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Kellner prowadzi skrzętne notatki i jest 
niezwykle precyzyjny. Po zeskanowa-
niu negatywów 35 mm (stających się 
w tym wypadku swoistym Master Print) 
powstaje odbitka stykowa2 w limitowanej 
edycji. Reprezentowany przez galerie 
z Chicago, Houston, Los Angeles i Kolo-
nii, wydający liczne książki, monografie, 
portfolia, jest – jak sam mówi – „artystą 
żyjącym wyłącznie ze sprzedaży własnej 
twórczości”.

Dla wielu Kellner pozostaje jednak 
dużo bardziej rozpoznawalny w Polsce 
jako kurator wystawy China Photo poka-
zywanej w Polsce podczas Fotofestiwalu 
w Łodzi w 2008 (prezentującej prace 
jedenaściorga młodych chińskich fo-
tografów). Nauczyciel, kolekcjoner, 
niestrudzony podróżnik, zapraszany 
na największe imprezy fotograficzne 
jako recenzent portfolio (m.in. Fotofest 
w Houston), kilka lat temu ziścił marze-
nie o tworzeniu kolekcji zdjęć (kiełkują-
ce w jego głowie już wcześniej). Powsta-
ło Photographers’ Network – kolekcja 
fotografii, do budowania której co roku 
zaprasza fotografów poznanych podczas 
licznych podróży po świecie i wydarzeń 
fotograficznych.

* * *
Marzeniem Kellnera było zbudowanie 

kolekcji współczesnej fotografii – prac 
twórców postrzegających owo medium 
podobnie jak on: jako medium sztuki. 
Kluczem do niej jest zarówno rzemio-
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Thomas Kellner znany jest jako fotograf1. Jego obrazy to charakterystyczne konstrukcje 
na materiale analogowym w formie siatki, której poszczególne klatki przedstawiają wy-
cinek rzeczywistości (zwykle architektoniczny), lecz dopiero zestawione w całość tworzą 
intrygującą formę.

sło, wartość artystyczna, jak i wartości 
archiwalne. Od 2004 regularnie w maju 
Kellner zaprasza wybranych fotografów 
do uczestnictwa w spotkaniu w Siegen. 
Spotkanie to jest jednocześnie prezen-
tacją fotografii wybranych do kolekcji 
przez zmieniające się co roku jury 
(w jego skład wchodzą właściciele ga-
lerii, redaktorzy magazynów fotograficz-
nych i krytycy – choćby Thomas Poller 
z Galerie Poller we Frankfurcie i Nowym 
Jorku, Alison Nordstrom z George East-
man House w Rochester, Irina Tchmy-
reva, Nicole Stanner z Galerie f5.2, 
Diana Edkins z Aperture Foundation 
czy Beate Cegielska z Galleri Image). 
Jest to okazja do poznania się, spędzenia 
czasu razem, a także zaprezentowania 

się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Siegen (prywatnego muzeum posia-
dającego w swoich zbiorach m.in. pra-
ce Becherów i ich najbardziej znanych 
podopiecznych).

Dotąd w kolekcji Photographers’ 
Network znalazły się prace m.in.: Lili 
Almog, Tamary Lischki, Christophe-
ra Rauschenberga, Franka Yamrusa, 
Diane Ducruet, Luci Ganievej, Zhen 
Qiu, Elliota Rossa czy Georgii Krawiec. 
W 2010 tematem przewodnim prezen-
tacji było „Wonderland”. Swoje prace po-
kazali m.in.: Bill Armstrong, Ekaterina 
Bubnova, Patrizia Casamirra, Claudia 
Fährenkemper, Rafaelo Kazakov, Kata-
rzyna Majak, William Mokrynski, Felicia 
Murray, Wawi Navarozza, Dan Nelken, 

Wawi Navarroza, Still missing you
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William Oldacre, Mariette Pathy Allen, 
Daniel Schumann, Takeshi Shikama 
i Evzen Sobek.

Na szczególną uwagę zasługują prace 
niemieckiej fotografki średniego poko-
lenia Claudii Fährenkemper. Fotografie 
Fährenkemper pojawiły się na Photo-
graphers’ Network nie po raz pierwszy. 
Szczególnie w jej starszych pracach wy-
czuwa się, że jest uczennicą Becherów 
– dzieła prezentowane w poprzednich 
edycjach oddawały systematyczny, do-
kładny i charakterystyczny tryb pracy 
artystki. Przez wiele lat Claudia skupia-
ła się na powiększeniach znajdowanych 
przez siebie obiektów ze świata przyro-
dy. Fährenkemper stworzyła genialny 
tajemniczy czarno-biały świat z jednej 
strony monumentalnych abstrak-
cyjnych form, a z drugiej – znajomo 
wyglądających obrazów (choćby cykle 
Planktos, Embryo czy Metamorphosis). 
Dzięki zastosowaniu mikroskopu elek-
tronowego3 udało się jej uzyskać efekt 
trójwymiarowości i nowej jakości zanu-
rzonego w czerni przedmiotu/podmiotu 
całkowicie wyizolowanego od swego oto-
czenia. Pozornie analityczne i naukowe 
podejście potęguje zastosowany przez 
nią już na samych odbitkach wysoki 
kontrast. Perfekcyjny obraz końcowy 
nabiera archetypowego charakteru, 
zbija widza z tropu i rozbudza w nim 
chęć swobodnych skojarzeń (także foto-
graficznych – choćby z dziełami Georgii 
O’Keeffe czy Karla Blossfeldta).

