
25.09.2022  
NIEDZIELA / SUNDAY

Wycieczka rowerowa: godz. 11  
Zbiórka przy Muzeum Fotografii 
Bike trip 11 a.m.

Wycieczka rowerowa pt. “Dzieje Bydgoskiego Przemysłu Fotochemicznego”, 
prowadzi Marek Noniewicz / Bike trip „The history of the Bydgoszcz 
Photochemical Industry”

Muzeum Fotografii, ul. Karpacka 52 
(Zapisy pod adresem mailowym info@fotografistka.pl)

Spotkanie autorskie: godz. 12 
Author’s meeting 12 p.m.
Spotkanie autorskie z Elżbietą Sieradzińską, autorką książki “Wanda 
Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt” / Meeting with Elżbieta Sieradzińska, 
author of a book “Wanda Rutkiewicz. Just one more peak” 

Warsztaty: godz. 12 
Workshop 12 p.m.
Warsztaty z gumy Chromianowej prowadzone przez Jarosława Majewskiego / 
Chromate Rubber Workshop lead by Jarosław Majewski

Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Spotkanie autorskie: godz. 17  
Artist meeting 5 p.m.
Spotkanie z książką „Foto z Misiem” Oficyna Wydawnicza Oryginały / Book 
meeting „Photo with Bear” Publishing House Oryginały

Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Wernisaż wystawy: godz. 18  
Opening of the exhibition 6 p.m.
Ze zbiorów Muzeum Fotografii „Carte de visite - fotografia czy obiekt” / From 
the collection of the museum of photography „Carte de Visite - photography or 
an object”

Muzeum Fotografii, ul. Karpacka 52

30.09.2022  
PIĄTEK / FRIDAY

Warsztaty: godz. 15-19 Część 1 
Workshop: 3 p.m. - 7 p.m. Part 1
Warsztaty z podstaw fotografii Analogowej - przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży / Workshops on the basics of analog photography – intended for 
children and teenagers

Muzeum Fotografii, ul. Karpacka 52

Koncert: godz. 19:00  
Concert 7 p.m.

Koncert Sana Quartet, premiera albumu „Archiwum Pięknej Miłości” Wstęp 
z wcześniej zakupionym biletem / Sana Quartet concert, premiere of „Archive 
of beautiful love” album. Entry with a ticket

Katedra św. Mikołaja i Marcina, ul. Farna 2

01.10.2022  
SOBOTA / SATURDAY

Warsztaty: godz. 11-15 Część 2 
Workshop: 11 a.m.-3 p.m. Part 2 

Warsztaty z podstaw fotografii Analogowej - przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży / Workshops on the basics of analog photography – intended for 
children and teenagers

Muzeum Fotografii, ul. Karpacka 52 

Warsztaty: godz. 11-15 
Workshop: 11 a.m.-3 p.m.
Warsztaty fotograficzne z ambasadorem Fujifilm Wiktorem Franko / 
Photography workshop with Fujifilm ambassador Wiktor Franko

Barell Studio, ul. Focha 10/7

Warsztaty dla dzieci: godz. 12

Workshop for children 12 p.m.

Warsztaty dla dzieci „Znajdź różnicę” prowadzone przez Katarzynę Gębarowską 
/ Workshop for children „Find the difference” lead by Katarzyna Gębarowska

Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Pokaz filmowy: godz. 18  
Movie screening: 6 p.m.
„McCurry – w pogoni za kolorem” / McCurry – The Pursuit of Color

Kino Orzeł, ul. Marcinkowskiego 12

02.10.2022  
NIEDZIELA / SUNDAY

Pokaz: godz. 11  
Presentation: 11 a.m.
Pokaz Camera Obscura dla rodzin, prowadzi Marek Noniewicz  
/ Camera Obscura Presentation for families, lead by Marek Noniewicz

Studio Anna Ajtnerul, Gdańska 27

Oprowadzanie kuratorskie: godz. 12 
Curatorial tour 12 p.m.
Oprowadzanie kuratorskie po wystawach głównych / Curatorial tour of the 
main exhibitions

Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Panel dyskusyjny: godz. 16  
Panel discussion 4 p.m.
Panel dyskusyjny „Wzajemne relacje kultury i gospodarki na przykładzie 
sektora turystycznego” / Panel discussion „Mutual relations between culture 
and economy on the example of the turism sector”

Młyny Rothera, ul. Mennica 10 

W tym roku hasłem przewodnim 
głównej części prezentowanych 
wystaw w ramach 8. edycji Vinta-
ge Photo Festival jest siła kobiet. 
Jedną z idei przyświecających 
festiwalowi od jego zarania było 
przywracanie pamięci o kobietach 
artystkach – prezentowanie ich 
wartościowych projektów, szcze-
gólnie tych wydobytych z archi-
wów, które wcześniej nie miały 
szansy trafić do szerszej publicz-
ności lub nie zostały dostatecz-
nie docenione. Bohaterki 8. edycji 
festiwalu zabiorą nas w podróż od 
Zakopanego, przez Iran po Hima-
laje. Artystki, których wystawy bę-
dzie można zobaczyć, a także bo-
haterki projektów fotograficznych 
są jak romantyczne bohaterki: 
silne indywidualistki, buntownicz-
ki, i idealistki, tworzące w duchu 
własnych przekonań. Wielokrot-
nie przełamywały konwenanse 
i własne słabości, aby sięgnąć po 
marzenia. Niewątpliwe do gro-
na takich kobiet należała Wanda 
Rutkiewicz. Podczas festiwalu, 
w 30 rocznicę jej zagninięcia, po 
raz pierwszy pokazane zostaną 
kolorowe zdjęcia z Himalajów jej 
autorstwa. Materiał fotograficzny 
był realizowany przez Wandę od 
początku jej wypraw m.in ze zdo-
bycia Mount Everestu w 1978 roku. 
W daleką podróż zabierze nas 
również zachwycający reportaż 
“Surfing Iran”, jego autorka, Giulia 
Frigeri opowiada w nim o rewolu-
cyjnym ruchu hidżabskich surferek 
w Balochistanie w Iranie zapo-
czątkowanym przez wyjatkową 
kobietę - Shahla Yasini.

Z kolei reżyserka, aktorka, produ-
centka filmowa Małgorzata Potoc-
ka odsłoni, co kryje jej archiwum. 
Festiwalowa wystawa zbudowana 
została w oparciu o fotograficzne 
autoportrety artystki. Prezento-
wane zdjęcia jej twarzy są szcze-
gólną próbą mierzenia się aktor-
ki z tematem przemijania i czasu, 
tematem tak dawnym, jak sama 
fotografia.
W ramach tegorocznej edycji fe-
stiwalu w Bydgoszczy zostanie 
pokazany dokument „Elliott Erwitt 
- Silence Sounds Good”, intym-
ny portret legendarnego fotografa 
Magnum Elliotta Erwitta. Adria-
na López Sanfeliu, autorka filmu 
oraz fotografka i dokumentalist-
ka zagości na festiwalu pokazując 
po raz pierwszy w Polsce wystawę 
swoich zdjęć pt. “Before I Croak”. 
Cykl czarno-białych fotografii to 
intymny pamiętnik, pokazujący za-
równo te prywatne jak i publiczne 
chwile spędzone wspólnie z Elliot-
tem Erwittem. 
Ponadto, na festiwalu będzie też 
sentymentalnie, bo takie właśnie 
reakcje wywołuje   „Biały Miś”, po-
stać, z którą każdy chciał mieć 
zdjęcie na pamiątkę z pobytu 
w Zakopanem. Dokładnie sto lat 
temu Biały Miś po raz pierwszy 
pojawił się w stolicy Tatr, co wię-
cej wyruszył też na podbój innych 
polskich miast, w tym Bydgoszczy. 
Autorkami pomysłu tej międzypo-
koleniowej wystawy „ są Aleksan-
dra Karkowska i Barbara Caillot, 
które od lat prowadzą Oficynę 
Wydawniczą Oryginały. 

