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Edward Hartwig (stoi bokiem), drużyna piłkarska AZS Lublin
Edward Hartwig (standing sideways), AZS Lublin football team

Edward Hartwig z matką

Edward Hartwig z córką

Edward Hartwig with his mother

Edward Hartwig with his daughter

Fotografia rodziny Hartwigów (od lewej: Walenty, Ludwik,
Maria, Edward Hartwig, Zofia)
Photo of the Hartwig family (from left: Walenty, Ludwik,
Maria, Edward, Zofia)

Edward Hartwig z córkami Ewą i Danutą
Edward Hartwig and his daughters Ewa and Danuta

Edward Hartwig po powrocie
z obozu NKWD

Edward Hartwig z ojcem Ludwikiem
Edward Hartwig with his father Ludwik
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Edward Hartwig after his return
from the NKVD camp

KALENDARIUM
6 września 1909 w Moskwie
urodził się Edward Hartwig.
Jego rodzicami byli Maria
i Ludwik. Ludwik Hartwig
pochodził z rodziny rzemieślniczej,
urodził się w Kijowie. Następnie
rodzina przeprowadziła się do
Odessy, gdzie trzynastoletni
Ludwik rozpoczął pracę
w zakładzie fotograficznym
Jakuba Tyraspolskiego. Następnie
pracował w filiach tego zakładu:
w Łodzi od 1889, a od 1901
Warszawie. W latach 1903–1906
pracował w Moskwie w zakładzie
fotograficznym A.A. Apelta.
W 1906 r. kupił własny aparat
i otworzył zakład fotograficzny,
który prowadził do 1917 r.
W 1900 roku wziął ślub
z Marią z d. Birjukow. Małżeństwo
miało pięcioro dzieci: Edwarda
(1909–2003), Walentego (1910–
1991), Zofię, Helenę i Julię
(1921–2017). W 1918 roku
Hartwigowie przeprowadzili się
do Polski i zamieszkali w Lublinie.
Ludwik początkowo pracował
jako fotograf 23 Pułku Piechoty,
potem prowadził własny zakład
fotograficzny przy ul. Narutowicza
19 (róg ul. Pewowiaków),
następnie, od 1931, przy ul.
Krakowskie Przedmieście 29.
W pracy fotografa
zakładowego pomagał ojcu
Edward, a także córka Zofia,
która później otworzyła z mężem
własny zakład fotograficzny
w Lubartowie.
Pierwsze samodzielne zdjęcia
Edward wykonał ok. 1924–1925
roku – były to fotografie Starego
Miasta w Lublinie. Od 1924
Edward był uczniem Gimnazjum
im. S. Staszica i Wolnej Szkoły
Malarstwa i Rysunku Henryka
Wiercieńskiego w Lublinie.
Planował wówczas studia
w Akademii Sztuk Pięknych.

CHRONOLOGY
1929
— Pierwsza wystawa
indywidualna fotografii Edwarda
Hartwiga, Lublin
1931
— Po śmierci matki Marii
Hartwig Edward przejmuje
zakład fotograficzny przy
ul. Narutowicza.
1933
— Ślub z Heleną z d. Jagiełło
(1910–1998), fotografką.
— Udział w wystawie
zbiorowej w ramach Pierwszej
Ogólnopolskiej Wystawy
Fotografiki w Kielcach, Sekcja
Fotograficzna Oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego
w Kielcach, Kielce
1935
— Udział w wystawie
zbiorowej w ramach „IX Międzynarodowego Salonu Fotografii
w Warszawie”
— Powstanie Lubelskiego
Towarzystwa Fotograficznego,
którego współzałożycielem
był Edward Hartwig
— Wyjazd na studia do
Graphische Lehr- und
Versuchsanstalt w Wiedniu,
które Hartwig kontynuował
(prawdopodobnie z przerwami)
do 1937 roku, uczestnicząc m.in.
w fakultatywnych zajęciach
u Rudolfa Koppitza, Petera Paula
Atzwangera, Rudolfa Zimy i Luisa
Kuhna. W tym czasie zakład
Hartwigów prowadziła Helena, co
umożliwiło Edwardowi edukację.
1937
— Wystawa indywidualna,
Muzeum Miejskie, Lublin
— Udział w wystawie zbiorowej
w ramach „X Międzynarodowego
Salonu Fotografii”, Warszawa

1938
— Udział w „Wystawie
Fotografiki Polskiej” Państwowe
Gimnazjum im. Unii Lubelskiej,
Lublin
— Udział w „Polskiej Wystawie
Fotografii Ojczystej”, Warszawa
1939
— Udział w „XIX Salonie
Fotografii”, Warszawa
— Narodziny pierwszej córki
Hartwigów – Danuty
— W bombardowaniu Lublina we
wrześniu 1939 uległ zniszczeniu
zakład fotograficzny Ludwika
Hartwiga, w którym Edward
przechowywał swoje prace.
Przepada wówczas większość
jego archiwum – fotografie, które
przetrwały do dziś, zachowały
się tylko dlatego, że nie zostały
wówczas jeszcze zwrócone
zdjęcia eksponowane na
Wystawie Fotografii Ojczystej.
1941
— Narodziny drugiej córki
Hartwigów – Ewy
1944
— Wystawa indywidualna,
Muzeum Miejskie, Lublin
— Udział w „Wystawie Fotografii
Ojczystej”, Lublin
— Udział w „Polskiej Wystawie
Fotografii Ojczystej”, Warszawa –
srebrny medal
— Aresztowanie Edwarda
Hartwiga przez NKWD. Przez kilka
tygodni przebywał w obozie na
Majdanku, następnie w obozie
Jogle na Syberii (wysłany
transportem prawdopodobnie
18 listopada 1944).
1946
— Luty, powrót Edwarda
Hartwiga z Syberii (zwolniony
z uwagi na bardzo zły stan
zdrowia)
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Edward Hartwig is born in
Moscow on 6 September 1909.
His parents were Maria and
Ludwik. Ludwik Hartwig came
from a family of craftsmen
and was born in Kiev. The family
then moved to Odessa, where
thirteen-year-old Ludwik began
working in the photography
studio of Jakub Tyraspolski.
He then worked in branches of
that studio in Łódź from 1889 and
Warsaw from 1901. In 1903–1906
he worked in Moscow at the
photography studio of A.A. Apelt.
In 1906 he bought his own
camera and opened a photograph studio, which he operated
until 1917.
In 1900 Ludwik married Maria
Birjukow. They had five children:
Edward (1909–2003), Walenty
(1910–1991), Zofia, Helena, and
Julia (1921–2017).
In 1918 the Hartwigs moved
to Poland and settled in Lublin.
Ludwik initially worked as a
photographer for the 23rd Infantry
Regiment and then operated
his own studio at ul. Narutowicza
19 (corner of ul. Pewowiaków),
then from 1931 at ul. Krakowskie
Przedmieście 29. Edward
assisted his father in his work
as a photographer operating
his own studio, as did daughter
Zofia, who later opened her own
photography studio in Lubartów
with her husband.
Edward made his first
independent photos in about
1924–1925, of the Old Town
in Lublin.
From 1924 Edward was
a pupil at the Staszic Gymnasium
and Henryk Wiercieński’s Free
School of Painting and Drawing
in Lublin. At that time he planned
to continue his studies at the
academy of fine arts.
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1929
— Lublin, first individual
photography show by Edward
Hartwig
1931
— Maria Hartwig dies and
Edward takes over the studio on
ul. Narutowicza.
1933
— Edward marries Helena
Jagiełło (1910–1998), a photographer.
— Kielce, December, Photography
Section of the Kielce branch
of the Polish Tourism Society,
participation in group show
at part of the First Nationwide
Photographics Exhibition in Kielce
1935
— Warsaw, participation in
group show as part of the 9th
International Photography Salon
— Lublin Photography Society
cofounded by Edward Hartwig
— Departure for studies at
the Graphische Lehr- und
Versuchsanstalt in Vienna, which
Hartwig probably continued with
interruptions until 1937, including
participation in optional lectures
under Rudolf Koppitz, Peter Paul
Atzwanger, Rudolf Zima and
Luis Kuhn. During that time the
Hartwigs’ studio is operated
by Helena, allowing Edward to
pursue his education.
1937
— Lublin Municipal Museum,
individual show
— Warsaw, participation in group
show as part of the 10th International Photography Salon
1938
— Lublin, February–March,
Lublin Union State Gymnasium,
participation in group

show Exhibition of Polish
Photographics
— Warsaw, participation in group
show First Polish Exhibition
of Native Photography
1939
— Warsaw, participation in group
show 19th Photography Salon
— The Hartwigs’ first daughter,
Danuta
— Ludwik Hartwig’s photography
studio, where Edward had
stored his works, is destroyed
in the bombardment of Lublin
in September 1939. Most of
archive was lost at that time. The
photos that have survived were
saved only because the pictures
displayed at the Exhibition of
Native Photography had not
been returned yet.
1941
— Birth of the Hartwigs’ second
daughter, Ewa
1944
— Lublin Municipal Museum,
individual show
— Lublin, participation in group
show Exhibition of Native
Photography
— Warsaw, participation in group
show—First Polish Exhibition of
Native Photography—receiving
silver medal
— Edward Hartwig arrested by
the NKVD. He was held for several
weeks at the camp at Majdanek
(outside Lublin) and then at Yegla,
Russia (probably transported on
18 November 1944).
1946
— February—Edward Hartwig’s
return from the camp in Yegla
(released due to poor health)
— Polish Union of Art
Photographers (now ZPAF)
cofounded by Edward Hartwig
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— Powstanie Polskiego
Związku Artystów Fotografików
(obecnie ZPAF), którego
współzałożycielem
był Edward Hartwig
1948
—Wystawa indywidualna
„Fotografika Edwarda Hartwiga”,
Lublin
— Udział w wystawie
„Nowoczesna Fotografika
Polska”, Klub Młodych Artystów
i Naukowców, Warszawa
— Udział w „Wystawie Sztuki
Nowoczesnej”, Pałac Sztuki,
Kraków
1949
—Wystawa indywidualna,
Ośrodek Fotografii
Artystycznej, Częstochowa
— Udział w wystawie „Pokój
zwycięża”, Muzeum Narodowe,
Warszawa
1951
— Udział w wystawie
zbiorowej w ramach Drugiej
Częstochowskiej Wystawy
Fotografiki, Częstochowa
— Budowa mieszkania
z pracownią w Warszawie
w Alejach Jerozolimskich
i przeprowadzka
1954
— Złoty Krzyż Zasługi
1955
— Wystawa indywidualna
„Piękno Lublina”, CBWA Poznań
— Wystawa indywidualna „Lublin
miasto PKWN”, Kordegarda,
Warszawa
— Udział w wystawie
„International Photography
Exhibition”, Richmond Art
Gallery, Richmond (Surrey),
Anglia
— Albumy: Ziemia rodzinna,
Nasza Księgarnia, Warszawa;
Lublin – Stare Miasto, Sztuka,
Warszawa;
Łazienki, Sztuka, Warszawa

1956
— Wystawa indywidualna
„Lublin w fotografice Edwarda
Hartwiga”, Kordegarda,
Warszawa; Lublin
— Udział w „VI Ogólnopolskiej
Wystawie Fotografiki”, Pałac
Kultury i Nauki, Warszawa
— Album: Lublin, Sport
i Turystyka, Warszawa
1957
— Albumy: Kazimierz nad Wisłą,
Sztuka, Warszawa; Łazienki, Sport
i Turystyka, Warszawa
1958
— Albumy: Fotografika, Arkady,
Warszawa; Kazimierz nad Wisłą,
Sport i Turystyka, Warszawa
1959
— Wystawa indywidualna
„Fotografika Edwarda Hartwiga”,
CBWA Zachęta, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, Societe
Francaise de Photographie,
Galerie Montalambert, Paryż
— Wystawa indywidualna
„Lublin w fotografice Edwarda
Hartwiga”, Lublin
— Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski
1960
— Wystawa indywidualna
„Fotografika Edwarda Hartwiga”,
Galeria Krzysztofory, Kraków
— Album: Moja ziemia, Sport
i Turystyka, Warszawa
— Medal Olimpijski na Igrzyskach
w Rzymie za fotografię sportową

