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文学来讲第一句是最重要的。第一句话有 引起注意，激发兴趣， 成为诱饵的作用。一秒钟，
使读者失去他的生存本能，像鱼一样，他抓住了钩子，《秋水长天共一色》。他允许他个人经验
的世界融合与作者描述的世界。电影艺术显示同样现象。第一个场景与第一个句子的目的相
同，就是它诱惑观众。第一个闪光之后接触是形成的，将“向虚构世界的通道”敞开。
 是否摄影也具有同样的力量？与绘画相似，以一帧能否引起观众的感情？是否摄影师
拍照的时候的与第一次观看该照的感觉一样？是否同样提供《秋水长天共一色》的，魅力的
感觉？
 摄影曾经是，与绘画相似，神秘的艺术形式接近魔法。首先该艺术形式的信徒是个小
组，但20世纪由于技术的发展使得更容易获得所需的材料，于是该小组便逐步地扩大了。在
21世纪，随着更先进的数码相机，配备了数百万像素的传感器和专业的镜头，插入手机中，摄
影变得随时可用因此改变了主流媒体同时将“向虚构世界的通道”关闭。
 该“关闭”的副作用是造成一个永恒的梦想成真的可能：任何时间，白天或黑夜，我们
所看到的能无阻碍地记录下来。以相机能显露世界的隐秘特点，，给予人们一个“开拓视野”的
机会。人们一了解如何借此机会，便陷入窥视成瘾的迷睡状态。窥视成为一种新没有时间的
约束性的宗教。举例说明，通过泪点抓住观众的注意力或者按照亨利·卡蒂爾－佈雷松的摄影
诫命：在关键时刻，我们应该按快门。如今，因为不必遵守类似的摄影规则，所以数百万的描
述每日习惯的图像每天都在网上发布，因此创造一种人类的“共同自传”。
 随着网上的窥视主义的不断发展及高技术增强的无可阻止的自述流行，我们必须提
出一个问题：在这个感觉胜于智力和想象力的目前世界中如何将摄影艺术在艺术学院教育？
当我在罗兹国立电影学院开始授课时，我面临着该困境。我在电影系教摄影学在一门名为“影
像的美学”的课程。世界着名的罗兹国立电影学院主要与电影有关，因此在我所选的摄影学
教育方式中决定了不仅依赖我当摄影师或电影摄影师的经验，而且利用我当故事片导演及编
剧的经验。鉴于该经验我有机会教学如何将一帧影像变成一系列影像的故事。电影和文学均
属于叙事结构，具有 开头及结尾。古希腊亚里士多德已经指出，描述欧洲文明经验的故事有
相同的线索和主题，不过他的思维具有普遍性，涉及整个世界的文明。全世界人们讲类似的
故事。 他们关心何题目？ 我们尝试列出其中最重要的。
    第一个：情感。与各种形式的爱情有关的情感，心理性的或无理性的如：欲望，犯
罪，被判，疯狂等。
 第二个：时光流逝。人与时间流逝的斗争，对于不可避免的恐惧，驯服和理解死亡的
试图。因此人类永远提问题如: 死亡是否最终尽头？死亡后还有生命？如何过生活为了避免
在地狱中赎罪而进入天堂？
 第三个：上帝。人类来自何处？向何处去？如果上帝存在这是否意味着我们生命是否
以命运规律而领导？要不然一切依靠偶然或五行转变？
 虽然上述所有的问题找不到明确的答案，但艺术最重要的目的不是本身找答案，而是
提问。以一系列影响而可视化该问题便是“影像的美学”的课题。各作者均具有自己的独特的
风格来自于个人的美学观念。形式是可变的， 但每个叙述性句子的基础是保留语法规则。这
便是一种关键为了理解作者的作品并开始作者与观众之间的对话。我们希望理解该展览的关
键是普遍性的，所以我们能像《秋水长天共一色》似的。
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W literaturze najważniejsze jest pierwsze zdanie. Ono przyciąga uwagę. Wyzwala ciekawość. 
Staje się przynętą. Sprawia, że w tej jednej sekundzie odbiorca traci instynkt samozachowawczy. 
I niczym ryba w wodzie zostaje złowiony „na haczyk”. Tym samym łączy się z nieskończonością. 
A przez nią wchłonięty dopuszcza, aby świat jego indywidualnych doświadczeń scalił się w jed-
ność ze światem opisanym przez autora. To samo dotyczy sztuki filmowej. Tu pierwsza scena 
pełni taką samą rolę jak pierwsze zdanie powieści. Wabi. A potem pojawia się błysk. I łączność 
zostaje nawiązana. Wtedy otwierają się ukryte drzwi prowadzące na drugą stronę.  
Do świata fikcji. 
 Czy tak samo dzieje się w fotografii, która podobnie jak malarstwo, ma moc kuszenia 
widza tylko jednym kadrem? A ta łączność z nieskończonością otwarta przez autora zdjęcia 
w chwili naciśnięcia spustu migawki, a potem przekazana widzowi, ma ten sam wymiar? Taką 
samą moc uwodzenia? 
 Kiedyś fotografia, podobnie jak malarstwo, była sztuką tajemną. Na pograniczu magii. 
Jej wyznawcy stanowili wąski krąg. Czarowali. Sprawiali, że ta łączność z nieskończonością, a tym 
samym przejście na drugą stronę było możliwe. Potem, to znaczy w XX wieku dzięki rozwojowi 
technologii, który stopniowo umożliwiał łatwość dostępu do tworzywa, krąg wtajemniczonych 
gwałtownie się poszerzał. Aż wreszcie w XXI wieku za sprawą coraz doskonalszych technicznie 
aparatów cyfrowych, które najpierw wyposażono w matryce o rozdzielczości milionów pikseli 
i profesjonalną optykę, następnie ulokowanych w telefonach komórkowych, fotografia stała  
się tak powszechnie dostępna, że główny jej nurt zmienił kierunek i przejście na drugą stronę 
zostało zamknięte. 
 To zamknięcie dało z kolei szansę spełnienia odwiecznego marzenia: aby to co wid-
zimy, mogło być bez przeszkód rejestrowane; o każdej porze dnia i nocy. Bo oto wyszło na jaw, 
że aparat fotograficzny ujawnił ukrytą właściwość, dał obywatelom całego świata szansę na 
przedłużenie ich oczu. Kiedy to do nich w pełni dotarło, wpadli w hipnotyczny trans uzależnienia 
od voyeryzmu. Podglądactwo stało się nową religią, w której przestały działać obowiązujące 
dotąd przykazania. Dla przykładu to: o przyciąganiu uwagi widza przez punctum, czy też głoszone 
