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odczas konferencji „Obraz czy wizja Ğwiata – fotograÞa w przestrzeni kulturowej”,
zorganizowanej na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii UW, po raz pierwszy
spotkali siĊ badacze fotograÞi z caáej Polski.
Tematy, które podejmowano, dotyczyáy dzisiejszej roli i funkcji fotograÞi zarówno w nowych,
jak i w tradycyjnych mediach oraz w obszarach
pozamedialnego komunikowania kulturowego.
Dwudniowa konferencja pozwoliáa przypomnieü oraz przybliĪyü dokonania i osiągniĊcia
Pracowni FotograÞi Prasowej dawnego Instytutu Dziennikarstwa UW i dziaáającej obecnie
Katedry FotograÞi i Genologii Dziennikarskiej,
ksztaácących studentów na poziomie akademickim od blisko 50 lat. Jubileusz okazaá siĊ dobrą okazją do wymiany doĞwiadczeĔ w kwestii
form, metod i moĪliwoĞci jakoĞciowego nauczania máodych adeptów fotograÞi.
Referaty koncentrowaáy siĊ wokóá nastĊpujących zagadnieĔ:
• FotograÞa w projekcie graÞcznym gazety.
Relacja fotograÞa–tekst w prasie.
• Dziaáania na zbiorach archiwów fotograÞcznych – reinterpretacje czy kreacje historii.
• Zjawisko migracji zdjĊü miĊdzy mediami
tradycyjnymi a spoáecznoĞciowymi.
• Innowacyjne technologie tworzenia i przekazu fotograÞi w nowych mediach.
• FotograÞa z podróĪy a fotograÞa podróĪnicza. Co oznacza dzisiaj byü fotografem-podróĪnikiem.
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FotograÞczna wizja Ğwiata w pozamedialnej
przestrzeni publicznej.
• Oryginalne formy wykorzystania fotograÞi
w ksiąĪce.
• Formy, cele i efekty edukacji fotograÞcznej.
Grono ekspertów reprezentowali naukowcy
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Humanistycznospoáecznego SWPS, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Sztuk PiĊknych w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawáa II w Krakowie, Uniwersytetu Marii
Curie-Skáodowskiej, Uniwersytetu w Biaáymstoku, Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego, Akademii Sztuk PiĊknych w àodzi,
Muzeum Historii FotograÞi oraz Uniwersytetu
JagielloĔskiego.
KonferencjĊ otworzyá prof. dr hab. Janusz
W. Adamowski, dziekan Wydziaáu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego, a nastĊpnie przekazaá mikrofon
i gáos dr. hab. Andrzejowi Kozieáowi, kierownikowi Katedry FotograÞi i Genologii Dziennikarskiej. Profesor Kozieá przedstawiá blisko
póá wieku dziaáaĔ dydaktycznych w dziedzinie
fotograÞi na stoáecznej uczelni, przypominając,
Īe specjalizacja fotograÞczna pojawiáa siĊ tu po
raz pierwszy w 1989 roku jako dwuletnia oferta dydaktyczna w ramach piĊcioletnich studiów
w Instytucie Dziennikarstwa UW. Dopiero póĨniej powstaáa Pracownia FotograÞi Prasowej,
która po kilkunastu latach rozbudowywania
•
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i udoskonalania zostaáa przeksztaácona w 2007
roku w PracowniĊ FotograÞi Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej. Pracownia dziaáaáa w ramach nowo utworzonej trzyletniej specjalnoĞci
fotograÞcznej, a jej kontynuacją jest Katedra
FotograÞi i Genologii Dziennikarskiej WDIB,
która ksztaáci w trybie piĊcioletnim. Jako ojców
zaáoĪycieli specjalizacji fotograÞcznej profesor Kozieá wymieniá Ğp. redaktora Zbigniewa
Záotnickiego oraz mgr AnnĊ Zapolską-Downar,
przypomniaá teĪ nazwiska kolejnych kierowników Pracowni FotograÞi Prasowej, Reklamowej
i Wydawniczej, a obecnie Katedry FotograÞi
i Genologii Dziennikarskiej. Byli nimi, oprócz
wspomnianego juĪ redaktora Záotnickiego, dr
hab. prof. UW Wiesáaw Sonczyk i prof. dr hab.