KALENDARIUM

EDWARD HARTWIG

— Udział w „12e Salon
Inernational d’Art Photographique”, Bordeaux, Francja
— Doroczna Nagroda Miasta
Stołecznego Warszawy

1948
— Lublin, individual show
Edward Hartwig’s Photographics
— Warsaw, Young Artists’ and
Scientists’ Club, participation
in group show Modern Polish
Photographics
— Kraków, Palace of Art,
participation in group
show Exhibition of Modern Art

1962
— Wystawa indywidualna
„Kulisy Teatru”, CBWA Zachęta,
Warszawa
— Albumy: Akropol, Arkady,
Warszawa; Teatr Narodowy
w Warszawie, WAiF, Warszawa
1963
— „Kulisy teatru”, Salon
Fotografiki Towarzystwa
Fotograficznego, Łódź (luty);
BWA w Lublinie (marzec);
Muzeum Miejskie w Radomiu
(kwiecień); Kaliskie Towarzystwo
Wioślarskie, Ośrodek Klubowy
NOT-u, Poznań (maj); Pałac
Kultury i Nauki, Warszawa
(czerwiec); Teatr im. W. Horzycy,
Toruń (czerwiec)
— „Hartwig Edward”,
Galeria Krzysztofory, Kraków
(lipiec–sierpień)
— „Ludzie zza kulis”, szkoła
przy ul. Łagiewnickiej, Kraków
(wrzesień)
— „Edward Hartwig –
fotografika”, pawilony BWA
Sopot (październik)
— Wystawa indywidualna
„Kulisy teatru” i „Przed
premierą”, Maisons de la Culture
Francaise, Paryż, Francja

1960–1963
— Wystawy indywidualne:
Bruksela, Ateny, Amsterdam,
Turyn, Mediolan, Padwa, Londyn,
Berlin (NRD), Drezno, Linz,
Hamburg, Ostrawa, Pardubice,
Nowy Sad, Praga (dwukrotnie),
Budapeszt, Bukareszt, Kiszyniów,
Chicago

1964
— Udział w wystawie „Plastyka
Akademickiego Teatru Prób
«Centon» w fotogramach
Edwarda Hartwiga i projektach
Krzysztofa Pankiewicza”,
Uniwersytet Warszawski –
Salon Debiutantów, Warszawa
— Wystawa indywidualna, BWA
w Katowicach
— Album: Kraków, Wydawnictwo
Sport i Turystyka, Warszawa

1961
— Wystawa indywidualna,
Galeria Krzysztofory, Kraków

1965
— Wystawa indywidualna, BWA
w Poznaniu
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1949
— Częstochowa, Artistic
Photography Centre, individual
show
— Warsaw, National Museum,
participation in group show
Peace Prevails
1951
— Częstochowa, participation
in group show as part of the
Second Częstochowa Exhibition
of Photographics
— Construction of apartment
with studio on Al. Jerozolimskie,
Warsaw, and move to new home
1954
— Awarded Gold Cross of Merit
1955
— Poznań, October, CBWA
Poznań, individual show The
Beauty of Lublin
— Warsaw, Kordegarda,
individual show Lublin, City of
the Polish Committee of National
Liberation
— Surrey, Richmond Art Gallery,
participation in group show
International Photography
Exhibition
— Albums published:
Ziemia rodzinna (Family land)
(Warsaw: Nasza Księgarnia)
Lublin – stare miasto (Lublin: Old
Town) (Warsaw: Sztuka)
Łazienki (Warsaw: Sztuka)
1956
— Warsaw, Kordegarda,
individual show Lublin in Edward
Hartwig’s Photographics
— Warsaw, Palace of Culture and
Science, participation in group
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show 6th Nationwide Exhibition
of Photographics
Lublin, December, individual
show Lublin in Edward Hartwig’s
Photographics
— Album published:
Lublin (Warsaw: Sport
i Turystyka)

1961
— Kraków, Galeria Krzysztofory,
individual show
— Bordeaux, participation in
the 12th Salon International d’Art
Photographique
— Awarded the Annual Prize
of the City of Warsaw

1957
— Albums published:
Kazimierz nad Wisłą (Warsaw:
Sztuka)
Łazienki (Warsaw: Sport
i Turystyka)

1962
— Warsaw, November, CBWA
Zachęta, individual show
Backstage Photographics
— Albums published:
Akropol (The Acropolis) (Warsaw:
Arkady)
Teatr Narodowy w Warszawie
(National Theatre in Warsaw)
(Warsaw: WAiF)

1958
— Albums published:
Fotografika (Photographics)
(Warsaw: Arkady)
Kazimierz nad Wisłą (Warsaw:
Sport i Turystyka)
1959
— Warsaw, March, Zachęta,
individual show Edward
Hartwig’s Photographics
— Paris, Société Française
de Photographie, Galerie
Montalambert, individual show
Edward Hartwig
— Lublin, individual show
Lublin in Edward Hartwig’s
Photographics
— Awarded the Knight’s Cross of
the Order of Polonia Restituta
1960
— Kraków, August, Galeria
Krzysztofory, individual show
Edward Hartwig’s Photographics
— Album published:
Moja ziemia (My land) (Warsaw:
Sport i Turystyka)
— Olympic medal at the Rome
games for sports photography
1960–1963
— Individual shows in
Amsterdam, Athens, Brussels,
Bucharest, Budapest, Chicago,
Chișinău, Dresden, East Berlin,
Hamburg, Linz, London, Milan,
Novi Sad, Ostrava, Padua,
Pardubice, Prague (twice), Turin

1963
— Warsaw, June, Palace of
Culture and Science, individual
show Backstage
— Kraków, July–August, Galeria
Krzysztofory, individual show
Hartwig Edward
— Łódź, February, Photographics
Salon, Photography Society,
individual show Backstage
— Lublin, March, BWA, individual
show Backstage
— Radom, April, Municipal
Museum, individual show
Backstage
— Poznań, May, Kalisz Rowing
Association, Club Centre of the
Central Technical Organization
(NOT), individual show
Backstage
— Toruń, June, Horzyca Theatre,
individual show Backstage
— Kraków, September, school on
ul. Łagiewnicka, individual show
Backstage People
— Paris, Maisons de la Culture
Française, individual shows
Backstage and Before the
Premiere
— Sopot, October, Pawilony
BWA, individual show Edward
Hartwig: Photographics
1964
— Warsaw, University of Warsaw,
participation in show Art of
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— udział w wystawie
„Photokina”, Kolonia, RFN
— Wystawa indywidualna,
Zamek Książąt Pomorskich,
Szczecin
— Nagroda Ministra Kultury
i Sztuki III stopnia za działalność
artystyczną w dziedzinie plastyki

Republica Socialistă România,
Bukareszt, Rumunia
— „Fotografowie poszukujący”,
Warszawa
— Udział w wystawie zbiorowej
w ramach „I Międzynarodowych
Impresji Fotograficznych”,
Katowice.

1966
—Wystawa indywidualna, Kielce
— Albumy: Pieniny, Sport
i Turystyka; Edward Hartwig,
z serii „Fotografowie świata”,
Odeon, Praga

1972
— Wystawa indywidualna
„Fotografika Edwarda
Hartwiga”, CBWA Zachęta,
Warszawa

1967
— Udział w „17e Salon
Inernational d’Art
Photographique”, Bordeaux,
Francja
1968
— Wystawa indywidualna,
BWA w Nowym Sączu
— Wystawa indywidualna,
BWA w Tarnowie
— Udział w wystawie „Fotografia
subiektywna”, Pałac Sztuki,
Kraków
— Złoty Medal Miasta Bordeaux
1969
— Wystawa indywidualna,
Győr, Węgry
— Wystawa indywidualna,
Warszawa, Kijów (następnie kilka
innych miast ZSRR)
— Udział w wystawie
„10 fotografów świata”, Wiedeń
— Album: Kulisy teatru, Arkady,
Warszawa
1970
— Wystawa indywidualna
„Kartki z albumu Warszawa”,
Kordegarda, Warszawa; BWA
w Opolu
1971
— Wystawa indywidualna,
Societe Framcaise de
Photographie, Paryż, Francja
— „Expozitie de Arta Fotografica
Edward Hartwig Polonia”,
Asociația Artiștilor Fotografi Din

1973
— Wystawa indywidualna
„Fotografika Edwarda Hartwiga”,
Zamek Książąt Pomorskich,
Szczecin
— Wystawa indywidualna
„Fotografika Edwarda Hartwiga”,
Sopocka Galeria BWA, Sopot
(wydarzenie towarzyszące „VI
Biennale Fotografiki Krajów
Bałtyckich”)
1974
—Wystawa indywidualna,
Wrocław
— Album: Warszawa, Sport
i Turystyka, Warszawa
1975
— Wystawa indywidualna
„Kulisy teatru”, CBWA Zachęta,
Warszawa
— Udział w wystawie zbiorowej
„10 Fotografów FIAP”, Padwa,
Włochy
— Wystawa indywidualna,
Art Gallery, Ateny, Grecja
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, Komorná
Galéria Fotografie, Bratysława,
Czechosłowacja
— Albumy: Łowicz, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa; Żelazowa Wola,
Arkady, Warszawa
1977
— Udział w wystawie
„Polska fotografia artystyczna
do 1939 roku”, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu
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1978
— Albumy: Wariacje
fotograficzne, KAW, Warszawa;
Tematy fotograficzne, WAiF,
Warszawa

Centon Academic Rehearsal
Theatre in Photographs of
Edward Hartwig and Designs
of Krzysztof Pankiewicz
— Katowice, September–October,
BWA, individual show
Album published: Kraków
(Warsaw: Sport i Turystyka)

1979
— Wystawa indywidualna
„W moim świecie 1930-78”,
CBWA Zachęta, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„W moim świecie”, Galeria
Łomżyńskiego Towarzystwa
Fotograficznego, Łomża
— Wystawa
indywidualna „Fotografia z lat
1924–1979”, Stara Galeria ZPAF,
Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Lublin w fotogramach
Edwarda Hartwiga”, KMPiK,
Lublin
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
BWA w Łodzi
— Wystawa indywidualna,
Nowy Jork
— Udział w wystawie
„Fotografia polska 1839–1979”,
Nowy Jork (następnie w Chicago,
Warszawie, Łodzi, Londynie)
— Wystawa indywidualna
„Krajobrazy z lat 1925–1939”,
Galeria Fotografiki ZPAF, Kielce
— Srebrny Medal Miasta Paryża
oraz medal Zasłużony dla miasta
Lublina
1980
— Wystawa indywidualna
„Fotografia – Edward Hartwig”,
BWA w Toruniu
1981
— Wystawa indywidualna,
Londyn, Wielka Brytania
— Udział w wystawie zbiorowej
„La Photographie polonaise
1900–1981”, Centre Georges
Pompidou, Paryż, Francja
1982
— Album: Kraków, Sport
i Turystyka, Warszawa

1965
— Poznań, BWA, individual show
of Edward Hartwig’s photographs
— Cologne, participation in
group show Photokina
— Szczecin, May, Pomeranian
Dukes’ Castle, individual show
of Edward Hartwig’s photographs
— Awarded the Third-Degree
Prize of the Minister of Culture
and Art for attainments in the
visual arts
1966
— Kielce, February–March,
individual show of Edward
Hartwig’s photography
— Albums published:
Pieniny (Warsaw: Sport
i Turystyka)
Fotograficy świata – Edward
Hartwig (Photographers of
the world: Edward Hartwig)
(Prague: Odeon)
1967
— Bordeaux, participation in
the 17th Salon International d’Art
Photographique
1968
— Nowy Sącz, August, Salon
BWA, individual show of Edward
Hartwig’s photographics
— Tarnów, September, BWA,
individual show of Edward
Hartwig’s photographics
— Kraków, Palace of Art,
participation in group
show Subjective Photography
Awarded the Gold Medal of the
City of Bordeaux
1969
— Győr, Hungary, February,
individual show
— Kiev, July, individual show,
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Warsaw (then several other cities
in the USSR)
— Vienna, participation in group
show Ten World Photographers
— Album published:
Kulisy teatru (Backstage)
(Warsaw: Arkady)
1970
— Warsaw, Kordegarda,
individual show Pages from the
Album Warsaw
— Opole, May, Salon BWA,
individual show Pages from the
Album Warsaw
1971
— Paris, Société Française de
Photographie, individual show
— Bucharest, June, Asociația
Artiștilor Fotografi din Republica
Socialistă România, Expozitie de
Arta Fotografica Edward Hartwig
Polonia
— Warsaw, participation in group
show Searching Photographers
— Katowice, October,
participation in group show as
part of the First International
Photographic Impressions
1972
— Warsaw, Zachęta, individual
show Edward Hartwig’s
Photographics
1973
— Szczecin, Pomeranian Dukes’
Castle, individual show Edward
Hartwig’s Photographics
— Sopot, September–
October, Sopocka Galeria
BWA, individual show Edward
Hartwig’s Photographics (event
accompanying the 6th Biennale
of Baltic States Photographics)
1974
— Wrocław, individual show
— Album published:
Warszawa (Warsaw) (Warsaw:
Sport i Turystyka)
1975
— Warsaw, Zachęta, individual
show Backstage

