
ANDRZEJ HAJDASZ
PROJEKTY



ANDRZEJ HAJDASZ. Plastyk fotograf. Absolwent Wielkopolskiej Szkoły Fotografii, Master Class WSF 

w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat konsekwentnie fotografuje pracę muzyków, tan-
cerzy i choreografów. Dokumentował m.in. koncerty poznańskiego festiwalu Made in Chicago we 
współpracy z dyrektorką Jazz Institute of Chicago Lauren Deutsch i współzałożycielem festiwalu 
Wojciechem Juszczakiem oraz spektakle Polskiego Teatru Tańca za życzliwym przyzwoleniem ów-
czesnej dyrektorki – Ewy Wycichowskiej. Materiał ukazywał się regularnie jako publikacje prasowe. 

Potem z poznanymi w PTT artystami realizował projekty konceptualne i kreacyjne w przestrzeni miej-
skiej. Współpraca z Alisą Makarenko, Agnieszką Fertałą, Adą Ogorzałek, Marcinem Motylem, Sze-
cherezadą Kondratowicz, Moniką Błaszczak zaowocowała wieloma akcjami twórczymi, czego 
efektem jest bogate archiwum fotograficzne. 

Rysunki fotograficzne (fotokompozycje) stały się zwieńczeniem dążeń do tworzenia w kadrze włas-
nego teatru światła, ruchu, emocji, fantazji, o nadawaniu znakom nowych znaczeń i o czytaniu 
obrazów jak tekstów. Składają się one na kilka zrealizowanych projektów fotograficzno-choreo-
graficznych (Odwaga patrzenia, Świątynia sztuki, Historie szalonych kapeluszy, Załamanie fal, 
Tamara, Między wolnością a strachem czy Eksperymenty z przestrzenią), wykorzystujących zabieg 
artystycznej teatralizacji, 

Efektem jednego z nich była wystawa autorska pt. Odwaga patrzenia zaprezentowana w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Poznaniu w 2020 roku, z której relacja znajduje się w magazynie kulturalnym 
POZKULTURA prowadzonym przez Agnieszkę Nawrocką (emisja 30.01.2020, TVP 3 Poznań, g. 18.00). Pro-
gram dostępny jest również pod adresem: https://poznan.tvp.pl/46441177/30012020. Wystawie towarzy-
szyła projekcja filmu opowiadającego o pracy nad jedną z fotokompozycji. Film udostępniony jest  pod 
adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NLLQtDuqOBA. W takcie trwania wystawy miał miejsce 
spektakl-performans pomysłu autora fotokompozycji w choreografii Alisy Makarenko, która  porusza-
ła  się wśród widzów-statystów. Spektakl został udokumentowany i jako film pt. Za drzwiami udostę-
pniony na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=8pH4Z4VbFn8.

Spektakl pt. Muzeum emocji w choreografii Agnieszki Fertały pośród czternastu wielkoformatowych 
prac z trzeciego cyklu na otwarcie wystawy miał swoją przedpremierę w 2020 roku Zakrzewie  
w Domu Polskim. Projekt sfinansowany ze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury na rok 2020. 

Prócz realizacji własnych projektów autorskich uczestniczy także w przedsięwzięciach fotograficz-
nych jako członek grupy Fotokolektyw „Punkt Alarmowy Syrena”, których efektem było kilka wystaw. 
Po dwóch z nich językiem ruchu oprowadzała Alisa Makarenko (zwiastun filmowy dostępny jest pod 
adresami: https://www.youtube.com/watch?v=bicgQX9EZSk).

Kontakt: andrzej@bah.poznan.pl lub przez stronę www.bah.poznan.pl 

którą charakteryzuje zamiłowanie do widowiskowych form wyrazu, skłon-
ność do ekspresyjnych gestów i eksponowania swoistej sztuczności. 

ANDRZEJ HAJDASZ



„Oblicza Wielkopolski” (Galeria MM / Poznań / 2007 / pokonkursowa / wyróżnienie).

„Dawne cerkwie Łemków” (Coffee House / Poznań / 2010 / indywidualna).

Dyplomy Wielkopolskiej Szkoły Fotografii (Poznań / 2011 / zbiorowa). 

Dyplomy Master Class Wielkopolskiej Szkoły Fotografii (Poznań / 2016 / zbiorowa). 

