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KRZYSZTOF CANDROWICZ   

Dyrektor FOTOFESTIWALU Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi 

www.fotofestiwal.com 

 

Krzysztof Candrowicz jest założycielem i dyrektorem Łódź Art Center, 

Fundacji Edukacji Wizualnej, Międzynarodowego Festiwalu Fotografii  

w Łodzi oraz Photo Festival Union. Jest pomysłodawcą i koordynatorem 

licznych projektów z zakresu kultury, sztuki, public relations i marketingu 

terytorialnego. Jest także kuratorem wystaw fotograficznych oraz jurorem 

konkursów fotograficznych. Wielokrotnie kuratorował wystawy podczas 

Fotofestiwalu, współpracował także z Triennale der Photografie  

w Hamburgu i madryckim festiwalem Photoespaña.  

 

PEGGY SUE AMISON 

Dyrektor Artystyczna Sirius Arts Centre w Cobh, Irlandia  

www.siriusartscentre.ie 

 

Peggy Sue Amison pełni funkcję dyrektor artystycznej w Sirius Arts Centre  

w Cobh / Cork w Irlandii. Jest odpowiedzialna za wystawy oraz 

międzynarodowy program rezydencjalny. Oprócz pracy w Irlandii, Peggy 

jest też kuratorem wystaw fotograficznych w Europie i w Azji. Wspiera ona 

również fotografów w ich rozwoju zawodowym. Jest autorką 

międzynarodowych publikacji dotyczących fotografii oraz stałą 

konsultantką różnych festiwali fotograficznych i  programów rezydencjalny 

dla artystów (między innymi w Polsce, Portugalii, Niemczech oraz Irlandii). 

 

Louise Clements 

Dyrektor Artystyczna QUAD & FORMAT International Photography Festival 

www.derbyquad.co.uk; www.formatfestival.com 

 

Louise Clements od 1998 roku pracuje jako kuratorka międzynarodowych 

wystaw sztuki współczesnej. Od 2002, jako dyrektor artystyczna centrum 

sztuki współczesnej i filmu QUAD w Derby (Anglia) zajmuje się 

przygotowaniem programów artist in residence, konferencji, publikacji, 

filmów i wystaw. Louise jest także dyrektor artystyczną i kuratorką FORMAT 

International Photography Festival – biennale poświęconego współczesnej 

fotografii światowej. Jest jurorem międzynarodowych konkursów 

fotograficznych (m.in.: Deutsche Börse, New York Photo Festival, Exposure 

Award, WYNG Master Hong Kong) oraz recenzentem podczas 

przeglądów portfolio. Gościnnie kuratorowała wystawy dla: Centre for 

Fine Art Photography w USA, Dong Gang Photofestival Korea 2013, Dali 

Photofestival w Chinach, Noorderlicht Photofestival w Holandii. 

  

 

http://www.fotofestiwal.com/
http://www.siriusartscentre.ie/
http://www.derbyquad.co.uk/
http://www.formatfestival.com/
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CLAUDIA HINTERSEER  

niezależna konsultantka i producentka projektów fotograficznych 

 

Claudia Hinterseer od 12 lat zajmuje się w swojej pracy zawodowej 

fotografią prasową – najpierw pracując dla World Press Photo, później 

zakładając NOOR. Od roku 2007 do wiosny 2013 była dyrektor 

zarządzającą i współwłaścicielką NOOR – jednej z najważniejszych 

międzynarodowych agencji i fundacji zajmujących się fotografią 

dokumentalną. Wcześniej przez 6 lat pracowała w Fundacji World Press 

Photo, gdzie zajmowała się komunikacją oraz koordynacją programów 

edukacyjnych i wystaw. W kwietniu tego roku postanowiła rozpocząć 

nowy etap w swoim życiu zawodowym, jako konsultant i producent 

projektów fotograficznych. Obecnie jest wykładowcą, recenzentem 

podczas przeglądów portfolio, jurorem i moderatorem wydarzeń 

fotograficznych. Ukończyła antropologię wizualną, mieszka w Holandii  

i Brazylii.  

 

 

ADAM MAZUR 

kurator, redaktor naczelny magazynu „SZUM” / www.magazynszum.pl 

 

Adam Mazur jest krytykiem, historykiem sztuki i amerykanistą, absolwentem 

Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN oraz adiunktem na Uniwersytecie 

Artystycznym w Poznaniu. Kurator wystaw zbiorowych (m.in. „Nowi 

Dokumentaliści”, „Efekt czerwonych oczu”, „Schizma. Sztuka polska lat 

90.”, „Zdjęcie miasta”) oraz indywidualnych (m.in. Monika Zawadzki, 

Konrad Pustoła, Nicolas Grospierre). Autor książek „Kocham 

fotografię” (2009, 2012), „Historie fotografii w Polsce 1839-2009” (2010)  

i „Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 

2000” (2012). Redaktor naczelny magazynu „SZUM”. 