Kazimierz Wolny-ZmorzyĔski.
Podczas dwudniowej konferencji odbyáy siĊ
trzy sesje plenarne oraz cztery sesje panelowe
w oddzielnych sekcjach tematycznych. Wystąpienia zaproszonych ekspertów byáy wielowątkowe. Dotyczyáy zarówno teoretycznych, jak
i teoretyczno-praktycznych aspektów funkcjonowania fotograÞi jako medium.
W trakcie pierwszej sesji plenarnej zagadnienie FotograÞe i ich znaczenie poruszyáa dr
hab. Marianna Michaáowska. Prof. dr hab. Jerzy
Olek podjąá temat róĪnorodnoĞci fotosfery, zaĞ
prof. dr hab. Jacek Sobczak omówiá wybrane
przykáady orzecznictwa polskich sądów w kontekĞcie fotograÞi. Druga sesja plenarna rozpoczĊáa siĊ od wystąpienia prof. dr hab. Roberta
CieĞlaka: Pisaü i/czy pokazywaü? O moĪliwych
interferencjach w informowaniu sáowem i obrazem w prasie wspóáczesnej. Referat wygáoszony przez dr hab. AgnieszkĊ KampkĊ dotyczyá
znaczenia symboli narodowych na podstawie
analizy okáadek tygodników „WSieci”, „Do
Rzeczy”, „Polityka”, „Wprost” i „Newsweek”.
Po nim dr Marek Knap w wystąpieniu Radical
crop. Niepokój, báąd i podglądanie fotograÞi
edytorskiej zilustrowaá praktyczne podejĞcie
w projektowaniu graÞcznym prasy. TĊ sesjĊ
plenarną zamknąá jej prowadzący, prof. Wolny-ZmorzyĔski, omawiając fotograÞczne do-

Ğwiadczenia reportera Ryszarda KapuĞciĔskiego podczas jego pobytów w Afryce.
Sesje panelowe pierwszego dnia konferencji zostaáy uporządkowane wokóá dwóch
zagadnieĔ: fotograÞi prasowej i pozaprasowej
roli fotograÞi. W pierwszej mgr Marek M. Berezowski podjąá temat Ograniczenia fotograÞi
prasowej. Zagadnienie Miejsce i funkcje fotograÞi prasowej w paratekĞcie. Analiza genealogiczna tygodników opinii omówiá mgr Marek
Kasiak. Dr Ewa Modrzejewska wygáosiáa referat FotograÞa w wizualnej informacji – rekonesans badawczy. Panel zakoĔczyáo wystąpienie
dwóch badaczek – dr hab. prof. UKSW Moniki
Przybysz i mgr Karoliny Oátarzewskiej, które
przedstawiáy wyniki analiz dotyczące obecnoĞci
i dziaáalnoĞci polityków w najbardziej dziĞ rozpoznawalnym fotograÞcznym social medium,
jakim jest Instagram.
Drugą sesjĊ panelową otworzyáo wystąpienie dr Doroty Narewskiej pt. FotograÞczna wizja Ğwiata teologa w pozamedialnych obszarach
komunikowania kulturowego. Po niej temat PejzaĪ spoáeczny – narracja fotograÞi podjĊáa mgr
Kaja Kurczuk. Mgr Monika Janusz-Lorkowska
mówiáa o fotograÞi w kontekĞcie ilustracji i literatury kierowanej do najmáodszych w referacie zatytuáowanym Realizm kontra bajkowoĞü.
FotograÞa jako ilustracja w ksiąĪce dla dzieci.
W tym panelu pojawiáo siĊ zagadnienie dotyczące fotograÞi w social mediach. Referat FotograÞe z Īycia cyfrowych nomadów na portalach
spoáecznoĞciowych. Czym są i co przedstawiają? wygáosiáa mgr Klaudia RosiĔska. Pierwszą
sesjĊ panelową prowadziá mgr Andrzej Zygmuntowicz (UW), drugą – dr hab. Agnieszka
Kampka (SGGW).
