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ALISON NORDSTRÖM 

Niezależna kuratorka, pisarz I badacz fotografii, Cambridge- 
Massachusetts, USA 

 
Założycielka i kuratorka Południowego Muzeum Fotografii a także Dyrektor 

i kurator George Eastman House. Pracowała ze studentami fotografii, sztuki oraz 

konserwacji w licznych instytucjach międzynarodowych. Jest autorką ponad 100 

esejów z dziedziny fotografii i ponad 100 wystaw, łącznie w 9 krajach. Posiada 

doktorat z kulturoznawstwa i edukacji wizualnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KRZYSZTOF CANDROWICZ  

Dyrektor FOTOFESTIWALU Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi 

oraz Dyrektor Artystyczny Triennale Photography in Hamburg 

www.fotofestiwal.com / www.phototriennale.de 

 
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 (gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora 

Artystycznego) 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). 

  

 

 



 

HENRIETTE VÄTH-HINZ  

Dyrektor Wykonawczy w Triennale Fotografii w Hamburgu 

www.phototriennale.de 

 
Zdobyła wykształcenie jako grafik w niemieckiej szkole projektowej w  Munic 

i początkowo Henriette Vaeth-Hinz pracowała początkowo jako grafik, a później 

jako dyrektor artystyczny w agencji reklamowej w Hamburgu. W 1977 roku 

rozpoczęła studia z historii sztuki, archeologii i edukacji na uniwersytecie w 

Hamburgu i otrzymała dyplom doktorski z książką "Odol. Reklama i sztuka około 

1900 roku ". W 1984 roku przeniosła się do Nowego Jorku i tam pracowała jako 

niezależny krytyk sztuki przez trzy lata dla niemieckich czasopism artystycznych. 

Następnie razem z mężem, znanym fotografem oraz dzieckiem wróciła do Munic  

i Hamburga, gdzie prowadziła wykłady na Uniwersytecie Lüneburg. Między 2000 

a 2008 była prezesem "przyjaciół fotografii" w Domu Fotografa / Deichtorhallen 

w Hamburgu. W 1999 brała udział w organizacji Triennale Photogaphy, którą 

przewodzi jako dyrektor wykonawczy od 2001 roku. Dzięki organizowaniu Triennale 

przez Henriette udało się nadać festiwalowi unikalnego charakterna na arenie 

międzynarodowej. Odpowiedzialna jest za opracowywanie koncepcji kuratorskich, 

zapraszanie międzynarodowych prelegentów i ekspertów, pracę nad tworzeniem 

katalogów i koncepcji edukacyjnych. Przewodniczyła konferencją prasowym, 

współpracuje z muzeami i galeriami, tworzy strategie sponsorskie i marketingowe 

w ramach rynku fotograficznego. 

 

ALLESANDRA CAPODACQUA 

Studio Maragoni, Włochy 

www.studiomarangoni.it 

Urodzona w Neapolu. Mieszka i pracuje we Florencji. Jest fotograficznym 

samoukiem, artystką, wykładowcą w tematyce fotografii otworkowej i cyfrowej 

oraz obiektów fotograficznych. Stale rozszerza swój artystyczny rozwój poprzez 

eksperymentowanie i mieszanie nowych technologii cyfrowych, fotografii 

analogowej i alternatywnych procesów drukowania. Wykłada fotografię na 

Uniwersytecie w Nowym Jorku, Florida State University, Istituto Europeo di Design 

i Fondazione Studio Marangoni. Ukończyła szereg warsztatów i wykładów we 

Włoszech i za granicą.  Jest kuratorem wielu wystaw fotograficznych, które odbyły 

się na terenie Włoch i po za jego granicami.. Od 1999 do 2008 roku była 

współorganizatorem Backlight oraz Triennale Festiwal Fotografii w Tampere. Jej 

dorobek artystyczny był prezentowany w wielu krajach na całym świecie, 

publikowany w książkach i magazynach. Jej prace są w posiadaniu prywatnych 

kolekcjonerów jak i instytucji publicznych takich jak Galleria degli Uffizi we Florencji, 

MUSINF w Senigallia oraz Museo Storico-fotografico di Montelupone. 

