym Ziemi
Przemyskiej. Był autorem i kuratorem międzynarodowego projektu „The Limits of the document” realizowanego przez
Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W ramach „Roma Decade” uczestniczył w autorskim projekcie Community
Children in Medzilaborce. W 2014 roku w ramach stypendium twórczego Prezydenta Miasta Przemyśla przygotował
autorski projekt „Pracownie przemyskich artystów”. W 2016 roku zrealizował wystawę „Rozstrzelane Szyrokine”.

Od wielu lat kontynuuję cykl „All is real”. Interesują mnie ludzie w sytuacjach, które prowokują pytania - kto?, co?,
dlaczego?. Odpowiedzi na nie jest tyle, ilu odbiorców i każdemu pozostawiam dowolność interpretacji, wynikającą
z jego doświadczeń albo też fantazji.
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