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I. Szczegółowy opis realizacji celów statutowych:

1. Działalność wystawiennicza:
1.a. wystawy w siedzibie Fundacji, ul.Chłodna 20

a) Tadeusz Sumiński. Z notatnika fotografa. 
Wystawa czynna w dniach: 2 kwietnia -17 maja 2019
Kuratorka wystawy: Anna Hornik

Wystawa Tadeusza Sumińskiego Z notatnika fotografa jest subiektywną selekcją zapisków fotograficz-
nych z podróży. Najstarsze prace pochodzą z wyjazdów do Włoch i Hiszpanii z 1957 roku, kiedy autor 
zaczynał pracę fotografa i został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1961 Sumiński 
rozpoczął intensywną pracę jako etatowy reporter miesięcznika „Polska” dla krajów Afryki i Azji. 
Wówczas realizował różnorodne zadania fotograficzne, w których dominowała fotografia przemysłowa. 
W związku z zatrudnieniem w miesięczniku odbył podróż do Gwinei, Nigerii i Maroka w 1962 roku; później 
pojechał także do Mongolii (1966), gdzie powstało kilka ulubionych przez niego zdjęć, które umieszczał 
stale w swoim portfolio. Efektem podróży do Grecji był z kolei album poświęcony budynkom Akropolu, 
ilustrowany razem z Edwardem Hartwigiem, z tekstem prof. Kazimierza Michałowskiego (Arkady 1964). 
Najpóźniejsze ze zdjęć pokazywanych na wystawie pochodzą już z połowy lat 70. kiedy Sumiński dzia-
łał jako niezależny fotograf, specjalizujący się w tematyce krajobrazowej.

Migawkowe fotografie z podróży sytuują się pomiędzy prywatnym a publicznym - zdjęciami wykonywa-
nymi “dla siebie” i na zlecenie. Autor skupia się na nieznaczących detalach, koncentruje się na rytmach, 
czasem na pięknych widokach. Wszystkie charakteryzuje dążenie do perfekcji, zarówno w kompozycji 
jak i w technice. Oryginalne, autorskie odbitki zachwycają głębią czerni i jakością wykonania. Wybór 
zdjęć pokazywany na wystawie Sumińskiego to ważne ogniwo między wczesną fotografią uliczną a 
późniejszą pracą pejzażową, łącząc lekkość tej pierwszej z prezycją kadru, będącą znakiem rozpoznaw-
czym późniejszej twórczości autora.

Wystawa odbyła się w 10 rocznicą śmierci fotografa.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

b) VEHA: Wieczór Panieński [„Dziavochi Vechar”]
Wystawa czynna w dniach: 28 czerwca 2019- 31 lipca 2019. 
Kuratorką projektu była artystka Lesya Pczołka. 
Ze strony fundacji nad projektem pracowały Anna Hornik i Marta Przybyło. 

Wystawa prezentowała kolekcję białoruskiej fotografii historycznej zebranej przez niezależną białoru-
ską grupę artystyczną Veha (Veha.by), która w centrum swoich zainteresowań stawia fotografię wer-
nakularną. Archiwalne zdjęcia z prywatnych zbiorów z obszaru całej Białorusi, są narzędziem badania 



tradycji, historii i pamięci zbiorowej. Na wystawie w galerii faf można było zobaczyć kolekcje fotografii 
ślubnej i weselnej wybranej ze zbioru 300 archiwów rodzinnych z różnych miast Białorusi. Na ekspozycji 
zostało pokazanych kilkadziesiąt zdjęć z lat 1890-1985.

Tytuł wystawy nawiązuje do zwyczaju wspólnego spotykania się kobiet w wieczór poprzedzający zaślu-
biny. Kobiety w różnym wieku wykonywały wieniec ślubny panny młodej oraz uczestniczyły wspólnie w 
ceremoniach, mających zapewnić pomyślność przyszłej żony. Wianek, przybierał czasem formę i symbo-
likę korony. Zdobiony kwiatami i kolorowymi wstążkami, odzwierciedlał nie tylko status społeczny panny 
młodej, ale też był odbiciem przemian obyczajowych na przestrzeni kolejnych dekad. Wystawa opowia-
da więc nie tylko o zmianie postaw, tradycji i stylu życia, ale jest też opowieścią o losach kobiet.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

c) Anna Musiałówna. Próba przeczekania wiatru. Fotografie ze Spitsbergenu. 
Otwarcie: 12.09.2019
Wystawa  czynna w dniach: 13 września 2019 - 30 października 2019. 
Kuratorki wystawy: Anna Hornik, Marta Przybyło 

Wystawa prezentuje wybór zdjęć Anny Musiałówny, fotografki prasowej i dokumentalistki, z pobytu na 
Spitsbergenie. Podczas niemal trzymiesięcznej wyprawy w lecie 1981 roku Musiałówna fotografowała 
Barentsburg, polską stację badawczą w Hornsund, ale przede wszystkim życie w domku traperskim w 
Palffyodden, gdzie wraz z grupą naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego z profesorem Zdzisławem 
Czeppe spędziła większość wyjazdu. Trzydziestoletnia wtedy fotografka wykonała ponad 1000 zdjęć na 
wyspie, dokumentując poszczególne etapy wyprawy na czarno-białych filmach małoobrazkowych, barw-
nych filmach średnioformatowych oraz slajdach średniego i małego formatu. Prowadziła także dziennik 
z podróży odnaleziony po latach przez jednego z kolegów. To właśnie z niego pochodzi cytat, będący 
tytułem wystawy, na której pokazujemy kuratorską selekcję odbitek z 1981 roku oraz projekcję slajdów.

