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Program Pleneru 
!
05.10.  – Środa 

od 1500 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie 

1800 – 1900   Kolacja 

2000  OFICJALNE OTWARCIE PLENERU 

2000  – 2300   Wieczór z fotografią 
Opowieści o fotografii – Tomasz Sikora* 

!
!
06.10 - Czwartek 

 800  – 900   Śniadanie 

 900  – 1400  Plener /we własnym zakresie/ 

 1400  – 1500   Obiad 

 1500  – 1800   Plener /we własnym zakresie/ 

 1800  – 1900   Kolacja 

 2000  – 2300   Wieczór z fotografia   

Prezentacja prac uczestników pleneru, dyskusja, konsultacje,  

Dariusz Hankiewicz 

  

07.10. - Piątek 

 800  – 900   Śniadanie 

 900  – 1400   Plener /we własnym zakresie/ 

 1400  – 1500  Obiad 

 1500 – 1900  Plener /we własnym zakresie/ 

2000  – 2300   Wybór i omówienie wlanych prac oraz wykonanych w czasie 
trwania pleneru /dla chętnych/ - Dariusz Hankiewicz 

!



 08.10. - Sobota 

  800  – 900   Śniadanie 

 900  – 1400   Plener /we własnym zakresie/ 

 1400  – 1500  Obiad 

 1500 – 1900  Plener /we własnym zakresie/ 

 1500 – 1900  Wybór i omówienie prac wykonanych w czasie trwania 
pleneru  do wystawy poplenerowej  - Dariusz Hankiewicz 

 2000  – 2300   Uroczysta kolacja /grill/ 

!
 09.10. - Niedziela 

 800  – 900   Śniadanie 

 900  - 1300  Plener /we własnym zakresie/ 

 1400  Wykwaterowanie uczestników – zakończenie pleneru 

!
Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Galerii Sztuki 
Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Lublinie, ul. Chmielna 4 w dniu 19.11.2016 r, tj sobota o godzinie 
1200. Tam też będzie można oglądać wystawę do 08.12.2016r.  

Planujemy pokazanie jej w innych Okręgowych Izbach Lekarskich 
w Polsce. 

!
Tomasz Sikora* 
 Urodzony w 1948 roku w Warszawie w rodzinie artystycznej. Matka była 
malarką, ojciec znanym rzeźbiarzem. W wieku 20 lat wyjechał na rok do 
Paryża gdzie zajął się poważnie fotografią. Po powrocie do Polski przez 10 
lat pracował jako fotoreporter dla tygodnika ilustrowanego Perspektywy. 
W tym czasie współpracował także z czołowymi polskimi grafikami tworząc 
plakaty teatralne i filmowe. W 1979 zrealizował 2 duże projekty 
fotograficzne: „Album” i „Alicja w Krainie Czarów”, które były 
surrealistyczną wizją świata i w 1980 roku zostały wystawione w Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Centrum Pompidou w Paryżu na wystawie Biennale 
Młodych. Zaczął wtedy wystawiać także w innych krajach Europy i w USA. 

W 1982 roku wyjechał do Australii, gdzie prowadził warsztaty fotograficzne 
w Victorian College of the Arts. Następnie założył studio fotografii 
reklamowej oraz kontynuował swoją działalność artystyczną. Od 1986 
roku intensywnie podróżuje po świecie. Od 1996 roku dzieli swoje życie 
pomiędzy Polskę i Australię. Obecnie znowu mieszka w Warszawie. Był 
wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii Do dzisiaj publikuje 
limitowane edycje swoich książek autorskich ( 65 ) oraz wystawia swoje 



prace na świecie. Od 1999 roku pracuje nad projektem Przejrzystość 
Rzeczy, wystawianym już dziewięciokrotnie i nieustannie uzupełnianym o 
nowe prace. Pierwsza wystawa miała miejsce w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie .W 2001 roku powołał do życia, wraz 
z Andrzejem Świetlikiem, Galerię Bezdomną promującą w wielu krajach 
fotografię niezależną. Od 2002 roku uczy fotografii w różnych szkołach w 
Warszawie. Od 2006 realizuje projekt „Fotografia ruchoma“. Są to krótkie 
filmiki animowane oparte na fotografii . Powstały trzy cykle: „Pan Jajo“ , 
„Kobieta“ , oraz „Usłyszane w ciszy“. Jesienią 2008 roku wydawnictwo 
Znak wydało album „ Tomek Sikora - Światłoczuły“ zawierający kilkaset 
fotografii oraz kilkadziesiąt anegdot Tomka Sikory. Lata 2009 – 2010 to 
praca nad albumem „Chopin. Nastroje kompozytora w fotograficznych 
obrazach Tomka Sikory“. W roku 2011 wydaje albumy : „Męskie granie“, 
„Album“, „Genius Loci“ oraz książeczkę dla dzieci „ Bajko-Nurki “, która 
powstała w grupie kilkunastu twórców, a także 365 stronicowy kalendarz 
na zawsze „Twarzowa kolekcja“.2012 rok to uwieńczenie 7 lat pracy nad 
390 stronicowym albumem o metrze paryskim, "213 km. pod Paryskim 
brukiem". 
W 2014 roku wydaje albumy: ,,Cztery po roku" w którym pokazuje Polskę 
swoich marzeń, ,, Flow" ,,Minął wiek “ oraz ,,Istanbul – street 
photography“. Najnowsze projekty w 2015 to kontynuacja fotografii 
ulicznej I filmów o życiu ulicy. 
 !