Drugi dzieĔ konferencji rozpoczĊáa sesja
plenarna, której przewodniczyá prof. dr hab.
Robert CieĞlak. Wystąpienie dr hab. prof. ASP
Zbigniewa Tomaszczuka, zatytuáowane KsiąĪka fotograÞczna w promocji miasta na przykáadzie „Kolekcji wrzesiĔskiej”, byáo poáączeniem
praktycznych doĞwiadczeĔ i teoretycznej analizy projektu. Kolejny referat pt. Wywoáywanie
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pamiĊci – rola fotograÞi w kompozycji „Faászerzy pieprzu” Moniki Sznajderman wygáosiáa
dr hab. Magdalena Piechota. Dr hab. Tadeusz
Kononiuk podjąá szerokie zagadnienie Prawdy
obrazu. To wystąpienie byáo szczególnie gorąco omawiane podczas dyskusji prelegentów
i sáuchaczy zaplanowanej na zakoĔczenie sesji.
Sesja panelowa prowadzona przez dr. Pawáa
ĩaka byáa najbardziej zróĪnicowana tematycznie. Dr Michaá Jakubowicz wygáosiá referat Publiczne algorytmy fotograÞi. Kolejne wystąpienie dotyczyáo tematu FotograÞa jako ekwiwalent
pojĊcia. Tu dr Wojciech Sternak odniósá siĊ do
teorii Villema Flussera prezentowanej w tekĞcie
FotograÞa jako deÞniowanie. Mgr Katarzyna ChoromaĔska poruszyáa temat Fascynujący Ğwiat antynomii, zaĞ mgr Konrad Kultys na
podstawie wybranych przykáadów podjąá zagadnienie Zapis czy kreacja – kąt widzenia kamery
a narracja w fotograÞi politycznej Federacji Rosyjskiej. Jako ostatnia wystąpiáa mgr Nadia Issa
z tematem Cinemagraph – obraz „oĪywiony”
a intermedialnoĞü medium fotograÞi.
Ostatnią w tym dniu, czwartą sesjĊ panelową
prowadzoną przez prof. Kozieáa rozpocząá st. kustosz Andrzej Rybicki z Muzeum Historii FotograÞi w Krakowie, wygáaszając referat Wystawa
„NiepodlegáoĞü sfotografowana”, reinterpretacja fotograÞi dokumentalnej. Z drugim odczytem
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wystąpiáa mgr Dorota Stolarska, która mówiáa
o zmaganiach z historią i toĪasmoĞcią oraz wykorzystaniu fotograÞi archiwalnych w pracach Indre
Serpytyte i Miki Nitadori. Jak oĪywiü archiwa,
czyli praca ze zbiorami fotograÞcznymi w kontekĞcie dziaáaĔ i praktyk artystycznych to temat,
który w kontekĞcie naukowym i praktycznym
podjĊáa mgr Monika Szewczyk-Wittek. Kolejny
referat, który wygáosiáy dr Magdalena Banaszkiewicz i mgr Anna Duda, pt. Apokalipsa w perspektywie – fotograÞa jako Ğwiadectwo Czarnobyla,
równieĪ dotyczyá archiwów fotograÞcznych, ale
mówiá przede wszystkim o ich roli dokumentacyjnej. Panel zamknĊáa licencjuszka Karolina Zając
tematem PamiĊü, wiwiÞkacja, mortyÞkacja, sobowtór – fotograÞczne metafory Bernda Stieglera
w wierszach polskich poetów wspóáczesnych.
W efekcie z tej niezwykle bogatej tematycznie konferencji powstanie publikacja ksiąĪkowa. W planach organizatorów są kolejne wydarzenia, w tym konferencje, które, zgodnie
z efektami dyskusji podsumowującej, są nie
tylko konieczne dla poszerzania wiedzy i moĪliwoĞci wspólnej, badawczej analizy fotograÞi
jako medium. WaĪnym celem planowanych
przedsiĊwziĊü jest takĪe integracja badaczy
i naukowców oraz stworzenie przestrzeni do
dalszych dyskusji i nadanie impulsu kolejnym
poszukiwaniom naukowym.

