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Tematem przewodnim VI edycji Vintage Photo Festivalu jest 
WOLNOŚĆ. Pierwotnie myśl ta zrodziła się w związku  
z przypadającą w 2020 roku 100 rocznicą powrotu Bydgoszczy 
do Polski. Później, z zaskoczenia pojawił się COVID-19 – nie 
tylko globalny kryzys, ale spory reset dla ludzkości. Wolność, 
którą braliśmy za pewnik, nagle została nam mocno ograniczona. 
Byliśmy świadkami „zamknięcia” całych krajów i kontynentów 
dla przepływów osób, a więc ograniczenia jednej z podwalin 
globalnej wioski. Ogólnoświatowa pandemia uderzyła nie tylko  
w wolność przemieszczania się, ale w cały szereg konsumpcyjnych 
potrzeb człowieka, które są ostatecznym celem każdego biznesu 
na ziemi i osią funkcjonowania całej gospodarki. Ostatnie miesiące 
są realną próbą zmierzenia się z wolnością, która wymaga 
przewartościowania lub zrozumienia jej w nowym świetle.
Z tego względu wystawy zaprezentowane w ramach tegorocznej 
edycji festiwalu poruszą temat WOLNOŚCI w różnych kontekstach, 
zarówno jako wyzwolenia z niewoli, wolności osobistej, jak i tej 
związanej z izolacją, fizycznym zamknięciem, spowodowanym 
przez pandemię COVID-19. 

Dyrektor festiwalu 
Katarzyna GębarowskaFot. Han Cao



Wolność w dobie powszechnego zamknięcia, zmierzenie się  
z rodzicielstwem w izolacji będzie tematem przewodnim wystawy 
prac chilijskiej fotografki Paz Olivares Droguett. Te poetyckie,  
intymne zdjęcia stały się zapisem życia rodzinnego w czasie pande-
mii koronawirusa.
  
Jeszcze inny kontekst dostrzec będzie można w pracach irańskiej 
fotografki Parisy Aminolahi, które są opartym na kontraście foto-
graficznym zapisem życia odbywającego się w dwóch skrajnie róż-
nych pod względem geograficznym, jak i społecznym miejsc — Iranie 
i Holandii. Wolność od ograniczeń, swoboda charakteryzująca życie 
na emigracji splata się z poczuciem odpowiedzialności za rodziców 
w Iranie.

Projekt białoruskiej artystki Mashy Svyatogor pt. „Wszyscy tań-
czą!” gromadzi prace powstające wokół refleksji artystki na temat 
ZSRR oraz pojęcia „radziecki”. Prace oparto na fotografiach znale-
zionych w wielu numerach czasopisma „Sovetskoe Foto”, stanowią-
cego wizualny materiał rządu radzieckiego i wykorzystywanego 
przez niego do budowania swojego „ceremonialnego” wizerunku. 

Ciekawe jest to, że artystka tworzy własne fotomontaże ręcznie, ce-
lowo rezygnując z technologii cyfrowych, a tym samym przywołując 
metaforę tkaniny historii. Masha dosłownie tnie „tkaninę” – demontu-
je oficjalne wizerunki i używa ich, by stworzyć własne surrealistycz-
ne, ozdobne obrazy - z największą dbałością o szczegóły.

  

W kontekście wolności przedstawiona zostanie również wystawa „Nici 
i światło”. W fotografiach Marcelo Aragonese możemy znaleźć ko-
mentarz do współczesnej sytuacji Chile. Niezadowolenie społeczne wy-
nikające z obecności biedy, słabych warunków życia, problemów klima-
tycznych spowodowało wybuch protestów Chilijczyków.
 
Kolejnym artystą, którego prace będą prezentowane jest Maxim 
Dondyuk. Jego projekt łączący przeszłość i teraźniejszość zwią-
zany jest z Czarnobylem. Eksploruje on problematykę związaną z 
pamięcią, terytorium, energią atomową i naturą. Rozpoczęty jako 
kontemplacja nad pustką, ciszą i porzuceniem, zmienił się w próbę 
zbadania, odkrycia przeszłości, która istniała na terenie Czarnoby-
la długo przed katastrofą nuklearną. Stare filmy, albumy rodzinne, 
pocztówki, listy – przez całe te lata wspomnienia wystawione były 
na działanie przyrody i promieniowania. Ciekawa refleksja na czasy 
pandemii, kiedy natura tak bardzo pokazuje, że chce się oczyścić.