— Padua, participation in group
show Ten Photographers of FIAP
— Athens, Art Gallery, individual
show
— Bratislava, Komorná Galéria
Fotografie, individual show
Edward Hartwig
— Albums published:
Łowicz (Warsaw: Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza)
Żelazowa Wola (Warsaw: Arkady)
1977
— Wrocław, National Museum,
participation in group
show Polish Artistic Photography
through 1939
1978
— Albums published:
Wariacje fotograficzne
(Photographic variations)
(Warsaw: KAW)
Tematy fotograficzne
(Photographic themes) (Warsaw:
WAiF)
1979
— Warsaw, March, Zachęta,
individual show In My World
1930–1978
— Warsaw, May, Stara
Galeria ZPAF, individual
show Photography from
1924–1979
— Lublin, KMPiK, individual
show Lublin in Edward Hartwig’s
Photographs
— Łomża, Gallery of the Łomża
Photography Society, individual
show In My World
— Łódź, BWA, individual show
Photography
— New York, individual show
— New York, participation in
group show Polish Photography
1839–1979 (subsequently shown
in Chicago, Warsaw, Łódź and
London)
— Kielce, February, Galeria
Fotografiki ZPAF, individual show
Landscapes from 1925–1939
— Received Silver Medal of the
City of Paris and Medal of Merit
of the City of Lublin
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1983
— Wystawa indywidualna
„Strefy ochronne”, Mała Galeria
ZPAF, Warszawa
— Udział w wystawie „Krajobraz
Polski”, Nowy Jork, USA
— Albumy: Kwiaty ojczystej
ziemi, Nasza Księgarnia,
Warszawa; Lublin, Sport
i Turystyka, Warszawa; Mistrzowie
europejskiej kamery, Brno
1984
— Wystawa
indywidualna „Kazimierz,
Lublin – miasta mojej młodości”,
Muzeum Kazimierza Dolnego
— Udział w wystawie „Fotografia
współczesna”, CBWA Zachęta,
Warszawa
— Wystawa indywidualna
w ramach FotoFest, Houston,
USA
— Wystawa indywidualna,
Bogota, Kolumbia
1985
— Udział w wystawie „Polska
współczesna fotografia
artystyczna”, CBWA Zachęta,
Warszawa
— Udział w wystawie, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu
— Udział w wystawie „Polska
fotografia krajobrazowa
1944–1984”, Galeria BWA
„Piwnice”, Kielce
1986
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig – Fotografia”,
Mała Galeria BWA-GTF, Gorzów
Wielkopolski
— Wystawa indywidualna
„Wierzby”, Bielska Galeria
Fotografii, Bielsko-Biała
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografie”,
Galeria Fotografii, Świdnica
— Udział w wystawie Drugi Salon
Zaproszonych, BWA w Łodzi
1987
— Wystawa indywidualna „20 x
Edward Hartwig”, Galeria Sztuki
Współczesnej, Dom Środowisk

Twórczych Pałac Zielińskiego,
Kielce
— Udział w wystawie „Fotografia
– wystawa z okazji 40-lecia
ZPAF”, CBWA Zachęta, Warszawa
— Udział w wystawie „Krajobrazy
świata w fotografiach polskich
podróżników”, CBWA Zachęta,
Warszawa
— Udział w wystawie „Kolekcja”,
Mała Galeria ZPAF, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig – Fotografia”,
BWA w Zamościu
— Wystawa indywidualna
„W moim świecie”, Salon Sztuki
Współczesnej, Bydgoszcz
— Medal im. Jana Bułhaka
1988
— Wystawa indywidualna
„Prace z lat 1923–1987”, BWA
w Bydgoszczy; BWA w Olsztynie
— Wystawa
indywidualna „Zasłony”,
Galeria Fotografii Elementarnej,
Lądek Zdrój
— Wystawa indywidualna
„Zaproszenie do szatni”,
Galeria Foto-Medium-Art.,
Wrocław
— Udział w wystawie zbiorowej
w ramach FotoFest Houston,
USA
— Wystawa indywidualna
„Wystawa prac Edwarda
Hartwiga ze zbiorów Muzeum
Narodowego”, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu
— Wystawy indywidualne
„Edward Hartwig”, BWA
w Zamościu; BWA w Lublinie;
BWA w Lądku Zdroju; BWA
w Opolu; Rzeszowskie
Towarzystwo Fotograficzne,
Rzeszów; Olsztyńska Galeria
Fotografii, Olsztyn
— Odznaka „Zasłużony
dla Kultury Narodowej”
1989
— Wystawa indywidualna
„Moja Galeria”, BWA w Sopocie
— Wystawa indywidualna
„Moja Galeria”, CBWA Zachęta,
Warszawa
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— Udział w wystawie „150 lat
fotografii ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu”,
Muzeum Narodowe we
Wrocławiu
— Albumy: Wierzby, Sport
i Turystyka, Warszawa
— Nagroda Artystyczna
im. Włodzimierza Pietrzaka

1980
— Toruń, BWA, individual show
Photography: Edward Hartwig

1990
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, Poznańskie
Towarzystwo Fotograficzne,
Poznań
— Wystawa indywidualna
„Własne spotkania”, Łódzkie
Towarzystwo Fotograficzne, Łódź
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”
BWA we Włocławku
— Pokaz retrospektywny podczas
wystawy „L’année de l’Est”,
Musée de l’Elysée, Lozanna,
Szwajcaria
— Udział w wystawie „Foto
uit Oost Europa”, De Beurs van
Berlage, Amsterdam, Holandia
1991
— Wystawa indywidualna
podczas „II Foto-konferencji
Wschód – Zachód: Europejska
Wymiana”, Wojnowice
k. Wrocławia
— Wystawa indywidualna
„Własne spotkania”, Żarski
Dom Kultury, Żary
— Albumy: Kazimierz Dolny
nad Wisłą (z córką Ewą HartwigFijałkowską), Sport i Turystyka,
Warszawa.
1992
— Wystawa indywidualna,
Galeria Fotografii WDK, Suwałki
— Wystawa indywidualna
„Najnowsze…”, BWA w Kielcach
— Wystawa indywidualna
„Najnowsze...”, Mała Galeria
ZPAF- CSW, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Foto Sacrum”, Muzeum
Archidiecezjalne Sztuki Religijnej,
Lublin
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1981
— London, individual show
— Paris, Centre Georges
Pompidou, participation in group
show La Photographie Polonaise
1900–1981
1982
— Album published:
Kraków (Warsaw: Sport
i Turystyka)
1983
— Warsaw, Mała Galeria ZPAF,
individual show Defensive Zones
New York, participation in group
show The Landscape of Poland
— Albums published:
Kwiaty ojczystej ziemi (Flowers of
the native land) (Warsaw: Nasza
Księgarnia)
Lublin (Warsaw: Sport
i Turystyka)
Mistrzowie europejskiej kamery
(Masters of the European
Camera) (Brno)
1984
— Kazimierz Dolny, May–June,
Kazimierz Dolny Museum,
individual show Kazimierz,
Lublin: Cities of My Youth
— Warsaw, Zachęta, participation
in group show Contemporary
Photography
— Houston, individual show
as part of FotoFest
— Bogotá, individual show
— Warsaw, Zachęta, participation
in group show Contemporary
Photography
1985
— Warsaw, Zachęta, participation
in group show Contemporary
Polish Artistic Photography
— Wrocław, National Museum,
participation in group show
— Kielce, Galeria BWA Piwnice,
participation in group show
Polish Landscape Photography
1944–1984
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1986
— Gorzów Wielkopolski, Mała
Galeria BWA-GTF, individual
show Edward Hartwig:
Photography
— Bielsko Biała, Bielska Galeria
Fotografii, individual show
Willows
— Świdnica, Galeria Fotografii,
individual show Photographs
— Łódź, BWA, participation in
group show Second Invitational
Salon
1987
— Kielce, Zieliński Palace
Creative Arts Retreat, Gallery
of Contemporary Art, individual
show 20 x Edward Hartwig
— Warsaw, Zachęta, participation
in group show Photography:
ZPAF 40th Anniversary Exhibition
— Warsaw, Zachęta, participation
in group show World Landscapes
in Photographs by Polish
Travellers
— Warsaw, Mała Galeria ZPAF,
participation in group show
Collection
— Zamość, BWA, individual
show Edward Hartwig:
Photography
— Bydgoszcz, July, Salon Sztuki
Współczesnej, individual show
In My World
— Awarded Jan Bułhak Medal
1988
— Bydgoszcz, BWA, Olsztyn,
BWA, individual show Works
from 1923–1987
— Lądek Zdrój, Galeria Fotografii
Elementarnej, individual
show Curtains
— Wrocław, Galeria FotoMedium-Art, individual show
An Invitation to the Cloakroom
— Houston, participation in
group show FotoFest Houston
— Wrocław, National Museum,
individual show Exhibition of
Edward Hartwig’s Works from
the Collection of the National
Museum
— Zamość, BWA; Lublin, BWA;
Lądek Zdrój, BWA; Opole, BWA;

Rzeszów, Rzeszów Photography
Society: individual shows
Edward Hartwig
— Olsztyn, Olsztyńska Galeria
Fotografii, individual show
Edward Hartwig
— Honoured for Meritorious
Contribution to National Culture
1989
— Sopot, April, BWA, individual
show My Gallery
Warsaw, June, Zachęta,
individual show My Gallery
— Wrocław, National Museum,
participation in group show
150 Years of Photography from
the Collection of the National
Museum in Wrocław
— Albums published:
Wierzby (Willows) (Warsaw:
Sport i Turystyka)
— Włodzimierz Pietrzak Artistic
Award
1990
— Poznań, Poznań Photography
Society, individual show Edward
Hartwig
— Łódź, Łódź Photography
Society, individual show Own
Encounters
— Włocławek, BWA, individual
show Photography
— Lausanne, Musée de l’Elysée,
retrospective show during
exhibition L’année de l’Est
— Amsterdam, Beurs van
Berlage, participation in group
exhibition Foto uit Oost Europa
1991
— Wojnowice, Wrocław,
individual show during Second
East–West Photo Conference
European Exchange
— Łódź, Photography Gallery,
Łódź Photography Society,
individual show Edward Hartwig:
Own Encounters
— Żary, June, Żary Cultural
Centre, individual show Own
Encounters
— Album published:
Kazimierz Dolny nad Wisłą
(with daughter Ewa Hartwig-
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— Udział w wystawie „Les chefs
d’oeuvre de la photographie
polonaise 1912–1948 de la
colection du Muzeum Sztuki
de Łódź”, Instytut Polski, Paryż,
Francja
— Wystawa indywidualna,
Rzeszów
1993
— Wystawa indywidualna
„Ludzie teatru: impresje
fotograficzne”, Teatr
im. W. Bogusławskiego, Kalisz
— Wystawa indywidualna,
Galeria PaCamera, Suwałki
— Wystawa indywidualna,
Galeria Jednej Fotografii –
Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik
— Wystawa indywidualna,
Galeria Sztuki EOK, Elbląg
— Album: Żelazowa Wola
(z córka Ewą HartwigFijałkowską), Voyager, Warszawa
1994
— Wystawa indywidualna
„Fotografia”, Galeria Fotografii
B & B, Bielsko Biała
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”
Stara Galeria ZPAF, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Czas wspomnień”, Stara Galeria
ZPAF, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Na bieżąco…”, Mała Galeria
ZPAF-CSW, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”,
Galeria Związku Fotografików
Łotewskich, Ryga
— Udział w specjalnej wystawie
członków jury Majdanek 94
IV Międzynarodowe Triennale
Sztuki, Majdanek
— „Krajobrazy Edwarda
Hartwiga”, Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego,
Włodawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
Włodawa
1995
— „Edward Hartwig”, Muzeum
Historii Fotografii, Kraków

— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
Ośrodek „Brama Grodzka” –
Teatr NN, Lublin
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
Centrum Kultury Poznania
„Zamek” Galeria Fotografii,
Poznań
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografika”,
Mała Galeria ZPAF, Galeria S,
Toruń
— Wystawa indywidualna
„Spotkanie z Chopinem”, Stara
Galeria ZPAF, Warszawa
— Albumy: Polska Edwarda
Hartwiga, Jumar, Warszawa;
Spotkanie z Chopinem, Wyd.
Fundacji Buchnera, Warszawa
— Tytuł Kawalera Krzyża
Komandorskiego Orderu
Odrodzenia Polski
1996
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
Państwowa Galeria Sztuki
w Płocku; Galeria Akcent,
Białystok
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, Galeria FF
– Forum Fotografii, Łódź; WOK,
Częstochowa
— Wystawa indywidualna
„Wspominamy, pozdrawiamy”,
Stara Galeria ZPAF, Warszawa
— Nagroda Honorowa
w konkursie Najpiękniejsza
Książka Roku zorganizowanym
przez Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek
1997
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, CBWA
Zachęta, Warszawa
— Udział w wystawie „50-lecie
ZPAF”, Stara Galeria ZPAF,
Warszawa
— „Edward Hartwig”, Galeria
Fotografii, Miejskie Centrum
Kultury, Ostrowiec Świętokrzyski;
Bratysława; Miejsko-Gminny
Dom Kultury w Końskich
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— Udział w wystawie
„Fotografia ‘97”, Pałac Sztuki
TPSP, Kraków
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografika”,
Galeria Ostrołęka
— Udział w wystawie „Struktury
magiczne”, Muzeum Świętego
Stefana, Székesfehérvár, Węgry
— Album: Lublin i okolice.
Wspomnienie, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin

Fijałkowska) (Warsaw: Sport
i Turystyka)

1998
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, Galeria
Ślad, Ełk
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografika”,
Towarzystwo KulturalnoSportowe „Kuźnia”, Galeria
Klubu Fotograficznego f-16,
Rybnik
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
Muzeum Okręgowe w Siedlcach
— Udział w „I Wystawie Sztuki
Nowoczesnej pięćdziesiąt lat
później”, Galeria Starmach,
Kraków
— Album: Mój Kazimierz,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
1999
— Wystawa indywidualna „Kulisy
teatru”, Stara Galeria ZPAF,
Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Spotkania
z Chopinem”, Płocka Galeria
Sztuki
— Wystawa indywidualna
„9 fotografii”, Mała Galeria
ZPAF-CSW, Warszawa
— Wystawa indywidualna „90
urodziny Edwarda Hartwiga”,
Dolnośląskie Centrum Fotografii
Domek Romański, Wrocław
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Photographies”, Instytut Polski
w Paryżu, Francja
— Album: Halny, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin

16

1992
— Suwałki, November, Galeria
Fotografii WDK, individual show
— Kielce, BWA, individual show
The Latest…
— Warsaw, February, Mała
Galeria ZPAF-CSW, individual
show The Latest…
— Lublin, Archdiocesan Museum
of Religious Art, individual
show Photo Sacrum
— Paris, Polish Institute,
participation in group show
Les chefs d’oeuvre de la
photographie polonaise 1912–
1948 de la collection du Muzeum
Sztuki de Łódź
— Rzeszów, individual show
1993
— Kalisz, Bogusławski Theatre,
individual show Theatre People:
Photographic Impressions
— Suwałki, Galeria PaCamera,
individual show
— Rybnik, Galeria Jednej
Fotografii, Teatr Ziemi Rybnickiej,
individual show
— Elbląg, March–April, Galeria
Sztuki EOK, individual show
— Album published:
Żelazowa Wola (with daughter
Ewa Hartwig-Fijałkowska)
(Warsaw: Voyager)
1994
— Bielsko Biała, Galeria
Fotografii B&B, individual show
Photography
— Warsaw, Stara Galeria ZPAF,
individual show Edward Hartwig:
Photography
— Warsaw, Stara Galeria ZPAF,
individual show A Time of
Recollections
— Warsaw, Mała Galeria
ZPAF-CSW, individual show
Currently…
— Riga, May, Gallery of the
Latvian Photographers’ Union,
individual show Edward Hartwig
— Majdanek, 4th International Art
Triennale, participation in special

17

CHRONOLOGY

group show of members of the
jury for Majdanek 94
— Włodawa, April–May, ŁęczynaWłodawa Lakeland Museum,
individual show Edward
Hartwig’s Landscapes
— Włodawa, individual show
Photography
1995
— Kraków, November–December,
Museum of the History of
Photography, individual
show Edward Hartwig
— Lublin, October–November,
Brama Grodzka Centre—Teatr
NN, individual show Edward
Hartwig: Photography
— Poznań, February–March,
Zamek Centre for Poznań
Culture, Photography Gallery,
individual show Edward Hartwig:
Photography
— Toruń, April, Mała Galeria ZPAF,
individual show Photographics
— Toruń, April, Galeria S,
individual show Photographics
— Warsaw, September, Stara
Galeria ZPAF, individual show
An Encounter with Chopin
— Albums published:
Polska Edwarda Hartwiga
(Edward Hartwig’s Poland)
(Warsaw: Jumar)
Spotkanie z Chopinem (An
encounter with Chopin) (Warsaw:
Buchner Foundation)
— Awarded Commander’s
Cross of the Order of Polonia
Restituta
1996
— Płock, January, State Art
Gallery in Płock, individual show
Edward Hartwig: Photography
— Białystok, March–April, Galeria
Akcent, individual show Edward
Hartwig: Photography
— Łódź, April–May, Galeria FF—
Forum Fotografii, individual
show Edward Hartwig
— Częstochowa, WOK, individual
show Edward Hartwig
— Warsaw, ZPAF, individual show
We Recall, We Honour
— Receives honorary prize in

competition for Most Beautiful
Book of the Year by the Polish
Association of Book Publishers
1997
— Warsaw, April, Zachęta,
individual show Edward Hartwig
Warsaw, March, Stara Galeria
ZPAF, individual show We Recall
and Honour, part one, Theatre
Artists
— Warsaw, Stara Galeria ZPAF,
participation in group show
ZPAF’s 50th Anniversary
— Ostrowiec Świętokrzyski,
Photography Gallery, Municipal
Culture Centre, individual show
Edward Hartwig
— Bratislava, individual show
Edward Hartwig
— Kraków, TPSP Palace of Art,
participation in group show
Photography ’97
— Końskie, August–September,
Municipal Culture Centre,
individual show Edward Hartwig
— Ostrołęka, September–
October, Galeria Ostrołęka,
individual show Photographics
— Székesfehérvár, February–
March, King St. Stephen
Museum, participation in group
show Magical Structures
— Album published:
Lublin i okolice. Wspomnienie
(Lublin and surroundings:
Recollections) (Lublin: Maria CurieSkłodowska University Press)
1998
— Ełk, Galeria Ślad, individual
show Edward Hartwig
— Rybnik, Kuźnia Culture
and Sport Association, F-16
Photography Club Gallery,
individual show Edward Hartwig:
Photographics
— Siedlce, March–April, Siedlce
Regional Museum, individual
show Edward Hartwig:
Photography
— Kraków, December 1998 –
January 1999, Galeria Starmach,
participation in group show First
Exhibition of Modern Art Fifty
Years Later
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2000
— Wystawa
indywidualna „Impresje
w kolorze”, Galeria Bayer,
Warszawa
— Udział w wystawie
„Nowocześni a socrealizm”,
Galeria Starmach, Kraków
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig 1928–1944”,
Muzeum Narodowe
we Wrocławiu.
2001
— Udział w wystawie
„Dawne obrazy fotograficzne”,
Manufaktura Królewska
„ŁAD”, Łazienki Królewskie,
Warszawa
— Wystawa
indywidualna „Duotony”,
Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski, Warszawa
— „Edward Hartwig. Fotografie”,
Powiatowa Galeria Sztuki
Współczesnej w Ostrowie
Wielkopolskim
2002
— Udział w wystawie
„Założyciele i nestorzy ZPAF”,
Stara Galeria ZPAF, Warszawa
— Udział w wystawie polskiej
sztuki w ramach Roku Kultury
Krajów Europy ŚrodkowoWschodniej „Kraje reform –
kraje kultury”, Leverkusen,
Niemcy
— Wystawa indywidualna,
Galeria Fotografii ŁTF, Łódź
— Wystawa indywidualna,
Dwór Mieszczański, Toruń
2003
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografia”,
„Wirydarz”, Galeria Lubelskiej
Wyższej Szkoły Biznesu, Lublin
— „Fotografie Edwarda Hartwiga
(1909-2003)”, Galeria DiGiTouch,
Berlin, Niemcy
— Medal Miasta Lublina
— 28 października – śmierć
Edwarda Hartwiga

2004
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig (1909–2003).
Fotografie: fotografie ze zbiorów
rodziny artysty i Muzeum
Narodowego w Warszawie”,
Muzeum Narodowe w Warszawie
— Udział w wystawie „Rodzina
Hartwigów (Edward, Helena,
Ewa)”, Stara Galeria ZPAF,
Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Fotografika”,
Galeria w Hallu, Kalisz
— Udział w wystawie w ramach
III Międzynarodowego Festiwalu
Fotografii w Łodzi, Galeria FF,
Łódź
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig”, Galeria
Ślad, Ełk
2006
— Wydane albumy: Zaułek
Hartwigów, Ośrodek „Brama
Grodzka”—Teatr NN, Lublin
2009
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig – stulecie
urodzin”, Stara Galeria
ZPAF, Warszawa
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Najstarsze
portrety studyjne”, Galeria
Fotografii im. Edwarda Hartwiga,
Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Wystawa indywidualna
„Lublinianie w obiektywie
Hartwigów”, wystawa
upamiętniająca 100. rocznicę
urodzin Edwarda Hartwiga,
Galeria Fotografii Prospero,
Lublin
— Wystawa indywidualna
„Modelki Hartwiga”, wystawa
z okazji 100. rocznicy urodzin
Edwarda Hartwiga, Galeria
Fotografii Prospero, Lublin
2010
— Wystawa indywidualna
„Wierzby. Fotografie Edwarda
Hartwiga”, Galeria Fotografii im.
Edwarda Hartwiga, Dom Pracy
Twórczej w Wigrach
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— Udział w wystawie „Oh no,
not sex and death again!”,
Fotografia z kolekcji Cezarego
Pieczyńskiego, Państwowa
Galeria Sztuki, Sopot.

