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Dlatego stworzyliÊmy autorskà formu∏´ fotograficznych sesji artmodowych.

Do udzia∏u w sesjach zapraszamy osoby niezwiàzane zawodowo z pozowaniem.

Inspirujà nas ciekawe tematy, miejsca, wydarzenia i przede wszystkim ludzie.

Ka˝dej sesji dedykowany jest tekst.

USTAW CZU¸OÂå NA TWÓRCZOÂå



Fotografia i grafika: Nikko Biernacka
Tekst: Ma∏gorzata Skowroƒska 
i Ma∏gorzata I. Niemczyƒska
Stylizacja: Nikko Biernacka 
i Karolina Leonowicz
Make-up: Dominika Renes
Fryzury: Agnieszka Niedopytalska

We wspó∏pracy z Muzeum Narodowym w Krakowie  

zrealizowaliÊmy sesj´ artmodowà inspirowanà wystawà 

pt. „Zawsze pod r´kà. Torebki damskie od 

Êredniowiecza do wspó∏czesnoÊci”. Fotografie wraz  

z wywiadem z kuratorkà wystawy panià Joannà Reginà 

Kowalskà, oraz Annà Sieradzkà, historykiem sztuki  

i kostiumologiem, zosta∏y opublikowane w magazynie 

„Wysokie Obcasy” 17 paêdziernika 2009.
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Na karykaturach emancypantki przedstawiano

w∏aÊnie z takà torbà.

DziÊ nosimy jà do pracy...
A.S.: Znam ten ból. Ma∏e torebki le˝à g∏ównie

w szafach. Gdy jakiÊ czas temu nasta∏a moda na

plecaki, zacz´∏am si´ obawiaç, ˝e torebki zejdà 

na dalszy plan.

Od czego si´ zacz´∏o i kto wymyÊli∏ torebk´?
J.R.K.: Trudno powiedzieç. Od zawsze musia∏yÊmy

mieç pojemniki na ró˝ne drobiazgi. W Êredniowieczu

torebek nie by∏o, ale ich funkcj´ pe∏ni∏y sakiewki 

na pieniàdze. U˝ywali ich te˝ m´˝czyêni. Wersja

damska i m´ska niewiele si´ od siebie ró˝ni∏y.

Ja∏mu˝niczki, sakiewki ofiarowywane pannom 

w prezencie Êlubnym, by∏y kunsztownie haftowane

jedwabiem, niçmi metalowymi, per∏ami.

Umieszczano na nich sceny z romansów. Mia∏y

zapewniç p∏odnoÊç. Jedyna zachowana w Polsce 

ja∏mu˝niczka znajduje si´ w skarbcu katedry

wawelskiej. To bardzo drogocenna rzecz i dlatego

w∏aÊnie zmieni∏a swoje przeznaczenie. Ofiarowana

KoÊcio∏owi s∏u˝y∏a do przechowywania relikwii,

choç haft przedstawia scen´ z romansu o Tristanie 

i Izoldzie. W XVIII w. drobiazgi przyczepiane by∏y

do specjalnych zawieszek na pasku spódnicy. 

To châtelaines – przeciwieƒstwo torebek, bo te za-

wieszki ods∏ania∏y wszystko, co dziÊ kobiety chcà 

w torebce ukryç.

Jej bezpoÊrednia 
poprzedniczka, kieszeƒ pod
spódnicà, nale˝a∏a do
bielizny
– z Joannà Reginà Kowalskà, kuratorkà

wystawy „Zawsze pod r´kà. Torebki

damskie od Êredniowiecza do wspó∏czes-

noÊci”, i Annà Sieradzkà, historykiem

sztuki i kostiumologiem, rozmawiajà

Ma∏gorzata Skowroƒska 

i Ma∏gorzata I. Niemczyƒska

Ile lat ma torebka?
Joanna Regina Kowalska: Niewiele ponad

dwieÊcie.

A wydaje si´, ˝e jest z nami od zawsze...
J.R.K.: To dlatego, ˝e dziÊ nie mo˝emy

si´ bez niej obejÊç. Ale tak nie by∏o

zawsze. JeÊli przyjrzymy si´ historii,

oka˝e si´, ˝e torebka Êwietnie pokazuje

proces emancypacji kobiet.

Emancypacji?
Anna Sieradzka: Mo˝e nie dos∏ownie, ale

tego, jak kobiety z ró˝nych Êrodowisk

musia∏y dostosowaç swój wyglàd, a co za

tym idzie – torebk´, do zmieniajàcych si´

warunków ˝yciowych.

J.R.K.: Prze∏omem dla torebek okaza∏o si´

wynalezienie kolei ˝elaznej. Od tego czasu

du˝a torba kojarzy si´ z kobietà aktywnà.

na widoku
Pierwsza torebka budzi∏a opór, bo by∏a 

Torebki mia∏y zapewniç p∏odnoÊç.



Chodzi∏o o jakàÊ manifestacj´?
J.R.K.: Do châtelaines przyczepiano na

przyk∏ad naparstek i no˝yczki na znak,

˝e kobieta nie jest leniwa, a flakonik

perfum i lusterko jako dowód wdzi´ku.

BezpoÊrednim prekursorem torebki by∏

jednak worek na robótki, który pojawi∏

si´ w XVIII w. 

W towarzystwie nie wystarczy∏o roz-

mawiaç, trzeba by∏o mieç zaj´te r´ce.

Woreczki by∏y spore, noszono je na

przedramieniu, a pod koniec stulecia

zdobiono ch´tnie rybimi ∏uskami.

Wszystko?
J.R.K.: Z detalami. Pod takà kieckà

nie da∏o si´ zawiàzaç wielkiej kieszeni.

Na dodatek nie da∏o si´ nic do pasa

dowiàzaç, bo stan sukienki zaw´drowa∏

pod biust. CoÊ trzeba by∏o wymyÊliç. 

I wymyÊlili torebk´ zawieszanà pod

biustem, zwanà balantine, która jednak

nie zda∏a egzaminu. Wtedy narodzi∏a

si´ torebka do r´ki. Ten moment warto

zapami´taç, bo po raz pierwszy mamy

do czynienia nie z czymÊ, co przypomi-

na torebk´, ale z torebkà z prawdziwego

zdarzenia. Poczàtkowo zresztà budzi∏a

opór, bo nagle to, co nale˝a∏o niemal

do damskiej bielizny, znalaz∏o si´ na

widoku.

Jakie sà te pierwsze torebki?
J.R.K.: Pierwsze wzorowane by∏y na

wojskowych szabeltasach. To dlatego,

˝e huzarzy mieli ten sam problem, co

kobiety – w ich obcis∏ych mundurach

nie da∏o si´ umieÊciç kieszeni. Poja-

wiajà si´ torebki w kszta∏cie antycznej

urny, tulipana, liry, muszli albo

ananasa, który kojarzy∏ si´ z ojczystà

Martynikà cesarzowej Józefiny. Modne

sà te˝ woreczki Êciàgane sznurkiem.

Czasy napoleoƒskie i epoka biedermeieru

to szaleƒstwo materia∏ów. 

A gdzie kobiety chowa∏y wszystkie szparga∏y?
J.R.K.: To, czego nie mo˝na by∏o pokazaç, chowa∏y 

w du˝ych kieszeniach dowiàzywanych pod wierzchnià

spódnicà.

Ale wtedy kobiety nie nosi∏y zbyt wielu rzeczy przy

sobie. Od noszenia mia∏y m´˝ów, ojców, a przede

wszystkim s∏u˝àcych. Torebka, jakà dziÊ znamy, nie

by∏a potrzebna. Na balu wystarczy∏o mieç wachlarz,

karnecik, bukiecik. Nie nosi∏y te˝ du˝ej iloÊci pieni´dzy,

a jeÊli ju˝ coÊ kupowa∏y, to rachunek przychodzi∏ do

domu razem z zakupami. Prze∏om nastàpi∏ w czasach

napoleoƒskich. Obszerne suknie z jedwabiu przesta∏y

byç modne – zastàpi∏y je lekkie sukienki z bawe∏ny. 

