AKT OPTISCHE VERFÜHRUNG
Akt Pokusa patrzenia

Arkadiusz Sędek

Optische Verführung
Das Beobachten von Menschen und der Versuch, sie in bestimmten Situationen festzuhalten, sind für Arkadiusz

Die Absicht wird jedoch spätestens in dem zusammengestellten Photozyklus deutlich. Zubkov tanzt und fächert

Sędek gewissermassen ein Spiel. Er ist ein stiller Beobachter mit wachen Augen. Seine Art, sich zu artikulieren,

gleichzeitig. Sein Körper erscheint im Vordergrund, seine Arme und die Fächer erzeugen Bewegung. Sie assoziieren

weiterzugeben wonach er sucht, zeigt er am besten in seinen Arbeiten, deren Sprache durch Klarheit und Zurück-

kaum sichtbare Flügel. Es entsteht ein Kontrast der Werte: die Nacktheit – dämonisch, die Flügel – engelhaft. Das

haltung gekennzeichnet sind. Der Ausdruck der Arbeiten basiert zweifellos auf seinem technischen Können. Seine

Model mit seinen sichtbaren Muskelpartien wirkt wie eine Plastik. Unweigerlich entsteht eine Auseinanderset-

künstlerischen Ideen fallen durch Transparenz auf, durch die bis ins letzte Detail durchdachte konzeptionelle

zung mit der antiken Skulptur der Renaissance.

Gestaltung.

Ein besonderes Kapitel im Schaffen von Arkadiusz Sędek sind seine Leinenarbeiten. Darin begibt er sich auf die Su-

Arek´s Kompositionen haben einen hohen ästhetischen Anspruch. Die Silhouetten der Körper werden vor ihrem

che nach einer neuen Wiedergabe– und Ausdrucksform seiner Werke.

dunklen Hintergrund vom Licht betont. Es treten subtile Gestalten oder Körperpartien heraus. Der Künstler spielt

Rein technisch gesehen, bedient er sich einer Methode, die sich auf Dekalkomanie stützt. Er sagt selbst dazu: „Mei-

bewusst mit dem Licht. Auf diese Art malt er die Konturen eines Körperteils. Ein Hauch des Lichts auf der zarten

ne Leinen sind ein Mittelding, das zwischen Gemälde und Photographie liegt.“ Letztendlich hat er Recht. Insbeson-

Haut – poetisch, ein ausdruckstarkes Mittel. Durch seine intensive Objektstudie kommen subtile Linien und Bögen

dere in diesen Arbeiten verbindet der Photograph und Maler seine beiden künstlerischen Begabungen; sowohl die

zum Vorschein – Landschaften unseres Körpers. Eine gelungene Verführung des Objektivs.

Photographie, als auch die Malerei. Im Einklang stellen sie etwas Aussergewöhnliches dar. Das Motiv befindet

Die Photographien sind in ihrem Werdeprozess der Malerei sehr verwandt. Dies wird um so verständlicher, wenn

sich Mitten im grossen, weissen Leinentuch. Es ist eingegrenzt durch einen ungleichmässigen Rahmen. Gerade

man sich bewusst wird, dass der Künstler sowohl Maler wie auch Photograph ist.

der Rahmen und das Leinen sowie die künstlerische Vollendung der Aufnahme verursachen eine assoziative Verbin-

Die Akte des Tänzers Michail Zubkov erzeugen eine völlig andere Atmosphäre. Hier handelt es sich um ein raffiniertes

dung mehr zum Gemälde, als zur Photographie. Die Stimmung ist sehr subtil, ausgewogen und ruhig. Ausgerechnet

Spiel zwischen dem Künstler und dem Tänzer. Während der Photosession tanz Zubkov. Arkadiusz begibt sich in seine

die weiche Linie und Verschwommenheit der Motive füllen die Frauenakte mit Poesie und Nostalgie.

Rolle des stillen und aufmerksamen Beobachters. Der Tänzer arrangiert und choreographiert seine Akte selbst.

In dieser Atmosphäre präsentieren sich die Frauen in ihrer nackten Schönheit, jedoch in der eigenen Welt versun-

Bemerkenswert ist der Stimmungswechsel. Es kommt Bewegung auf. Auf einmal betrachtet das Auge nicht nur die

ken. Für das Auge des Betrachters nicht so nah greifbar, jedoch…

Ästhetik und Poetik, sondern das Zusammenspiel von Tanz und Requisite. Die Stimmung ist provokativ. Zunächst.

unbeschreiblich anmutig – eine optische Verführung.

Ein bis zwei Fächer erzeugen die Atmosphäre. Ein Mann bemächtigt sich der weiblichen Attribute. Ungewöhnlich
und irritierend, selbst in der heutigen Zeit.