Dyrektorka festiwalu 
Katarzyna Gębarowska

This year, the motto of the main 
exhibitions presented at the  
8th edition of the Vintage Photo 
Festival is Women’s Power. One 
of the ideas behind the festival 
from its inception was to restore 
the memory of female artists - 
presenting their valuable pro-
jects, especially those extracted 
from archives, which previously 
had no chance to reach a wider 
audience or were not sufficiently 
appreciated. The protagonists of 
the 8th edition of the festival will 
take us on a journey from Zako-
pane, through Iran to the Hima-
layas. The artists whose exhibi-
tions you will see, as well as the 
heroines of photographic pro-
jects, are like romantic heroines: 
strong individualists, rebels, and 
idealist, creating in the spirit of 
their own beliefs. They have re-
peatedly broken conventions and 
their own weaknesses to reach 
for their dreams. Undoubtedly, 
one of such women was Wanda 
Rutkiewicz. During the festival, 
on the 30th anniversary of her 
disappearance, her colorful Him-
alayan photos will be shown for 
the first time. The photograph-
ic material was made by Wanda 
from the beginning of her expe-
ditions, including the conquest of 
Mount Everest in 1978.
The delightful report „Surfing 
Iran” by Giulia Frigeri, will also 
take us on a long journey. It tells 
about the revolutionary move-
ment of Hijab surfers in Ba-
lochistan, Iran, initiated by an ex-
ceptional woman - Shahla Yasini. 

The director, actress and film 
producer Małgorzata Potocka 
will reveal what is hidden in her 
archive. The festival exhibition 
was built on the basis of the  

artist’s photographic self-por-
traits. The presented photos of 
her face are a special attempt 
by the actress to deal with the 
subject of passing and time, a 
subject as ancient as photogra-
phy itself.

As part of this year’s edition of 
the festival in Bydgoszcz, the 
documentary „Elliott Erwitt - 
Silence Sounds Good” will be 
shown, an intimate portrait of 
the legendary Magnum photogra-
pher Elliott Erwitt. Adriana López 
Sanfeliu, the author of the film, 
photographer and documen-
tary filmmaker, will be present 
at the festival, showing for the 
first time in Poland an exhibi-
tion of her photos entitled Before 
I Croak. The series of black and 
white photographs is an intimate 
diary, showing both private and 
public moments spent togeth-
er with Elliott Erwitt.Moreover, 
we will also get sentimental at 
the festival, because such reac-
tions are evoked by „Biały Miś”, 
a character with whom everyone 
wanted to have a photo as a sou-
venir from their stay in Zakopane. 
Exactly one hundred years ago, 
Biały Miś first appeared in the 
capital of the Tatra Mountains, 
and also set off to conquer other 
Polish cities, including Bydgo-
szcz. The authors of the idea for 
this intergenerational exhibition 
are Aleksandra Karkowska and 
Barbara Caillot, who have been 
running the Originals Publishing 
House for many years.

Festival Director 
Katarzyna Gębarowska

23.09.2022  
PIĄTEK / FRIDAY

Gala Otwarcia 8. Vintage Photo Festival: godz. 18  
8th Vintage Photo Festival Opening Gala 6 p.m.

Wernisaże: godz. 18  
Openings of the exhibitions: 6 p.m.

Wanda Rutkiewicz „Archiwum Wandy Rutkiewicz”  
/ „Wanda Rutkiewicz’s Archives”

Adriana Lopez SanFeliu „Before I Croak” / „Zanim umrę”

Małgorzata Potocka „Nie potrzebujemy innych światów gdy mamy lustra”  
/ „We don’t need other Worlds when we have mirrors”

Giulia Frigieri „Surfing Iran” 

Oryginały „Foto z Misiem” / „Photo with Bear”

I miejsce Vintage Grand Prix Magdalena Kuca „Rodzinne historie” 
 / „Family Tales”

II miejsce Vintage Grand Prix Nicola Bertasi „Pandemic Papers”  
/ „Pandemiczne dokumenty” 

III miejsce Vintage Grand Prix Kate NganWa Ao „Where will they live?” 
/ „Gdzie będą żyć?”

