
Lucjan Demidowski
ur.1946 r. W Krzeszowie Górnym
mieszka w Motyczu Leśnym
członek ZPAF od 1971 r.

Laureat Lubelskiej Nagrody Arty
stycznej w 1972 r., dwukrotne sty
pendium Ministra Kultury i Sztuki,
oraz Prezydenta Miasta Lublina.
W latach 197375 współpracował
z Galerią „Remont”
Od kilku lat wykładowca Lubelskiej
Szkoły Fotografii.
W dorobku kilkanaście wystaw indy
widualnych i udział w kilkudziesię
ciu wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą.

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

Polska Fotografia Poszukująca 1972,1973 – Fotokina Kolonia, Tokio, Paryż
Kino Laboratorium 1973 – Galeria EL Elbląg
Nowe Kino 1974 – Galeria Współczesna Warszawa
Polska Fotografia Współczesna 1975 – Lozanna
„Out of Eastern Europe – Private Photography” 1986 – MIT Cambridge, USA
Polska Fotografia Intermedialna lat 80tych 1988 – Poznań
Fotografia I(gra) z rzeczywistością 1989 – Łódź
Fotoanarchiv II 1990 – Szombathely, Węgry
Polska Fotografia XX w. 2008 – Muzeum Czartoryskich, Arsenał Kraków
Prawda i nieprawda fotografii 2010 – BWA Lublin
Międzynarodowe Biennale Sztuki „Fokus” 2010 – Łódź
Labirynt – zakręty awangardy 2010 – Warsztaty Kultury, Lublin
FOTO – OBIEKT 2013 – Warszawa, Radom, Orońsko, Łódź
[Uśpiony Kapitał 4] 2013 – Galeria Profile, Warszawa
[A]Symetrie, Sztuka Współczesna w kontekście Muzeum 2015 – Muzeum Lu
belskie w Lublinie

Prace w zbiorach BWA Lublin, Kolekcji Galerii Labirynt, Towarzystwa Zachę
ty Sztuk Pięknych, Galerii Wymiany w Łodzi, kolekcjach prywatnych.
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Wernisaż odbędzie się
w piątek 9 lutego 2018 r. o godz. 18.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29,
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Artyści Lublina

O decyzji realizacji tej wysta

wy przesądził, jak to często bywa –

przypadek. Tyle, że tym przypad

kiem była przedwczesna śmierć jed

nego z moich kolegów, wybitnego

lubelskiego artysty. Kilkakrotnie

bowiem umawiana sesja zdjęcio

wa, z różnych (teraz już nieistot

nych) powodów, nigdy nie doszła

do skutku. Ta sytuacja uświadomi

ła mi, że nie należy nigdy odkładać

wcześniejszego pomysłu, a już szcze

gólnie takiego, gdzie fotografowa

ny będzie człowiek. Stąd pewien po

śpiech, który towarzyszył niekiedy

w trakcie pracy nad tym projektem

i zapewne drobne błędy, które z te

go pośpiechu wynikły. Lecz pomi

mo tych niedociągnięć, zakładany

cel został osiągnięty. Powstała ko

lekcja dwudziestukilku fotografii,

wizerunków moich przyjaciół, bo

inaczej nie potrafię dzisiaj o nich

mówić. Wiek, ani materia, w jakiej

każdy z nich pracuje, są tu bez zna

czenia. Chciałem, by wszyscy czuli

się w trakcie pracy swobodnie, stąd

większość zdjęć wykonałem w ich

naturalnym otoczeniu /dom, pra

cownia/ bądź z określonego powo

du w plenerze czy w oknie kolejo

wego wagonu. Starałem się, na ile

było to możliwe, wprowadzać pew

ne akcenty lub rekwizyty charakte

rystyczne w bieżących lub wcze

śniejszych realizacjach każdego

z tych artystów, albo unikałem ich

wprowadzenia, świadomy, że mo

głyby zakłócić obraz. Powstała

w moim negatywowym archiwum

nowa, piękna kolekcja. Rodzaj oso

bistego pamiętnika. Uzupełnia ona

wcześniej wykonane fotografie już

nieżyjących kolegów. Uznałem, że

kilku z nich należy przypomnieć,

stąd ich wizerunki na tej wystawie.

Tym bardziej, że były to osobowo

ści nietuzinkowe.

Dziękuję wszystkim fotografo

wanym za wykazaną cierpliwość.

Lucjan Demidowski

Zrealizowano
w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin




