
TAMARA DZIŚ – otwarcie 
wystawy pokonkursowej 
w Płocku

Wmuzeum Mazowieckim w Płocku 27 sierpnia 2021 roku 
odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Fotogra-

ficznego pt. TAMARA DZIŚ. Organizatorem całego przed-
sięwzięcia było wspomniane Muzeum jeszcze w roku 2020. 
Pomysłodawcy szukali zdjęć inspirowanych twórczością 
Tamary Łempickiej, lecz odnoszących się do współczesnych 
kontekstów. Prace nadesłało ponad 250 osób. Jury w składzie: 
Andrzej Świetlik, Artur Kras, Arcadius Mauritz i Grzegorz Pia-
skowski wybrało sześć zwycięskich prac (trzy nagrody i trzy 
wyróżnienia) oraz zakwalifikowało 24 do wystawy pokon-
kursowej. Rozstrzygnięcie nastąpiło z początkiem roku 2021, 
ale z powodu pandemii COVID-19 na wernisaż przyszło wszy-
stkim poczekać do końca sierpnia. 

Wręczając dyplomy, członkowie jury wspomnieli o burz-
liwych dyskusjach podczas wyboru najlepszych prac, ponieważ 
nadesłane zdjęcia reprezentowały wysoki poziom, różno-
rodność inspiracji, niebanalne podejście do tematu oraz wielość 
stylistyki i technik. Efektem trudnych wyborów jest ciekawa 
wystawa poprzedzająca o kilka dni otwarcie stałej prezentacji art 
déco w Płocku w nowym skrzydle Muzeum, gdzie znajdzie się 
jedyny w Polsce obraz Tamary Łempickiej. 

Po wręczeniu dyplomów rozmawiano o malarstwie i foto-
grafii z udziałem jury, uczestników konkursu oraz publiczności. 
Potem otwarto wystawę, na której obejrzeć można było 
interesujące fotografie, zastanowić się nad strategiami przy-
jętymi przez autorów prac wobec wyzwania, jakim było 
przekucie na język fotografii przemyśleń na temat malarstwa 
w stylu art déco.

Cieszę się, że miałem możliwość wzięcia udziału w kon-
kursie i że moja praca została wyróżniona. W porównaniu do 
znakomitych prac współautorów zdjęć naśladujących lub od-
wzorowujących obrazy czy styl Tamary Łempickiej, mnie 
przyświecała idea czerpania z jej twórczości i życia inspiracji do 
stworzenia własnej TAMARY DZIŚ w stylistyce, technice i spo-
sobie obrazowania, które uprawiam od jakiegoś czasu, a które 
zasadzają się na eksperymentowaniu z przestrzenią, arty-
stycznej teatralizacji i rysunku fotograficznym.

Zapraszam do obejrzenia wystawy trwającej do 14 wrze-
śnia, na której znakomicie widać, jak wiele jest sposobów na 
twórcze poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę komunikacji 
między różnymi sztukami wizualnymi. Na koniec wypada 
przyznać rację Davidowi Hockneyowi, że wszystko jest 
obrazem. Dziękuję Alisie Makarenko, Natalii Trafankowskiej 
i Sławkowi Andrzejakowi za udział w moim projekcie.
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