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siąĪka fotograÞczna jako forma publikacji zyskaáa w ostatnich latach duĪą
popularnoĞü. W kontekĞcie rzekomego kryzysu fotograÞi prasowej, spadku czytelnictwa,
a jednoczeĞnie nadmiaru obrazów cyfrowych,
materialnoĞü kartek zapeánionych wizualnym
przekazem wydaje siĊ byü tym, czego co bardziej wyraÞnowani odbiorcy kultury coraz
czĊĞciej poszukują. KsiąĪka fotograÞczna staje siĊ równieĪ najpewniejszą formą prezentacji
rezultatów projektów dáugoterminowych, zbudowanych wielowątkowo i dogáĊbniej analizujących otaczający nas Ğwiat. TrwaáoĞü w czasie i moĪliwoĞü wielokrotnego powracania do
ksiąĪki pozwala autorom skupiü siĊ na tematyce
w szerszym planie, a nawet poruszaü tematy na
tyle wysublimowane, Īe nie znajdą one miejsca
w prasie codziennej czy kolorowej. FotoksiąĪki są wiĊc medium adresowanym do bardzo
wąskiego grona odbiorców. ĝwiadczą o tym
równieĪ nakáady – rzadko przekraczające tysiąc
egzemplarzy, a w polskich warunkach czĊsto
ograniczane nawet do dwustu kilkudziesiĊciu
kopii. Niewątpliwie na popularnoĞü fotoksiąĪki
wpáynĊáa równieĪ w ostatnich latach rewolucja
technologiczna i w efekcie niezwykáa áatwoĞü
wydrukowania dowolnej iloĞci egzemplarzy
wáasnych sumptem, tak zwany self-publishing.
PoznaĔski festiwal XPRINT podejmuje tĊ tematykĊ, skupiając siĊ na najwaĪniejszych zjawiskach nie tylko z terenu Polski, ale równieĪ
z caáej Europy.
Organizatorzy tegorocznej, drugiej edycji
festiwalu XPRINT za motyw przewodni przyjĊli „dáugoterminowe strategie fotograÞczne”.

To hasáo jest w ostatnich latach niezwykle popularne, niemalĪe na granicy wyĞwiechtania,
podobnie jako sáowo „projekt” w odniesieniu
do wielu realizacji artystycznych. W przypadku
festiwalu udaáo siĊ jednak zaprosiü twórców,
których dziaáania rzeczywiĞcie rozciągniĊte są
na wiele lat, czego najlepszym przykáadem na
polskim podwórku moĪe byü dziaáalnoĞü kolektywu Sputnik, jednego z gáównych goĞci
XPRINT-u.
Festiwal trwaá od 14 listopada do 10 grudnia
2017 i obejmowaá liczne wernisaĪe oraz spotkania autorskie, jednak punktem kulminacyjnym
byá weekend 24–26 listopada, podczas którego
miaáo miejsce otwarcie trzech wystaw, dwie
dyskusje panelowe oraz dziesiĊü wykáadów,
zarówno teoretyków jak i twórców związanych
z fotograÞą.
W pierwszym dniu weekendu cykl spotkaĔ
rozpoczĊáa dyskusja zatytuáowana „Obrazy, co
mogą. Jak dokumentaliĞci myĞlą o zmianie?”.
Uczestnikami panelu byli prof. Rafaá Drozdowski, Maciej Frąckowiak oraz Adrian Wykrota.
Podczas spotkania podniesiono kwestiĊ sprawczoĞci fotograÞi dokumentalnej i jej spoáecznej
uĪytecznoĞci. Prof. Drozdowski wskazaá na
reprezentującą, zaĞwiadczającą rolĊ fotograÞi,
sugerując, Īe jest to gáówna funkcja, która wytrzymuje próbĊ czasu. Omówiá przy tym róĪne
rozumienia fotograÞi w nowoczesnoĞci i ponowoczesnoĞci, a szczególnie zagroĪenia związane z dzisiejszymi populistycznymi uĪyciami
tego medium.
W tym samym dniu odbyáy siĊ równieĪ trzy
wernisaĪe wystaw fotograÞcznych. Rafaá Mi-
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lach – fotograf i wykáadowca Instytutu Twórczej
FotograÞi w Opawie (Czechy) zaprezentowaá
wystawĊ kolektywu Sputnik „[Niekompletny]
Spis rzeczy” dotyczącą przemian spoáecznych
w krajach postsowieckich. Weronika Krawczuk
otworzyáa autorską wystawĊ „Making of” bĊdącą wizualną analizą pracy nad wáasną ksiąĪką
fotograÞczną. Najciekawszym wydarzeniem
okazaá siĊ wernisaĪ wystawy „Booki” przygotowanej przez dr. Jarosáawa Klupsia i prowadzoną przez niego KatedrĊ FotograÞi Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Byá to przegląd najciekawszych realizacji ksiąĪek fotograÞcznych
wykonanych przez studentów i absolwentów
uczelni artystycznych z Polski, Anglii, Czech,
Niemiec, Norwegii i Sáowacji. Kilkadziesiąt
pozycji – od efemerycznych, intymnych broszurek, po wielostronicowe albumy w twardej
oprawie potwierdziáy znaczące zainteresowanie
tą formą prezentacji fotograÞi oraz bogate w tej
dziedzinie doĞwiadczenie edukacyjne zaproszonych uczelni. Nawet pobieĪne przekartkowanie
wystawionych woluminów wymagaáo na tyle
dáugiego czasu, Īe wiele osób powracaáo do galerii jeszcze w kolejnych dniach.
