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Antoni Rut w zdumiewający 
sposób porusza się w obszarze współ-
czesnej fotografii. Udaje mu się podą-
żać własną drogą i stale modyfikować 
język fotograficznego przekazu.

Patrząc na jego obrazy, foto-
gramy zauważamy, że mamy do czy-
nienia z czystą wyobraźnią pozwala-
jącą udanie odtwarzać mechanizmy 
podświadomości, snu, kolejnych fal i 
impulsów rzeczywistości, zdumiewają-
cych wizji. Jest w tych barwnych zapi-
sach pewna tajemnica, której rozwikłać 
nie można. W tej twórczości wszystko 
jest odkrywaniem i wszystko jest po-
szukiwaniem. Wydaje się, że kluczem 
do tych zdarzeń fotograficznych jest 
znajomość świata, jego umiłowanie 
zderzone z wyobraźnią, przeżycie, któ-
re przekształca się we wzruszenie. 
Autor przekazuje nam prawdę o ota-
czającym nas świecie i prawdę o sobie, 
odbitą i zwielokrotnioną w wielu o-
brazach. Przy tym imponuje szerokim 
spektrum tematyczno-malarskim, nie-
powtarzalnością poetyckiego widze-
nia i siłą artystycznego wyrazu. W je-
dnolitych, kunsztownie rozbudowa-
nych i utrzymanych konsekwentnie do 
końca obrazach, zadziwia prostota i 
śmiałość zarazem w ukazywaniu poe-
tyckich krajobrazów. Dzięki sile wyo-
braźni, poetyckiej maestrii jawią się 
nam przed oczyma zadziwiające ta-
jemnicze linie, meandry, kolorowe pa-
sy, układające się w słowa, zwrotki, li-
ryczny język, w malarski utwór, w 
wiersz. Te fotografie kontaktują z nami. 
Przez to istnieje duchowa łączność 
między autorem, a jego odbiorcami. 
Fotografia Antoniego poza metaforą, 
ścisłością, operuje jeszcze barwnym 
obrazem i ma wszechstronniejsze mo-
żliwości dotarcia do człowieka poprzez 
emocje, poczucie piękna, aluzje.

“Przestrzeń 
poza przestrzenią”



Do najpiękniejszych zabie-
gów dokoła fotografii należy odświe-
żanie powszechnie używanych sche-
matów artystycznych. Najpospolitsze, 
najbardziej znane obrazy, jak twarze, 
które ogląda się co dzień, odkrywają 
nagle niespodziane znaczenie i olśnie-
wają potęgą utajonego życia. Wydo-
bywa się z głębokich złoży to, czego 
słowa nie zdołały wyrazić. Jak to się 
dzieje, poucza analiza artystycznie 
wymownej i zarazem głębokiej, eks-
presyjnej fotografii Antoniego Ruta. 
Analiza posługiwania się obrazem, któ-
ra nierozerwalnie związana jest z na-
uką spostrzegania i myślenia. Czło-
wiek w swojej twórczości, w swoim 
poszukiwaniu piękna przybliża się 
zaledwie do harmonii, która istnieje w 
przyrodzie. Rut umie obserwować 
piękno przyrody i rozkoszować się nim.

W nowych, śmiałych formach 
wypowiada szczere przeżycia artys-
tyczne. Wyzwolony z rutyny i sche-
matyzmu dąży do swobody wyrazu. Je-
go uduchowiona, wizjonerska, eksta-
tyczna fotografia wyrasta ponad różne 
doktryny. Ma jakiś urok świeżego prze-
życia, czystości kolorytu, jaki oko foto-
grafika zdobywa w zetknięciu ze świa-
tem rzeczywistym.

Twórczość Antoniego, jego fo-
tografowanie to wędrowanie ku odda-
lonemu horyzontowi przez trudny do 
rozpoznania krajobraz, to droga ku 
nieznanemu.
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ANTONI RUT
jest zawodowym fotografem, Mistrzem Rzemiosła Artystycznego, członkiem 
Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów 
Fotografików, Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, 
EkoArtu. Klasyk fotografii  krajobrazu, czystej fotografii, wyrafinowanego 
warsztatu, specyficznego gatunku nacechowanego pełnią światła i wirującym 
powietrzem wypełniającym obraz nieba. Wsłuchuje się w siebie, w swoje 
wnętrze, w swoją duszę i serce by lepiej, pełniej, głębiej „oddać” w swoich 
fotografiach piękno przyrody.
Swoje prace prezentował 761 razy m.in. w 60 wystawach indywidualnych (60 
tytułach) eksponowanych w muzeach i galeriach w Polsce oraz Francji, Belgii, 
Holandii, Hiszpanii, Danii, Słowenii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Chinach na 
Ukrainie i Węgrzech a przede wszystkim we własnej Galerii fotografii „Foto-
plastykon” w Poznaniu, której uroku dodawał stojący w niej ponad 50 lat 
fotoplastykon kiedyś służący do oglądania przezroczy stereoskopowych. 
Wziął udział w 218 wystawach zbiorowych. Zorganizował i był kuratorem 287 
wystaw w Polsce i zagranicą. W latach 1996-1999 pełnił funkcję wiceprezesa 
Okręgu Wlkp. Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, w latach 1999-
2002 sekretarza, a w latach 2002-2005 wiceprezesa Okręgu Wielkopolskiego 
Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 2003-2005 pełnił funkcję 
wiceprezesa a od 2009 r. prezesa Oddziału Poznańskiego a w latach 2009-
2015 członka Zarządu Krajowego Związku Artystów Plastyków. Obecnie pełni 
funkcję prezesa Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków.
Jest pomysłodawcą i organizatorem piętnastu edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotografii „Przestrzeń wyobraźni”, dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Salonu 
Fotografii „My Koziorożce” oraz pięciu edycji Poznańskiego Salonu „Robinso-
nada”. Jest organizatorem sześciu poznańskich edycji Ogólnopolskiego Festi-
walu Diaporam Cyfrowych. Jest autorem albumu fotografii „Wierzby wielko-
polskie”. Przez osiem lat prowadził kursy fotografii, na których już ponad 
pięciuset słuchaczom wpoił zasady artystycznego spojrzenia na otaczającą 
rzeczywistość i przedstawiania wizji i przemyśleń w nowatorski niespotykany 
dotąd sposób.
W 2003 roku otrzymał Srebrny Medal Fotoklubu RP „Zasłużony dla Fotografii 
Polskiej”. W 2010 roku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Medalem „Gloria Artis”. W roku 2012, w roku jubileuszu 45-lecia 
pracy artystycznej Zarząd Województwa przyznał Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. W roku 2013 odznaczony 
został przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
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