Wyróżnienie Vintage Grand Prix Katarzyna Navarra „Praktyki niewieście”  
/ Ladies’ Practices

Wyróżnienie Vintage Grand Prix Marcin Sudziński „Czarne Światło”  
/ „Black Light”

Wyróżnienie Vintage Grand Prix Nicolas Reinhart  
„Failed Film” / „Nieudane filmy”

Tamara Pieńko, Tadeusz Rolke VII Symfonia” / „7th Symphony”

Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Wernisaż: godz. 22 
Opening of the Exhibition: 10 p.m.
Marek Noniewicz „Pencil of light”

Klub MÓZG, ul. Parkowa 2

After Party: godz. 23  
After Party: 11 p.m.
Marcin Sudziński Muzyka do animacji na podstawie zdjęć z cyklu Marcina 
Sudzińskiego „Czarne Światło” / Music and animation based on photos from 
Marcin Sudziński’s series „Black Light”

Klub MÓZG, ul. Parkowa 2

 
Międzynarodowy Festiwal  
Miłośników Fotografii Analogowej 

23.09. – 02.10.2022
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24.09.2022  
SOBOTA / SATURDAY

Spotkanie z artystką: godz. 11:00 
Artist meeting 11 a.m.
Spotkanie z Małgorzatą Potocką (poprowadzi Małgorzata Czyńska) / Artist 
meeting with Małgorzata Potocka (lead by Małgorzata Czyńska)

Hotel pod Orłem, ul. Gdańska 14

Warsztaty dla dzieci: godz. 11  
Workshop for children 11 a.m.
„Foto z misiem” prowadzi Oficyna Wydawnicza Oryginały / „Photo with Bear” 
organized by publishing company Oryginały

Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserką: godz. 12  
Movie screening and meeting with the director 12 p.m. 
Projekcja filmu „Być kobietą w Himalajach” wraz ze spotkaniem z reżyserką 
Elizą Kubarską. / Movie Screening „Być kobietą w Himalajach” and meeting 
with the directior Eliza Kubarska.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury Pl. Kościeleckich 6

Wernisaż: godz. 16 
Opening of the exhibition 4 p.m.
Andrzej Różycki „Wywołanie” / Calling Up

Bydgoskie Centrum Sztuki, ul. Jagiellońska 47

Pokaz filmowy oraz spotkanie z reżyserką: godz. 18:00  
Movie screening and meeting with the director 6 p.m. 
Projekcja filmu „Elliot Erwitt - Silence sounds good” wraz ze spotkaniem 
z reżyserką Adrianą López Sanfeliu. / Movie Screening „Elliot Erwitt – Silence 
sounds good” and meeting with the directior Adriana López Sanfeliu. 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27

Wycieczka rowerowa 
pracowników Fotonu 
- fotografia z kroniki 
zakładowej 

© Enia Różankowska 

fot. Adriana López 
Sanfeliu

Wystawa „Z dziejów 
bydgoskich zakładów 
fotograficznych do roku 1939”. 
fot. Patryk Chenc

fot. Wanda Rutkiewicz

fot. Małgorzata Potocka

fot. Giulia Frigieri



Miejsca wystaw i godziny 
otwarcia dla zwiedzających:

Places of Exhibitions  
and Opening Hours:

Młyny Rothera 
ul. Mennica 10
(Vintage Grand Prix, Archiwum 
Wandy Rutkiewicz, Małgorzata 
Potocka, Giulia Frigieri, Foto 
z Misiem, Adriana Lopez Sanfeliu, 
Zofia Kiepuszewska, Tamara 
Pieńko, Tadeusz Rolke)
Poniedziałek - Czwartek 12:00 - 18:00
Piątek - Niedziela 12:00 - 20:00 
Monday - Thursday 12 p.m. - 6 p.m.
Friday - Sunday 12 p.m. - 8 p.m.