Master Class w Śremie (Biblioteka Publiczna / Śrem / 2017 / zbiorowa).

„Dzień dobry, Panie Ebbig!” (Poznań / 2018 / zbiorowa).

„Człowiek twórca” (Biblioteka Publiczna / Duszniki Wielkopolskie / 2018 / zbiorowa).

„Metamorfozy. Odsłona 1” (Poznań / 2018 / zbiorowa).

„Przychodzą nowe historie. Śladami poznańskich Żydów” (Galeria Studio / Poznań / 2018 / 
pokonkursowa / I miejsce i wyróżnienie).

„Dzień dobry, Panie Ebbig!” (Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego / Poznań / 2018/2019 / 
zbiorowa).

„Odwaga patrzenia” (Galeria Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Poznań / 2020 / 
indywidualna). 

Performans „Za drzwiami” (Poznań / 2020 / pomysł, realizacja i montaż Andrzej Hajdasz / film 
w dostępie otwartym https://www.youtube.com/watch?v=8pH4Z4VbFn8).

Wystawa czternastu prac w dużym formacie, odsłanianych podczas spektaklu „Muzeum emocji”, 
który sfinansowano ze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury na rok 2020, przedpremiera 10 października 2020 roku (Dom Polski / Zakrzewo / 2020 / 
indywidualna). 

„Tamara dziś” (Muzeum Mazowieckie / Płock / 2020/2021 / pokonkursowa / wyróżnienie). 
Ogłoszenie wyników w grudniu 2020 roku, wystawa planowana 27 sierpnia 2021 roku.

Publiczna prezentacja rysunku fotograficznego VERAIKON (Poznań / 2021 / indywidualna).

Wystawa czternastu prac w dużym formacie, odsłanianych podczas spektaklu „Muzeum emocji”, 
który sfinansowano ze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury na rok 2020, premiera 4 lipca 2021 roku (Dom Polski / Zakrzewo / 2021 / indywidualna). 

WYSTAWY



WYBRANE PROJEKTY ZREALIZOWANE





Prace składające się na ten projekt pochodzą z lat 2018–2019. 
Powstały przy życzliwej pomocy wielu osób, którym autor serde-
cznie podziękował za współpracę. Tancerkom i tancerzom  Ali-
sie Makarenko, Agnieszce Fertale, Adzie Ogorzałek, Marcinowi 
Motylowi, autorce wypożyczonych kostiumów Adrianie Cygan-
kiewicz. Fragment jednej z prac powstał w trakcie realizacji pro-
jektu „Metamorfozy” przez Fotokolektyw „Punkt Alarmowy Syre-
na”, którego autor jest członkiem. Tu szczególne podziękowania 
za inspirację i wizerunek wyraził pod adresem Anny Kaźmier-
czak, Mariusza Holeczka i Martina Buscherm hle. Za wsparcie 
merytoryczne oraz krytyczne spojrzenie słowa wdzięczności 
autor skierował do Janusza Oleksy. Podziękował również Galerii 

 za przygotowanie wystawy, szczegól-
nie zaś Blance Mrowickiej za zaproszenie i pomoc. 

Oprac.  BAH

ö

Biblioteki Uniwersyteckiej

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-BuschermöhleFot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle
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 Na zdjęciach goście uczestniczący w otwarciu wystawy prac fotograficznych Andrzeja Hajdasza.



Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle Fot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Fot. Elżbieta Wawrzyniak-BuschermöhleFot. Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle
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 Na zdjęciach goście zaproszeni na wernisaż i autor oprowadzający po wystawie.