Fotografie Musiałówny to przede wszystkim dokumentacja wspólnego przebywania w niedostępnej 
przestrzeni, w której życie wymaga maksymalnego dostosowania się do rytmu przyrody, harmonogramu 
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dostaw zaopatrzenia czy wzajemnego wsparcia osób dzielących doświadczenia izolacji. Musiałówna re-
jestruje powtarzające się czynności: gotowanie i jedzenie posiłków, rozpakowywanie prowiantu i sprzętu, 
wyprawy po wodę, naprawianie domku, czy zwykłe nicnierobienie. Chata otoczona wiszącym praniem, 
kośćmi wielorybów, beczkami i skrzyniami, pozostałościami po dawnych wyprawach, stanowi niepozba-
wioną zwodniczego uroku scenerię tych zdjęć. Wiele jest krajobrazów, co jest nietypowe dla Musiałówny, 
koncentrującej się w swojej praktyce fotograficznej głównie na człowieku. Fragmenty lodowców, czy 
rozległe przestrzenie w tysiącach odcieni błękitu, brązu, szarości, bieli i zieleni, przełamane są niekiedy 
czerwoną plamą kurtki, czy rachityczną konstrukcją domku. Są w końcu zdjęcia samej fotografki robione 
“na pamiątkę” przez jednego z kolegów.
Próba przeczekania wiatru to opowieść nie tylko o konieczności koncentrowania się na najprostszych 
czynnościach w sytuacji tak znaczącej przewagi natury nad człowiekiem. Powstające w tej rzeczywistości 
zdjęcia, sygnalizują też coś, czego nie widać, a co przecieka gdzieniegdzie między wierszami dziennika. 
To pełne napięcia oczekiwanie i nasłuchiwanie tego, co dzieje się w ogarniętym strajkami kraju, walka z 
zepsutą anteną, niemożność bycia i fotografowania tego co dzieje się w Polsce.
Wszystko to sprawia, że wyprawa stała się jedną z ważniejszych podróży w biografii fotografki, o trans-
formującym charakterze. To także opowieść o funkcjonowaniu kobiety w grupie mężczyzn, o konieczno-
ści bycia ze sobą nawzajem, ale też ze sobą samą.
Fotografie z wyprawy, rozpatrywane w perspektywie historii dawnych odkrywców i naukowców “zdoby-
wających” obszary polarne, czy zdjęcia lodowców Musiałówny nabierają dzisiaj zupełnie nowych odcie-
ni. Jak pisze Katarzyna Bojarska w tekście do książki: “W fotografiach Musiałówny można poszukiwać 
powrotu do innej jeszcze fantazji, złudzenia niewinności, kiedy Antropocen nie był jeszcze czasem teraź-
niejszym wspólnego doświadczenia, ale możliwością, hipotezą naukową, fikcją literacką; można, choć z 
całą pewnością nie jest to opowieść o niewinnej ciekawości, nawet jeśli jest o przygodzie.”

Anna Musiałówna (ur. 1948) W dzieciństwie mieszkała wraz z rodziną w Suchedniowie (woj. świętokrzy-
skie), gdzie jej ojciec, zawodowy fotograf, prowadził swój zakład fotograficzny. Wyjechała do Warszawy 
uczyć się w szkole baletowej, którą jako Artystka Baletu ukończyła w 1967 roku. Tańczyła na deskach 
Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie zagrała m.in. rolę Mirty w Giselle i rolę Phrygi w Spartakusie. W 
związku z wypadkiem przedwcześnie zakończyła karierę baletową. Jej starszy brat, fotograf Maciej 
Musiał, namówił ją do wyjścia z aparatem na ulicę. Fotografia wkrótce stała się jej pasją i sposobem 
zarabiania na życie.
Jej pierwszy materiał ukazał się w “itd” w 1972 roku. Z pismem współpracowała przez kolejne osiem lat. 
Publikowała również w takich tytułach jak “Razem” czy “Na przełaj”. W latach 1979-1983 współpracowała 
także z tygodnikiem “Przyjaciółka”.
W fotografii skupiała się przede wszystkim na tematyce społecznej, w tym na historiach osób wyklu-
czonych. Do najbardziej znanych prac Musiałówny należy m.in. seria poświęcona aborcji Minus 1 (1975), 
Osobowy II klasy (1978), czy Rodziny wielodzietne (1981). Od połowy lat 90. jest związana z tygodnikiem 
“Polityka” gdzie publikuje fotoreportaże o tematyce społecznej.
Laureatka wielu nagród z zakresu fotografii prasowej. Kuratorka wystaw fotograficznych prezentujących 
fotografie lat 70. i 80. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, oraz w 
Fototece ZPAF w Warszawie. Współzałożycielka Stowarzyszenia Dokumentalistów “Droga”.



Digitalizację archiwum Anny Musiałówny dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Projekt współfinansowo m.st. Warszawa

Partnerzy: 
Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga”
Fundacja Jednostka

fot. Anna Zagrodzka



d) „No. 7” Sputnik Photos
Otwarcie: 31.05.2019
Wystawa czynna w dniach: 31 maja 2019-23 czerwca 2019 
Kurator: Rafał Milach, Współpraca: Karolina Gembara

Wystawa absolwentek i absolwentów Programu Mentorskiego 2017/2018. Sputnik Photos to międzyna-
rodowy kolektyw założony w 2006 roku przez fotografów dokumentalnych ze środkowej i wschodniej 
Europy. Ich zadaniem jest obserwacja i opis otaczającej nas rzeczywistości w okresie po transformacji. . 
Do kolektywu należą: Andrej Balco, Andriei Liankevich, Michał Łuczak, Jan Brykczyński, Adam Pańczuk, 
Agnieszka Rayss, Karolina Gembara, Rafał Milach. Program mentorski to zaawansowany kurs dla osób 
zainteresowanych fotografią dokumentalną i działaniami z jej pogranicza, chcących tworzyć autorskie 
narracje fotograficzne. Od 2012 roku ukończyło go już 90 osób. Opiera się na własnej pracy studentów 
i studentek, która odbywa się pod opieką fotografów i fotografek Sputnik Photos. W ramach wystawy 
prezentowano wydruki, fototapety, obiekty fotograficzne oraz projekcje filmowe. Wystawie towarzyszy-
ła tez wielkoformatowa fototapeta w witrynie galerii. 