Sà takie satyryczne rysunki z epoki, na których paniom

wszystko widaç przez te sukienki...

budzi∏a opór



Kobiet´
poznaje
si´
po 
torebce

Kobiet´ poznaje si´ po torebce?
J.R.K.: Na pewno torebki wyra˝ajà

naszà osobowoÊç. Polki nie sà jednak

w tej dziedzinie odwa˝ne.

A.S.: A moja studentka przywioz∏a

sobie z Wiednia torebk´ w kszta∏cie

czerwonej konewki. Jest kapitalna.

Pestki, nasiona, muszle, macica

per∏owa, s∏omka, drut ˝elazny i skóra,

która – jak si´ póêniej okaza∏o – mia∏a

przed sobà najwi´kszà przysz∏oÊç.

Kiedy do ∏ask wracajà ci´˝kie suknie, 

w których bez problemów mo˝na by∏o

umieÊciç kieszenie, kobiety nie rezygnu-

jà ju˝ z torebek. Najmodniejsze stajà

si´ wówczas torebki paciorkowe.

Kto je projektowa∏?
J.R.K.: Panie wykonywa∏y je w domu, 

a te, które nie mia∏y takich zdolnoÊci,

kupowa∏y schematy do robienia torebek

i nawleczone ju˝ w sklepach galantery-

jnych paciorki. Robiono je na drutach,

co nie by∏o ∏atwe – jedna pomy∏ka 

i ca∏y wzór si´ sypa∏.

Romantyzm przyniós∏ mod´ na

w∏asnor´cznie wykonywane prezenty.

Panie dzierga∏y te torebki i dawa∏y

swoim bliskim. JeÊli chcia∏y pokazaç

moc uczucia, haftowa∏y je swoimi

w∏osami. Zachowa∏y si´ pami´tniki, 

w których panowie narzekajà, ˝e majà

ju˝ doÊç prezentów...

A trendy torebkowe? Kto je wyznacza∏?
A.S.: Poczàtkowo nie by∏o wielkich

projektantów. Dopiero w latach 30. XX w.

do projektowania torebek wzi´∏a si´

Elsa Schiaparelli. Prowadzi∏a dom

mody w Pary˝u. Mia∏a w swojej ofercie

nie tylko ubiory, ale te˝ kapelusze,

buty, bi˝uteri´ i torebki w∏aÊnie. 

By∏a zwiàzana z surrealistami, projek-

towali dla niej m.in. Salvador Dali,

Jean Cocteau.

Co z podzia∏em na torebki codzienne 
i wizytowe?
J.R.K.: Na balach torebka pojawi∏a si´

dopiero w XX w. w formie woreczka na

d∏ugich ramiàczkach. Torebka balowa

musia∏a b∏yszczeç. Stàd z∏ote i srebrne

nici, paciorki szklane i metalowe, cekiny,

kamienie szlachetne, metalowa siatka.

O tym, czy torebka by∏a balowa, czy

przedpo∏udniowa, nie decydowa∏a jej

forma, tylko to, z czego by∏a wykonana.

Od poczàtku ubieg∏ego wieku

najbardziej popularnà formà torebki

by∏a kopertówka. Kobieta w latach 20.

cz´sto nie rozstawa∏a si´ z kopertówkà

przez ca∏y dzieƒ. Przed po∏udniem –

koperta ze skóry; na spacer – ze

s∏omki, bawe∏ny, p∏ótna, drewnianych

paciorków (dziÊ powiedzielibyÊmy: 

z materia∏ów ekologicznych); na wizyt´

– ze skóry t∏oczonej z∏otem; na bal – 

ze szklanych paciorków.

Kopertówkaforever





Zapisywanie kobiecoÊci

„Kobiecografia” to spotkanie z ró˝norodnymi zapisami kobiecoÊci. 

To wspólne przyglàdanie si´ postaciom, które inspirujà do dzia∏ania, 

fascynujà, budzà podziw lub niejednoznaczne uczucia, zapadajà 

w pami´ç i zamieszkujà zbiorowà wyobraêni´.

Gdy przygotowywa∏yÊmy ten projekt, szybko okaza∏o si´, ˝e ka˝da 

z nas ma takà postaç – kobiet´, w którà z jakiegoÊ powodu chcia∏aby 

si´ wcieliç. Jednym towarzyszy∏a ona od zawsze, do innych przysz∏a 

w konkretnym, wa˝nym dla nich momencie. To by∏o szalenie ciekawe

zaj´cie – podpatrywanie tego, jak ka˝da z nas przymierza si´ do swojej

postaci, jak o niej mówimy i jak za jej pomocà mówimy o sobie.

Fotografia i grafika: Nikko Biernacka
Tekst: Anna Piwowarska 
Stylizacja: Dominika Renes, 
Aleksandra Szajowska i zespó∏ 
Make-up, fryzury: Dominika Renes 
i Aleksandra Szajowska
Podzi´kowania: Beata D∏ugosz, Mofo Architekci

W zabytkowych wn´trzach opuszczonego  

Pa∏acu Goetza w Krakowie zrealizowaliÊmy sesj´ 

pt. „Kobiecografia”. W sesji wzi´∏y udzia∏ twórcze,  

aktywne zawodowo kobiety pracujàce w obszarach 

zwiàzanych z kulturà, sztukà oraz ˝yciem spo∏ecznym. 
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Z zami∏owania do fotografii zosta∏a koordynatorkà projektów oraz wystaw (Miesiàc Fotografii 

w Krakowie, Galeria Zpaf i S-ka, Pauza). Twierdzi, ˝e to dlatego, i˝ potrafi zapanowaç
nad chaosem. Gdy si´ w coÊ anga˝uje, wchodzi w to ca∏a, czasem zbyt g∏´boko.

Jej zainteresowanie tworzeniem wynika z zainteresowania cz∏owiekiem. Lubi robiç zdj´cia,

szczególnie portrety, które dajà mo˝liwoÊç poznawania ludzi w jeszcze innym wymiarze.

Potrafi s∏uchaç. W rozmowach odkrywa to, co ukryte. JednoczeÊnie przy-

znaje, ˝e jest typem samotnika.

Wielbicielka minimalizmu i eklektyzmu. Ma oko do szczegó∏ów. Kilka lat temu wda∏a

si´ w romans z modà. Znalaz∏a tu przestrzeƒ na kreacj´, rodzaj artystycznej wypowiedzi, dzia∏anie,

koordynowanie i dynamik´. I tak zosta∏a fashion person.

PJ Harvey
Jest dla niej przyk∏adem artystki totalnej, niezwykle zdolnej i szalenie
kreatywnej. PJ nie idzie dwa razy w tym samym kierunku. Ka˝da jej p∏yta jest inna. 

Za ka˝dym razem odkrywa nowe terytoria. JednoczeÊnie to, co robi, jest niezwykle autentyczne.

To, co je ∏àczy, to si∏a i pewien rodzaj samotnoÊci – jeÊli chodzi o cechy

wewn´trzne. A w sferze zewn´trznej kobiecoÊç, która jest trudna, niestereotypowa, 

niejednoznaczna i ma w sobie coÊ androgynicznego. 

Fascynujàce jest jej zdecydowanie, ufanie sobie i swoim decyzjom, dystans do otoczenia. 

W rozmowie zapyta∏abym jà, czy jest szcz´Êliwa.

Imi´ i nazwisko 

Iza Rembisz

PJ Harvey
Postaç



Imi´ i nazwisko wa 
strella MorenteE

Graficzka pracujàca jako wolny strzelec. Zawodowo tworzy, ilustruje,
bawi si´ kolorem – odr´cznie i za pomocà komputera. Autentyczna,

twórcza, empatyczna. 