przez katechizm Henri Cartier – Bresonna : o odpowiednim momencie, w którym należy nacisnąć 
migawkę. Odtąd wolne od tych zasad miliony kadrów opisujące rytuały życia codziennego są 
każdego dnia zrzucane do sieci, tworząc zbiorową „autobiografię” gatunku ludzkiego. 
 Przy takim masowym zalewie voyeryzmu w sieci i świadomości, że będzie go coraz 
więcej, bo nie da się zatrzymać tej rozszerzającej się epidemii „autobiografii” wspomaganej 
przez rozwój technologii, w której świat zmysłów zdominował intelekt i wyobraźnię, pojawił się 
problem – jak dziś, w obliczu tych przeobrażeń, na artystycznej uczelni nauczać sztuki fotografii ? 
Stanąłem przed tym dylematem, kiedy mi zaproponowano zajęcia w PWSFTViT. Prowadzę je od 
dziesięciu lat na Wydziale Operatorskim w pracowni, którą nazwałem ESTETYKA OBRAZU. Łódz-
ka uczelnia, rozpoznawana na całym świecie, jest związana nade wszystko z filmem. Uznałem, 
że film, a zatem sztuka opowiadania, to trop właściwy. Dlatego w swojej metodologii nauczania 
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na kierunku FOTOGRAFIA postanowiłem czerpać nie tylko z doświadczeń fotografika i operato-
ra, ale nade wszystko połączyć je z moją drugą profesją. To znaczy z doświadczeniami czynnego 
scenarzysty i reżysera filmów fabularnych, widząc w tym szansę wyznaczenia nowego nurtu. 
Nurtu, w którym jeden kadr zostanie wyzwolony i przeobrazi się w cykl zdjęć. Zacznie opowi-
adać. Ta wielość kadrów nie jest nowością. W sztuce malarskiej ma swoją długą tradycję sięga-
jącą czasów Bizancjum, gdzie narodziła się idea poliptyków. 
 Zarówno film, jak i literatura należą do struktur narracyjnych. Opowiadają historię, 
która ma swój początek i koniec. Już Arystoteles w starożytnej Grecji zwrócił uwagę, że w tych 
zapisanych historiach będących opisem doświadczeń cywilizacji europejskiej, ale nie tylko, jego 
refleksje mają wymiar uniwersalny, odnoszą się też do cywilizacji całego świata - rządzą te same 
wątki i motywy. Opowiadamy te same historie. Czego one dotyczą? Wymieńmy te najważnie-
jsze. Po pierwsze: UCZUĆ. Tu: emocji towarzyszących wszystkim formom miłości. Tej duchowej. 
A także fizycznej. Związanej z pożądaniem. Zdradą. Szaleństwem. Ze zbrodniami, które są jej 
udziałem. Po drugie: PRZEMIJANIA. Tu walki człowieka z czasem, który został mu dany. Strachu 
przed nieuchronnym. Oswajaniem śmierci, która na każdym etapie przecina nić życia. Wreszcie 
- próbą jej zrozumienia. Szukaniem odpowiedzi na pytania: czy śmierć jest kresem? Czy życie po 
śmierci istnieje? Jeśli tak: Jak żyć? W świętości, aby dostać się do raju? W grzechu, aby poku-
tować w piekle? Tu pojawia się wątek trzeci. MOTYW BOGA. Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? 
Jeśli Bóg istnieje - to znaczy, że rządzi nami przeznaczenie? Jeśli nie istnieje - przypadek? I skaza-
no nas na moc żywiołów? Ziemi? Ognia? Wody? Powietrza? Długa lista pytań. 
 I właśnie te pytania zawarte w stałych wątkach i motywach, na które na nie ma ostatec-
znych odpowiedzi, bo przecież sztuka zadawania pytań a nie sama odpowiedź jest najważnie-
jsza, zostały przez studentów pracowni ESTETYKA OBRAZU zwizualizowane w ciąg obrazów 
w większości połączonych ze sobą tak, że tworzą poliptyki. Każdy autor tego zestawu prac ma 
własny „styl”, czy też „charakter pisma” , który czerpie z pojęć estetyki. To sprawa formy. Ale 
podstawą każdej wypowiedzi narracyjnej jest zachowanie reguł składniowych. To z kolei klucz, 
który pozwala się komunikować między nadawcą i odbiorcą na poziomie zrozumienia dzieła. 
Ufamy, że klucz zaproponowany przez nas na tej wystawie jest uniwersalny. I wspólnie w tej 
jednej sekundzie stajemy się jednym z nieskończonością.