ANDRZEJ HAJDASZ – fotograf. Absolwent Wielkopolskiej 
Szkoły Fotografii, Master Class WSF w Poznaniu i Politechniki 
Poznańskiej. Od wielu lat konsekwentnie fotografuje pracę 
muzyków, tancerzy i choreografów. Dokumentował m.in. kon-
certy poznańskiego festiwalu Made in Chicago we współpracy 
z dyrektorką Jazz Institute of Chicago Lauren Deutsch oraz 
spektakle Polskiego Teatru Tańca za życzliwym przyzwole-
niem jego ówczesnej dyrektorki – Ewy Wycichowskiej. Ma-
teriał ukazywał się regularnie jako publikacje prasowe. Potem 
z poznanymi w PTT artystami realizował projekty konceptual-
ne i kreacyjne w przestrzeni miejskiej. Współpraca z Alisą 
Makarenko, Agnieszką Fertałą, Adą Ogorzałek, Marcinem 
Motylem, Szecherezadą Kondratowicz, Moniką Błaszczak 
zaowocowała wieloma akcjami twórczymi, czego efektem jest 
bogate archiwum fotograficzne. Fotokompozycje stały się 
zwieńczeniem dążeń do tworzenia w kadrze własnego teatru 
światła, ruchu, emocji, fantazji, o nadawaniu znakom nowych 
znaczeń i o czytaniu obrazów jak tekstów. Prócz realizacji wła-
snych projektów autorskich uczestniczy także w przedsięwzię-
ciach fotograficznych jako członek grupy Fotokolektyw „Punkt 
Alarmowy Syrena”, których efektem było kilka wystaw. Po 
dwóch z nich językiem ruchu oprowadzała Alisa Makarenko. 

Materiały filmowe dostępne są pod adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=NLLQtDuqOBA
https://www.youtube.com/watch?v=bicgQX9EZSk

https://poznan.tvp.pl/46441177/30012020

Relacja z wystawy w magazynie kulturalnym POZKULTURA 
prowadzonym przez Agnieszkę Nawrocką, emisja 30.01.2020, 
TVP 3 Poznań, g. 18.00, dostępnym również pod adresem:

 
Kontakt z autorem prac przez stronę: 
www.bah.poznan.pl/kontakt/

Fot. Andrzej Hajdasz Fot. Andrzej Hajdasz

 Na zdjęciach Ada Ogorzałek, jedna z występujących na obrazach tancerek, zaproszona do gry spojrzeń.

Fot. Andrzej Hajdasz Fot. Andrzej Hajdasz
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Fragment rysunku fotografcznego VERAIKON  Andrzeja Hajdasza Kadr ukazujący tworzenie kolejnej przestrzeni wizualnej podczas prezentacji rysunku fotograficznego. 

Publiczna prezentacja rysunku 
fotograficznego VERAIKON  
Andrzeja Hajdasza i jego 
eksperymenty z przestrzenią

W

w rozproszeniu i w zadumie. Bacznie obserwują  rzeczywistość  następną warstwę wizualną dokumentuje fotograf na kolejnym 
na  zewnątrz, gdzie widzimy na pierwszym planie rysunku plecy zdjęciu. Jego amiarem jest i tym razem teatralizacja artystycz-
i cienie przybyłych do wewnętrznej galerii obserwatorów. Patrzą na, którą charakteryzuje zamiłowanie do widowiskowych form 
też na nas, którzy widzimy obraz powieszony w przestrzeni wyrazu, skłonność do ekspresyjnych gestów i eksponowania 
wystawienniczej. Fotograf nie ustaje w eksperymentowaniu swoistej sztuczności oraz podejmowanie gry z widzem, bowiem 
z przestrzenią. Na krzesłach „przed obrazem w obrazie” po- rzeczywistość najpierw zamknięta w kadrze oddziałuje na patrzą-
jawiają się widzowie, jakby w drugim rzędzie, i rzucają kolejny, cego i wchodzi z nim wrelację. Wszystko po to, by ukazać coś więcej  dniach 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku w Poznaniu 
własny cień  –  odcisk  swojej obecności. Tę obecność  tworzącą niż tylko pozór. Autor nie kryje fascynacji pracami Antona Solo-dostępna była publiczna prezentacja rysunku fotogra-

moukhy i Davida Hockneya oraz podkreśla rolę współpracy z cho-ficznego VERAIKON z cyklu Między wolnością a strachem An-
reografką  Alisą Makarenko.                                           Oprac. BAHdrzeja Hajdasza. Praca powstała w roku 2020 w czasie pande-

mii, kiedy to wszelka aktywność człowieka stała się balanso-
waniem między wolnością a strachem. Uczucie to towarzyszy 
nam w trakcie prezentacji. Goście zaglądają tu pojedynczo z twa-
rzami  zasłoniętymi  covidowymi  maseczkami.

Także prawdziwe oblicze centralnej postaci na obrazie skry-
wa maska, chusta, spod której delikatnie wyłania się jej wizeru-
nek. Obok niej widzowie uwięzieni „w obrazie w obrazie” siedzą

z

Kadr ukazujący tworzenie kolejnej przestrzeni wizualnej podczas prezentacji rysunku fotograficznego
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Goście zaglądają tu pojedynczo z twarzami 
zasłoniętymi maseczkami. Fotograf utrwala każdą 

postać osobno, tworząc następną warstwę 
wizualną, powstałą po zestawieniu kolejnych ujęć. 