— Albums published:
Mój Kazimierz (My Kazimierz)
(Lublin: Maria Curie-Skłodowska
University Press)

2011
— Wystawa zbiorowa „Hartwig –
Dorys – Magierski. Kazimierz nad
Wisłą”, Muzeum Nadwiślańskie,
Kazimierz Dolny
2013
— Wystawa indywidualna
„Wierzby”, Galeria Mazowiecka,
Warszawa
— „Edward Hartwig. Znany
i nieznany”, Konstanciński Dom
Kultury, Konstancin-Jeziorna
— Wystawa zbiorowa „Uwikłane
w płeć. Kolekcja Joanny
i Krzysztofa Madelskich”,
Galeria BWA, Olsztyn
— Udział w wystawie „Akt
w polskiej fotografii”, Muzeum
Narodowe w Gdańsku, Oddział
Zielona Brama, Gdańsk
— „Zamglenia i kolory.
Wystawa fotografii Edwarda
Hartwiga”, Galeria Wystaw
Czasowych, Zamek Królewski,
Warszawa
2014
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig. Nowatorski,
nieznany, nieobecny”, Tarnowskie
Centrum Kultury, Tarnów
— Wystawa zbiorowa „Odkrycia.
Motyw ciała w polskiej
fotografii”, Leica Gallery,
Warszawa
— Udział w „Wystawie i aukcji
mistrzów polskiej fotografii”,
Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski, Warszawa
— Wystawa zbiorowa „Akt
w polskiej fotografii”, BWA
w Tarnowie
2015
— Wystawa indywidualna
„Portrety. Fotografie Edwarda
Hartwiga”, Galeria Fotografii
Europejskiego Centrum
Sztuki, Białystok

1999
— Warsaw, March, Stara Galeria
ZPAF, individual show Backstage
— Płock, June, Płocka Galeria
Sztuki, individual show Edward
Hartwig: Encounters with
Chopin
— Warsaw, Mała Galeria ZPAFCSW, individual show Nine
Photographs
— Wrocław, Domek Romański
Lower Silesia Photography
Centre, individual show Edward
Hartwig’s 90th Birthday
— Paris, June, Institut Polonais
de Paris, individual show Edward
Hartwig Photographies
— Album published:
Halny (Mountain wind) (Lublin:
Maria Curie-Skłodowska
University Press)
2000
— Warsaw, Galeria Bayer,
individual show Impressions
in Colour
— Kraków, January–February,
Galeria Starmach, participation
in group show Modernists and
Social Realism
— Wrocław, May, individual show
Edward Hartwig 1928–1944
2001
— Warsaw, Royal Łazienki Park,
Manufaktura Królewska ŁAD,
Old Photographic Images
— Warsaw, October, Ujazdowski
Castle Centre for Contemporary
Art, individual show Duotones
— Ostrów Wielkopolski, March–
April, Ostrów Wielkopolski
County Gallery of Contemporary
Art, individual show Edward
Hartwig: Photographs
2002
— Warsaw, March, Stara Galeria
ZPAF, participation in group show
ZPAF Founders and Doyens
— Leverkusen, Germany,
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participation in group show of
Polish art as part of Central &
Eastern Europe Year of Culture,
Countries of Reform—Countries
of Culture
— Łódź, February, Galeria
Fotografii ŁTF, individual show
— Toruń, November, Dwór
Mieszczański, individual show
2003
— Lublin, Galeria Wirydarz,
Lublin School of Business,
individual show Edward Hartwig:
Photography
— Berlin, December 2003 –
January 2004, Galeria DiGiTouch,
individual show Photographs
by Edward Hartwig (1909–2003)
— Awarded the City of Lublin
Medal
— 28 October – death of Edward
Hartwig
2004
— Warsaw, June, National
Museum, individual
show Edward Hartwig (1909–
2003), Photographs: Photographs
from the Collections of the
Artist’s Family and the National
Museum in Warsaw
— Warsaw, March, Stara Galeria
ZPAF, participation in group show
The Hartwig Family (Edward,
Helena, Ewa)
— Kalisz, April–May, Galeria w
Hallu, individual show Edward
Hartwig, Photographics
— Łódź, May, Galeria FF,
participation in group show
as part of the 3rd International
Photography Festival in Łódź
— Ełk, Galeria Ślad, individual
show Edward Hartwig
2006
— Album published:
Zaułek Hartwigów (The Hartwigs’
lane) (Lublin: Ośrodek Brama
Grodzka—Teatr NN)
2009
— Warsaw, Stara Galeria
ZPAF, Edward Hartwig:
100th Anniversary
— Wigry, July–August, Edward

Hartwig Photography Gallery,
Wigry Artists’ Retreat, individual
show Edward Hartwig: Oldest
Studio Portraits
— Lublin, June–July, Galeria
Fotografii Prospero, show
commemorating the 100th
anniversary of Edward Hartwig’s
birth, Lubliners in the Hartwigs’
Lens
— Lublin, September–October,
Galeria Fotografii Prospero,
show commemorating the 100th
anniversary of Edward Hartwig’s
birth, Hartwig’s Models
2010
— Wigry, Edward Hartwig
Photography Gallery, Wigry
Artists’ Retreat, individual
show Willows: Photographs
by Edward Hartwig
— Sopot, August, Państwowa
Galeria Sztuki, participation
in group show Oh no, not sex
and death again! Photography
from the Collection of Cezary
Pieczyński
2011
— Kazimierz Dolny, August,
Muzeum Nadwiślańskie,
participation in group show
Hartwig–Dorys–Magierski:
Kazimierz nad Wisłą
2013
— Warsaw, Galeria
Mazowiecka, Willows
— Konstancin Jeziorna,
Konstancin Cultural
Centre, Edward Hartwig:
Known and Unknown
— Olsztyn, July, Galeria BWA,
participation in group show
Entangled in Sex: The Collection
of Joanna and Krzysztof
Madelski
— Gdańsk, August–September,
National Museum in Gdańsk,
Zielona Brama branch,
participation in group show
The Nude in Polish Photography
2014
— Warsaw, March, Royal

EDWARD HARTWIG

— Wystawa indywidualna
„Zamglenia i kolory”,
Zamek Książ k. Wałbrzycha
2016
— Wystawa indywidualna
„Edward Hartwig.
Fotografia”, Jadernówka;
Muzeum Regionalne
Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu
2017
— Wystawa indywidualna
„Fotografia Hartwigów
w Domu Kuncewiczów”, Dom
Kuncewiczów, Oddział Muzeum

Nadwiślańskiego, Kazimierz
Dolny
— Wystawa zbiorowa „70/700”,
Galeria po 111 schodach,
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2,
Lublin
2018
— Wystawa indywidualna „Erwin
Axer. Stulecie urodzin. 1917–
2017”, wystawa upamiętniająca
reżysera i pisarza Erwina Axera,
Galeria im. Sleńdzińskich,
Białystok
— Udział w wystawie „Basiu,
zatańczmy…” poświęconej
słynnemu duetowi polskiego

KALENDARIUM

EDWARD HARTWIG

baletu – Barbarze Bittnerównie
i Witoldowi Grucy, Centrum
Sztuki Tańca, Dom Kultury Kadr,
Warszawa

Castle, Gallery of Temporary
Exhibitions, Fog and Colours:
Exhibition of Edward Hartwig’s
Photography (2013–2014)
— Tarnów, December, Tarnów
Cultural Centre, Edward Hartwig:
Innovative, Unknown, Absent
— Warsaw, May–June, Leica
Gallery, participation in group
show Discoveries: The Motif of
the Body in Polish Photography
— Warsaw, Ujazdowski Castle,
participation in group show
Exhibition and Auction of
Masters of Polish Photography
— Tarnów, December 2014 –
January 2015, BWA, The Nude
in Polish Photography
2015
— Białystok, Photography
Gallery, European Art Centre,
Portraits: Photographs by
Edward Hartwig

2019
— „Edward Hartwig.
Fotografiki”, Muzeum Fotografii
w Krakowie, Kraków
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— Książ, July, Książ Castle,
individual show Fog and Colours
2016
— Mielec, Jadernówka Regional
Museum, Mielec Local Cultural
Centre, Edward Hartwig:
Photography
2017
— Kazimierz Dolny, Kuncewicz
House branch of Muzeum
Nadwiślańskie, The Hartwigs’
Photography at the Kuncewicz
House
— Lublin, September, Galeria
po 111 schodach, Youth Culture
Centre no. 2, participation in
group show 70/700
2018
— Białystok, January,
Sleńdziński Gallery, exhibition

commemorating director and
writer Erwin Axer, Erwin Axer:
100th Anniversary 1917–2017
— Warsaw, October–November,
Dance Art Centre, Kadr Cultural
Centre, participation in group
show devoted to the famed
Polish ballet duo of Barbara
Bittnerówna and Witold Gruca
Basia, let’s dance…
2019
— Kraków, November, Museum
of Photography, Edward Hartwig:
Photographics
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Marika Kuźmicz

Gra przeciwko
aparatowi. Fotografika
jako strategia wolności
Wydana w 1960 Fotografika1, książka będąca w całości – od samych fotografii, po ich
układ i metryczki – autorskim dziełem Edwarda Hartwiga i najpełniejszą manifestacją jego
praktyki i idei, była dotąd odczytywana dość
powierzchownie. Dotyczy to zresztą całości
dorobku „jednego z najbardziej znanych na
świecie fotografików polskich”2. Jest to o tyle
dziwne, że Hartwig był artystą w pełnym tego
słowa znaczeniu – popularnym, mogącym
pochwalić się licznymi wysokonakładowymi
publikacjami, mającym na koncie prestiżowe
wystawy w Polsce, ale też często prezentowanym za granicą.
Nieliczne próby analizy czy interpretacji
dorobku Hartwiga ograniczały się zazwyczaj
do parafrazowania komentarzy samego autora lub swobodnych i niezobowiązujących
stwierdzeń o „spontaniczności”, „zachłanności”3, „łapczywości”4 obrazowania świata,
które miałyby tłumaczyć rozmiar dorobku
artysty. Podejmowanych przez Hartwiga eks1
2
3

4
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E. Hartwig, Fotografika, Warszawa 1960.
Podobne stwierdzenia można znaleźć w większości not biograficznych i katalogów Hartwiga.
A. Sobota, Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Warszawa
2001, s. 125.
Z. Dłubak, Wstęp, w: Edward Hartwig, [kat. wyst.
w CBWA Zachęta], Warszawa 1972.

perymentów nie analizowano, co najwyżej
stwierdzano lakonicznie, że je prowadził. W tym
duchu pisał o Hartwigu między innymi Marek Grygiel: „Niezmiennie aktywny, w swojej
twórczości niedający się zaszeregować do
żadnych tendencji i kierunków, jednocześnie
tak bardzo wszechstronny. Ta wszechstronność
nie oznacza jednak, że Edward Hartwig nie ma
własnego stylu. Wypracował go sobie latami
żmudnych fotograficznych poszukiwań i eksperymentów”5. Lub, gdzie indziej: „Fotografie
na poły abstrakcyjne i wykreowane decyzją
artysty tworzą bardzo osobistą wizję lekkich
kompozycji, walorów światłocieniowych, jakie zawiera czarno-biała fotografia”6. Piszący
o Hartwigu zwracali uwagę na „różnorodność
tematów” i „wielość formalnych zabiegów”,
dość bezrefleksyjnie przypisując te tendencje
wspomnianej, negatywnie przez nich ocenianej, „łapczywości” czy „zachłanności”.
To, że twórczość Hartwiga nie doczekała się głębszych opracowań i analiz, mogło wynikać z jego środowiskowych afiliacji.
Funkcjonował głównie w kręgu Związku Polskich Artystów Fotografików – instytucji, którą
5
6

M. Grygiel, Edward Hartwig. Najnowsze, [kat.
wyst. w Małej Galerii ZPAF], Warszawa 1992.
M. Grygiel, Edward Hartwig. Na bieżąco, [ulotka
wyst. w Małej Galerii ZPAF], Warszawa 1994.