W pracy najbardziej kr´ci jà flow – stan 100% skupienia na tym, co robi – oraz

nieprzewidywalnoÊç efektów. Po pracy joginka ze s∏aboÊcià do j´zyków

romaƒskich, parajàca si´ robótkami r´cznymi. 

Mi∏oÊniczka s∏onecznych po∏udniowych klimatów. 
Z pierwszej podró˝y do Sewilli przywioz∏a fascynacj´ Andaluzjà i mi∏oÊç 
do flamenco.

Estrella Morente
Z Estrellà Morente, hiszpaƒskà Êpiewaczkà flamenco, ∏àczà jà ciàgle ˝ywe i ogrze-

wajàce wspomnienia z podró˝y do Hiszpanii oraz fascynacja klimatem flamenco –

muzyki ekstremalnych emocji. 

Pociàga jà kobiecoÊç w takim mocnym wydaniu, daleka od s∏odkoÊci, delikatnoÊci 

i ugrzecznienia. To samo, co jà pociàga, jednoczeÊnie dra˝nii: egzotyka 
strojów,te wszystkie falbany, koronki i akcesoria, teatralnoÊç, przesadnoÊç

gestów, udramatyzowanie póz.

Kobieta flamenco to skrajne, mocne emocje, si∏a i pasja. Fascynuje mnie taka

kobiecoÊç, bo jest egzotyczna, inna ni˝ 

Postaç

Skrzypiecja.
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Niezale˝na fotografka, korzystajàca z rzeczywistoÊci po to, aby generowaç nowe
Êwiaty. Trenerka, która pomaga innym w odwa˝nym stawaniu si´ sobà.

Organizatorka i inspiratorka. Do niedawna swoje ˝ycie zawodowe dzieli∏a pomi´dzy

fotografi´ a PR i promocj´. Ale nasta∏ czas zmian.

Za∏o˝y∏a fundacj´. Machina Fotografika promuje osoby zajmujàce si´ fotografià, wspiera 

w rozwoju twórcze kobiety i prowadzi dzia∏ania z zakresu edukacji wizualnej. Za pomocà

narz´dzia, jakim jest moda, Sylwia chce promowaç istotne wydarzenia spo∏eczne, artysty-

czne i kulturalne.

Zna swoje jasne i ciemne strony. Wymaga bardzo du˝o od siebie i innych. 

Nigdy nie zrezygnowa∏aby z Photoshopa i w∏asnego zdania. Lubi projektowaç 

i tworzyç kola˝e. Nieêle boksuje.

Kobieta surrealistyczna
Surrealistki by∏y twórczymi, odwa˝nymi kobietami, jednak wiele z nich swojà karier´

zawodowà rozpoczyna∏o jako muzy uznanych artystów – m´˝czyzn, którzy widzieli w nich

seksowne kobiety-dzieci i nawiedzone muzy-media. W∏aÊnie dlatego nie wybra∏a jednej

konkretnej postaci. Dra˝ni∏a jà ich zale˝noÊç.

Z surrealistycznymi kobietami ∏àczy jà umi∏owanie absurdu, poczucie humoru,

wymyÊlanie i inicjowanie zdarzeƒ z pogranicza. A tak˝e niejednowymiarowoÊç,

zabawa swoim wizerunkiem, bycie w ciàg∏ym ruchu, ró˝norodnoÊç,

nieprzewidywalnoÊç, abstrakcja i umi∏owanie lat 20. XX wieku. 

Jej pytanie do kobiety surrealistycznej brzmia∏oby: Kiedy ruszamy w prawdziwà, absurdalnà

podró˝?, a proÊba: Dodaj mi niczym nieskr´powanej odwagi.
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Kuratorka sztuki wspó∏czesnej. Przez kilka lat prezeska fundacji. Obecnie koordynatorka
projektu dla Goethe-Institut. Prowadzi szeroko zakrojonà wspó∏prac´ z Wydawnictwem Art and

Psyche. WÊród rzeczy, które uwielbia robiç, choç nie przynoszà jej dochodu, wymienia prac´. 

Mówi o sobie, ˝e jest trudna i wymagajàca. W pracy fascynuje jà ciàg∏y rozwój.
Ma poczucie, ˝e wszystko co robi jest dziwne i zwariowane. Aktywnie dzia∏a na polu animacji

kultury. Koordynuje, doradza, czuwa i ratuje z opresji.

Narz´dziami jej pracy sà s∏owa i czas – poszukuje ich i daje je innym, starajàc si´ przy

tym odrobin´ zachowaç dla siebie. 

Mata Hari
Postaç tancerki egzotycznej, luksusowej kurtyzany i najs∏awniejszego kobiecego szpiega

towarzyszy∏a jej od zawsze. Z Matà Hari ∏àczy jà t´sknota, a pociàga w niej tajemnica.

Sàdzi, ˝e Êmierç zamyka klamrà ca∏y ˝yciorys tej postaci – fascynujàcy i tragiczny.

Imponuje jej taki model kobiety – pe∏nej spokoju i pewnoÊci siebie.

Chcia∏aby byç taka, gdy ju˝ doroÊnie.

Jest swoistym celem, do którego staram si´ dà˝yç – niedost´pna, samodzielna, zdecydowana.

Cz´Êç z tego ju˝ mam, ale niedost´pnoÊci jeszcze nie, a uwa˝am, ˝e dobrze by mi to zrobi∏o...

Postaç 

Imi´ i nazwisko

Karolina arazim
Mata ariH



Aleksandra Szajowska
George Sand

Wiza˝ystka i stylistka. W swojej pracy uwielbia to, ˝e do ka˝dego projektu trzeba si´

przygotowaç, zg∏´biç temat. A tak˝e moment zadowolenia i zaskoczenia na

twarzy osoby, która wpad∏a w jej r´ce. Dobre zlecenie jest dla niej jak wielka tablicz-

ka czekolady – ju˝ sama myÊl o nim podnosi poziom serotoniny.

Wykonuje makija˝e do sesji zdj´ciowych i pokazów mody. Wspó∏pracowa∏a jako

charakteryzatorka z jednym z krakowskich teatrów. Profesjonalna, wyma-

gajàca, ambitna. Potrafi znaleêç rozwiàzanie tam, gdzie inni go nie widzà.

Mama jednego malucha i jednego prawie doros∏ego oÊmiolatka, dla której wa˝ne jest,

by w byciu mamà znaleêç czas na bycie kobietà spe∏nionà, a w byciu

kobietà spe∏nionà pami´taç o byciu mamà.

George Sand
W postaci francuskiej pisarki pociàga jà niezale˝noÊç, si∏a, brak l´ku
przed krytykà. Kobieta, która ˝y∏a w sposób niekonwencjonalny, nie przejmujàc

si´ opinià publicznà. Ponadto nie zgadza∏a si´ na pozycj´, jakà ówczesne spo∏eczeƒstwo

wyznacza∏o kobietom, w szczególnoÊci zam´˝nym. 

George Sand przysz∏a do niej w momencie, gdy na poczàtku ma∏˝eƒstwa wydawa∏o

si´ jej, ˝e nie potrafi po∏àczyç stereotypu ˝ony-Polki z wewn´trznà potrzebà bycia

kobietà niezale˝nà i zacz´∏o jej byç z tym êle. Ch´tnie zapyta∏aby Sand 

o sekret jej powodzenia.

Zazdroszcz´ jej ∏atwoÊci pisania, pi´knych aforyzmów, a dra˝ni mnie jej egoizm 

i stosunek do dzieci.

Imi´ i nazwisko 

Postaç 



Nie wyobra˝a sobie siebie w pracy, w której codziennie robi to samo. Planowanie,

organizacja, zarzàdzanie i koordynowanie – w tym odnajduje

si´ najlepiej. 

Jej ˝ycie zawodowe rozpocz´∏o si´ w 2000 roku, ale mówiàc o nim, zawsze zaczyna

od 2007 – wtedy odnalaz∏o jà Stowarzyszenie Siemacha. By∏a tam asystentem,

specjalistà ds. komunikacji, a w koƒcu koordynatorem zespo∏u ds. promocji i PR.