Daria Kupka-Simon, Ars Cracovia
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Pokusa patrzenia

ARKADIUSZ SĘDEK
Obserwowanie ludzi oraz próba ich zilustrowania, są w pewnych

Mężczyzna wchodzi w posiadanie żeńskich atrybutów. Nawet w dzi-

okolicznościach dla Arkadiusza Sędka jakby zabawą – hobby. Arek

siejszych czasach jest to rzadko spotykane i irytujące zjawisko. Za-

z natury, jest cichym obserwatorem o uważnym spojrzeniu. Swój

mierzenie tancerza zostaje ujawnione trochę później, w zestawionym

sposób wymowy, odzwierciedlenia czegoś poszukiwanego, wyraża

Geboren 1973 in Nowiny bei Kielce. Mit 18 Jahren fährt er für mehre-

Urodził się w Nowinach koło Kielc w 1973 r. Mając 18 lat wyjechał

cyklu fotografii. Zubkov tańczy wachlując. Jego postać widoczna jest

re Jahre nach Italien. In Rom präsentiert er seine Photomappe beim

do Włoch. W Rzymie zaprezentował swoją mapę z fotografiami

najlepiej w swoich pracach, dla których zarówno przejrzystość, jak

na pierwszym planie, ramiona i wachlarze znajdują się w ruchu. Sy-

Instituto Italiano di Fotografia. Er wird sofort ins zweite Lehrjahr

w Instituto Italiano di Fotografia i został przyjęty od razu na

i powściągliwość stanowią charakterystyczne cechy.

tuacja ta stwarza asocjację prawie niewidocznych skrzydeł. Nastę-

aufgenommen. Später lebt er in Rom und Mediolan. Dort arbeitet

drugi rok. Pracował dla takich agencji mody jak: Elite, The Luxe,

Wymowa tych prac bazuje na technicznych i twórczych umiejęt-

puje kontrast wartości: nagość – symbol demoniczności, skrzydła

nościach artysty. W jego pomysłach zauważalna jest precyzja kon-

– symbol anielskości. Widoczne partie muskulatury tancerza oddają

er für Modeagenturen wie „Elite“, „The Luxe“, „Why–Not“. Für die

Why-Not. Z magazynu Best Looking otrzymał propozycję sfoto-

cepcji, przemyślana do ostatniego szczegółu, a kompozycje speł-

wrażenie plastyczności. Automatycznie nasuwa się skojarzenie po-

Zeitschrift „Best Looking“ fotografiert er die Kollektion „Gieffeffe“

grafowania kolekcji dla projektanta Gianfranco Ferre Gieffeffe.

niają wysokie estetyczne wymagania. Kontury ciał znajdujących się

wrotu do rzeźby antycznej w epoce renesansu.

von Gianfranco Ferre. Gleichzeitig lehrt er Modefotographie in Net-

W tym samym czasie wykładał również fotografię mody w Net-

na ciemnym tle, artysta podkreśla światłem. Wyłaniają się subtelne

Szczególnym rozdziałem twórczości Arkadiusza Sędka są jego pra-

tuno und Rom. Nach sieben Jahren kehrt er nach Polen zurück, um

tuno i Rzymie. Po siedmiu latach wrócił do Polski, konkretnie do

postaci oraz poszczególne partie ciała. Artysta celowo igra ze świat-

ce na płótnach, w których to artysta poszukuje nowej formy wyrazu

an der Universität in Kielce am Institut der Schönen Künste Malerei

Krakowa.

łem. W taki oto sposób maluje zarysy anatomicznych fragmentów.

i interpretacji. Czysto technicznie posługuje się metodą dekalkoma-

zu absolvieren. In Polen arbeitet er ebenfalls für große Modezeit-

Po raz pierwszy w historii zrobił cykl portretów wszystkich wy-

Jakby powiew światła na delikatnej skórze. Poprzez intensywne

nii. Arek ujmuje to w następujący sposób: „Moje płótna są czymś

schriften wie „Madame Figaro“, „Gala“ und „Oliwia“. In Krakau por-

kładowców Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,

studia obiektu wyłaniają się subtelne linie i łuki – pejzaże naszego

pomiędzy obrazem a fotografią.” Trzeba przyznać, że ma rację.

ciała, stanowiąc udane uwodzenie obiektywem.

Szczególnie w tych pracach łączy malarz i fotografik swoje arty-

traitiert er die Schauspieler des bekanntesten polnischen Kabaretts

który wisi na drugim piętrze jej gmachu.

Fotografie te podczas procesu powstawania są w znacznym stopniu

styczne zdolności: fotografię i malarstwo. Siła i nadzwyczajność tych

„Piwnica pod Baranami“ (Keller unter den Widder). Zum ersten Mal

Fotografował artystów Piwnicy pod Baranami.

spokrewnione z malarstwem. Świadomość faktu, że artysta jest za-

prac wynikają z atmosfery harmonii. Po środku dużej, białej płachty

fotografiert Sędek die Pädagogen der Staatlichen Theaterhochschule

Ukończył Instytut Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Kielcach.

równo fotografem, jak i malarzem, wyjaśnia wrażliwość tych prac.

został umieszczony motyw, ograniczony „ramą”, przypominającą

in Krakau, sowie die bekanntesten polnischen Theaterschauspieler.

