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Opiekun konferencji dr hab. Izabella Trzcińska zwróciła 
uwagę słuchaczy na potrzebę iluzji u odbiorców obrazów 
oraz jej pozytywny wpływ na oswajanie rzeczywistości. 
Dwuznaczność fotografii, jej rozpięcie pomiędzy realizmem 
a kreacją m.in. na podstawie archiwalnych zdjęć pamiątko-
wych, dostrzegła Katarzyna Oczkowska z Polskiej Akademii 
Nauk. Do dyskusji o autorytecie fotograficznej typologii wy-
branych artystów zachęcał w swoim referacie mgr Błażej 
Filanowski, a o zamierzonej prowokacji twórczej oraz od-
działywaniu na emocje widza wspomniała dr hab. Agniesz-
ka Kampka. Magister Tomasz Wiech w swoim wystąpieniu 
zadawał pytania o wizerunek góralszczyzny i górala na zdję-
ciach przełomu XIX i XX wieku, natomiast o fotografiach 
teatralnych i ich wpływie na interpretację spektakli rozpra-
wiała mgr Katarzyna Niedurny. Manipulacją fotografii w fil-
mie fabularnym oraz jej celom swoją uwagę poświęcił mgr 
Łukasz Mieciuk. Refleksję na temat niewygodnej zależności 
pomiędzy obrazem fotograficznym a biografią jego autora 
oraz innymi czynnikami, jak czas czy miejsce jej powstania, 
podjął dr Wojciech Sternak. 

Obecność na konferencji wymienionych badaczy była 
inspiracją do ciekawych dyskusji i stworzyła możliwość 
podjęcia tematów trudnych, lecz istotnych dla lepszego 
poznania występowania zjawiska manipulacji w szeroko-
rozumianej kulturze.

Iwona Kubica  
Stowarzyszenie Fotograficzne „FotoBzik”.

29 maja 2016 roku odbyła się w Krakowie I Ogólno-
polska Konferencja Naukowa poświęcona tematowi „Ma-
nipulacji w fotografii”. Konferencja zorganizowana została 
przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Fotobzik” oraz Koło 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Około”, stanowiąc 
wydarzenie towarzyszące programowi głównemu „Miesią-
ca Fotografii” w Krakowie. 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i poglądów 
na tematy dotyczące zagadnienia manipulacji, szczególnie 
w kontekście fotografii współczesnej. Spotkanie miało cha-
rakter nie tylko naukowy, ale również interdyscyplinarny, 
a do udziału w nim zaproszone zostały autorytety z różnych 
dziedzin nauki i sztuki. 

Gośćmi honorowymi konferencji byli: dr Krzysztof Pi-
jarski reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Filmową, 
Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz dr 
hab. Izabela Trzcińska z Katedry Porównawczych Studiów 
Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Przez organizatorów zaproponowane zostały m.in. ta-
kie obszary prezentacji tematu, jak: etyka a manipulacja – 
wokół tego zagadnienia oscylował wykład doktora Krzyszto-
fa Pijarskiego, stawiającego pytania o prawdziwość obrazu 
fotograficznego i jego treści, szczególnie w kontekście kon-
kursu World Press Photo. O charakter fotografii w kontek-
ście publikacji prasowych oraz konkursów pytała również 
w swoim wystąpieniu mgr Joanna Kinowska. Manipulacja 
natury technicznej była kwestią poruszoną m.in. przez dr 
hab. Agatę Zbylut w wykładzie poświęconym ingerencji 
artysty w obraz fotograficzny oraz przez dr Małgorzatę 
Łuczynę przywołującą dorobek artystów transmedialnych. 
Manipulacja w środkach masowego przekazu – ten temat 
w kontekście prowokacji artystycznych w social media 
podjęła mgr Magda Marta Ciereszko, natomiast o oddzia-
ływaniu kampanii reklamowych rozprawiała dr Małgorzata 
Lebda. Dodatkowo temat ten podjęły mgr Katarzyna Zolich 
oraz mgr Katarzyna Ewa Legendź poruszając m.in. kwestię 
wpływu portali społecznościowych na edycję oraz prezen-
tację zbiorów fotograficznych. 
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