雅册克· 过迫维持 教授





Artur Gutowski

Z cyklu: „Topeng Monyet”/„Teatr małp”

Z cyklu: „Rohingya”

来自 “猴面具”/ “猴子戏院”系列

来自 “罗兴亚”系列













Adrian Jaszczak

来自 自由阵营
Z cyklu: „Freedom Camp”









Mariusz Dreźniak

„Droga, ścieżka zawieszona w czasie. 
Zewsząd i donikąd.”

“道路 ，时间内的小路。从处处到无处。”









Aleksandra Gach

Z cyklu: „Echo”
来自 “回声”系列









Sylwia
Krędzel

Untitled
无题









Alicja Bloch

Untitled
无题









Marlena Jabłońska

Z cyklu: "The four elements"

Z cyklu: „Marlene”

来自 “四元素”系列

来自 “玛莲娜”系列













Aleksandra 
Zaborowska

Z cyklu: „Closer”
来自 “靠近”系列









Magdalena
 Pietruszka

z cykli: „Fetish Disco”, „Żywioły” 
来自 “恋物迪斯科”及“元素”系列









Natalia Łączyńska

„Melancholia”
“愁绪”









3x Wenus
“3次 维纳斯”

Magdalena Kieroń
Kamila Winnicka

Julia Ożańska













Kamila Ilnicka

„Body language”
“身势语”









Magdalena Franczuk

„Hunger for Love”
”渴望爱情“









Adrian Gachewicz

Z cyklu: „Coexistence"
来自 “共存”系列









Karolina Wojtas

Z cyklu: „Przebogata fauna tutejszej okolicy”
来自 “这里的动物繁多”系列









Z cyklu: „Bajabongo”
来自 “废话”系列

Sonja 
Orlewicz-Zakrzewska









Maciej Butkowski

Untitled
无题









Karolina Grabowska

Z cyklu: „Me, myself and I”
来自 “我自己和我”系列









Tomasz Wysocki

„Untitled”
无题









Aleksandra 
Pawłowska

Z cykli: „Tylko rozpad mnie gryzie”,  
„Może mnie tutaj nie ma, ani Was tutaj nie ma. 
Może tak naprawdę nigdy nas nie było.”

来自 “只有衰败让我担心”及“也许我
不在这里，你们也不在这里。 也许
其实我们从来不在这里”系列









Kasia M. Sosnowska

Z cyklu: „Tożsamość”

„Magiczna Godzina”

来自 “自我意识”及

及 “魔幻小时”系列













Katarzyna Maluga

„Wiem kim jesteś, gdy nikt nie patrzy.”
没有人在看，我知道你是谁“









Monika Łuczak

Z cyklu: „Raj, morda, mięso”
来自 “天堂，丑脸， 肉”系列









Weronika
Jędrzejczak

Z cykli: „Amok” „Droga do”
来自 “发狂”及“。。。之路”系列









Z cyklu: „Tam nic nie ma”
来自 “那里什么也没有”系列

Paweł Giza





– 灰尘率，我对决心印象深刻
– 这个树桩在这左边很好





„Push the sky away”

Piotr Zbierski

“把天空推开”
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