Dyrektor festiwalu 
Katarzyna Gębarowska

Fot.  
Paz Olivares Droguett

Fot.  
u góry: Marcelo Aragonese 
z prawej: Masha Svyatogor



Street fashion
w obiektwie lajkarzy

W dwudziestoleciu międzywojennym życie nabrało tempa i widać  
to na fotografiach. 
Zamiast zdjęć pozowanych w atelier, wystudiowanych  
i statycznych, zagościła naturalność, samo życie.  
Fotografowie wyszli na ulice miast. I uwieczniali mieszkańców  
w ruchu, w biegu, w pośpiechu.
Rewolucja dokonała się za sprawą małoobrazkowego aparatu 
fotograficznego Leica. Jego premiera miała miejsce na targach  
w Lipsku w 1925 roku. Siedem lat później powstała udoskonalona 
wersja aparatu z wizjerem.
Od połowy lat dwudziestych w pejzaż miast wkroczyli lajkarze.  
Bez uprzedzenia robili zdjęcia przechodniom na ulicach, 
zaczepiali, dawali karteczkę z adresem, pod którym można 
było odebrać gotowe zdjęcia. Proces był błyskawiczny - jeszcze 
tego samego dnia, po rodzinnym spacerze, miłosnej randce, czy 
załatwieniu sprawunków, wstępowało się do fotografa po odbitki. 
W Bydgoszczy lajkarze łapali ludzi na pl. Wolności, na ulicach 
Mostowej i Długiej.
Było ich czterzech: Stanisław Springer, Bolesław Langer,  
Jan Zaremba, Józef Wiedeliński.
Latem przenosili się ze swoją działalnością nad morze - wyjeżdżali 
na Hel, do Ustki i Jastarni. Dwóch chodziło po plaży i robiło 
zdjęcia, trzeci wywoływał filmy. Ludzie wracający z plaży, 
odbierali odbitki w kiosku z lodami.
To dzięki lajkarzom bydgoskie ulice ożyły na fotografiach. 
Przechodnie wyglądają naturalnie, widać rytm miejskiego życia. 
Po latach, te na szybko pstrykane zdjęcia, stanowią portret miasta 
i jego mieszkańców. Zdjęcia z prywatnych albumów nabrały 
charakteru fotografii dokumentalnej. Są zapisem wnętrz ulic  
i placów, sklepowych i kawiarnianych witryn i szyldów, obyczajów,  
a także ówczesnej mody.
Street fashion narodził się w dwudziestoleciu międzywojennym.  
To lajkarze byli pierwszymi fotografami ulicznej mody.

Małgorzata Czyńska
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Piątek 
18.09.2020 

18.00  
Gala Otwarcia VI Vintage Photo Festival

Marcelo Aragonese
Katarzyna Kryńska
Paz Olivares Droguett
Camila Alvarez
Filippo Bardazzi
Ciro Battiloro
Iwona Germanek
Masha Svyatogor
Maxim Dondyuk
Karol Grygoruk 

Dom Towarowy Jedynak,
ul. Gdańska 15

20.00 
Bankiet & Koncert Moniki Borzym
Hotel pod Orłem (wejście z zaproszeniem), ul. Gdańska 15

23.00 
Wystawa „Quarantine Collection” Han Cao 
Klub MÓZG, ul. Parkowa 2

23.00 
Koncert Ane&Tom  
z wizualizacją zdjęć lajkarzy
Klub MÓZG, ul. Parkowa 2 
 Fot. Katarzyna Kryńska



Sobota 
19.09.2020 

12.00  
Otwarcie wystawy plenerowej „Modne lata 20., 
lata 30. Street fashion w obiektywie lajkarzy”
ul. Długa, ul. Parkowa

13.00 
Wernisaż wystawy „The Warriors”  
Katarzyny Głowackiej
Parzymy Tutaj, ul. Długa 61

15.00  
Wykład Patryka Wiśniewskiego  
„Jak Leica zmieniła patrzenie na świat”
Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

17.00 
 Wystawa fotografii Olga Oprisco 
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,  
ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12-14

18.00  
Wernisaż wystawy „Tehran Diary” 
Parisy Aminolahi 
Galeria Farbiarnia, ul. Pomorska 68A/1 

Fot. u góry: Parisa Aminolahi 
u dołu: Katarzyna Głowacka



Niedziela 
20.09.2020 

11.00-15.00 
Analog Photo Bazar
ul. Gimnazjalna

12.00  
Wernisaż wystawy  
„Hekla Studio – pocztówki z miasta”
Landschaft, 
ul. Gimnazjalna 6

13.00 
Premiera książki  
„Okaleczony świat. Historie fotografii  
Europy Środkowej 1838-2018”  
i spotkanie autorskie z Adamem Mazurem
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,  
Pl. Kościeleckich 6

14.00  
Pawlicki / Knorps / Górzyński  
koncert
Landschaft,  
ul. Gimnazjalna 6

Fot. Bydgoszczanka na ul. Mostowej, lata 30., fot. nieznany,  
Kolekcja Wiesławy i J. Karola Słowińskich, grafika: Hekla Studio



Poniedziałek 
21.09.2020 

20.00  
Pokaz filmu „Mapplethorpe” 
reż. Ondi Timoner
Kino Orzeł,  
ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12-14