„Fotografia wydaje się być prostym medium. Nie trzeba wiele wysiłku, by w przyzwoity sposób zamknąć 
w kadrze obraz i po kilku sekundach podzielić się nim z dowolną liczbą osób. Jednak w momencie, gdy 
zaczyna nam chodzić o coś więcej niż o post w sieci, wszystkie te cechy, które dają złudne poczucie 
przystępności, stają się przeszkodą. Dosłowność fotografii, rejestracyjny charakter i powierzchowna 
estetyka stawiają zdjęcie w roli ilustracji. Nie da się w łatwy sposób pokazać relacji z przedwcześnie 
zmarłym ojcem, nudy w strefie wojny czy samotności w czterech ścianach. Bardzo łatwo tu o banał. 
Jedenaście projektów fotograficznych, które znajdują się w tej książce i na tej wystawie, odnosi się w 
szerokim rozumieniu do rodziny i domu, chociaż na różnych płaszczyznach. Odwołują się do osobistych 
doświadczeń. Udaje im się uniknąć trywialności.”
Tekst: Michał Łuczak
Projekt współfinansowao m.st. Warszawa

e)  Tomasz Szerszeń/Marek Piasecki, Komora oka
Otwarcie: 4.12.2019
Wzstawa otwarta w dniach: 4 grudnia 2019 - 4 lutego 2020. 
Zespół kuratorski: Agnieszka Rayss, Anna Hornik, Marta Przybyło 

Fotografowanie – jak wiadomo – jest nierozdzielne splecione z procesem podglądania, patrzenia, które 
niejednokrotnie przekracza granice intymności. Podobnie jest w przypadku obcowania z archiwum: 
szczątkami czyjejś twórczości, ale i czyjegoś życia.

Instalacja fotograficzna Tomasza Szerszenia Komora oka (ang. Eye chamber, niem. Augenkammer) 
opowiada o grze spojrzeń, która wkracza w przestrzeń archiwum. Punktem odniesienia jest spuścizna 
Marka Piaseckiego (1935-2011), fotografa, twórcy heliografii, lalek, rzeźb, kolaży. Wiele spośród jego 
fotografii ma intymny charakter, niejednokrotnie przetwarza motyw perwersyjnego spojrzenia czy 
podglądania.



fot. Jan Anderman

fot. Marysia Żochowska

Archiwum – to w szczególności, ale też w ogóle – jest miejscem rozmaitych sekretów. Czy nie jest nim 
również fotograficzna ciemnia albo pracownia fotografa? Było tak z pewnością w przypadku Marka 
Piaseckiego: jego niezwykła ciemnia-pracownia była miejscem pracy i zamieszkiwania, oraz przestrze-
nią, w której urządzał prywatne pokazy – często przeznaczone tylko dla jednej osoby. Stawała się mikro-
-teatrem na dwie pary rąk i dwie pary oczu.

W stworzonej na wystawie w galerii FAF instalacji mamy do czynienia z sytuacją wzajemnego, zwie-
lokrotnionego podglądania, grą sobowtórów, która zawsze jest intymna i obnażająca. Komentując 
Piaseckiego Tomasz Szerszeń sięga po prace z własnego archiwum, z 2002 roku: czasu swoich pierw-
szych fotograficznych gestów. Dlatego Komora oka staje się dla artysty rodzajem archeologicznego 
spojrzenia: na archiwum, na postać Marka Piaseckiego, i na samego siebie.
Tomasz Szerszeń poprzez swoją wystawę stawia również pytanie o płeć spojrzenia fotografki/ fotogra-
fa. Historycznie i kulturowo patrzenie, podglądanie utożsamiane jest z męskim spojrzeniem. Jako takie 
jest opresyjne. Takim bywa również spojrzenie, które pada na archiwum. Czy z tych pułapek można się 
uwolnić?

Wystawa w ramach projektu Żywe Archiwa.



fot. Anna Hornik



fot. Anna Hornik

fot. Anna Hornik

Tomasz Szerszeń – (ur. 1981) fotograf i artysta wizualny, antropolog kultury, badacz sztuki, kurator. Autor 
książek Podróżnicy bez mapy i paszportu (2015) i Architektura przetrwania (2017, wyróżniona w konkur-
sie na Fotograficzną Publikację Roku 2017), redaktor książki Neorealism in Polish Photography 1950-
1970 (2015, z Rafałem Lewandowskim). Współzałożyciel pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizual-
nej” redaktor „Kontekstów”, adiunkt w IS PAN. Jego prace i projekty artystyczne pokazywane były na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Studio, Fundacji Archeologia Fotografii, Nowym 
Teatrze, Zachęcie, Galerii Asymetria, Biurze Wystaw, Kordegardzie, Instytucie Fotografii Fort, Wolskim 
Centrum Kultury (Warszawa), Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Wymiany (Łódź), Galerie Anne de Villepoix 
(Paryż), Ludwig Muzeum (Budapeszt), Indie Photography Gallery (Tel Awiw), a także – trzykrotnie (2012, 
2013, 2014) na Paris Photo. Kurator wystaw Czym jest Oświecenie? (2018, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, z Łukaszem Rondudą i Goshką Macugą) i Transfert (2019, Galeria Studio w Warszawie, 
z Dorotą Jarecką, Natalią Andrzejewską i Teodorem Ajderem). Współautor (z Julią Holewińską i 
Radosławem Dudą) spektaklu Hiroshima / Love (2019, Biennale Warszawa). Pracuje nad książką o 
Marku Piaseckim.