  

ANNA-KAISA RASTENBERGEN 

Fińskie Muzeum Fotografii, Finlandia 

www.valokuvataiteenmuseo.fi/en 

Jest Naczelnym Kuratorem Fińskiego Muzeum Fotografii –czołowego muzeum 

fotografii w Finlandii. Oprócz opieki nad głównymi wystawami – prezentującymi 

współczesną fotografię – Rastenberger odpowiada także za program galerii dla 

młodych fotografików. W swojej karierze Rastenberger była kuratorem 

międzynarodowych wystaw fotografii współczesnej (np. 4. Biennale w Moskwie, 



 

projekty specjalne), a jej artykuły ukazywały się w kilku międzynarodowych 

publikacjach. Jest członkiem zarządu największego międzynarodowego centrum 

rezydencyjnego w Finlandii (HIAP – Helsinki International Artist Programme), 

a także ekspertem w dziedzinie współczesnej skandynawskiej sztuki 

fotograficznej, a w bieżącym roku planuje złożenie pracy doktorskiej. Ponadto 

jest popularnym wykładowcą zapraszanym przez wyższe uczelnie i instytucje 

sztuki w Europie. Wcześniej Rastenberger przez pięć lat pracowała naukowo 

w Fińskiej Akademii, była kuratorem edukacyjnym w Muzeum Sztuki w Helsinkach, 

a także redaktor naczelną fińskiego czasopisma o kulturze wizualnej KUVA. 

Publikowała artykuły o fińskiej i skandynawskiej współczesnej fotografii. 

 

 

BILL KOUWENHOVEN 
Redaktor międzynarodowy Hot Shoe Magazine Londyn, Anglia 

www.hotshoeinternational.com 

Jest redaktorem międzynarodowym czasopisma HotShoe – wiodącego 

w Europie magazynu zajmującego się współczesną fotografią! Prezentuje 

największe uznane i wschodzące talenty fotograficzne oraz szeroki zakres 

gatunków fotograficznych. Pouczające i trafne komentarze uzupełniają 

wyczerpujące informacje o najnowszych wydarzeniach i nowościach ze świata 

współczesnej fotografii.  Kouwenhoven od sześciu lat współpracuje z HotShoe, 

a także często opracowuje materiały dla licznych innych dzienników fotografii 

współczesnej  w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Europie, w tym dla Afterimage, 

Aperture, British Journal of Photography, Foto 8, Photonews, Foto, European 

Photography i Camera Austria. W latach 1996-2001 pełnił funkcję redaktora 

Photo Metro w San Francisco. Magazyn wprawdzie już nie funkcjonuje, ale trwale 

zapisał się w pamięci swoich czytelników. 

Jest autorem szeregu krótkich monografii oraz przeglądu współczesnej fotografii 

i filmu Hiszpanii Nuevas Historias (Hatje Cantz, 2008r.). Mieszka oraz pracuje 

w Berlinie i Nowym Jorku. Jest  szczególnie zainteresowany pracami 

dokumentalnymi oraz fotografią dziennikarską, jak również poruszającymi 

pracami związanymi ze współczesnymi problemami, zarówno abstrakcyjnymi, jak 

i konkretnymi. Nie jest zainteresowany pracami komercyjnymi ani związanymi 

z modą, choć każde zdjęcie, niezależnie od gatunku, może go do siebie 

przekonać jakością oraz siłą wizji wyrażonej przez fotografa.  Kouwenhoven ma 

ponad 15 lat doświadczenia w branży fotograficznej oraz dogłębną wiedzę 

o współczesnych praktykach fotograficznych i preferencjach galerii  oraz 

wydawców. 

 

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”. 

 



 

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”.  

 

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. 

 

MARTA SZYMAŃSKA  

Fundacja Archeologii Fotografii 

www.archeologiafotografii.pl 

 
Marta Szymańska od 2005 roku współtworzyła 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. Od 2014 vice-prezes zarządu Fundacji Archeologii Fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rafalmilach.com/


 

 

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. 

 

 