Marika Kuźmicz

Playing against
the Apparatus: Photography
as a Strategy of Freedom
Fotografika,1 published in 1960, a book authored in its entirety by Edward Hartwig, from
the photographs themselves to the layout and
technical specifications, has so far been read
quite superficially. Indeed this is true of the
rest of the oeuvre of “one of the world’s bestknown Polish photographers.”2 This is particularly strange considering that Hartwig was an
artist in the full sense of the word—popular,
with numerous high-circulation publications
to his name, prestigious exhibitions in Poland
and also often shown abroad.
The few attempts at analysis or interpretation of Hartwig’s oeuvre have typically been
limited to paraphrasing the author’s own remarks, or glib references to his “spontaneity,”
“voracity”3 or “greed”4 in depicting the world,
which would supposedly explain the dimen1
2
3

4

E. Hartwig, Fotografika (Photographics) (Warsaw
1960).
Similar statements can be found in most biographical notes and catalogues on Hartwig.
A. Sobota, Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku (The nobility of
technology: Artistic dilemmas of nineteenth- and
twentieth-century photography) (Warsaw 2001),
p. 125.
Z. Dłubak, introduction to Edward Hartwig, exhibition catalogue (Warsaw: CBWA Zachęta, 1972).

sions of the artist’s output. The experiments
conducted by Hartwig have not been analysed,
or at most it is mentioned that he conducted
them. An example of someone who wrote of
Hartwig in this spirit is Marek Grygiel:
Constantly active, in his work impossible
to assign to any trends or directions, but
at the same time very universal. But this
universality does not mean that Edward
Hartwig does not have his own style. He
developed it through years of arduous
photographic quests and experiments.5
Or, elsewhere: “Photographs semi-abstract and created by the artist’s decision, form
a highly personal vision of gentle compositions, effects of light and shadow contained by
black-and-white photography.”6 Writers about
Hartwig pointed to the “variety of themes” and
“multiplicity of formal operations,” quite unreflectively ascribing these tendencies to the
5

6

Edward Hartwig, Fotografika, Arkady, Warszawa 1960
Edward Hartwig, Fotografika, Arkady, Warsaw 1960

współzałożył w 19477 i która zdefiniowała model pracy fotografów w PRL. Wszyscy, którzy
chcieli pracować w tym medium, musieli starać się o członkostwo w ZPAF – choćby po to,
aby mieć dostęp do materiałów fotograficznych. Nic więc dziwnego, że twórcy związani
z kręgami awangardy, często identyfikujący
się jako „konceptualiści posługujący się fotografią”, odczuwali niechęć do ZPAF. Z ich perspektywy Hartwig znajdował się po drugiej
stronie barykady, a więc poza obszarem zainteresowania związanych z awangardą, intelektualnie wyrobionych krytyków, którzy mogliby
o jego pracach pisać w sposób bardziej złożony
i analityczny. Sytuację Hartwiga dodatkowo
komplikował fakt, że w dość powierzchowny
sposób pisały o nim także uznane autorytety –
Zbigniew Dłubak8 czy Adam Sobota9.

M. Grygiel, Edward Hartwig. Najnowsze (Edward
Hartwig: The latest), exhibition catalogue (Warsaw: Mała Galeria ZPAF, 1992).
M. Grygiel, Edward Hartwig. Na bieżąco (Edward
Hartwig: Current), exhibition catalogue (Warsaw:
Mała Galeria ZPAF, 1994).
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Do 1952 funkcjonowała jako Związek Polskich
Artystów Fotografów.
Z. Dłubak, Wstęp…, dz. cyt.
A. Sobota, Szlachetność…, dz. cyt.

Z czasem sytuacja tylko się pogarszała.
Wystawy organizowane w ostatnich latach
życia, a także po śmierci fotografa, nie stały
się pretekstem do podjęcia poważniejszej refleksji nad jego twórczością – o czym świadczą znamienne tytuły prasowe: Aparat jak
pędzel10, Tropiciel piękna11 czy Impresjonista
obiektywu12. Nie chcę na siłę doszukiwać się
w twórczości Hartwiga konceptualnych źródeł
ani próbować jej „przeciągać” w obszar awangardowych fotograficznych eksperymentów
lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych,
ale chciałabym dowieść – uważne przyglądając się temu, w jaki sposób rozumiał fotografię – że jego dorobek jest warty pogłębionej
lektury, a artysta dostarczył pewnych tropów
do jej podjęcia.
10 J. Wójcik, Aparat jak pędzel, „Rzeczpospolita”,
8–9.09.2001.
11 M. Jabłoński, Tropiciel piękna, „Życie Warszawy”, 9–10.10.2001.
12 Niezidentyfikowany wycinek prasowy z archiwum Edwarda Hartwiga.
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PLAYING AGAINST THE APPARATUS: PHOTOGRAPHY...

Marika Kuźmicz

GRA PRZECIWKO APARATOWI. FOTOGRAFIKA...

aforementioned “voracity” or “greed,” which
they viewed negatively.
That Hartwig’s oeuvre has not yet been
subjected to deeper study or analysis could
be due to his professional affiliations. He functioned mainly within the circles of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF),7 an
institution which he cofounded in 1947 and
which defined the working model for photographers in the Polish People’s Republic.
Anyone who wanted to work in this medium
had to seek ZPAF membership—if for no other
reason than to have access to photographic
materials. It’s thus not surprising that artists
associated with avant-garde circles, often identifying themselves as “conceptualists using
photography,” felt a distaste for ZPAF. From
their perspective Hartwig was located on the
other side of the barricade, and thus outside
the sphere of interest of intellectually refined
critics, associated with the avant-garde, who
could have written about his works in a more
complex and analytical fashion. Hartwig’s situation was further complicated by the fact that
he was written about quite superficially by
recognized authorities like Zbigniew Dłubak8
and Adam Sobota.9
This situation only worsened with time.
Exhibitions held in the last years of his life, as
well as after his death, did not serve as an occasion to undertake a serious reflection on his
work, as witnessed by the telling headlines in
the press: “Camera Like a Paintbrush,”10 “Hunter
of Beauty,”11 or “Impressionist of the Lens.”12
I don’t want to extract conceptual sources from

Hartwig’s work by force, or attempt to drag
his work into the arena of avant-garde photographic experiments of the 1960s or 1970s,
but I would like to demonstrate, by carefully
examining how he understood photography,
that his oeuvre deserves a deeper reading,
and that the artist provided certain tracks to
pursue. Consider for example the unassuming but highly significant captions he applied
to three pictures in Fotografika:13

Przyjrzyjmy się na przykład niepozornym, ale bardzo znaczącym opisom, którymi
opatrzył trzy zdjęcia w Fotografice13:
1. Kamera Rolleiflex automat 6 × 6, Tessar 1:3,5 F–7,5 cm. Carl Zeiss. Negatyw Agfa
Isopan 17/10 DIN. Czas naświetlania 1/50 sek,
przysłona 8. Wywoływacz Rodinal Agfa 1:60.
Wycinek z negatywu.
2. Montaż z dwóch negatywów w powiększeniu. Jeden negatyw – sylwetki pary
tanecznej – wykonano kamerą Rolleiflex automat 6 × 6, Tessar 1:3,5 F–7,5 cm. Carl Zeiss.
Światło sztuczne. Czas naświetlania 1/50 sek,
przysłona 8. Wywoływacz Metol Hydrochinon. Drugi negatyw – powiększenie z pozytywu negatywowego. Kamera Linhof Technika 6x9, Xenotar 1:2,8 F–10,5 cm. Schneider
Kreuznach. Negatyw Agfa Isopan 21/10 DIN.
Czas naświetlania 1/5 sek, przysłona 3,5. Wywoływacz Rodinal Agfa 1:60.
3. Fotomontaż z 4 negatywów. Zdjęcia
kamera Rolleicord 6 × 6, optyka Schneider
Xenar 1:3,5 F–7,5 cm. Przysłona 8. Negatyw
Agfa ISS 21/10 DIN. Czas naświetlania 1/250
sek. Wywoływacz Metol-Hydrochinon.
Te techniczne opisy, umieszczone na
samym końcu albumu, świadczą o tym, co
niewidoczne w samych fotografiach, czyli
o intensywności i celowości, z jaką Hartwig
pracował nad odbitkami. Osiągał dzięki temu
wyrafinowane efekty formalne, służące po
prostu temu, aby je oglądać. To dążenie do
„uwolnienia” fotografii od obowiązku przekazywania określonych treści i dowartościowanie
jej jako jednej z dziedzin sztuki, było jednym
z pierwotnych postulatów Hartwigowskiej fotografiki, przy jednoczesnym akcentowaniu
stosowania do wytwarzania fotograficznych
obrazów jedynie środków przynależących do
tego medium.
Termin „fotografika” stworzył jednak
kto inny – Jan Bułhak, fotograf, którego po-

stulaty początkowo pokrywały się z piktorializmem14. Hartwig zetknął się z jego koncepcjami i – w okresie międzywojennym – wykonywał zdjęcia utrzymane w tym samym duchu.
Z czasem, za sprawą samego Bułhaka, a także z uwagi na szczególną sytuację polityczną
i społeczną, jego „fotografika” zyskała dodatkowe funkcje czy też, można rzec – obowiązki,
związane z koniecznością przekazywania treści
wzmacniających tożsamość narodową. Blisko
cztery dekady później, w kompletnie innym
momencie historycznym, Hartwig niejako odwrócił tę sytuację, przywracając, poprzez swoją
praktykę, pierwotne znaczenie terminu. Nastąpiło to w interesującym momencie – w drugiej
połowie lat pięćdziesiątych, a więc w czasie
odwilży politycznej i kulturalnej w Polsce.
Dojściu do władzy Władysława Gomułki
w 1956 towarzyszyła względna liberalizacja życia społecznego, politycznego i kulturalnego:
krążyły maszynopisy pisarzy objętych dotychczas cenzurą, studenci zakładali liczne teatry
akademickie, 30 tysięcy zagranicznych gości
przyjechało na Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów w Warszawie (1955)15, a w budynku Arsenału odbyła się Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw
faszyzmowi”, która rozpoczęła okres polskiego
modernizmu, stanowiącego – jak pisał Piotr
Piotrowski – manifestacyjne zaprzeczenie socrealizmu16. Fotografia, po okresie uwikłania
w propagandę, nie musiała już niczego znaczyć,
do niczego namawiać, niczego nakazywać ani

7

Operating from 1947 to 1952 under the name
Polish Association of Art Photographers (PZAF).
8 Dłubak.
9 Sobota.
10 J.Wójcik, “Aparat jak pędzel” (Camera like a paintbrush), Rzeczpospolita, 8–9 September 2001.
11 M. Jabłoński, “Tropiciel piękna” (Hunter of beauty), Życie Warszawy, 9–10 October 2001.
12 “Impresjonista obiektywu” (Impressionist of the
lens), unidentified press clipping from Edward
Hartwig’s archive.

1. Camera Rolleiflex Automat 6×6, Tessar 1:3.5 F–7.5 cm. Carl Zeiss. Negative
Agfa Isopan 17/10 DIN. Exposure 1/50
sec., F-stop 8. Developer Rodinal Agfa
1:60. Crop from negative.
2. Montage from two negatives in enlargement. First negative—profile of
dancing couple—made using Rolleiflex
Automat 6×6 camera, Tessar 1:3.5 F–7.5
cm. Carl Zeiss. Artificial light. Exposure
1/50 sec, F-stop 8. Developer Metol Hydrochinon. Second negative—enlargement
from negative positive. Camera Linhof
Technika 6×9, Xenotar 1:2.8 F–10.5 cm.
Schneider Kreuznach. Negative Agfa Isopan 21/10 DIN. Exposure 1/5 sec., F-stop
3.5. Developer Rodinal Agfa 1:60.
3. Photomontage from 4 negatives. Pictures Rolleicord 6×6 camera, optics Schneider Xenar 1:3.5 F–7.5 cm. F-stop 8. Negative Agfa ISS 21/10 DIN. Exposure 1/250
sec. Developer Metol-Hydrochinon.
These technical descriptions, relegated to
the very end of the album, demonstrate what
is not evident in the photographs themselves,
that is the intensity and purposefulness with
which Hartwig worked on the prints. Thanks
to this he achieved refined formal effects,
simply to see them. This striving to “liberate”
13 Hartwig, Fotografika.