Digitalizację archiwum Marka Piaseckiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.



1.b. Wystawy poza siedzibą Fundacji

„Polska” na eksport
Otwarcie: 29.03.2019, godz.19 
Wystawa czynna w dniach: 30 marca -23 czerwca 2019
Miejsce: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3, Warszawa 
Wsppraca: Fundacja Archeologia Fotografii
Kuratorki: Marta Przybyło, Karolina Puchała-Rojek

Miliony rozkładówek, kilkanaście wersji językowych, kilkuset autorów fotografii, trzy podstawowe edycje, 
z czego dwie wychodzące prawie nieprzerwanie od roku 1954 do 1989 (wersja na Zachód) i do 1990 (wer-
sja Wschód) — to imponujący obraz miesięcznika „Polska” w liczbach.

Magazyn, choć funkcjonował w ograniczonym zakresie również w polskiej wersji językowej, przeznaczony 
był przede wszystkim dla zagranicznego odbiorcy — zarówno na zachodzie Europy, jak i w krajach bloku 
wschodniego, w Stanach Zjednoczonych, Afryce, Azji, a przez krótki okres nawet na Kubie. Jego celem 
było pokazywanie Polski poza granicami kraju z wykorzystaniem konkretnej strategii opartej na atrakcyj-
nym projekcie graficznym i fotografii rozumianej jako pełnoprawna forma wyrazu.

Redaktorzy pisma rozumieli kluczową rolę fotografii i wykorzystywali jej możliwości w kreowaniu wyobra-
żeń o Polsce jako kraju atrakcyjnym i nowoczesnym — inspirującym w dziedzinie kultury i sztuki i poten-
cjalnym partnerze ekonomicznym. Wśród współpracujących z miesięcznikiem autorów tekstów, foto-
grafów czy artystów publikujących swoje prace znajdziemy niemal wszystkich najważniejszych twórców 
głównego nurtu powojennej kultury polskiej. Autorzy fotografii to m.in. Piotr Barącz, Marek Holzman, 
Irena Jarosińska, Jan Jastrzębski, Eustachy Kossakowski, Bogdan Łopieński, Jan Morek, Tadeusz Rolke, 
Zofia Rydet, Tadeusz Sumiński, Harry Weinberg. Prace większości z nich, wypożyczone z archiwów pry-
watnych i instytucji, będzie można zobaczyć na wystawie.

Wystawa obejmuje okres od wydania pierwszego numeru pisma (1954) — w czasie odwilży, w momencie 
kształtowania się powojennego polskiego reportażu — do początku tzw. dekady gierkowskiej. Koniec lat 
60. jest także momentem zmiany pokoleniowej, kiedy na scenę wkraczają reporterzy urodzeni już po 
wojnie. W 1967 roku zmienia się też wydawca miesięcznika — jest nim Agencja Interpress, która stopniowo 
wprowadza nowe zasady współpracy z fotografami.

„Polska” na eksport prezentuje niemal 300 fotografii ukazanych w swoim pierwotnym kontekście, czyli 
na łamach miesięcznika, w zestawieniu z niepublikowanym materiałem zdjęciowym. Ujęcia spoza kadru 
bądź historie wokół reportaży rzucają nowe światło na warsztat fotografów, edytorów oraz strategie 
redakcji pisma. Zobaczymy zatem rozkładówki z oryginalnych numerów pisma oraz odbitki, negatywy i 
stykówki pochodzące z archiwów prywatnych i zbiorów wielu instytucji. Ten zróżnicowany wybór odsłania 
złożony kontekst funkcjonowania fotografii, bez którego nie sposób zrozumieć nie tylko historii, ale też 
roli współczesnej fotografii prasowej w Polsce.



Wystawie towarzyszy książka Początek przyszłości. Fotografia w miesięczniku „Polska” w latach 1954—
1968 pod redakcją Karoliny Puchały-Rojek i Marty Przybyło, zaprojektowana przez Magdalenę i Artura 
Frankowskich (Fontarte). Na publikację składa się oryginalny materiał ilustracyjny z pisma uzupełniony o 
wybór fotografii — prezentowany w układzie tematycznym, z komentarzami redaktorek. Towarzyszą mu 
eseje poświęcone historii miesięcznika i ukazujące jego funkcjonowanie w kontekście ówczesnej sytuacji 
politycznej i społecznej, a dopełnieniem są przedstawienia sylwetek najważniejszych współpracujących z 
nim fotografów — postaci kluczowych dla historii polskiej fotografii tego okresu.

Pokaz w Zachęcie uzupełnia program filmowy oraz cykl wydarzeń obejmujący spotkania wykłady i 
warsztaty, zarówno przybliżające historię magazynu „Polska”, jak też odnoszące się do współczesnych 
realiów fotoreportażu i projektowania czasopism. Szczególną uwagę zwrócimy na rolę i miejsce fotore-
portażu oraz proces wydawniczy.