W drugim dniu weekendu gáównym miejscem spotkaĔ festiwalowych byáa miejska galeria Arsenaá. Cykl spotkaĔ i wykáadów zainaugurowaáa dyskusja z udziaáem Joanny Kinowskiej
i Damiana Chrobaka zatytuáowana „KsiąĪka
jako proces”. W jej trakcie zaproszeni goĞcie
omawiali poszczególne etapy powstawania
ksiąĪki fotograÞcznej. Kolejne wykáady koncentrowaáy siĊ wokóá praktyki twórczej zaproszonych goĞci. Michaá àuczak, Rafaá Milach,
Filip Springer odnosili siĊ w prezentacjach do
róĪnych aspektów związanych z realizacją swoich projektów. RóĪnorodnoĞü przedstawionych
perspektyw wnosiáa wiele, czego potwierdzeniem byáy póĨniejsze dyskusje i liczne pytania z widowni. Tego dnia odbyáo siĊ równieĪ
spotkanie z litewskim fotografem Rimaldasem
Vikšraitisem, jednym z dwóch, obok Martina
Parra, autorów prezentowanych na gáównej
wystawie festiwalu „The Real World”. Dru-
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gi dzieĔ spotkaĔ zamknĊáo spotkanie z Anną
NaáĊcką-Milach, jedną z waĪniejszych projektantek ksiąĪek w Polsce, zaáoĪycielki Tapir
Book Design, która w niezwykle treĞciwym
wykáadzie dzieliáa siĊ wskazówkami i spostrzeĪeniami z wáasnej praktyki zawodowej.
Równolegle do wspomnianych spotkaĔ w Katedrze FotograÞi UAP odbywaáy siĊ warsztaty
projektowania publikacji autorskiej „ZdjĊcia.
Narracja. KsiąĪka” prowadzone przez Jana
Zamojskiego.
Ostatniego dnia weekendu (26 listopada) odbyáo siĊ piĊü spotkaĔ, którego bohaterami byli
kolejno: Adam Lach, Magdalena i Maksymilian
Rigamonti, Martin Parr, Piotr Wójcik i Dominique Roynette oraz Michaá Szlaga. Niewątpliwie
najwiĊkszą wartoĞü miaáo wystąpienie brytyjskiego fotograÞa, wieloletniego szefa legendarnej agencji Magnum. Parr w niemal godzinnym
wykáadzie zaprezentowaá swoje przemyĞlenia
dotyczące istoty dokumentalnej roli fotograÞi. Opierając siĊ na wybranych przykáadach
ze swojej twórczoĞci, wskazywaá na róĪnice
strategii w swoich kolejnych cyklach: odejĞcie
od fotograÞi czarno-biaáej na rzecz barwnej,
szukanie wáasnego jĊzyka wypowiedzi, szerszej perspektywy. Zaakcentowaá równieĪ wagĊ
ĞwiadomoĞci swojego osadzenia w kontekĞcie
kulturowym i spoáecznym, a takĪe inspiracje
fotografami starszego pokolenia.
Podsumowując, w czasie omawianych
trzech dni w ramach XPRINT odbyáo siĊ dwanaĞcie wykáadów, cztery wystawy związane
z fotoksiąĪkami oraz dáugoterminowymi projektami fotograÞcznymi, zaprezentowano takĪe
kilkadziesiąt publikacji z wielu krajów Europy.
Liczne spotkania i dyskusje byáy dobrą okazją
do wymiany poglądów zarówno z zaproszonymi goĞümi, jak i przedstawicielami Ğrodowiska
fotograÞcznego i akademickiego biorącymi
udziaá w festiwalowych wydarzeniach. Silne
wsparcie instytucjonalne festiwalu oraz wspóáÞnansowanie go przez gospodarzy Poznania,
a takĪe duĪe zainteresowanie wĞród jego uczestników pozwalają mieü nadziejĊ, Īe to wydarze-
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nie wpisze siĊ na staáe w kulturalny kalendarz
Poznania. Festiwal KsiąĪek FotograÞcznych,
bĊdąc waĪną platformą wymiany doĞwiadczeĔ
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teoretyków i praktyków stanowi bezsprzecznie
przyczynek do reßeksji nad relatywnie nowym
medium, jakim jest ksiąĪka fotograÞczna.