Nowy kierunek pojawił się u Fäh-
renkemper podczas jej pobytu na re-
zydencji w Kettering w Wielkiej Brytanii 
w 2009, kiedy zaczęła tworzyć kolorowe 
piktogramy z roślin na czarno-białym 
papierze fotograficznym (cykl Pflanzen-
fotogramme). Jeden z owych piktogra-
mów trafił do kolekcji Photographers’ 
Network w 2010. Ich klimat nawiązu-
je w pewien odległy, lecz wyczuwalny 
sposób, do wspaniałych czarno-białych 
prac Takeshi Shikamy z Tokio (także 
w kolekcji Photographers’ Network 
2010), rejestrujących pozostający 
w bezruchu las (cykl Silent Respiration 
of Forests).

Zupełnie inny klimat prezentują foto-
grafie Wawi Navarrozy z Filipin z cyklu 
One Hundred Years Between Us, będące 
jej hołdem na 100-lecie urodzin Fridy 
Kahlo. Jak przyznaje sama artystka, kie-
dy Instituto Cervantes de Manila zlecił 
jej wykonanie projektu, nie znała prac 
Fridy, znała jedynie jej wizerunek jako 
ikony. Po zaznajomieniu się z dziełami 
Fridy zdecydowała się skupić na oddaniu 
fascynacji Kahlo „Otwartą Raną” (okre-
ślenie Nawarozzy). Mimo że wcześniej 
dużo eksperymentowała z fotografią 
czarno-białą, zdecydowała się zrobić 
projekt odtwarzający obrazy Fridy jako 
autoportrety w kolorze. Ważnym aspek-
tem pracy nad projektem było z jednej 
strony opowiedzenie historii Kahlo, 
z drugiej zaś – przekroczenie trudności 
nazwania projektu o kimś tak znanym 
swym własnym, osobistym dziełem. 
Navarozza świadomie posługuje się fo-
tografią, by „odromantyzować” skomer-
cjalizowany wizerunek Kahlo i dotrzeć 
do tego, co pozostało zakryte.

Wśród fotografów, których prace za-
prezentowano podczas tegorocznego 
Photographers’ Network, warto zwró-
cić uwagę na młodego niemieckiego 
fotografa Daniela Schumanna (jego 
prace były u nas prezentowane podczas 
VI Warszawskiego Festiwalu Fotografii 
Artystycznej w 2010). Fotografia pre-
zentowana w Siegen pochodzi z jego 
cyklu fotografii odchodzącego dziadka, 
którego zaczął fotografować po śmierci 
babci w 2007. Wtedy właśnie z powodu 
demencji dziadek musiał się przenieść 
do domu starców. Schumann fotogra-
fował go aż do śmierci 2 lata później 
(zmarł w wieku 98 lat).

Do albumu Elisabeth und Wilhelm 
Schumann zdecydował się dołączyć 
także i zdjęcia babci – utrwalone na 
znalezionych przez przypadek starych 
slajdach zrobionych przez dziadka, 
zaskakująco zdolnego fotografa. Schu-
mann, mimo młodego wieku, dotyka 
trudnego tematu śmierci i odchodzenia. 
Siła jego prac polega na bardzo prostym 
i zwyczajnym sposobie myślenia o uję-
ciu tego tematu. Nie szuka sensacji, nie 

boi się być blisko, ukazuje odchodzenie 
jako coś zupełnie naturalnego i pełnego 
spokoju. Jego dużo mocniejszy cykl do-
tykający śmierci to Purpur braun grau 
weiss schwarz, który powstał w jednym 
z niemieckich hospicjów. Schumann 
obserwował, oswajał i fotografował jego 
mieszkańców stopniowo zabieranych 
przez śmierć, którym towarzyszył do 
końca, także po śmierci.

Photographers’ Network prezentuje różne 
indywidualności współczesnej fotografii 
z całego świata. Zasługą Kellnera jest 
zgromadzenie w jednym miejscu stopniowo 
odsłaniającej się kolekcji wspaniałych foto-
grafii XXI wieku. Już na tym etapie takiej 
kolekcji można tylko pozazdrościć.

1 [por]: tekst o Kellnerze autorstwa Alison 
Nordström w KF No 24-25/2008.

2 Kellnera niezmiernie ucieszyło niedawne 
zaproszenie do towarzystwa zrzeszającego 
fotografów wielkoformatowych w Niem-
czech, wszystko jest bowiem miarą zdefi-
niowania medium.

3 Dla przykładu, na fotografii włosa na ciele 
żuka powiększenie wyniosło 3000:1
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