Obecnie pracuje w bran˝y audiowizualnej. Choç to ca∏kowicie inny profil

dzia∏alnoÊci, bardzo ceni sobie realny wp∏yw na rozwój firmy. 

Mówi o sobie, ˝e jest pracoholiczkà i najwi´cej czasu sp´dza w pracy, przez

co jej wieczory sà krótkie. Uwielbia wszystkiego dopilnowywaç.

JeÊli coÊ zaczyna, zawsze doprowadza to do koƒca.

Jacqueline Kennedy
Pierwsza Dama towarzyszy jej od zawsze, dlatego wybór by∏ oczywisty. 

W Jacqueline Kennedy podoba jej si´

styl, klasa, kobiecoÊç. Czasem ˝a∏uje, ˝e nie mo˝e ˝yç w czasach, gdy

kobiety by∏y tak bardzo kobiece. 

Z Jacqueline ∏àczà jà nie∏atwe doÊwiadczenia z ˝ycia prywatnego
oraz to, ˝e pomimo ró˝nego rodzaju przeciwnoÊci obydwie potrafi∏y „zamknàç za

sobà drzwi” i iÊç dalej. Ciekawi jà jednak, dlaczego pani Kennedy nie zdecy-

dowa∏a si´ odejÊç od m´˝a.

Zafascynowa∏o mnie to, kim by∏a: nie tylko znanà personà czy ikonà mody, jak

postrzega∏ jà Êwiat, lecz osobà, którà ˝ycie boleÊnie doÊwiadczy∏o, ale nigdy nie

zdo∏a∏o odebraç jej jednego – samej siebie.

Sylwia Jod∏ows a
JacquelineKennedy
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Gdy skoƒczy∏a studia, chcia∏a zajmowaç si´ trzema rzeczami: pracowaç w radiu, telewizji 

i wydawnictwie. Przesz∏a ca∏à t´ drog´. Teraz spe∏nia si´ w pomaganiu. 
Od 2 lat jest dyrektorem Fundacji i zajmuje si´ dbaniem o wizerunek JaÊka Meli.

Jest tropicielkà ludzi w ich ró˝norodnoÊci. Z ka˝dym si´ dogada – ponoç

dlatego, ˝e potrafi stworzyç atmosfer´. Wzbudza zaufanie. Szybko wyczuwa emocje,

dba o to, by wszyscy wokó∏ dobrze si´ czuli i byli zadowoleni. Zapomina w tym czasie
o sobie.

Niepoprawna, naiwna marzycielka. Mo˝e dlatego tak przemawia do niej sztuka

naiwna. W wolnym czasie mo˝na jà spotkaç na Targach Sztuki Ludowej.

Madame de Tourvel
Bohaterka „Niebezpiecznych zwiàzków” przysz∏a do niej w idealnym momencie: gdy rozpoczyna∏a

podró˝ w g∏àb samej siebie i zadawa∏a sobie wa˝ne pytania.

Fascynuje jà determinacja Madame w próbie wytrwania we w∏asnych postanowieniach, jej

delikatnoÊç, eterycznoÊç, pi´kna a zarazem przera˝ajàca naiwnoÊç.

Bliskie wydaje jej si´ skrywanie w∏asnych odczuç i myÊlenie o innych.

Madame de Tourvel oddaje to co, we mnie skrywane. Cz´sto toczy wewn´trznà walk´, która jest

mi bliska. ¸àczy mnie z nià powolny proces dojrzewania do tego, aby równie˝ myÊleç o w∏asnych

potrzebach, uczuciach…





Fotografia: Nikko Biernacka
Wspó∏praca fotograficzna: Pawe∏ Suder
Wspó∏praca graficzna: Renata Surowiec
Tekst: Ma∏gorzata Skowroƒska 
Stylizacja i make-up: Joanna Wolff
Wspó∏praca: Joanna Hawrot
Fryzury: GlobalArt
Wspó∏praca: Anna Wójcik

Sesja inspirowana postacià Dagny Juel Przybyszewskiej. 

Bohaterkami sesji by∏y pisarki przebywajàce  

w Krakowie na stypendium „Dagny” oraz 

pomys∏odawczynie stypendium o tym samym imieniu. 

Sesja zosta∏a zrealizowana we wn´trzach starego 

mieszkania Dagny i Stanis∏awa Przybyszewskich  

w Krakowie. Fotografie zosta∏y wydrukowane  

w publikacji towarzyszàcej V Festiwalowi Literatury  

w Krakowie, wydanej przez Stowarzyszenie  

Willa Decjusza w Krakowie. 

2011



Wcieli∏y si´ na chwil´ w rol´ m´skiej muzy. Ten gorset

mo˝e uwieraç, ale one nie majà kompleksów. Na co dzieƒ

same dla siebie sà muzami. Nie potrzebujà „ochów” 

i „achów” nad swojà twórczoÊcià. JeÊli ju˝ coÊ je inspiruje,

to ˝ycie. W krakowskim mieszkaniu Dagny Przybyszewskiej

przemieni∏y si´ jednak w modernistycznà femme fatale. 

Jak czu∏y si´ w tej skórze?

Cztery pisarki, Tina Åmodt z Norwegii, Lisa Danulat 

i Anja Tuckermann z Niemiec oraz Ewa Madeyska 

z Polski, spotka∏y si´ w Krakowie w ramach stypendium

„Dagny” (ufundowanego przez Stowarzyszenie Willa

Decjusza i norweskie Centrum Kultury Sølvberget 

w Stavanger). Mówià, ˝e by∏ to czas na twórczoÊç, 

spotkania literackie, wyjazdy do Berlina, Lipska, Lwowa 

i Stavanger. Dlaczego pod szyldem Dagny Przybyszewskiej?

–  Ta niezwyk∏a i kontrowersyjna postaç norweskiej pisarki

i t∏umaczki doskonale oddaje skomplikowany charakter

dialogu mi´dzykulturowego. Nikt tak jak ona nie kojarzy

nam si´ jednoczeÊnie z Norwegià, emocjami, wielokulturo-

woÊcià, tajemnicà pó∏nocnej duszy, Krakowem, Berlinem,

skàd pochodzi wielu naszych by∏ych i obecnych rezydentów

i dokàd jeêdzimy po literackie inspiracje – mówi Renta

Serednicka z Wilii Decjusza, organizatorka mi´dzynaro-

dowych stypendiów rezydenckich dla pisarzy. Ona tak˝e 

na chwil´ zmieni∏a si´ w Dagn´. Tak jak jej kole˝anka 

z Wilii Decjusza i t∏umaczka j´zyka niemieckiego,

Ma∏gorzata Ró˝aƒska-Braniecka. 

Dagny (z domu Juel, urodzi∏a si´ w 1867 r. w Norwegii) to muza, tragiczna legenda, ale te˝ wytwór

zbiorowej wyobraêni. Kim by∏a naprawd´? August Strindberg, z którym ∏àczy∏ jà krótki, burzliwy

romans, nazwa∏ jà demonicznà niszczycielkà, wzdycha∏ do niej Edvard Munch, by∏a te˝ muzà

rzeêbiarza Vigelanda. Wysz∏a za mà˝ za Stanis∏awa Przybyszewskiego, którego pozna∏a w Berlinie 

w os∏awionym „Czarnym Prosiaku”. Uwodzi∏a m´˝czyzn nietypowym zachowaniem, swobodnymi

manierami, by∏a pewna siebie, nie ba∏a si´ mówiç, nawet dosadnie, pi∏a i pali∏a. Wtedy to wystarczy∏o,

by roztoczyç wokó∏ siebie aur´ femme fatale. Kiedy zamieszka∏a w Krakowie przy ul. Karmelickiej 53

(mieszkanie dziÊ stoi puste, cz´Êç wystroju pochodzi jeszcze z czasów Dagny, ale na kamienicy 

nie ma Êladu, ˝e kiedykolwiek mieszka∏a tu z Przybyszewskim), sta∏a si´ muzà tutejszej bohemy. 