Potęguje tym samym wrażenie irracjonalności 
tego wyimaginowanego spotkania.

Rysunek fotograficzny,  Andrzej Hajdasz, 2021



PLANOWANE PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI



PROJEKT SWIATYNIA SZTUKI to efekt działań w przestrzeniach nieistniejących, lecz możliwych, 

tancerzy-choreografów i fotografa. Realizacja jest próbą połączenia wrażliwości wyrażonej dwoma 
językami artystycznymi – ruchu i malowania światłem. Łączy więc to, co dzieje się w czasie, co jest 
zmienne i przemijalne, ruchome, z tym co utrwalone, zamknięte w kadrze, niezmienne, odbite, zatrzy-
mane. Na pierwszy rzut oka kojarzy światy sprzeczne, wykluczające się lub wobec siebie służebne. 
Efekt końcowy jednak ukazuje spójność i wzajemne dopełnienie. Jest nowatorską próbą sformuło-
wania jednolitego komunikatu artystycznego reprezentantów dwóch tak różnych sztuk poprzez 
stworzenie żywych obrazów. Fragment tego projektu nosi podtytuł ŻYWIOŁY i składa się z czterech 
prac (ogień, ziemia, powietrze, woda). 

Fotokompozycje otwierają przed widzami nowy potencjał narracyjny, zestawiając ze sobą możliwe 
reakcje tancerzy na swoje kreacje utrwalone w obrazach wewnętrznych. Obserwator zaś podczas 
wystawy, stając rzeczywiście przed zamkniętym kadrem w kadrze, wchodzi w rolę uczestnika tej swo-
istej rozmowy. Wystawa jest więc zaproszeniem do udziału w grze, w swoistym rytuale patrzenia.

Wystawa kilku prac z tego cyklu jako SPOTKANIE POD SKLEPIENIEM mogłaby zaistnieć w zabytkowych 
ruinach jakiegoś obiektu (w zamyśle jest wykorzystanie jako przestrzeni wystawienniczej kościoła św. 
Ducha w Jarocinie) lub pod gołym niebem, gdzie przestrzeń „świątyni sztuki” wyznaczałyby umie-
szczone na stelażach prace. Wystawie mógłby towarzyszyć występ Alisy Makarenko, która językiem 
ruchu opowiedziałaby o emocjach towarzyszących obcowaniu ze sztuką wizualną. Taniec utrwalo-
ny na obrazie i poddany autorefleksji podczas wernisażu ożyłby i przekształciłby się na powrót w ruch 
przy dźwiękach muzyki granej na żywo, może na duduku lub puzonie pod nieistniejącym, lecz możli-
wym sklepieniem.

Realizacja w planach

SWIATYNIA 

SZTUKI



TAMARA
EMPICK A

PROJEKT TAMARA EMPICKA. Ł Pierwszym impulsem do powstania tego projektu było zaprosze-

nie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Tamara dziś”, które odnalazłem w Inter-
necie latem 2020 roku. Muzeum Mazowieckie w Płocku – organizator konkursu – nakreśliło swoje 
oczekiwania w następujący sposób: „Czekamy na prace fotograficzne zainspirowane twórczością 
Tamary Łempickiej i jednocześnie przywołujące kontekst współczesności”. Drugim impulsem stała się 
lektura książki Laury Claridge pt. Tamara Łempicka. Sztuka i skandal. Trudno bowiem oderwać 
twórczość od życia, od kontekstu epoki z jej historią i sztuką. Wiedziałem od razu, że nie chcę po 
prostu odtwarzać obrazów Tamary Łempickiej w zaaranżowanym, wiernym odbiciu scenerii, po-
wtarzać kompozycji „jeden do jeden” a potem robić dokumentacji zdjęciowej. Chcę potraktować 
jej twórczość i życie jako punkt wyjścia do własnej wizji. Lubię wykraczać poza język samej fotografii  

