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historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii.  
Obecnie profesor nadzwyczajny Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładowca 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od stycznia 
2005 do lipca 2010 r. kierował Galerią Fotografii „pf” 
w Poznaniu. W l. 2007-2015 był członkiem rady pro-
gramowej Biennale Fotografii w Poznaniu. Współpra-
cował z wieloma instytucjami – Muzeum Narodowym 
w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka 
(2006), National Gallery of Art w Waszyngtonie przy 
wystawie „Foto: Modernity in Central Europe”,  
1918-1945 (2007) oraz z The Museum of Modern Art  
w Nowym Jorku przy projekcie „OBJECT: PHOTO. 
Modern Photographs. The Thomas Walther Collec-
tion 1909–1949” (2013–2014). Autor licznych tekstów 
i publikacji na temat fotografii, w 2016 r. ukazała się 
jego książka pt. „Zaburzona epoka. Polska fotografia 
artystyczna w latach 1945–1955”.

Koordynator projektu: Anna Polańska / anna.polanska@asp.gda.pl

Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej). 
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Fotograficzna „szkoła wileńska” i jej kontynuatorzy 
w powojennym Trójmieście

W pierwszych powojennych latach trójmiejskie środo-
wisko fotograficzne odnotowało szereg istotnych osią-
gnięć. Do najważniejszych zaliczyć można organizację 
ogólnokrajowych wystaw fotografii eksponowanych 
w ramach sopockiego Festiwalu Plastyki oraz stworzenie 
systemu edukacyjnego, składającego się z gdyńskiego 
Liceum Fotografiki i studium fotografii przy Wydziale 
Architektury Politechniki Gdańskiej. Szeroka działalność 
organizacyjna była wspierana sukcesami wystawowymi 
poszczególnych członków Gdańskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Należy jednak zauważyć, że to prężnie 
działające środowisko ukształtowało się w wyniku 
przesiedleń i ruchów migracyjnych wywołanych skut-
kami wojny, a jeden z jego głównych filarów stanowili 
repatrianci przybyli z Wilna, m.in. Kazimierz Lelewicz 
i małżonkowie Bolesława i Edmund Zdanowscy. 

Celem wykładu będzie określenie „punktu wyjścia” dla 
wielu pionierskich powojennych działań fotograficznych 
w Trójmieście, którymi były rozwiązania i paradygmaty 
twórcze funkcjonujące w kręgu tzw. „szkoły wileńskiej”. 
Dlatego zostanie wskazana i omówiona specyfika 
artystyczna i organizacyjna przedwojennego środowiska 
wileńskiego, a także jego największe osiągnięcia. 
To właśnie w rozpoznaniu owego „doświadczenia bazo-
wego” zawarta zostanie odpowiedź, dlaczego trójmiejscy 
fotografowie tak chętnie korzystali z przedwojennych 
strategii obrazowania takich jak piktorializm, fotografia 
ojczysta czy tzw. fotografia robotnicza, która dla małżeń-
stwa Zdanowskich stanowiła preludium do twórczości 
socrealistycznej. Te wszystkie elementy przeszczepione 
z przedwojennej fotografii składają się na mozaikę foto-
graficznych postaw, obecnych w pierwszych powojen-
nych latach w Trójmieście.
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4 / fot. Bolesława i Edmund Zdanowscy, Wilno, 
Kiermasz św. Kazimierza, l. 30. XX w., własność prywatna

1,2,3 / fot. Kazimierz Lelewicz, Gdańsk, Wielka Zbrojownia, 
1948 r., Archiwum Fotografii ASP w Gdańsku