To w tym mieszkaniu podczas jednego ze spotkaƒ trzymajàcy si´ za r´ce goÊcie odtaƒczyli taniec

uwieczniony póêniej przez twórc´ „Wesela”. 

Dagny zmar∏a majàc niespe∏na 34 lata (w 1901 r.). 

Zgin´∏a od strza∏u z rewolweru. Zabójcà by∏ W∏adys∏aw

Emeryk. Po jej Êmierci Zofia Na∏kowska zanotowa∏a 

w swoim dzienniku. „Ona jest tak wykwintnie pi´kna, taka

królewska, niedoÊcigniona. Szcz´Êliwa, ˝e tak wczeÊnie

umar∏a. Pozostawi∏a wÊród màdrych, artystycznych ludzi

przepi´kne kryszta∏owe wspomnienie, jak poemat”.

A jednak sà rysy na tym kryszta∏owym wspomnieniu.

„Trudno si´ dziwiç tragedii, do której dosz∏o w Tyflisie.

Niezrównowa˝ony m∏odzieniec zakochany nieszcz´Êliwie 

w Dagny – i kto wie, czy nie bardziej w swoim Mistrzu

[Przybyszewskim] – zabi∏ kobiet´, która by∏a jedynie 

wytworem zbiorowej wyobraêni” – pisze Aleksandra

Sawicka w ksià˝ce „Dagny Juel Przybyszewska. 

Fakty i mity”. Dodaje, ˝e Dagny stara∏a si´ wykreowaç 

na kobiet´ fatalnà. 

„Z biegiem lat jednak ta przybrana rola zacz´∏a jej 

coraz bardziej cià˝yç. Zatraci∏a kontrol´ nad legendà, 

która zacz´∏a ˝yç w∏asnym ˝yciem. Portret zachowany

Byç jak femme fatale

Dagny

Êciàga
poƒczoch´



we wspomnieniach jej wspó∏czesnych ma czasem

niewiele wspólnego z tym, kim by∏a naprawd´”.

Badaczka ˝ycia Dagny wspomina, ˝e gdy muzie

Przybyszewskiego zsun´∏a si´ poƒczocha, bez-

ceremonialnie jà podciàgn´∏a. W Polsce szok,

ale w Norwegii dziewczynki by∏y inaczej

wychowywane. 

Kim dla pisarek, które przyjecha∏y do Krakowa na

stypendium „Dagny”, jest norweska femme

fatale? Tina Åmodt, te˝ Norwe˝ka, mówi, ˝e

rola Dagny jako muzy opiera∏a si´ na tym, ˝e

by∏a intelektualnym kompanem, kimÊ równym,

ciekawym. Dodaje jednak: – Sama nie mam

˝adnej muzy, ale oczywiÊcie inspirujà mnie

ludzie, którzy mnie otaczajà; inspiruje mnie 

ich praca i dyskusje z nimi. Inspiruje mnie ich

walka o to, by zbudowaç swoje ˝ycie. Przede

wszystkim jednak nie mog∏abym pisaç bez 

czytania, bez otwarcia si´ na sztuk´. 

Dla Anji Tuckermann muzy sà tworem prze-

sz∏oÊci. – By∏y nimi prawdopodobnie ju˝ sto 

lat temu i stanowi∏y zjawisko romantyczne 

i opromieniajàce twórczoÊç swego rodzaju

nimbem. W artystycznym otoczeniu Dagny 

w Norwegii m´˝czyêni i kobiety niebezpiecznie

eksperymentowali. Robili to, co podpowiada∏am

im fantazja. Oznacza to, ˝e najpierw

wypróbowywali swoje pomys∏y w rzeczywistoÊci,

˝eby póêniej o nich pisaç. Tego typu próby

podejmowane sà równie˝ dzisiaj. W dzisiejszym

j´zyku zamiast „muza” powiedzielibyÊmy

mo˝e „ukochany” czy „ukochana” – przy

za∏o˝eniu, ˝e to mi∏oÊç uskrzydla cz∏owieka

tworzàcego. Innych poetów i pisarzy inspirujà

spotkania z ludêmi, krajobrazy, wydarzenia 

historyczne – inspiracja jest kwestià indywidualnà.

Mnie inspiruje wolny czas. 

Ewa Madeyska, gdyby spotka∏a Dagny 

w Krakowie, zapyta∏aby jà o m´˝czyzn, 

literatur´, muzyk´, o mi∏oÊç, zazdroÊç, wstyd,

mo˝e jeszcze o dzieci. – I dlaczego nigdy nie

nauczy∏a si´ polskiego? – dodaje. 

Dagny bywa∏a niebiaƒsko szcz´Êliwa i piekiel-

nie nieszcz´Êliwa. Utar∏o si´, ˝e dobry literat

musi byç nieszcz´Êliwy, bo stan zadowolenia 

i pe∏ni ˝ycia nie sprzyja twórczoÊci.

Wspó∏czesne pisarki powielajà ten model? Lisa

Danulat przyznaje, ˝e jej potrzeba ekspresji

roÊnie, gdy jest niezadowolona. 

– Gdy czuj´ si´ spe∏niona, moje pisanie si´

zmienia. Staje si´ bardziej powik∏ane, ale nie

umiem oceniç, czy to dobrze czy êle. Czemu

jednak pisarze mieliby to odczuwaç inaczej 

ni˝ pisarki? – pyta.

MuzaTOprzesz∏oÊç



Dagny
to 
podró˝
na
pó∏noc

i odkrywanie nowychs literackich làdów, które w swojej ascetycznej formie, prostocie
treÊci i prawdziwie nordyckiej melancholii znacznie ró˝nià si´ od znanych nam swojskich
klimatów Êrodkowoeuropejskich. 

Ma∏gorzata Ró˝aƒska-Braniecka (ur. 1986 r.) 
Zwiàzana z Krakowem t∏umaczka j´zyka niemieckiego i angielskiego, filolo˝ka, koordynatorka

projektów literackich i animatorka kultury. Ukoƒczy∏a filologi´ germaƒskà na Uniwersytecie

Jagielloƒskim i lingwistyk´ stosowanà w Wy˝szej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Przez trzy lata (2005–2008) by∏a recenzentem wewn´trznym Wydawnictwa Znak. Od czterech lat

zajmuje si´ koordynacjà programów stypendialnych w Stowarzyszeniu Willa Decjusza. 



Nikt 
tak 
jak 
Dagny 

nie kojarzy si´ jednoczeÊnie z emocjami, wielokulturowoÊcià, tajemnicà pó∏nocnej duszy.

Renata Serednicka (ur. 1960 r.) 
Filolo˝ka, animatorka kultury, t∏umaczka j´zyka niemieckiego. Skoƒczy∏a germanistyk´ na

Uniwersytecie Jagielloƒskim. Pi´tnaÊcie lat temu rozpocz´∏a wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem 

Willa Decjusza. By∏a m.in. koordynatorkà pierwszej edycji Letniej Szko∏y Wyszehradzkiej (2002 r.)

oraz Krakowskich Dni Literatury w 2001, 2006 i 2008 roku. Jest inicjatorkà i prowadzàcà projekt

Homines Urbani – mi´dzynarodowe stypendia rezydenckie dla pisarzy. Wspó∏redagowa∏a antologi´

„Ludzie, miasta. Literatura Bia∏orusi, Niemiec, Polski i Ukrainy” (2008). Mieszka w Krakowie.



Pisarki 
bywajà 
tak
samo 

nieszcz´Êliwe
i tak samo szcz´Êliwe jak inni. Nieszcz´Êcie, podobnie jak szcz´Êcie, nie sprzyja pisaniu. 
A czasem nieszcz´Êcie, podobnie jak szcz´Êcie, sprzyja pisaniu. Nie ma modelu. Nie ma
schematu. Oprócz jednej zasady: pisaniu sprzyja regularnoÊç werbalnych wypró˝nieƒ
bez wzgl´du na stan emocjonalny autora/autorki.