Współpraca ze strony Zachęty: Magdalena Komornicka
Współpraca ze strony Fundacji Archeologia Fotografii: Antonina Gugała, Anna Hornik, Aleksandra 
Jeglińska
Projekt ekspozycji: Fish n’sheep (Aneta Faner, Piotr Duma)
Partnerzy wystawy: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Fundacja Archeologia Fotografii, Ośrodek Karta, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

fot. Anna Hornik



fot. Grzegorz Sosiński
fot. Anna Hornik



fot. Anna Hornik



2. Działalność wydawnicza:

a) Anna Musiałówna
Próba przeczekania wiatru

Koncepcja i projekt graficzny: Marta Przybyło
Współpraca: Anna Hornik, Katarzyna Bojarska, Jan Anderman
Teksty: Katarzyna Bojarska, Marta Przybyło
Wersja językowa: polsko-angielska
Tłumaczenie: Aleksandra Szymczyk
Redakcja i korekta: Małgorzata Jurkiewicz
Digitalizacja i przygotowanie do druku:  Anna Hornik, Marysia Żochowska, Jan Anderman
Konsultacje techniczne: Maciej Turczyniak
Ilość stron: 60
Wymiary: 21 cm x 15 cm

b) Początek przyszłości. 
Fotografia w miesięczniku „Polska” w latach 1954—1968
(współpraca, redakcja) 

Pod redakcją Karoliny Puchały-Rojek i Marty Przybyło
Projekt graficzny: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski (Fontarte).
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2019
Ilość stron: 352 



3. Opracowanie archiwów fotograficznych / projekt Wirtualne Muzeum Fotografii

Fundacja kontynuowała pracę nad rozwijaniem bazy on-line Wirtualne Muzeum Fotografii.

2019 rok był rokiem zamykającym długoletni projekt „Wirtualne Muzeum Fotografii: udostępnienie ar-
chiwów Marka Piaseckiego i Andrzeja Georgiewa”, realizowanego w ramach programu ministerialnego 
„Kultura cyfrowa 2017”.

Marek Piasecki

W ramach projektu zdigitalizowano, przepakowano, opisano i udostępniono 2000 obiektów: czarno-
-białych negatywów małoobrazkowych. Praca w 2019 roku nad wyborem materiałów do digitalizacji 
polegała przede wszystkim na przeglądaniu kolejnych pudeł, we wsparciu sporządzonej w pierwszych 
latach pracy listy obiektów. Główny nacisk położono na selekcję tematów związaną z działalnością 
Piaseckiego na polu fotografii dokumentalnej, co jest podyktowane ich wysoką wartością artystycz-
ną i wiąże się też z planowaną w przyszłym roku publikacją poświęconą działaniom fotografa na tym 
polu. Udało się dotrzeć do bardzo interesujących materiałów z Krakowa, Warszawy, Wrocławia oraz 
innych miast Polski; wśród dokumentacji są liczne zdjęcia artystów: Władysława Hasiora, Zdzisława 
Beksińskiego, Tadeusza Brzozowskiego itd. Zidentyfikowano wiele osób i miejsc na fotografiach. Udało 
się także dotrzeć do niepublikowanych i nieznanych zdjęć pracowni Piaseckiego, które były inspiracją i 
tematem przewodnim wystawy „Tomasz Szerszeń/Marek Piasecki, Komora oka”, wykonanej i prezento-
wanej w ramach cyklu „Żywe archiwa” w galerii fundacji w dniach 4.12.2019-4.02.2020. Partia negaty-
wów wyselekcjonowana do opracowania w roku 2019 była w dość dużym nieporządku. Wiele rolek było 
pozawijanych w serwetki i inne przypadkowe materiały; cześć negatywów pociętych w paski została 
wyjęta spomiędzy kart książek; Różne sposoby przechowywania i różnego typu uszkodzenia materiałów 
wymagały konsultacji konserwatorskich. Negatywy przechowywane w rolkach wymagały także opra-
cowania dedykowanego im sposobu przechowywania; zdecydowano się na owijki przeznaczona dla 
mikrofilmów, oraz zrobienie specjalnych pudeł na wymiar z przegródkami. Negatywy pocięte zostały 
przepakowane do specjalnych owijek z papieru i przełożone do pudeł. Dodatkowo selekcję wysłano do 
potwierdzenia do Joanny Turowicz-Piaseckiej, wdowy po fotografie w celu selekcji i odrzucenia fotogra-
fii ze względu na możliwe problemy z wizerunkiem przedstawionych osób. Proces ten był długotrwały i 
skomplikowany, gdyż spadkobierczyni przebywa w Szwecji i kontakt z nią jest utrudniony.

Andrzej Georgiew

W ramach projektu zdigitalizowano, opisano i udostępniono 979 negatywów (różne formaty, duży, średni 
i mały format), 21 diapozytywów, oraz opisano 500 pozytywów, zdigitalizowanych w poprzednich latach. 
Negatywy i diapozytywy, były już wcześniej wstępnie uporządkowane i przechowywane w plastikowych 
segregatorach, przechowywanych w domu wdowy po artyście, Magdy Georgiew. Segregatory zostały 
sprowadzone do fundacji, przepakowane do pudeł segregatorowych z bezkwasowego kartonu. Łącznie 
sprowadzono i przejrzano ogromny materiał znajdujący się w 18 segregatorach, oraz dodatkowo kilka-
naście pudełek, teczek i kopert z luźno przechowywanymi negatywami. Przeliczono wszystkie negatywy, 
dokonano wstępnej identyfikacji osób, miejsc i projektów ( duży format ok. 1100 klatek, średni format 
ok. 5 400 klatek, małoobrazkowy film ok.10 000 klatek, łącznie we wszystkich formatach ok. 16500 
klatek).