13 Hartwig, Fotografika…., dz. cyt.
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14 Zob. Jan Bułhak (1876–1950). Fotografik, [kat.
wyst.], red. Z. Jurkowlaniec, Warszawa 2007;
M. Szymanowicz, Piktorialne idee Jana Bułhaka
a potrzeby propagandy państwowej w II RP, w:
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Edukacja plastyczna. Fotografia”, 2003, z. 2.
15 Z. Rykowski, W. Władyka, Polska próba. Październik ’56, Kraków 1989, s. 97–98.
16 P. Piotrowski, Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją, w: Warszawa–Moskwa
/ Moskwa–Warszawa 1900–2000, [kat. wyst.
w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki], Warszawa 2004, s. 104.
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photography from the duty of conveying certain content, and to raise its value as a field
of art, was one of the primary postulates of
Hartwig’s photography.
But the Polish word fotografika (“photographics”) was coined by someone else:
Jan Bułhak, a photographer whose postulates originally coincided with pictorialism.14
Hartwig encountered Bułhak’s conceptions,
and during the interwar period made photos
in the same spirit. With time, thanks to Bułhak
himself but also in light of the specific political
and social situation, photography assumed
additional functions or, it may be said, duties,
connected with the need to convey content
reinforcing national identity. Nearly four decades later, in an entirely different historical
moment, Hartwig as it were reversed this
situation, restoring through his practice the
original meaning of the term fotografika. This
occurred at an interesting time, in the latter
half of the 1950s, during the political and cultural thaw in Poland. Władysław Gomułka’s
assumption of power in 1956 was accompanied by relative liberalization of social, political and cultural life: typescripts by previously
censored writers circulated, students formed
numerous academic theatre troupes, 30,000
foreign guests attended the World Festival of
Youth and Students in Warsaw (1955),15 and
the Nationwide Exhibition of Young Art Against
War, Against Fascism held at the Arsenal in
Warsaw launched the period of Polish mod-

ernism, constituting, as Piotr Piotrowski has
written, a manifest rejection of social realism.16 After a period of entanglement in propaganda, photography no longer had to mean
anything, encourage anything, command or
forbid anything. It could simply be a zone of
freedom, manifesting in formal experimentation. The audience, meanwhile, as Hartwig
wrote in the introduction to Fotografika, was
to read from the photos “artistic intentions,
creative passion, the need to photograph, and
the desire to convey a deep, sincere devotion
to the photographic art.”17 I would view the
absence of political engagement in Hartwig’s
photography in this particular historical context—its native context.
This is one of the dimensions of Hartwig’s
quest for freedom. But the captions to the
photos included at the end of Fotografika
reveal more dimensions, particularly when
they complicate the meaning of some of the
comments by Hartwig himself, reducing the
sense of photographing to the simple act of
selecting interesting fragments of the world:
“The world around us—its natural elements
as well as works created by human hands—
together make up a compositional wealth. We
must know how to look at it and know how
to choose.”18 This deceptively simple thought
grows more complicated when we consider
the arduous process, described in the notes
to the photos, of selecting the photographic
tools and methods and the intensity of the
work on the print as such. It is at this stage
that Hartwig took many decisions crucial to
the particular picture. As he wrote:

zabraniać. Miała być po prostu przestrzenią
wolności, manifestującej się w formalnym
eksperymentowaniu. Odbiorca miał natomiast,
jak pisał Hartwig we wstępie do Fotografiki,
odczytywać ze zdjęć „zamierzenia plastyczne,
pasję twórczą, potrzebę fotografowania i chęć
przekazania głębokiego, szczerego oddania
sztuce fotograficznej”17. Brak politycznego
zaangażowania Hartwigowskiej fotografii rozpatrywałabym w tym właśnie, naturalnym dla
niej, kontekście historycznym.
To jeden z wymiarów Hartwigowskiego dążenia do wolności. Ale opisy zdjęć zamieszczone na końcu Fotografiki odsłaniają
ich więcej – szczególnie wtedy, gdy komplikują
znaczenie niektórych komentarzy samego Hartwiga, sprowadzających sens fotografowania
do prostego aktu wybierania interesujących
fragmentów świata: „Otaczający nas świat ––
jego elementy naturalne oraz dzieło powstałe z rąk ludzkich tworzą wspólnie bogactwo
kompozycyjne; należy na nie umieć patrzeć
i umieć wybierać”18. Ta pozornie prosta myśl
komplikuje się, gdy weźmiemy pod uwagę
staranny – opisany w notach do zdjęć – proces
dobierania narzędzi i metod fotografowania,
a także intensywność pracy nad samą odbitką.
To właśnie na tym etapie Hartwig podejmował
wiele kluczowych dla danego zdjęcia decyzji.
Jak sam pisał: „W większości moich prac kładę nacisk na siłę tonalną – czerń i biel, często
eliminuję prawie wszystkie formy pośrednie,
nieraz stosuję «High Key» – zdjęcia o wyłącznie jasnych walorach. Wprowadzam solaryzację przede wszystkim dla nasilenia kompozycji linearnej. Moje doświadczenia plastyka
wielokrotnie przeszkadzają mi w uprawianiu
czystej fotografii i wywołują pewną walkę osobistą; stąd też wynika ta różnorodność formy
i interpretacji natury żywej lub martwej. […]
Pociąga mnie nowa kompozycja naturalnych
elementów, które interpretuję często subiek-

tywnie. Wiele moich fotografii zbliżonych do
grafiki wydaje mi się szkicami”19.
Czyli fotografowanie nie jest jedynie
kwestią „patrzenia i wybierania”. Zabiegi, o których wspomniał, „oddalały” fotografie od widzialnej rzeczywistości. Czyniły je osobnymi
światami, zakorzenionymi oczywiście w realności, ale jednocześnie podporządkowanymi
własnym zasadom formalnym. W tym sensie
wiele zdjęć z ogromnego dorobku Hartwiga
przeczy naszemu przekonaniu o wiarygodności i prawdomówności fotografii.
Vilém Flusser pisał, że przywykliśmy do
tego, by „czytać” zdjęcia dosłownie, ponieważ ich znaczenie wydaje się być widoczne
bezpośrednio na ich powierzchni: „Na pozór
widać na nich nie tyle symbole wymagające
rozszyfrowania, ile przejawy świata, poprzez
które on sam, chociaż nie bezpośrednio, pozwala się oglądać”20. To zaufanie do fotografii
bierze się według Flussera z faktu, że powstaje
ona za pośrednictwem aparatów, a więc maszyn, będących produktem całej serii badań
i eksperymentów optycznych, fizycznych czy
chemicznych, które w sekularyzującym się,
postindustrialnym świecie jesteśmy skłonni
obdarzać zaufaniem. W kanonicznej już publikacji Ku filozofii fotografii (1983) Flusser
wydzielił dwa typy obrazów: naturalny i techniczny. Ten pierwszy miał być wytworem ludzkich rąk, drugi – aparatu. Wynalezienie obrazu technicznego (fotografii) nazwał jednym
z dwóch, obok wynalezienia pisma, punktów
zwrotnych w historii ludzkości, a zrozumienie
tego medium i umiejętność deszyfrowania
jego pozornej neutralności uznał za klucz do
zrozumienia współczesnego świata.
Hartwig nie formułował swoich motywacji w tych kategoriach – wspominał raczej
o potrzebie budowania autonomicznej fotograficznej formy i fascynacji plastycznymi

14 Jan Bułhak (1876–1950). Fotografik (Jan Bułhak
(1876–1950): Photographer), ed. Z. Jurkowlaniec, exhibition catalogue (Warsaw: National
Museum, 2007); M. Szymanowicz, “Piktorialne
idee Jana Bułhaka a potrzeby propagandy państwowej w II RP” (Jan Bułhak’s pictorial concepts and the needs of state propaganda in the
Second Polish Republic), in Edukacja plastyczna. Fotografia (Art education: Photography),
vol. 1 (Częstochowa 2003).
15 Z. Rykowski & W. Władyka, Polska próba. Październik ’56 (Polish trial: October 1956) (Kraków
1989), pp. 97–98.

16 P. Piotrowski, “Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją” (Polish art between totalitarianism and democracy), in Warszawa–Moskwa/Moskwa–Warszawa 1900–2000, exhibition
catalogue (Warsaw: Zachęta National Gallery of
Art, 2004), p. 104.
17 Hartwig, Fotografika.
18 Ibid.

304
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18 Tamże.
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19 Tamże.
20 V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Warszawa 2015, s. 50.
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In most of my works, I emphasize tonal
strength—black and white. I often eliminate nearly all intermediate forms, sometimes applying “high key”—pictures with
exclusively bright qualities. I introduce
solarization primarily to reinforce the
linear composition. My experiences as
an artist often hinder me in practising
pure photography and evoke a certain
personal struggle; this is also the source
of the diversity in the form and interpretation of nature, living or dead. … I am
drawn by a new composition of natural
elements, which I often interpret subjectively. Many of my photographs, close
to graphics, look like sketches to me.19
In other words, photographing is not
only a question of “looking and choosing.” The
operations he mentioned “removed” photographs from the seen reality, making them into
separate worlds, obviously rooted in reality
but at the same time subjected to their own
formal rules. In this sense many of the photos
from Hartwig’s vast oeuvre defy our belief in
the reliability and truthfulness of photography.
Vilém Flusser wrote that we have grown
accustomed to “reading” photographs literally, because their meaning seems immediately
visible on their surface: “It seems that what
one is seeing while looking at technical images
are not symbols in need of deciphering, but
symptoms of the world they mean, and that we
can see this meaning through them, however
indirectly.”20 According to Flusser, this trust in
photography derives from the fact that photography arises via cameras, i.e. machines that
are the product of an entire range of research
19 Ibid.
20 V. Flusser, Für eine Philosophie der Fotografie
(Towards a Philosophy of Photography, trans.
A. Mathews (London: Reaktion Books, 2000))
(pagination from the Polish edition, Ku filozofii fotografii, trans. J. Maniecki (Warsaw 2015)),
p. 50.
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and optical, physical and chemical experiments,
which we are inclined to trust in a secularizing, post-industrial world. In his now-canonical book Für eine Philosophie der Fotografie
(Towards a philosophy of photography, 1983),
Flusser distinguished two types of image,
natural and technical—the first the product of
human hands, and the second the product of
the camera. He regarded the invention of the
technical image (photography) as one of the
two turning points in human history, alongside
the invention of writing, and he regarded an
understanding of this medium and the ability
to decode its apparent neutrality as the key
to understanding the contemporary world.
Hartwig did not formulate his motivations in
these terms, rather mentioning the need to
build an autonomous photographic form and
the fascination with the artistic possibilities
of photography, but by “encoding” the presentation of phenomena in his pictures he de
facto provoked the audience to view them in
the manner called for by Flusser—not directly,
but with care and vigilance.
Hartwig’s fundamental knowledge of
photographic technology was also vastly significant in this respect. As he recalled in one
interview:

możliwościami fotografii – ale „szyfrując”
w swoich zdjęciach przedstawiane zjawiska,
de facto prowokował widza do oglądania ich
w sposób postulowany przez Flussera – nie
bezpośredni, lecz uważny i czujny.
Ogromne znaczenie miała przy tym jego
gruntowna wiedza na temat techniki fotograficznej. W jednym z wywiadów wspominał:
„W Lublinie nie było wówczas ani jednego
sklepu fotograficznego. Razem z ojcem narysowaliśmy, jak powinna wyglądać kamera.
I według tego szkicu pewien miły starszy rzemieślnik wykonał nam sprzęt. Był to aparat
z dużymi kasetami, wielkość negatywu wynosiła 9 × 12 cm. Toporne, statyczne urządzenie”21.
Początkowo do edukacji w zakresie podstaw
fotografii motywowała Hartwiga – ale zapewne
i innych ówczesnych fotografów – zwykła konieczność. Później jednak zdarzyło się w jego
życiu coś niezwykłego – mam na myśli edukację w Wiedniu, która miała, jak sam wspominał, wielki wpływ na jego twórczość: „Nauka
w Wiedniu dała mi wiele. Wykładano tu grafikę, fotografię, drukarstwo, sztukę użytkową.
W pracowni fotograficznej można było wybrać jedną ze specjalności: fotografia użytkowa (moda, reklama), stare techniki szlachetne,
reportaż. Wybrałem pracownię prof. Rudolfa
Koppitza, który właśnie przyjechał z Ameryki
pełen inicjatywy i pomysłów, zafascynowany
aparatem małoobrazkowym. W Instytucie zapoznałem się z najnowocześniejszym sprzętem
i materiałami fotograficznymi, z najbardziej
skomplikowanymi technikami. Po przyjeździe
z Wiednia to, co było w dotychczasowej mojej twórczości intuicją i improwizacją, nabrało
cech świadomego poszukiwania. Moja twórczość stała się wielokierunkowa, wzbogacił
się mój warsztat wypowiedzi formalnych i treściowych”22. Wiedeńska edukacja znacząco