Ewa Madeyska (ur. 1971 r.) 
Absolwentka Uniwersytetu Wroc∏awskiego, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni.

Autorka opowiadaƒ, artyku∏ów naukowych i nominowanej w 2008 r. do Nagrody Literackiej NIKE

powieÊci „Katoniela” (Wydawnictwo Literackie, 2007). Absolwentka Studium Scenariuszowego

na Wydziale Re˝yserskim w PWSFTViT w ¸odzi. By∏a redaktorkà i scenarzystkà. Wyk∏ada∏a

twórcze pisanie na Gender Studies (Uniwersytet Warszawski), w Fundacji Shalom i w Bahama

Films. Wyk∏ada scenariopisarstwo na Kursie Kreatywnego Pisania w IBL PAN w Warszawie. 



Moja 
potrzeba 
ekspresji 
roÊnie –

gdy musz´ powiedzieç, ˝e coÊ mnie unieszcz´Êliwia albo gdy jestem niezadowolona z rzeczy,
które mi si´ zdarzajà. Gdy czuje si´ spe∏niona, moje pisanie si´ zmienia. Staje si´
bardziej powik∏ane, ale nie umiem stwierdziç, czy to dobrze czy êle. Czemu jednak 
pisarze mieliby to odczuwaç inaczej ni˝ pisarki?

Lisa Danulat (ur. 1983 r.)
Niemiecka pisarka i dramatopisarka. Studiowa∏a filozofi´ we Frankfurcie nad Menem, teatrologi´

we Fryburgu i dramaturgi´ w Grazu. W 2005 roku odby∏a si´ prapremiera jej sztuki „Die Sieben

Stufen der Akzeptanz” w Wallgraben Theater we Fryburgu. W latach 2006–2008 pracowa∏a jako

adept i dramaturg w teatrze Schauspiel Frankfurt, od 2006 roku jest sta∏ym cz∏onkiem Lesebühne

ihres Vertrauens we Frankfurcie. Od sezonu 2010\2011 pracuje w Staatstheater Mainz jako

autorka etatowa. Mieszka we Frankfurcie nad Menem. 



Inspirujà 
mnie 
postacie –
które znajduj´ w literaturze, albo które odnajdujà w literaturze siebie lub innych 
(jak „Podró˝ po Polsce” Alfreda Döblina) – na równi z tymi, których dostrzegam,
poniewa˝ znaleêli si´ na mojej drodze. Albo którzy stan´li mi na drodze.

Anja Tuckermann (ur. 1961 r.)
Niemiecka pisarka i dziennikarka. Pisze powieÊci, opowiadania, sztuki teatralne, libretta. 

Jej pierwsza powieÊç „Mooskopf” ukaza∏a si´ w 1988 r. Od 1993 r. prowadzi warsztaty 

pisarskie i seminaria z prozy i teatru, mi´dzy innymi w Staatstheater Stuttgart, na zaproszenie

Instytutu Goethego w Stambule, Ankarze, Chennai w Indiach, Bejrucie, w szko∏ach w Niemczech

i w Szwajcarii, w Jugendkunst- und Kulturzentrum Schlesische 27, w Akademie der Künste

Berlin, w LesArt Berlin, na Uniwersytecie w Augsburgu. Mieszka i pracuje w Berlinie. 



Rola 
Dagny 
jako 
muzy

opiera∏a si´ na tym, ˝e by∏a intelektualnym kompanem, kimÊ równym, ciekawym. 
Sama nie mam ˝adnej muzy, ale oczywiÊcie inspirujà mnie ludzie, którzy mnie otaczajà.
Inspiruje mnie ich praca i dyskusje z nimi. Inspiruje mnie ich walka o to, by zbudowaç
swoje ˝ycie. 

Tina Åmodt (ur. 1985 r.)
Urodzi∏a si´ na zachodnim wybrze˝u Norwegii. Autorka ksià˝ki „Anleggsprosa” („Proza maszyn

budowlanych”, 2010). Studiowa∏a kompozycj´ literackà na uniwersytecie w Göteborgu. Mieszka

w Oslo i studiuje bibliotekarstwo. Prowadzi szwedzko-norweskà wspó∏prac´ z poetkà Idà Säll. 



Fotografia / grafika / koncepcja
Nikko Biernacka
Niezale˝na fotografka, korzystajàca z rzeczywistoÊci po to, aby generowaç

nowe Êwiaty. Trenerka, która pomaga innym w odwa˝nym stawaniu si´ sobà.

Organizatorka i inspiratorka. Za∏o˝y∏a fundacj´ Machina Fotografika, 

promuje osoby zajmujàce si´ fotografià, wspiera w rozwoju twórcze kobiety 

i prowadzi dzia∏ania z zakresu edukacji ze szczególnym uwzgl´dnieniem

edukacji wizualnej. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM Poznaƒ) oraz

fotografii (Instytut Twórczej Fotografii w Opavie, Czechy). Dyplom u Dity

Pepe. Wystawia swoje prace w kraju i zagranicà. Publikacje w prasie

(„Polityka”, „Wysokie Obcasy”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta

Wyborcza”) oraz w ksià˝kach. Autorka indywidualnych projektów artystycz-

nych, wspó∏uczestniczka projektów mi´dzynarodowych. Zagadnienia 

w g∏ównym obszarze jej zainteresowaƒ to to˝samoÊç kobiet i relacje 

miasto–przestrzeƒ–mieszkaƒcy. Dà˝y do tego, aby moda by∏a narz´dziem

promocji istotnych wydarzeƒ spo∏ecznych, artystycznych i kulturalnych –

przejawem tego dà˝enia jest realizacja sesji artmodowych. Ukoƒczy∏a kurs

trenerski organizowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji

Pozarzàdowych „STOP”. Od kilku lat prowadzi warsztaty fotograficzne 

i szkolenia. Z charakteru KOT.

Tekst
Ma∏gorzata Skowroƒska
Niestrudzona poszukiwaczka wolnego czasu, od niedawna mi∏oÊniczka

kotów. Mama dwóch maluchów, uczestniczka i organizatorka hucznych

imprez w piaskownicy. Z wykszta∏cenia psycholog i filozof. Od 2000 r. 

dziennikarka oddzia∏u krakowskiego „Gazety Wyborczej”. Publikowa∏a te˝

m.in. w „Mówià wieki”, „Elle”, „Tygodniku Powszechnym” i w miesi´czniku

„Znak”. Autorka tekstu i redaktor m.in. albumu „Jan Wn´k”, „Chocho∏ów”

oraz ksià˝ek „Dziennikarstwo i polityka”, „Cola kocha Col´” i innych.

Wspó∏autorka dzieci´cej biografii b∏. Jana Paw∏a II – „Ch∏opiec 

z Wadowic”. Prowadzi warsztaty dla doros∏ych, dzieci i m∏odzie˝y. 

Make-up
Dominika Renes
Doskonale odnajduje si´ w ka˝dym otoczeniu, wprowadza  mi∏e uczucie

ciep∏a wsz´dzie tam, gdzie si´ znajdzie.  Wielbicielka Mazur oraz niezrów-

nany kierowca samochodowy. Ukoƒczy∏a kulturoznawstwo Êródziemno-

morskie (UJ), re˝yseri´ filmów dokumentalnych (AFiTV) oraz Mi´dzynaro-

dowe Studium Charakteryzacji i Wiza˝u Dziewulskich. Wspó∏pracuje z: 

TVP Kultura, VIVA TV, TVN, Polsat. Makija˝e jej autorstwa ukaza∏y si´ 

na ∏amach pism: „Glamour”, „Trendy”, „Wysokie Obcasy”, „Elle”. Jest

nauczycielkà makija˝u scenicznego i charakteryzacji w Paƒstwowej Szkole

Baletowej w Warszawie, prowadzi kursy i szkolenia dla wiza˝ystek i osób

prywatnych. Wykonywa∏a makija˝e na zlecenie m.in. Marii Winiarskiej,

Zofii Zborowskiej,  Natalii Jaku∏y, Pauliny i Natalii Przybysz (Siostry

Sistars), Natalii Kukulskiej i Stanis∏awy Celiƒskiej. W Studiu Rozwoju

Kreatywnego wspó∏prowadzi warsztat dla kobiet „Dusza i Uroda”.