Karty w segregatorach zostały ponumerowane i wybrano najciekawszy materiał do digitalizacji obej-
mujący portrety muzyków, artystów aktorów i innych osób; Przemyślana selekcja była bardzo potrzebna 
- gdyż często bardzo wiele ujęć się powtarzało; selekcja wymagała wyboru najciekawszych ujęć, czy 
całych sesji. Dzięki numeracji wszystkich koszulek było możliwe ustalenie, z którego segregatora została 
wyjęta dana koszulka z negatywami oraz w którym miejscu w segregatorze się znajdowała. Oznaczenia 
szczegółowe na kartach pozwolą w razie konieczności także do powrotu do pominiętych w pierwszym 
momencie materiałów. W pierwszej kolejności digitalizacji zostały poddane wczesne eksperymenty 
Georgiewa, jeszcze z czasów studenckich, które nierzadko są wykonane na innym podłożu niż błona 
fotograficzna. Po sukcesie jakim okazała się wystawa muzyczna Andrzeja Georgiewa „Are you a rebel?” 
prezentowana w galerii fundacji na przełomie 2018 i 2019 roku, digitalizacji zostały poddane negatywy 
przedstawiające muzyków, koncerty, sesje okładkowe płyt czy ujęcia zakulisowe z planu teledysków. 
Poza ujęciami związanymi z polską sceną muzyczną zdigitalizowane zostały również portrety aktorów, 
reżyserów i pisarzy, które Georgiew bardzo lubił.

Negatywy przechowywane luzem będą opracowywane w kolejnych latach.

Od czerwca 2019 dzięki dotacji MKiDN w ramach projektu „Wirtualne Muzeum Fotografii: opracowanie i 
udostępnienie archiwów polskich fotografów, etap II” możliwe było rozpoczęcie prac nad nowymi archi-
wami: Anny Musiałówny (należące do partnera projektu  Stowarzyszenia Fotoreporterów Droga), Piotra 
Szyfermana i Władysława Lemma oraz kontynuowanie opracowania archiwów: Wojciecha Zamecznika, 
Mariusza Hermanowicza, Zbigniewa Dłubaka, Tadeusza Sumińskiego, Marii Chrząszczowej, Jana 
Jastrzębskiego oraz Julii Pirotte (należące do partnera projektu Żydowski Instytut Historyczny).  
Zasadniczymi elementami prac nad archiwami było ich uporządkowanie, przepakowanie, poddanie 
digitalizacji następnie opisanie i umieszczenie w bazie on-line WMF.

Anna Musiałówna (we współpracy ze Stowarzyszeniem Dokumentalistów Droga)

Wybór prac z archiwum poprzedziły dwie wizyty w domu fotografki, gdzie przeglądany był materiał 
przed wypożyczeniem. Została wyselekcjonowana partia materiału dotycząca wyjazdu fotografki z 
misją naukową na Spitsbergen na początku lat 80, materiał unikatowy pod względem dokumentalnym 
i artystycznym. Wybrana część materiałów została przewieziona do fundacji. Została przeprowadzona 
konsultacja konserwatorska. Część slajdów, która okazała się zagrzybiona (grzyb nie był już aktyw-
ny) została odseparowana od reszty zbioru i zabezpieczona. Materiał okazał się tak interesujący, że 
wybrano to archiwum jako temat książki specjalistycznej, która została zaprojektowana, zredagowana 
i wydrukowana w nakładzie 300 egzemplarzy, 64 strony, druk kolorowy (CMYK + Pantone), teksty w 
języku polskim i angielskim. Okazją do promowania tego wydawnictwa, Wirtualnego Muzeum Fotografii 
jak i archiwum Anny Musiałówny była zorganizowana wystawa z tego materiału w galerii fundacji 
13.09.2019-30.10.2019

Piotr Szyferman

Zdjęcia Piotra Szyfermana trafiły do fundacji dzięki prowadzonej akcji „Odkurzamy domowe archiwa”, 
w ramach której specjaliści z FAF udzielają bezpłatnych konsultacji dotyczących domowych zbiorów 



fotograficznych. Materiały - głównie fotografie uliczne z Warszawy, zostały uporządkowane i posegrego-
wane pod względem lokalizacji - konkretnych skrzyżowań i ulic warszawskich. Odbitki zostały zmierzone, 
nadano im sygnatury i przepakowano je do pudła bezkwasowego, zostały przełożone przekładkami z 
papieru bezkwasowego.

Władysław Lemm

Wybór prac do digitalizacji został poprzedzony etapem wstępnym polegającym na rozpoznaniu i przej-
rzeniu całości zbioru. Odbyły się konsultacje konserwatorskie. Wśród wytypowanych negatywów i diapo-
zytywów znalazły się reportaże z lat 70., 80. i 90. o różnej tematyce - reportaż z Jarocina z 1985 roku, 
zdjęcia uliczne z różnych miejsc w Polsce oraz wybrane portrety.

Wojciech Zamecznik

Pierwotnie zakładano zdigitalizowanie w 2019 roku innego materiału m.in. ostatnich ozalidów projektów 
Zamecznika, znajdujących się u spadkobiercy w mieszkaniu. Ze względu na zdarzenie losowe okresowo 
nie było dostępu do mieszkania spadkobiercy i planowana część zbioru zostanie opracowana w przy-
szłym roku. W celu utrzymania założeń projektu zdecydowano się na przygotowanie do digitalizacji 
innej części archiwum- przechowywanych w fundacji, głównie zdjęć rodzinnych. Odbitki z lat 50. i 60. 
przedstawiają życie rodzinne i towarzyskie Zameczników przez pryzmat licznych wycieczek i wakacyj-
nych wyjazdów. Digitalizacji zostały również poddane albumy z portretami Haliny Zamecznik i Wojciecha 
Zamecznika, co ciekawe, albumy zostały wykonane przez Halinę Zamecznik i ukazują wybór jej ulubio-
nych zdjęć wykonanych przez Wojciecha Zamecznika.