* Myślę tu o pewnej wrażliwości reprezentowanej w sztukach wizu-
alnych przez dwóch twórców: jeden to Anton Solomoukha (1945-
2015), artysta pochodzenia ukraińskiego, od roku 1978 związany 
z Paryżem. Zajmował się głównie malarstwem, ale poszukiwania ar-
tystyczne dotyczyły też innych dziedzin sztuki. Jest twórcą nowego 
stylu fotografii współczesnej – fotomalarstwa, łączącego fotografię 
z malarstwem, operującego stylistyką inscenizacji – teatralnego czy 
operowego stylu tableau; drugi to David Hockney (ur. 1937), malarz, 
rysownik, grafik, scenograf operowy i baletowy oraz fotograf. Jest 
twórcą metody komponowania kolaży fotograficznych, które naz-
wał joiners ('składanka'), przy wykorzystaniu dziesiątek zdjęć polaro-
idowych, z których każde pokazuje kolejny fragment zaplanowa-
nego obrazu, oraz metody tworzenia rysunków fotograficznych za 
pomocą iPada czy filmowania kamerą z wielu perspektyw, prowo-
kujących widza do wizualnej gry z przyzwyczajeniem i oczekiwa-
niami.
** Art déco – styl w architekturze, malarstwie, grafice oraz w archi-
tekturze wnętrz, rozpowszechniony w latach 1919–1939. To reakcja 
na secesję, wyraz sprzeciwu wobec – typowego dla sztuki secesyjnej 
– braku dyscypliny przestrzennej. Już w czasach secesji pojawił się 
kierunek projektowania masowych wyrobów produkcujnych – 
wzornictwo przemysłowe, lecz dopiero w okresie art déco podjęto 
się bardziej nowoczesnego designu, z myślą o funkcji i wpływie 
przedmiotu na otoczenie człowieka. Było to działanie świadome, 
próba stworzenia stylu w sztuce na wzór kierunków dawnych, lecz 
wybiegającego w przyszłość i z optymizmem poszukującego wyrazu 
dla nowoczesnego świata masowej produkcji i rodzących się 
środków masowego przekazu. Sprzeczność polegała na tym, że 
twórcy art déco przykładali wielką wagę do doskonałego wy-
konania przedmiotu użytkowego – nie mógł być więc ani tani, ani  
dostępny dla szerokiej klienteli. Styl charakteryzował się klasycy-
zującym zgeometryzowaniem, dążeniem do syntetycznego ujmo-
wania form, poszukiwaniem piękna w funkcji przedmiotu codzien-
nego użytku a w grafice czy malarstwie jasności przekazu. 

i sięgać po elementy bliskie malarstwu czy rysun-
kowi – fotomalarstwu*. Zdjęcia, które powstają na 
sesjach z udziałem choreografek i tancerek – tym 
razem były to Alisa Makarenko i Natalia Trafan-
kowska – oraz właściciela legendarnej Vespy, 
Sławka Andrzejaka, są zaczynem. Ten zaczyn tra-
ktuję czasem jako skończoną pracę powstałą 
przez naciśnięcie spustu migawki i naświetlenie 
matrycy. Jednak często idę dalej i w postprodukcji 
buduję z moich zdjęć nowe kompozycje, tworząc 
dla nich w procesie wielokrotnej ekspozycji sceno-
grafie. Bawię się przestrzenią kadru, eksperymen-
tuję z kompozycją i światłem. Uciekam się do ar-
tystycznej teatralizacji, którą charakteryzuje za-
miłowanie do widowiskowych form wyrazu, skłon-
ność do ekspresyjnych gestów i eksponowania 
swoistej sztuczności z taką myślą, by ostatecznie 
rzeczywistość najpierw zamkniętą w kadrze ożywić 
w przestrzeni wystawienniczej, by nie zrezygnować 
z relacji z widownią, wejść z nią w interakcję i uka-
zać coś więcej niż tylko oklaskiwany pozór. Przy 
pracy nad zdjęciami szukam słów-kluczy. Tym ra-
zem czerpię je z życia i twórczości Tamary Łempickiej 
uznawanej za wybitną malarkę epoki art déco** 

Q



i kubizmu*** (też kubizmu „modernistycznego”, nowego klasycyzmu). Widzę u niej: zmysłowość, 
głód, apetyt na życie, cielesne zadowolenie, emanujące z jej obrazów; dwa symbole jej sztuki – 
samochody i prędkość oraz amerykańskie drapacze chmur z geometryczną surowością linii; kulturę 
i sztukę klasyczną, mitologię, renesans, neoklasycyzm; tło wiążące modela z czasem i miejscem; 
skłonność do wypełniania motywem całej przestrzeni, ciasny kadry, przycięte boki, skrócenie 