Również w Polsce pracował dla znanych magazynów: Madame Fi-

Akty ukazujące tancerza Michaiła Zubkova, stwarzają całkiem

nierównomierne pociągnięcia pędzla. Właśnie ta rama i płótno oraz

Er verzichtet dabei auf die Erhabenheit solcher Portraits, und gibt

garo, Gala i Oliwia.

odrębną atmosferę. Chodzi tutaj o wyrafinowaną rozgrywkę po-

obróbka artystyczna ujęć są łącznikiem, przybliżającym te prace bar-

die berühmten Personen sehr privat und natürlich wieder. Zu sei-

W swej twórczości przełamuje barierę tradycji, rezygnując ze

między artystą a tancerzem. Podczas sesji fotograficznej Zubkov

dziej do obrazu aniżeli do fotografii. Klimat w nich jest bardzo sub-

nen Fotoprojekten gehören auch Werbekampagnen von polnischen

wzniosłości portretów, podkreślając prywatność i naturalność

tańczy, Arkadiusz natomiast przejmuje rolę cichego i uważnego ob-

telny, wyważony i spokojny. Dzięki łagodnej linii oraz „mglistości”

serwatora. Tancerz sam realizuje aranżację i choreografię własnych

motywów, akty napełnione są nostalgią i poezją.

Musikern sowie die Cover ihrer Platten. Das Hauptmotiv in den Bil-

ważnych osobistości. Do fotograficznych projektów Arkadiusza

aktów. Następuje zmiana nastroju fotografii. Zostaje wprowadzony

W takiej oto atmosferze prezentowane są kobiety w pięknym obna-

dern von Arkadiusz Sędek ist der Mensch mit seinen verschiedenen

Sędka należą kampanie promocyjne polskich gwiazd sceny mu-

ruch. Nagle oko obserwatora koncentruje się nie tylko na estetyce

żonym uroku, zanurzone jednak w swoim własnym świecie.

Antlizen und Charakteren. In seinen Arbeiten versucht der Künstler,

zycznej oraz projekcja okładek na ich płyty.

i poetyce, lecz na grze pomiędzy tańcem a rekwizytami. Klimat sta-

Dla obserwatora niedostępne, aczkolwiek piękne i pełne wdzięku.

die Malerei mit Fotographie zu verbinden, etwa indem er Frauenakte

Człowiek, w zróżnicowanym charakterze i obliczu – stanowi głów-

je się prowokujący. Na pierwszy rzut oka.

Swoista pokusa patrzenia.

mit Hilfe von Abziehbildern auf ein locker hängendes Leinen über-

ny motyw prac artysty. W swoich pracach artysta łączy malarstwo

trägt. Immer mehr beschäftigt er sich mit dem Medium Film.

z fotografią. Coraz bardziej pasjonuje go nowe medium – film.

Tancerz posługuje się najpierw jednym, później dwoma wachlarzami.

Daria Kupka-Simon, Ars Cracovia
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Preise und Auszeichnungen:
1990 – Photographiewettbewerb „Alte Kielce“;
1991 – IV. Schau der Amateurfotographie;
2005 – Sacrum – Profanum, Verlag „Dedal“;
2007 – Auszeichnung bei der Gesamtpolnischen Schau der
Dokumentarfilmen für seinen Film: „Kielczanin? Wer ist das?“

Nagrody i wyróżnienia:
1990 – Konkurs fotograficzny „Stare Kielce“;
1991 – IV. Przegląd Fotografii Amatorskiej w Kielcach;
2005 – Sacrum – Profanum, Wydawnictwo „Dedal“;
2007 – Wyróżnienie Honorowe w Ogólnopolskim Przeglądzie
Form Dokumentalnych za film: „Kielczanin? A kto to?“

Kunstsammlungen
Staatliche Theaterhochschule in Krakau;
Piwnica pod Baranami in Krakau;
Galerie Dwa Światy in Krakau.
Residenz des Generalkonsuls der Republik Polen in Köln
Karnavalsgesellschaft Grosse Kölner, Köln

Prace w zbiorach
PWST w Krakowie;
Piwnica pod Baranami, Kraków;
Galeria Dwa Światy, Kraków.
Rezydencja Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii
Towarzystwo Karnawałowe Grosse Kölner w Kolonii

Arkadiusz Sędek nahm an ca. 30 Ausstellungen teil.

Arkadiusz Sędek brał udział w około 30 wystawach w kraju i za granicą.
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