Mariusz Hermanowicza

Do digitalizacji i opisu zostały wybrane najciekawsze negatywy fotografa, w kolejności mającej na celu 
zachowanie chronologii opracowania jego twórczości (zbiór digitalizowany jest od 3 lat). Do digitalizacji 
został wybrany m.in. interesujący zbiór fotografii ulicznej Hermanowicza z Paryża i Strasburgu z 1969 
roku oraz materiał z wyjazdu do Szwajcarii (Genewa) w 1972 roku. Materiały te pokazują ogromny poten-
cjał fotografa w zakresie fotografii reportażowej, mają dużą wartość artystyczną i dokumentalną.

Zbigniew Dłubak

Materiał wyselekcjonowany do digitalizacji i udostępnienia - to przekazane, już po opracowaniu archi-
wum artysty, negatywy z lat 50. dotyczące m.in. życia artystycznego. Wyselekcjonowane zostały cenne 
materiały dotyczące życia i pracy artysty Mariana Bogusza (1920-1980): prace malarskie i konstrukcje 
przestrzenne (np. makieta pawilonu polskiego na światową wystawę w Brukseli, wykonana razem z 
Dłubakiem i Kajetanem Sosnowskim). Wśród materiałów były także m.in. fotografie z terenu byłego 
obozu w Mauthausen. Materiały zostały ułożone w kolejności, przepakowane, nadano im sygnatury. 
Dodatkowo przygotowane do opracowania zostały dostarczone przez spadkobierczynie cenne pozyty-
wy z cyklu Gestykulacje (11 odbitek).



fot. Daniel Frymark

fot. Jan Kriwol



Tadeusz Sumiński

Do opracowania zostały wybrane negatywy z początku lat 60. XX wieku, wśród nich cenny zbiór wyko-
nany przez autora podczas jego podróży do Grecji - w tym zdjęcia zabytków, obiektów muzealnych oraz 
fotografie uliczne. Jest to ważny zbiór w dorobku fotografa; część zdjęć z tej serii trafiła do książki z tek-
stem Kazimierza Michałowskiego, ilustrowanej zdjęciami Sumińskiego i Edwarda Hartwiga p.t. Akropol. 
Wyselekcjonowanie tych materiałów umożliwiło identyfikację zdjęć - które nie były osobno podpisane w 
tej publikacji. Wśród innych materiałów znalazły się materiały z różnych miast Polski, w tym cenna pod 
względem dokumentalnym seria dokumentująca teren obozu zagłady w Chełmnie. Materiałom zostały 
nadane sygnatury, zostały przepakowane do bezkwasowych obwolut i pudeł, a oryginalne koperty z 
opisami Sumińskiego zostały przefotografowane.

Maria Chrząszczowa

Do digitalizacji zostały wyselekcjonowane negatywy, kontynuujące plan opracowania z lat poprzednich. 
Wśród wybranych negatywów znalazły się m.in. fotografie architektury z Krakowa, Warszawy i Gdańska, 
oraz obszerny i bezcenny zbiór dotyczący architektury drewnianej m.in. Podhala i innych regionów.

Jan Jastrzębski

Z archiwum negatywów fotografa zostały wybrane materiały z reportaży dla miesięcznika „Polska”, m.in. 
obszerny materiał poświęcony szkole (reportaż „Six millions”), oraz operacjom oczu (reportaż ”Brilliant 
new methods in eye surgery”) z początku lat 60 Wszystkie negatywy zostały ułożone w kolejności (ma-
teriał był w większości nieopisany i przemieszany), przepakowane, nadane im zostały sygnatury. Opis 
wymagał też drobiazgowej kwerendy w czasopiśmie „Polska” w dwóch edycjach w których pracował fo-
tograf. Udało się zidentyfikować także zdjęcia opublikowane w tym tytule pod innym nazwiskiem, przed 
okresem etatowej pracy dla miesięcznika.

Julia Pirotte (we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym)

We współpracy z ŻIHem wybrano do digitalizacji pierwszą partię 500 pozytywów fotografki, które 
zostały przewiezione z siedziby ŻIHu (ul. Tłomackie 3/5, Warszawa) do siedziby fundacji na Chłodnej 20. 
Zapoznano się także z obszerną dokumentacją dotyczącą fotografki dostępną w zbiorach ŻIH, która 
okazała się bardzo pomocna przy późniejszych opisach tej kolekcji. Zbiór był w dużej mierze uporząd-
kowany, miał nadane sygnatury ŻIHu, ale wymagał nadania sygnatur umożliwiających jego późniejsze 
udostępnienie w Wirtualnym Muzeum Fotografii (sygnatury ŻIH nie są kompatybilne z systemem bazy on-
-line fundacji).



4.  Stworzenie audiodeskrypcji do wybranych zdjęć ze ścieżek edukacyjnych

We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier wykonano 28 audiodeskrypcji do zdjęć ilustrujących artyku-
ły tematyczne dostępne na portalu Wirtualne Muzeum Fotografii. Na pierwszym etapie zostały wyselek-
cjonowane ciekawe materiały do udostępnienia dla osób niedowidzących. 
Przygotowane zostały miniatury oraz metryczki do zdjęć (Autor, Tytuł, Wymiary, Technika, typ obiektu). 
W dalszej części powstały teksty, które zostały napisane przez profesjonalistów zajmujących się tworze-
niem audiodeskrypcji. Teksty zostały sprawdzone przez pracowniczki FAF - pod względem poprawności 
w zakresie historii fotografii i uzupełnione o dalsze informacje oraz umieszczone na portalu Wirtualne 
Muzeum Fotografii oraz na portalu partnera Czytanie Obrazów. Dodatkowo została nagrana wersja 
audio, w profesjonalnym studiu, umieszczone a na portalu Czytanie Obrazów.