*** Kubizm analityczny i syntetyczny (kolaże) cechuje geome-
tryzacja, synteza, odrzucenie perspektywy, obiekt zostaje rozbity na 
szereg płaszczyzn oglądanych w różnym świetle i skomponowanie 
ich w całość. Por. eksperymenty D. Hockneya.
**** W 1946 roku powstał jej prototyp MP6. Kiedy Enrico Piaggio 
zobaczył go pierwszy raz, krzyknął: „Sembra una vespa!” (Wygląda 
jak osa!).

perspektywy; rym plastyczny; grubo rzeźbione twa-
rze, jaskrawą szminkę, lakierowane paznokcie, rze-
źbienie kształtów farbą; przesadnie uwydatnioną 
kobiecość; maszynowy futuryzm; wiem o jej marze-
niu o niezrealizowanej wystawie obrazów przedsta-
wiających same dłonie; dostrzegam w tym swoiste 
fetyszyzowanie dłoni; wiem o sympatii do kalii 
w podświetlonym wazonie, o fascynacji kobietami 
i światem mody madame Alix Grès; dostrzegam na 
obrazach alabastrową biel, przezroczysty błękit; na koniec widzę w ostatnich jej pracach fres-
kopodobny styl, zgaszone barwy jak w ruinach Pompejów. Tak więc postacie w moich pracach 
inspirowanych „sztuką i skandalem” Tamary to kobiety piękne, zmysłowe, wyzwolone, ubrane 
w teatralne stroje, makijaż i biżuterię, zachwycone sobą, życiem, kaliami i motoryzacją, które – 
inaczej niż na okładce „Die Dame” – bo nie w zielonym Bugatti, lecz na kultowej alabastrowej 
Vespie**** z kolejnej, już całkiem innej epoki, zmierzają ku szklanym domom współczesności. Jest 
i mężczyzna w czarnym płaszczu, jak na portrecie Tadeusza Łempickiego, trzymający w dłoniach 
lustro a w nim odbija się świat głodnej życia Tamary i jej marzeń o szybkich maszynach i nowo-
czesnych drapaczach chmur. 
Jedna z prac została wyróżniona przez jury. 
Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż 
planowane są na 27 sierpnia 2021 roku 
w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
 http://muzeumplock.eu/pl/tamara_dzis_wyniki_
konkursu

2020/2021 rok

Stąd bierze się potem zainteresowanie 
Janiną Kłopocką, Zofią Stryjeńską 
i Marią Ewą Łunkiewicz-Rogoyską.

TAMARA
EMPICK A



                                                    Impulsem do powstania tego cyklu były wydarzenia 
związane z epidemią koronawirusa trwającą już drugi rok. Covidowa rzeczywistość stworzyła nowe 
zasady, konieczność balansowania na każdym kroku między wolnością a strachem. Ten niepokój 
próbuję ukazać poprzez moje rysunki fotograficzne, przełamując go artystyczną teatralizacją, którą 
charakteryzuje zamiłowanie do widowiskowych form wyrazu, skłonność do ekspresyjnych gestów 
i eksponowania swoistej sztuczności, dodając doń szczyptę humoru a czasem gorzkiej ironii. Takie 
uczucia w jakimś sensie wpisują się także w zgoła inne sytuacje, kiedy staję na nieużywanych już 
mostach kolejowych, spróchniałych, przerdzewiałych, rozsypujących się. Chcę je fotografować, ale 
czuję jak ogarnia mnie strach, gdy patrzę pod nogi i wiem, że ryzykuję upadkiem w dół. Balansuję 
więc między wolnością (mam prawo) a lękiem (spadnę). A potem wszystko na planie rysunku 
zaczyna odpowiadać na ten dylemat MIĘDZY swobodą twórczą a obawami o siebie i innych. 
Towarzyszą temu eksperymentowaniu z przestrzenią często skrajne uczucia. Przestrzeń fizyczna 
przenika tę wyobrażeniową i przeplata się z obecnością i nieobecnością ludzi. Ważne staje się nie 
tylko to, co pokazane na rysunku, lecz w równym stopniu to, czego tam nie ma a co rozpoznajemy 
jedynie po cieniach rzucanych jakby z zewnątrz – ze świata widza. To taki horror vacui, który zyskał 
w ostatnim czasie nowe znaczenie. 