Stylizacja / make-up
Joanna Wolff
Potrafi Êcigaç si´ z czasem. Wielbicielka swojego zawodu, zabawy kolorem 

i fakturà oraz 10-letniego syna Kuby. Absolwentka filologii germaƒskiej

Uniwersytetu Jagielloƒskiego. D∏ugo poszukiwa∏a swojego miejsca w ˝yciu –

znalaz∏a po ukoƒczeniu szko∏y Wiza˝u i Stylizacji „Artystyczna Alternatywa”

w Krakowie.  Wspó∏pracuje przy sesjach modowych dla czasopism i portali

internetowych. Doskonale czuje si´ zarówno podczas pracy przy du˝ych

komercyjnych projektach, jak i podczas pracy z indywidualnymi klientami.

Pracowa∏a m.in. dla takich marek, jak Ry∏ko, Badura, Shell, Bruno Banani,

S∏oƒ Torbalski. Wspó∏pracuje z Domem Mody Fulara & ˚ywczyk oraz 

projektantkà Joannà Hawrot. Obecnie pe∏ni stanowisko stylisty i wiza˝ysty

sklepu answear.com. Wcià˝ jest gotowa na nowe wyzwania. 

Fryzury
Eligiusz Horbacz
Na d∏u˝ej porzuca no˝yczki raz do roku na miesiàc, m.in. dla jazdy moto-

cyklem, projektowania wn´trz, rysowania komiksów i sk∏adania modeli

czo∏gów. Stylista fryzur z 17-letnim doÊwiadczeniem w bran˝y. Pracowa∏ 

dla Doroty Pi∏at Jakimczyk, mistrzyni Polski we fryzjerstwie. Odby∏ liczne

szkolenia z zakresu technik strzy˝enia, technicznego rysunku fryzjerskiego,

piel´gnacji, stylizacji i koloryzacji w∏osów. Wykonywa∏ stylizacje fryzur do

zdj´ç i filmów reklamowych dla takich firm, jak Cropp Town, Esotiq, 

Rene Vilard i Henderson, Gajda Fashion, Play. Stylizowa∏ fryzury m.in. 

w zespo∏ach Blenders i Leszcze. 

Fryzury / wspó∏praca
Anna Wójcik
Mi∏oÊniczka podró˝y, poczàtkujàca joginka. Nie wyobra˝a sobie ˝ycia bez

muzyki jednego z polskich pianistów. Absolwentka pedagogiki (UAM

Poznaƒ). Na co dzieƒ pracuje jako managerka i asystentka stylisty w firmie

Globalart, zajmujàcej si´ sztukà tworzenia fryzur. Pracowa∏a przy realizacji

sesji zdj´ciowych oraz produkcji filmów reklamowych, g∏ównie dla takich

marek jak Cropp Town, Esotiq, Henderson i Rene Vilard, Play. Lubi sztuk´.

W∏aÊcicielka talerza z ró˝à, dwóch kotów oraz niezliczonej iloÊci piasku

przyniesionego znad morza, nad którym mieszka.  

Grafika / sk∏ad / retusz / wspó∏praca
Renata Surowiec 
Mieszka w mieÊcie, ale najbardziej chcia∏aby mieszkaç w lesie. Lubi d∏ugie

opowieÊci. Racjonalistka ze sk∏onnoÊcià do mistyki. Od ponad dziesi´ciu lat

zawodowo zajmuje si´ grafikà komputerowà. WÊród ulubionych projektów

wymienia: opracowanie graficzne albumów do wystaw malarstwa (Juliusz

Joniak, Allan Rzepka, Józef Wilkoƒ – wydawca Lettra Graphic), przygo-

towanie sesji modowych do publikacji (Femini, Punkt). G∏ówny grafik

krakowskiego oddzia∏u miesi´cznika „City Magazine” w latach 2000–2004.

Opracowa∏a projekt graficzny i przygotowywa∏a do druku gazet´ festiwalowà

Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz gazet´ festiwalowà „Na horyzon-

cie" – Era Nowe Horyzonty '05. Za∏o˝y∏a Pracowni´ graficznà DoLasu. 

Fotografia / wspó∏praca
Pawe∏ Suder
Uzale˝niony od pracy pod presjà czasu. K∏adzie si´ spaç, gdy wstaje dzieƒ.

Czerpie pomys∏y z samotnych wycieczek rowerowych, biegania i pracy ze

s∏uchawkami na uszach. S∏ucha trance’u z kobiecym wokalem.

Nowohucianin, redaktor naczelny portalu www.fotomargines.pl, cz∏onek

Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Fotograf, web designer, trener,

dzia∏acz spo∏eczny, organizator imprez sportowych, wydarzeƒ kulturalnych 

i w∏asnych projektów z pogranicza fotografii, mediów i sztuki. Dziennikarz-

-amator. Zafascynowany Nowà Hutà, polskim przemys∏em ci´˝kim i historià

PRL-u. Obserwuje otoczenie. Trwa w gotowoÊci. Niepoprawny optymista. 

Nie narzeka. Robi swoje. 

Tekst / wspó∏praca
Ania Piwowarska
Zarabia na ˝ycie pisaniem. Z zawodu copywriterka. Obecnie pracuje w Pride

and Glory Interactive – jednej z najlepszych agencji interaktywnych na

rynku. Z wykszta∏cenia dziennikarka – studiowa∏a dziennikarstwo i kulturoz-

nawstwo na UJ. Tu i ówdzie mo˝na si´ natknàç na jej teksty. Inicjatorka

Przestrzeni Pisania – grupy kobiet piszàcych lub marzàcych o pisaniu i

rozwijaniu swojego twórczego potencja∏u. A z odkryç najÊwie˝szych i

najbardziej porywajàcych – propagatorka idei autentycznego copywritingu,

którà szerzy podczas warsztatów Latajàcej Szko∏y dla Kobiet oraz na swojej

stronie internetowej www.autentycznycopywriting.pl. Udziela indywidualnych

konsultacji copywriterskich, pisze teksty na zlecenie i podpowiada, jak pisaç

o swojej firmie w sposób autentyczny i pe∏en pasji. 

Korekta / konsultacje typograficzne / wspó∏praca
Ma∏gorzata Biernacka
Redaktor-detektyw z pasjà tropienia b∏´dów. Jej zawodowe zainteresowania

koncentrujà si´ wokó∏ typografii, projektowania i sk∏adu ksià˝ek oraz

wydobywania pi´kna z melodii tekstu. W pracy redakcyjnej ceni precyzj´, 

w projektowej – minimalizm, a w obu – harmoni´. Wolontariuszka w projek-

cie „Wolne Lektury” realizowanym przez Fundacj´ Nowoczesna Polska;

korektorka m.in. w publikacjach Karol Wojty∏a – Jan Pawe∏ II „Muzyka.

Antologia tekstów”, Z. Augustyƒski, W. Bartoszewski „Dziennikarstwo 

i polityka”, w albumie „Jan Wn´k” oraz w katalogu „Piksel. Polsko-

-norweska platforma fotograficzna”. Ostatnio uprzyjaênia t∏umaczenia

detektywistycznych ksià˝ek dla dzieci. Na sta∏e zwiàzana z wydawnictwem

Medycyna Praktyczna, gdzie szcz´Êliwie rozwija swoje edytorskie

wykszta∏cenie (UJ). Prywatnie wielbicielka retro s-f, anime i lingwistyki 

kognitywnej.