5. Marek Piasecki - fotografia dokumentalna z lat 50. i 60. XX wieku, książka i wysta-
wa współczesnego artysty

Dzięki uzyskanej dotacji w ramach programu “Sztuki wizualne” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, możliwe było rozpoczęcie prac nad planowaną na 2020 rok publikacją Marka 
Piaseckiego przedstawiajacą jego, dotychczas nie prezentowany  materiał dokumentalny. Poza etapem 
przygotowawczym zakładającym kwerendy w czasopismach oraz zbiorach prywatnych dotyczących 
Marka Piaseckiego, projekt zakładał realizację wystawy wspólczesnego artysty w oparciu o archiwum 
fotografa. 

Książka dotycząca twórczości dokumentalnej Marka Piaseckiego
W 2019 rozpoczęto i przeprowadzono większą cześć kwerendy badawczej w archiwum Marka 
Piaseckiego. Wykonano kwerendę w czasopismach takich jak: „Wieź”, „Tygodnik Powszechny”, 
„Fotografia”, „Polska”, Poezja”, „Ty i ja”. Większość spuścizny fotografa znajduje się w zbiorach ro-
dziny w Goszycach pod Krakowem. Pod koniec roku miały miejsce dwie kilkudniowe kwerendy w 
Goszycach - gdzie na miejscu zostało przejrzanych kilka tysięcy odbitek artysty z lat 50. i 60. XX wieku. 
Jednocześnie, poza preliminarzem tego projektu, w ramach programu Kultura Cyfrowa - wykonano 
2500 skanów z negatywów Marka Piaseckiego, które znajdują się pod opieką Fundacji Archeologia 
Fotografii. Wybór koncentrował się na tematyce dokumentalnej, aby poszerzyć wiedzę o tym aspekcie 
działalności artysty. Odbyły się 4 spotkania robocze w gronie osób pracujących nad książką. Wyłonił się 
zarys koncepcji książki.

Wystawa współczesnego artysty
Nowe prace Tomasza Szerszenia (fotografia, film, instalacja dźwiękowa) zostały zaprezentowane wraz 
z wybranymi pracami z archiwum Marka Piaseckiego na wystawie p.t. Komora oka. Wystawa została 
zaprezentowana w galerii fundacji przy Chłodnej 20 w Warszawie (4.12.2019–04.02.2020). 
Instalacja fotograficzna Tomasza Szerszenia „Komora oka” poszerzyła spojrzenie na archiwum Marka 
Piaseckiego. W związku z tematyką instalacji - dotyczącej pracowni artysty oraz jego autoportretów, 
przeprowadzono dodatkową kwerendę w negatywach fotografa koncentrując się na tej tematyce. 
Instalacja wychodziła od zagadnienia gry spojrzeń wkraczającej w przestrzeń archiwum. Fotografie 
Piaseckiego, niejednokrotnie o intymnym charakterze, często przetwarzają motyw perwersyjnego 
spojrzenia czy podglądania. Wystawa przywołuje atmosferę tajemniczości, która charakterystyczna 



jest zarówno dla archiwum, ciemni fotograficznej jak i pracowni fotografa. Przywołuje też szczególną 
pracownię - jaką była pracownia Marka Piaseckiego, w Krakowie na ul. Siemiradzkiego: ciemnia-pra-
cownia była miejscem pracy i zamieszkiwania, oraz przestrzenią, w której artysta urządzał prywatne 
pokazy – często przeznaczone tylko dla jednej osoby. Stawała się mikro-teatrem na dwie pary rąk i dwie 
pary oczu. W stworzonej na wystawie w galerii FAF instalacji mamy do czynienia z sytuacją wzajemnego, 
zwielokrotnionego podglądania, grą sobowtórów, która zawsze jest intymna i obnażająca. Komentując 
Piaseckiego Tomasz Szerszeń sięga także po prace z własnego archiwum, z 2002 roku: czasu swoich 
pierwszych fotograficznych gestów. Dlatego „Komora oka” staje się dla artysty rodzajem archeologicz-
nego spojrzenia: na archiwum, na postać Marka Piaseckiego, i na samego siebie.
Wystawa była szeroko promowana w mediach. W oparciu o wystawę zostały zrealizowane warsztaty dla 
osób niewidomych i niedowidzących we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier. 

6. Spotkania, wydarzenia, warsztaty

a) Spotkania z serii „Odkurzamy domowe archiwa”. W każdą ostatnią środę miesiąca, specjalista  z 
fundacji Jan Anderman, udzielał porad z zakresu konserwacji prewencyjnej. W 2019 roku odbyło się  10 
spotkań z tej seriii w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

b) Spotkanie wokół książki Anny Musiałówny “Próba przeczekania wiatru”, w galerii fundacji. Spotlkanie 
odbyło się 26 września o 19.00 i wzięły w nim udział- autorka zdjęć Anna Musiałówna oraz autorka eseju 
opublikowanego w książce- Katarzyna Bojarska. 

c) w ciągu roku odbyły się  oprowadzania kuratorskie po wystawach Veha:Wieczór panieński oraz 
Tomasz Szerszeń/Marek Piasecki, Komora oka.

d) Spotkanie wokół książki Tropicale i finisaż wystawy Tadeusza Sumińskiego Z notatnika fotografa. 
Spotkanie odbyło się 17 maja o 18:00. Wydarzenia zostały połączone ze względu na tematykę.

e) W fundacji odbyło się 10 spotkań dla studentów różnych uczelni.

7. Nagrody

Nominacja książki „Wojciech Zamecznik. Projektowanie totalne” do nagrody European Design Award (w 
gronie finalistów)

8. Inne
W roku 2019 fundacja współpracowała z 5 stażystami i wolontariuszami, którzy zajmowali się pracą w 
archiwum, przepakowywaniem materiałów i ich opisywaniem a także pracą przy wydarzeniach organi-
zowanych w galerii. 
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