Bydgoskie Centrum Sztuki  
ul. Jagiellońska 47
(Andrzej Różycki)
Poniedziałek - Piątek 10:00 – 18:00  
Sobota – 10:00 – 16:00
Monday – Friday 10 a.m. – 6 p.m.  
Saturday 10 a.m. – 4 p.m.

Klub Festiwalowy MÓZG 
ul. Parkowa 2
(Marek Noniewicz)
Piątek – Sobota od 20:00
Friday – Saturday from 8 p.m.

Atelier Anna Ajtner 
ul. Gdańska 27
(Joanna Skowrońska)
Wtorek - Sobota 16:00 - 18:00 
Thursday - Saturday 4 p.m. - 6 p.m.

Przestrzeń będzie dostępna do 
zwiedzania po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym  
(Marek Noniewicz - kurator wystawy 
+48 602848254; Anna Ajtner +48 
695604106) / The space will be 
available prior telephone contact 
(Marek Noniewicz - exhibition 
curator +48602848254 or Anna Ajtner 
+48695604106)

Muzeum Fotografii 
ul. Karpacka 52
(„CDV – fotografia,  
czy obiekt”)
Wtorek – Piątek 11:00 – 15:00 
Sobota 10:00 – 14:00 
Thuseday – Friday 11 a.m. – 3 p.m. 
Saturday 10 a.m. – 2 p.m.

Fundacja Fotografistka 
ul. Pomorska 68A/1
(„Z dziejów bydgoskich zakładów 
fotograficznych do roku 1939”)

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 17:00
Monday - Friday 10 a.m. - 5 p.m.

Wstęp na wydarzenia  
festiwalowe jest płatny.
Karnet normalny – 30 zł Karnet 
ulgowy – 15 zł
Karnet obejmuje wszystkie 
wydarzenia festiwalowe 
z wyjątkiem koncertu Sana 
Quartet wieńczącego projekt 
Archiwum Pięknej Miłości
Bilet na koncert – 25 zł 
do kupienia w siedzibie fundacji, 
online lub na miejscu w dniu 
wydarzenia. 
Wejście na wszystkie wernisaże 
oraz warsztaty Fujifilm jest 
bezpłatne.
Zapisy na warsztaty z wyjątkiem 
warsztatów Fujifilm:  
info@fotografistka.pl
Zapisy na warsztaty Fujifilm: 
https://akademia.fujifilm.pl/
warsztaty

Admission to the festival  
is payable.
Normal ticket – PLN 30 
Discount ticket – PLN 15
The pass includes all festival 
events with the exception of the 
Sana Quartet concert finishing 
the Archive of Beautiful Love 
Project
Concert ticket - PLN 25
Available for purchase at the 
foundation’s headquarters, online 
or at the concert location on the 
day of the event
Entry to vernissages and Fujifilm 
workshop is free.
To sign up for the workshops 
with the exception of  
Fujifilm workshop:  
info@fotografistka.pl
To sign up for the Fujifilm 
workshop: https://akademia.
fujifilm.pl/warsztaty
www.vintagephotofestival.com

       lista miejsc / locations

1. Fundacja Fotografistka
2. Młyny Rothera
3. Kino Orzeł
4. Klub Mózg
5. Hotel pod Orłem
6. Wojewódzka i Miejska  
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
8. Bydgoskie Centrum Sztuki
9. Muzeum Fotografii
10. Studio Anna Ajtner
11. Katedra św. Mikołaja i Marcina
12. Barell Studio
13. Pałac Młodzieży
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© Oficyna 
Wydawnicza 
Oryginały

fot. Zofia 
KiepuszewskaZdjęcie na okładce / Cover Photo: fot. Bolesław Langer