Czwartek 
24.09.2020 

18.00  
Pokaz filmu „Cały Ralph”  
reż. Susan Lucy
Kino Orzeł, 
ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12-14

20.30  
Pokaz filmu  
„The Gospel According to Andre” 
reż. Kate Novack
Kino Orzeł,  
ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12-14

Piątek 
25.09.2020 

18:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawach
Dom Towarowy Jedynak,  
ul. Gdańska 15

21:00
Koncert  
Sound & Picture
Klub MÓZG,
ul. Parkowa 2

Stopklatka z filmu „Mapplethorpe”, reż. Ondi Timoner



Piątek 
02.10.2020 

18.00  
Wystawa finisażowa 
„Vintage Photo Festival  
w obiektywie Patryka Chenc”
Miejskie Centrum Kultury, Szpulka, 
ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12-14

 
Sobota 
03.10.2020 

16.00 
Wystawa Jarosława Majewskiego  
„Twarze Vintage Photo Festival”
Landschaft,  
ul. Gimnazjalna 6 

21.00  
Koncert Alt. Ctrl. 
Pokaz filmu „Bestia”, reż. Aleksander Hertz 
zakończenie festiwalu
Klub MÓZG,  
ul. Parkowa 2

Niedziela 
27.09.2020 

12.00  
Spacer śladami  bydgoskich fotografistek  
z okresu międzywojnia
Zbiórka przy Galerii Farbiarnia, ul. Pomorska 68a/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czwartek 
01.10.2020 

18.00  
Wykład Agnieszki Wysockiej  
pt. „Gdzie się ubierały modne  
bydgoszczanki?”
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,  
Pl. Kościeleckich 6 

Fot. Ludwika Trzaskowska,  
sierpień 1932 roku,  
fot. nieznany  
Archiwum prywatne  
Bogny Turowskiej-Olasińskiej



Wystawy towarzyszące:
Wystawa „RetroPortret  
Bydgoszczan” Katarzyny Grys  
i Piotra Gutkowskiego,  
Kawiarnia Weranda,  
ul. Księdza Stanisława  
Konarskiego 9

Wystawy plenerowe:
Wystawa „Modne lata 20.,  
lata 30. Street fashion  
w obiektywie lajkarzy”,  
ul. Długa, ul. Parkowa  
(przed Klubem MÓZG,  
tył Kina Pomorzanin)

Miejsca wystaw  
i godziny otwarcia  
dla zwiedzających:
Dom Towarowy Jedynak
(Marcelo Aragonese, Katarzyna 
Kryńska, Paz Olivares Droguett, 
Iwona Germanek, Battiloro Ciro, 
Filippo Bardazzi, Camila Alvarez, 
Maxim Dondyuk, Karol Grygoruk, 
Masha Svyatogor)

ul. Gdańska 15 (wejście od  
ul. Dworcowej, III piętro)
pn-sb. 10-18, niedziela 10-16

Galeria Farbiarnia
(Parisa Aminolahi)
ul. Pomorska 68a/1 (w podwórzu)
pn-pt. 10-18, sobota 12-17

Klub festiwalowy MÓZG
(Han Cao)
ul. Parkowa 2,  
pn-sb. 20-2 w nocy

Miejskie Centrum Kultury
(Oleg Oprisco, Patryk Chenc)
ul. Marcinkowskiego 12-14
Zgodnie z godzinami  
otwarcia instytucji.

Landschaft
(Hekla Studio)
ul. Gimnazjalna 6 
pn-pt 9-19, sobota 11-19,  
niedziela 11-19

Parzymy Tutaj
(Katarzyna Głowacka)
ul. Długa 61
pn-pt 9-19, sobota 10-19,  
niedziela 10-18]

Wstęp na wystawy festiwalowe jest 
darmowy. Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc, w związku z covid-19, 
należy odebrać darmowe wejściówki 
na seanse filmowe w Miejskim Cen-
trum Kultury, ul. Marcinkowskiego 
12-14, Bydgoszcz. 
Wstęp na uroczysty bankiet  
VI Vintage Photo Festival  
w Hotelu Focus Premium Pod Orłem 
za okazaniem zaproszenia lub  
identyfikatora festiwalowego. 

Zdjęcie na froncie:  
Bydgoszczanki na ul. Gdańskiej,  
lata 20./30., fot. nieznany /  
Kolekcja Wiesławy  
i J. Karola Słowińskich
Zdjęcie na rewersie:  
„Lusia i Zbysiu idą do sklepu”,  
lata 20./30., fot. nieznany /  
Archiwum prywatne  
Ryszarda Langera



Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Partnerzy:

Patroni medialni:

Sponsorzy:

Partner główny:Patron honorowy:

Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Kujawsko - Pomorskie

Dofinansowano ze  
środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu  
Promocji Kultury

Zadanie współfinansowane 
przez Miasto Bydgoszcz

Organizator 
Fundacja Farbiarnia


