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Andrzej Polakowski (ur. w 1937 r.
w Częstochowie)  polski artysta fotograf.
Członek rzeczywisty Okręgu Lubelskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików.
Członek honorowy Lubelskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Mieszka i pracuje w Lubli
nie, fotografuje od początku lat 50. W latach
1956  1960 był członkiem Poznańskiego To
warzystwa Fotograficznego. Jest absolwen
tem Liceum Ogólnokształcącego im. Stani
sława Staszica w Lublinie, Wydziału Budow
nictwa Politechniki Poznańskiej oraz Studium
Podyplomowego Politechniki Warszawskiej.
W 1961 roku został członkiem Fotoklubu „Za
mek", w późniejszym czasie byłwspółtwór
cą grupy fotograficznej „Plama".

W latach 1966  1967 był autorem projek
tu fotograficznego, dokumentującego życie
społeczności romskiej na terenie Lubelszczy
zny. Pokłosiem tych fotoreportaży była książ
ka reportażysty Zdzisława Kaźmierczuka
i fotografika Andrzeja Polakowskiego „Poże
gnanie taboru” wydana przez Wydawnictwo
Lubelskie w roku 1968, a 40 lat później, w ro
ku 2007, wydanie albumu fotograficznego
„Pożegnanie taboru  Fotografie 1967"; opu
blikowanego przez Ośrodek „Brama Grodz
ka”  „Teatr NN”, który w 2008 roku został
wyróżniony w konkursie „Najpiękniejsze
Książki Roku", organizowanym przez Polskie
Towarzystwo Wydawców Książek. Do książ
ki tej teksty napisali: Roman Kwiatkowski,
Adam Bartosz, Agnieszka Mirosława Caban,
Grzegorz Józefczuk, Marcin Skrzypek,
Agnieszka Góra i Marta Ślaska. Całość zre
dagowałMarcin Skrzypek, a opracowała gra
ficznie Małgorzata Rybicka.

Andrzej Polakowski był członkiem rze
czywistym Lubelskiego Towarzystwa Fo
tograficznego, w którym w latach 1967 –
1976 pełnił funkcje prezesa w Zarządzie LTF
oraz wiceprezesa do spraw artystycznych.
Obecnie jest członkiem honorowym Lubel
skiego Towarzystwa Fotograficznego.

Andrzej Polakowski jest autorem
i współautorem kilkudziesięciu wystaw fo
tograficznych indywidualnych oraz około
400 wystaw zbiorowych, krajowych i mię
dzynarodowych. Szczególne miejsce w je
go twórczości zajmuje fotografia reporta
żowa, fotografia dokumentalna podróżni
cza i przemysłowa oraz fotografia aktu
i portretu. Od lat 70. jednym z elementów
twórczości artysty jest fotomontaż; obec
nie w swojej pracy wykorzystuje możliwo
ści kreacyjne — fotograficznego oprogra
mowania komputerowego.

Gratyfikacją dokonań artystycznych
Andrzeja Polakowskiego było przyznanie
mu Złotego Medalu za Fotograficzną Twór
czość, nadanego przez Kapitułę Fotoklu
bu Rzeczypospolitej Polskiej. W 2012 roku
został odznaczony Medalem Prezydenta
Miasta Lublin, podczas obchodów 75le
cia Lubelskiego Towarzystwa Fotograficz
nego. W roku 2013 został laureatem Na
grody Kulturalnej Województwa Lubelskie
go.

W 1972 roku Andrzej Polakowski zo
stał członkiem rzeczywistym Okręgu Lu
belskiego Związku Polskich Artystów Fo
tografików (legitymacja nr 395), w którym
obecnie pełni funkcję członka Komisji Re
wizyjnej (kadencja 20172020).

Wystawa romskich fotografii po raz
pierwszy miała miejsce w 1966 roku w Mu
zeum Czechowicza w Lublinie, później by
ły one prezentowane w galeriach artystycz
nych oraz jako wystawa plenerowa. Zdję
cia te znalazły się we wspomnianym albumie
autorskim Andrzeja Polakowskiego „Poże
gnanie taboru" (Wydawnictwo PETIT, Lu
blin 2007). Były wielokrotnie publikowa
ne, m.in. w paryskim miesięczniku „Le
Monde diplomatigue" (2012).

Spotkanie z projekcją odbędzie się
w środę 29 maja 2019 r. o godz. 18.00

w Sali Widowiskowej Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29,

www.domkulturylsm.pl
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