Fundacja Machina Fotografika
Agnieszka Pleti
Tropicielka ludzi w ich ró˝norodnoÊci, potrafi stworzyç dobrà atmosfer´ 

i wzbudziç zaufanie w ka˝dym. Wiceprezeska Fundacji Machina Fotografika.

Absolwentka polonistyki (Uniwersytet Jagielloƒski).  Przez 3 lata prowadzi∏a

program kulturalny „Regiony Kultury. NowoÊci” emitowany w paÊmie

ogólnopolskim,  przeprowadzajàc szereg rozmów i wywiadów z artystami,

filmowcami, muzykami (m.in. z Grzegorzem Turnauem, Olgà Tokarczuk,

zespo∏em „Raz, Dwa Trzy” i Tomaszem Staƒko). Zdobywczyni karty ekra-

nowej. DoÊwiadczenie w operowaniu j´zykiem pisanym w mediach zdoby∏a

prowadzàc miesi´cznik kulturalny „Âruba”. Dzieli si´ swoim praktycznym

doÊwiadczeniem prowadzàc szkolenia i podpowiadajàc, jak najefektywniej

rozmawiaç z dziennikarzami. Zajmowa∏a si´ PR Fundacji JaÊka Meli 

„Poza Horyzonty”, a od paêdziernika 2009 roku jest tak˝e dyrektorem 

tej organizacji.  

Fundacja Machina Fotografika
Karolina Harazim
Kuratorka sztuki wspó∏czesnej. Koordynuje, doradza, czuwa i ratuje 

z opresji. Narz´dziami jej pracy sà s∏owa i czas. Aktywnie dzia∏a na polu

animacji kultury. Cz∏onkini Rady Honorowej Fundacji Machina Fotografika.

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spo∏ecznej Wydzia∏u Zarzàdzania

i Komunikacji Spo∏ecznej Uniwersytetu Jagielloƒskiego, podyplomowych

studiów zarzàdzania kulturà UJ, podyplomowych muzealniczych studiów

kuratorskich w zakresie prezentacji sztuki wspó∏czesnej UJ oraz podyplo-

mowych studiów polityki wydawniczej i ksi´garstwa Uniwersytetu

Warszawskiego. W latach 2007–2010 Prezeska Zarzàdu Fundacji na Rzecz

Rozwoju i Promocji Sztuki Wspó∏czesnej „Pauza”. W 2010 i 2011 roku

realizowa∏a autorski program wyk∏adów „Marketing i elementy wiedzy

prawnej w dzia∏alnoÊci artystycznej” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu

Pedagogicznego w Krakowie. 

Fundacja Machina Fotografika
Katarzyna Renes
Obie˝yÊwiat i plotkara ze sk∏onnoÊcià do opowieÊci dygresyjnych. 

W Fundacji Machina Fotografika pomaga w pisaniu projektów. 

Lubi byç w centrum uwagi. Zawodowo zwiàzana ze Stowarzyszeniem 

Willa Decjusza, gdzie zajmuje si´ koordynacjà projektów z dziedziny 

szerokopoj´tej kultury i praw cz∏owieka. Magister filologii polskiej (UP). 

Od niedawna prowadzi autorskiego bloga http://kasiarenes.blog.onet.pl/,

na którym opisuje wszystko to, czego opisaç si´ nie da. 

W latach 2005-2007 mieszka∏a i pracowa∏a w Szkocji. Wspó∏autorka

ksià˝ek „Briefe am Mi∏osz – Listy do Mi∏osza”, „Travel through Europe”,

„Borderless people”. Ceni wolnà myÊl i dobre jedzenie. Marzy o wyjeêdzie

do Nowego Yorku i spotkaniu z Woodym Allenem w jednej z tamtejszych

kafejek. 



Fundacja Machina Fotografika
USTAW CZU¸OÂå NA TWÓRCZOÂå

Do tej pory Fundacja Machina Fotografika zrealizowa∏a: 
• sesj´ artmodowà dla Krakowskiego Festiwalu Literatury

inspirowanà postacià Dagny Juel Przybyszewskiej 

(publikacja: folder festiwalowy, 2011)

• sesj´ artmodowà promujàcà sylwetki kobiet twórczych 

i aktywnych w obszarach kultury, sztuki i dzia∏aƒ spo∏ecznych 

z Krakowa i Warszawy (Pa∏ac Goetza w Krakowie, 2010)

• sesj´ artmodowà we wspó∏pracy z Muzeum Narodowym 

w Krakowie, inspirowanà wystawà pt. „Zawsze pod r´kà. 

Historia damskiej torebki od Êredniowiecza do wspó∏czesnoÊci”

(publikacja: „Wysokie Obcasy”, paêdziernik 2009) 

• wystaw´ projektu „Siostry Sisley” prezentowanà podczas

Miesiàca Fotografii w Krakowie / Program OFF oraz 

w Klubokawiarni Meskal, Poznaƒ (maj–czerwiec 2009)

• na zaproszenie Fundacji Rozwoju Spo∏ecznego DEMOS zespó∏

redakcyjny Fundacji (fotografia, fotoedycja, redakcja, korekta,

opracowanie graficzne) pracowa∏ m.in. przy publikacjach: 

–– „Jan Wn´k – lotnik z Odporyszowa” (2008)

–– Zygmunt Augustyƒski, W∏adys∏aw Bartoszewski,

„Dziennikarstwo i Polityka” (pod patronatem premiera RP

Donalda Tuska; promocja ksià˝ki odby∏a si´ w Muzeum

Powstania Warszawskiego w Warszawie, 2009)

–– Andrzej Augustyƒski, „Coca kocha Col´” (2010)

• wystaw´ projektu „Czerwieƒ” na zaproszenie Ambasady Polskiej

w Zagrzebiu (marzec–kwiecieƒ 2008) 

• prezentacj´ zwiàzanych z Fundacjà fotografów i fotografek oraz

dzia∏alnoÊci Fundacji na zaproszenie Foto Clubu Zagreb 

w Zagrzebiu (marzec 2008) 

• warsztaty fotograficzne w ramach festiwalu PROGESSteron 

w Krakowie (kwiecieƒ 2008, marzec 2009, marzec 2010) 

• warsztaty fotografii bezkamerowej oraz prezentacj´ fotografów 

i fotografek zwiàzanych z Fundacjà w ramach Fotofestiwalu 

w ¸odzi (maj 2008)

• wygrana w konkursie na prowadzenie Galerii Miejskiej w Krakowie

(wrzesieƒ 2008)

• wyk∏ad o artystce Sophie Calle oraz prezentacj´ artystów/artys-

tek zwiàzanych z Fundacjà w Gliwickim Domu Fotografii 

(czerwiec 2007). 

Jako partner Fundacja by∏a zaanga˝owana w realizacj´ warsztatów

w projekcie „Praca, sukces, kariera – na przekór stereotypom”

skierowanym do licealistek z województwa Ma∏opolskiego

(2009/2010). W 2011 roku Fundacja przeprowadzi∏a integracyjne

warsztaty fotograficzne dla m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej w ramach

projektu „Edukacyjne wyprawy rowerem spotkaƒ” (liderem tego

projektu by∏a Fundacja „Poza Horyzonty” JaÊka Meli).  

Wi´cej o Fundacji i jej dzia∏aniach na stronie: www.machinafotografika.com

Fundacja Machina Fotografika powsta∏a w 2007 roku. Misjà Fundacji jest promocja artystek i artystów (zw∏aszcza osób

zajmujàcych si´ fotografià), wsparcie w rozwoju twórczych kobiet oraz inicjowanie dzia∏aƒ z zakresu edukacji artystycznej,

kulturalnej i spo∏ecznej – ze szczególnym uwzgl´dnieniem edukacji wizualnej w przestrzeni miejskiej. 

Rekama
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