Wykorzystane w rysunkach fotograficznych zdjęcia mostów nie mają charakteru dokumenta-
cyjnego. Mosty stają się bowiem elementami mojej biografii obrazowej, ale sam rysunek potwierdza 
ich istnienie w krajobrazie Wielkopolski, bo na początku tej drogi powstały zdjęcia, a te przecież 
utrwalają ze swej natury coś co jest – pod Jastrowiem, w Chrzypsku Małym czy w Stobnicy – tam 
jeszcze stoją nieużywane już teraz stalowe mosty kolejowe.

Rok 2020–2021. 
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EKSPERYMENTY
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PROJEKT ZALAMANIE FAL zbudowany jest wokół motywów akwatycznych. Wykorzystuje połą-

czenie układów choreograficznych, wykreowanych przez współpracujące z fotografem tancerki, 
i eksperymentów z wielokrotną ekspozycją w przestrzeniach architektonicznych oraz efektu sfumato 
dzięki  zastosowaniu zdjęć dna akwenów poprzez załamujące się światło na falach czy zmarszcze-
niach powierzchni wody. Zamiarem jest teatralizacja artystyczna, którą charakteryzuje zamiłowanie 
do widowiskowych form wyrazu, skłonność do ekspresyjnych gestów i eksponowania swoistej sztucz-
ności. Jednak ostatecznie rzeczywistość sceny nie chce zrezygnować z relacji z widownią, chce 
wejść z nią w interakcję i ukazać coś więcej niż tylko oklaskiwany pozór. Widzami są: sama artystka 

* O teatralizacji, przestrzeniach wystawienniczych i muzeach prze-
czytać można więcej u Giorgia Agambena, Profanacje, 2006 czy 
u Alicji Kuczyńskiej, Kategoria teatralizacji jako wartość „ontologizu-
jąca”, w: Nowoczesność jako doświadczenie: Dyscypliny – para-
dygmaty – dyskursy, red. A. Zeidler-Janiszewska i R. Nycz, 2008.

grająca niejako z przedstawieniem siebie samej na 
obrazie wewnętrznym, ludzie oglądający obraz 
(lub ich cienie), za plecami których staje odbiorca 
tej swoistej kaskady spojrzeń*. 

ZALAMANIE 

FAL



PROJEKT ODWAGA PATRZENIA to pokłosie spotkań w przestrzeniach nieistniejących, lecz mo-

żliwych, ludzi, twórców, artystów, odważnie, zuchwale, mężnie patrzących na siebie samych, swoje 
kreacje i otaczający świat. To zachęta, żeby odkrywać w sobie heroizm widzenia. „Przed obiekty-
wem jestem jednocześnie: tym, za kogo się uważam, tym, za kogo chciałbym, aby mnie brano, tym, 
za kogo ma mnie fotograf, i tym, którym on posługuje się, aby ujawnić swoją sztukę” – napisał Roland 
Barthes w Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Parafrazując te słowa, fotograf odpowiada: „Za obiek-
tywem jestem jednocześnie: tym, za kogo się uważam, tym, za kogo chciałbym, aby mnie brano, 
tym, za kogo ma mnie fotografowany, i tym, którym on posługuje się, aby ujawnić swoją sztukę”. 

Projekt zwieńczyła wystawa pt. ODWAGA PATRZENIA w Galerii Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, gdzie znalazło się osiem fotokompozycji. Podczas 

Wystawa była czynna w dniach od 24 stycznia do 6 marca 2020 roku

Kurator wystawy Janusz Oleksa

Dalsze prace kontynuujące cykl powstały już po wystawie, w czasie kwarantanny.

wernisażu odbył się pokaz 
filmu, który opowiada o powstaniu jednej z prac, przy dźwiękach muzyki na żywo w wykonaniu Mi-
chała Gila (na puzonie) i Jana Garsteckiego (na perkusji). 

W takcie trwania wystawy miał miejsce spektakl-performans pomysłu autora fotokompozycji w cho-
reografii Alisy Makarenko, która  poruszała  się wśród widzów-statystów. Spektakl został udokumen-
towany i jako film pt. ZA DRZWIAMI udostępniony na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=8pH4Z4VbFn8.

ODWAGA 

PATRZENIA
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