 

foto: Francesco Zizola  
NOOR 

RAFAŁ MILACH 

fotograf, współzałożyciel Sputnik Photos / www.rafalmilach.com 

 

Fotograf dokumentalista, absolwent ASP w Katowicach oraz Instytutu 

Twórczej Fotografii w Opawie, gdzie obecnie wykłada. Od ponad 10 lat 

realizuje projekty poświęcone transformacji w krajach rosyjskojęzycznych  

i Europie Środkowo-Wschodniej. Efektem tej pracy są monografie  

„7 Rooms” (Kehrer, 2011) i „Czarne Morze Betonu” (self-publishing, 2013). 

Prace Rafała były wystawiane m.in. w C/O Berlin, Zachęcie i MoCA 

Shanghai. Jego fotografie i książki nagrodzono wieloma nagrodami, m.in.: 

World Press Photo, Pictures of the Year International, Magnum Expression 

Awards, Photography Book Now, New York Photo Festival. W 2006 r., razem 

z grupą 10 fotografów z Europy Środkowo-Wschodniej założył kolektyw 

Sputnik Photos, z którym dokumentuje zmiany zachodzące w Europie 

Środkowo-Wschodniej.  

 

http://www.magazynszum.pl/
http://m.in/
http://www.rafalmilach.com/
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JAKUB ŚWIRCZ 

kurator, wykładowca  

 

Jakub Śwircz jest kuratorem, wykładowcą i publicystą. Ukończył Wydział 

Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat związany był z Yours 

Gallery. W 2011 ściśle współpracował z Fundacją Archeologia Fotografii. 

Jest stałym współpracownikiem Czwórki Polskiego Radia, a także 

magazynu „Kikimora”. Publikował też m.in.: w „Przekroju” i „Dużym 

Formacie”. Wykłada na Akademii Fotografii w Warszawie i Krakowie. Wraz 

z Kubą Dąbrowskim jest autorem książki „Amerykanka” – reinterpretacji 

archiwum Zofii Chomętowskiej. Zrealizował wystawy, m.in: Anny Orłowskiej 

Przeciek w Lookout Gallery w Warszawie, 1 i 2 Janusza Bąkowskiego 

i Piotra Bosackiego i „Sztuczność” z Karoliną Bregułą, Krzysztofem Pijarskim 

i Michałem Jelskim, obie w galerii FAF, „Alternatywne Zakończenia” 

w Rondzie Sztuki z pracami Michała Jelskiego, Filipa Berendta i Bownika. 

Jest pomysłodawcą i realizatorem cyklu spotkań ze współczesną 

fotografią 10 x inaczej w warszawskiej Galerii Kordegarda. Od 2013 roku 

jest dyrektorem nowego projektu Asymetria Modern. 

 

ERIK VROONS 

redaktor naczelny magazynu “GUP” / www.gupmagazine.com 

 

Erik Vroons jest magistrem fotografii i medioznawstwa. Od  2009  do  2011  

współpracował  z  holendersko-tureckim fotografem Ahmetem Polatem 

jako badacza i kurator przy długoterminowym projekcie o Turkach 

pochodzenia afrykańskiego. W prywatnej szkole Fotofactory  

w Amsterdamie uczy młodych fotografów przedmiotu „Photographic 

Developement” 

 

MARTA SZYMAŃSKA 

Dyrektor Programowa FOTOFESTIWALU Międzynarodowego Festiwalu 

Fotografii w Łodzi/ www.fotofestiwal.com 

 

Marta Szymańska od 2005 roku współtworzy Fotofestiwal – 

Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi, od 2010 r. jako dyrektor 

programowa. Była wieloletnią koordynatorką Photo Festival Union – 

stowarzyszenia zrzeszającego europejskie festiwale fotografii oraz redaktor 

naczelną serii książek „Photopoland”, prezentującej portfolia polskich 

fotografów. Była koordynatorem projektów i redaktorem przy Łódź Design 

Festival, Łódź Biennale oraz dla Łodź Art Center. Jej projekt Photo-to-go 

wspierający promocję polskich fotografów za granicą otrzymał 

stypendium Ministra Kultury. Jest recenzentką podczas 

międzynarodowych przeglądów portfolio, współpracuje także  

z kolektywem Sputnik Photos.  

 

 

http://www.gupmagazine.com/
http://www.fotofestiwal.com/