zwiększyła świadomość Hartwiga w zakresie
techniki fotograficznej, a stąd już tylko krok
do tego, co Flusser nazywał „koniecznością
przechytrzenia tępoty aparatu”23.
Koncepcja Flussera ma szerokie implikacje dla współczesnej kultury, w której zdjęcia otaczają nas coraz ściślej. Flusser pisał,
że fotografii – nowego wynalazku na miarę
pisma – nie rozumiemy i nie umiemy odczytywać. To spostrzeżenie nigdy nie było bardziej
aktualne niż dziś, w dobie internetowych fake
newsów. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt,
że – w przeciwieństwie do pisma – nigdy nie
nauczono nas czytania obrazów technicznych.
Co więcej, mamy fałszywe przekonanie, że
umiemy to robić – wystarczy przecież spojrzeć. Dlatego jesteśmy tak podatni na manipulację fotografiami, tak wobec nich naiwni.
Flusser pisał: „Wszędzie wokół zauważamy,
jak wszelkiego rodzaju aparaty zmierzają ku
temu, aby z tępym automatyzmem programować nam życie. […] Jak «robotyzują się» nasze
myśli i działania; jak «życie» oznacza karmienie aparatów i bycie przez nie karmionym”24.
W tym kontekście Flusser zwraca uwagę na
rolę fotografujących: „W fotogeście aparat
robi to, czego chce fotograf, a fotograf musi
chcieć tego, co aparat potrafi”25. Czy istnieje
możliwość uwolnienia się od coraz większej
automatyzacji i odzyskania wolności? Flusser
odpowiada, że można próbować przechytrzyć
aparat, przemycić do jego programu nieprzewidziane w nim ludzkie zamiary, zmusić go do
wytwarzania nieprzewidzianego, nieprawdopodobnego, nasyconego informacją obrazu
lub wreszcie pogardzać nim i jego wytworami.
Innymi słowy, wolność to „gra przeciw aparatowi, którą prowadzi fotograf”26.
Cała wieloletnia praktyka Hartwiga tej
grze służyła. Jego koncepcja „fotografiki”

In Lublin at that time there was not a
single photography shop. My father
and I sketched out how a camera should
look. And based on that sketch, a kind
old craftsman built this device for us. It
was a camera with huge cartridges, and
a negative size of 9×12 cm. A crude, ponderous piece of equipment.21
Initially Hartwig—and no doubt other
photographers of that time—was motivated
to learn about the foundations of photogra-

21 E. Hartwig, Estetyczna wrażliwość, rozm. przepr.
Andrzej Bernat i Anna Bernat, „Nowe Książki”
1999, nr 12, s. 5.
22 Tamże.

21 E. Hartwig, “Estetyczna wrażliwość” (Aesthetic
sensitivity), interview by Andrzej Bernat & Anna
Bernat, Nowe Książki 1999 no. 12, p. 5.
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Flusser, Ku filozofii…, dz. cyt., s. 142.
Tamże, s. 141–142.
Tamże, s. 78.
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phy by sheer necessity. But later something
unusual happened in his life. I have in mind
his education in Vienna, which, as he recalled,
had a huge influence on his creative work:

how to do this—after all, we can see with our
own eyes. That’s why we are so susceptible to
manipulation by photographs, and so naïve
towards them. Flusser wrote:

Studying in Vienna gave me a lot. There
they taught graphics, printing, applied
arts. In the photographic studio you could
choose a specialty: applied photography (fashion, advertising), noble old
techniques, photo reporting. I chose the
studio of Prof. Rudolf Koppitz, who had
just come from America full of initiative
and ideas, fascinated by the small-format
camera. At the institute I got to know
the latest photographic equipment and
materials, the most complicated techniques. After returning from Vienna,
what had previously been intuition and
improvisation in my work assumed the
features of conscious seeking. My work
became multidirectional, and my repertoire of expression, of form and content,
grew richer.22

We can observe nearly everywhere how
apparatus of every sort tend towards programming our lives for a kind of dumb
automation. … How our thoughts, sentiments, desires and actions begin to
assume the structure of automatons.
How “to live” is coming to mean “to
feed apparatus and to be fed by them.”24

zakładała świadome i celowe „oddalanie” zdjęć
od rzeczywistości. Widoki fotografowanych
przedmiotów były destylowane, abstrahowane, układane na nowo – w osobne światy. Co
ciekawe, nawet zdjęcia, które trudno byłoby
nazwać eksperymentalnymi, w rękach Hartwiga wytracały swoją pozorną oczywistość.
Zestawiał na przykład niezwiązane ze sobą
tematycznie fotografie, sprowadzając je tym
samym do walorów formalnych. Metodzie
tej zarzucano błahość i pusty formalizm, ale
w gruncie rzeczy wzmacniała ona fotografię
jako medium i nas jako jej odbiorców.
Próba przekierowania naszej uwagi z tego,
co zdjęcia przedstawiają, na relacje formalne
i nowe napięcia powstające w zestawieniach,
jest rodzajem Flusserowskiego ćwiczenia fotograficznego. Kodowanie obrazów technicznych, pisał filozof, odbywa się najczęściej jedynie w „czarnej skrzynce”, jaką jest aparat:
„W tradycyjnych obrazach nietrudno dostrzec
symboliczny charakter, ponieważ między nie
a ich znaczenie wsuwa się człowiek (na przykład malarz). Opracowuje on symbole obrazu
«w głowie», by potem przenieść je pędzlem
na powierzchnię. Chcąc rozszyfrować tego
rodzaju obrazy, należy dekodować kod, jaki
pojawił się «w głowie» malarza. Natomiast
w przypadku obrazów technicznych sprawa
nie jest tak oczywista. Co prawda, także tutaj
między nie a ich znaczenie wsuwa się pewien
czynnik, mianowicie aparat fotograficzny oraz
operujący nim człowiek (na przykład fotograf),
lecz nie wygląda to tak, iżby ten zespół «aparat
-operator» przerywał łańcuch między obrazem
a znaczeniem. Przeciwnie: znaczenie zdaje się
wnikać do pośrednika z jednej strony (input),
by wypłynąć z drugiej strony (output), przy
czym samo przechodzenie, zdarzenie we wnętrzu pośrednika, pozostaje utajone: pośrednikiem jest czarna skrzynka. Zatem kodowanie
technicznych obrazów zachodzi we wnętrzu
czarnej skrzynki i dlatego krytyka obrazów
technicznych powinna dążyć do rozjaśnienia

jej wnętrza. Jak długo nie rozporządzamy tego
rodzaju instrumentami krytyki, tak długo pozostajemy, w odniesieniu do obrazów technicznych, analfabetami”27.
Filozofia fotografii miała, według Flussera, służyć budowaniu świadomości fotografów,
którzy są odpowiedzialni za rozszerzanie się
ikonograficznego uniwersum obrazów technicznych. To ona miała pokazywać, jak w nowych warunkach i wobec nowego wynalazku
można zdobyć jakąkolwiek przestrzeń wolności.
Hartwig był jednym z twórców, którzy realizowali te założenia. W podobny sposób eksperymentowali z fotografią artyści pierwszej i drugiej awangardy, jednak przypadek Hartwiga
– polskiego fotografa, zupełnie niełączonego
z kręgami awangardowymi – jest szczególnie
ciekawy nawet na tym fascynującym i przebogatym tle. Kończące Fotografikę opisy zdjęć,
pomijane przez kolejne pokolenia krytyki, to
instrukcja odczytania zakodowanego obrazu
technicznego – „światło rzucone do wewnątrz
czarnej skrzynki”. W tym ujęciu trudno nazywać Hartwiga jedynie eksperymentatorem
– pojęcie eksperymentu zawiera w sobie pewien element przypadkowości, natomiast tu
mamy do czynienia z wiedzą i metodyką, służącą złamaniu schematów narzucanych przez
aparat fotograficzny. Twórczość Hartwiga nie
jest zatem formalną zabawą czy „działaniami
o charakterze naskórkowym”28, ale poważną
próbą przekroczenia ograniczeń, jakie Flusserowski apparatus narzucił wolności człowieka
epoki postindustrialnej.

His training in Vienna greatly increased
Hartwig’s awareness of photographic technique, and from there it was just a step to
what Flusser called the need to “outwit the
stupidity of the apparatus.”23
Flusser’s conception has sweeping implications for contemporary culture, in which
pictures surround us more and more tightly.
Flusser wrote that photography, a new invention on the rank of writing, is something
we do not understand and do not know how
to decipher. This observation has never been
more current than now, in the era of online
“fake news.” The matter is further complicated
by the fact that, unlike writing, we have never
been taught to read technical images. Moreover, we have a false confidence that we know
22 Ibid.
23 Flusser, p. 142.

In this context Flusser pointed to the role
of photographers, as “within the photographic
gesture, the camera does what the photographer wants it to do, and the photographer does
what the camera is programmed to do.”25 Is it
possible to liberate ourselves from the greater
and greater automation and regain freedom?
Flusser responds that we can attempt to outsmart the apparatus, smuggle into its program
human dimensions not provided for there, to
force it to create an unanticipated, unlikely image saturated with information, or ultimately
to despise the apparatus and its products. In
other words, freedom is a game the photographer is “playing against the apparatus.”26
Hartwig pursued this game over many
years of practice. His conception of photography called for conscious and intentional “distancing” of photographs from reality. Views
of photographed objects were distilled, abstracted, and rearranged into separate worlds.
Interestingly, in Hartwig’s hands, even pictures
that could hardly be called experimental lost
their apparent obviousness. For example,
he juxtaposed thematically unconnected
photographs, thus reducing them to purely
formal qualities. This method was accused of
24 Ibid., pp. 141–142.
25 Ibid., p. 78.
26 Ibid.
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27 Tamże, s. 51-52.
28 L. Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery,
Warszawa 1964, s. 25.
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triviality and empty formalism, but it essentially strengthened photography as a medium
and us as its audience. The attempt to redirect
our attention from what pictures present to
the formal relations and new tensions arising in juxtapositions is a genre of Flusserian
photographic exercise. As Flusser wrote, the
coding of technical images most often occurs
in the “black box” of the camera:

According to Flusser, the philosophy of
photography was to serve to build the awareness of photographers who are responsible for
dissemination of the iconographic universe of
technical images. This philosophy was to show
how in new conditions and with respect to a
new invention some zone of freedom could
be attained.
Hartwig was one of the artists who realized these postulates. Artists of the first and
second avant-garde experimented with photography in a similar way, but the case of
Hartwig, a Polish photographer entirely unconnected with avant-garde circles, is especially
interesting even against this fascinating and
extremely rich background. The descriptions
of the pictures at the end of Fotografika, overlooked by generations of criticism, are instructions for deciphering the encoded technical
image—“whitening” the interior of the black
box. With this understanding, Hartwig can
hardly be regarded as just an experimenter, as
the notion of “experiment” contains a certain
element of the accidental, whereas what we
are dealing with here is knowledge and methodology used to break down the schemata imposed by the camera. Hartwig’s work is thus
not a formal game or “superficial activity,”28 but
a serious attempt to overcome the limitations
on human freedom in the post-industrial era
imposed by the Flusserian apparatus.

With traditional images, we recognize
easily that we are dealing with symbols.
A painter, for example, is interposed
between them and their meaning. This
painter has elaborated the image symbols “in his head,” and he has transferred
those symbols through means of a brush
applying paint to a surface. If we wish to
decipher such images, we must decode
the coding process which has occurred
“in the head” of the painter. With technical
images, however, the matter is not that
simple. It is true that, here also, a factor
is interposed between the image and its
meaning, in this case a camera and the
man using it. However, this factor, this
“apparatus-operator,” does not seem to
interrupt the chain between the image
and its meaning. The operative word
is “seem.” On the contrary, the meaning seems to flow into the factor from
one side (the input) and out again from
the other side (the output). What occurs
during this passage through that factor
remains hidden. The factor is the black
box. In fact, the coding process of technical images occurs inside this black box,
and every critique of technical images
must concentrate on the “whitening” of
the interior of that black box. As long as
criticism fails to do this, we shall remain
illiterate as regards technical images.27
27 Ibid., pp. 51–52.

28 L. Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery
(Among Polish masters of the camera) (Warsaw
1964), p. 25.
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