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„... Przy tak nieustannej, jednoosobowej i całkowicie nieopłacanej aktywności prospołecznej,
z której dumne byłoby każde stowarzyszenie, prowadzi Galerię „Fotoplastykon”, w której przez 23
lata eksponowany był zabytkowy fotoplastykon. Galeria nie była działalnością gospodarczą
i istniała wyłącznie dzięki zamiłowaniu Antoniego Ruta do fotografii trójwymiarowej. Nie znam
takiego klubu czy stowarzyszenia fotograficznego w Polsce, którego członkowie bez jakiejkolwiek
dotacji prowadziliby tak szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Osoba Antoniego Ruta jest
przykładem niespotykanej pasji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego XXI wieku
i zastępuje zlikwidowane wskutek kapitalistycznych reguł rynku legendarne Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne.
(...) Reasumując, na twórczą aktywność Antoniego Ruta składa się zarówno jego dorobek
artystyczny, jak i organizacyjny. Bardzo trudno rozstrzygnąć, który z nich ma poważniejszą rangę w
kulturze kraju. Jednak jedno jest pewne: dopiero całość jego aktywności tworzy niepowtarzalną
sylwetkę człowieka, bez reszty oddanego polskiej kulturze wizualnej...”

Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Cytaty ze wstępu do ksiażki pt.:„ANTONI RUT – artysta fotografik, potęga pracy organicznej”.
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Pierwsze zapiski o oglądaniu obrazów przestrzennych pochodzą z końca XVI wieku, kiedy to
Jacopo Chimenti da Empoli narysował dwa obrazy tej samej osoby widzianej jakby z dwóch
punktów. Opisał to włoski fizyk Giambattisto della Porta w 1593 r. Dopiero w 1832 r. sir Charles
Wheatstone, fizyk angielski skonstruował stereoskop zwierciadlany. Było to urządzenie do
oglądania dwóch obrazków dające w efekcie złudzenie oglądania jednego przestrzennego obrazu.
Jednak rozwój stereoskopii nastąpił dopiero po wynalezieniu fotografii. Pojawiły się aparaty
skrzynkowe na płyty z urządzeniami do przesuwania ich względem fotografowanego obiektu, jak
np. aparat Latimera Clarka z 1853 r. Następne, to aparaty składające się z dwóch aparatów jak np.
aparat Francuza Jamina z 1859 r., który umożliwiał fotografowanie obiektów będących w ruchu.
Następnie pojawiły się aparaty posiadające dwa obiektywy jak np. składany stereoskopowy aparat
na błonę zwojową „Stereo-Hawk-Eye” z 1898 r. firmy Eastman Kodak Co.
David Brewster udoskonalił stereoskop Charlesa Wheatstona i pokazał w 1851 r. na światowej
wystawie w Londynie. Urządzenie było bardziej praktyczne jednak było dość ciężkie. W 1861 r.
Amerykanin Oliver Wendell Holmes wykorzystał zasadę stereoskopu Brewstera, skonstruował
lekki i tani stereoskop ręczny, dzięki któremu w latach sześćdziesiątych XIX wieku stereoskopia
zyskała wielką popularność. Zaczęto poszukiwać innego sposobu prezentowania fotografii
stereoskopowych. W roku 1866 Alois Polanecky zbudował urządzenie złożone z 25 stereoskopów.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku August Fuhrmann udoskonalił urządzenie Polanecky'ego.
W ten sposób powstały pierwsze fotoplastykony nazwane Kaiser-Panorama. Były to 25. ścienne
bębny pozwalające 25. osobom na równoczesne oglądanie przezroczy stereoskopowych.
Zorganizowano wypożyczalnie, dostarczające setkom fotoplastykonów w Europie zestawy
fotografii czarno-białych, w sepii oraz ręcznie kolorowanych przezroczy pokazujących widoki
z odległych krajów oraz wydarzenia bieżące. Później z powodu powstania kina i rozpowszechnianiu pism ilustrowanych, fotoplastykony i fotografia stereoskopowa odeszła w zapomnienie. Do roku 1955 działała już tylko jedna panorama w Wiedniu. Do naszych czasów
przetrwało niewiele takich urządzeń także w Polsce.
Marzenia o oglądaniu obrazów przestrzennych zawsze towarzyszyły człowiekowi. Najpierw
były to obrazy rysowane, potem były to fotografie stereoskopowe oglądane w przeglądarkach oraz
na ekranach dzięki filtrom barwnym i polaryzacyjnym. Zanim nastąpiła era fotografii cyfrowej
Władysław Rut 7.04.1975 r. zgłosił do Urzędu Patentowego PRL „Sposób uzyskiwania trójwymiarowego widzenia w oglądaniu stereoskopowych obrazów większych w istniejących
systemach telewizyjnych” (Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 8 /62/ 1976 Warszawa). Niestety,
w tym czasie badania nad telewizją stereoskopową prowadzone były w ZSRR (Gazeta Zachodnia
18-19.09.1976). Dzięki przyjaźni PZPR z ZSRR nie można było rozwijać polskich wynalazków nie
tylko w dziedzinie telewizji stereoskopowej ale również w lotnictwie, przemyśle samochodowym
i innych. Obecnie dzięki cyfrowemu zapisowi światła tworzenie obrazów przestrzennych i oglądanie ich na ekranach podręcznych aparatów fotograficznych oraz telewizji trójwymiarowej stało
się codziennością.
Fotoplastykon, który działał w Poznaniu składał się z 24 okularów umożliwiających oglądanie
24 osobom 48 przezroczy. W kolistej obudowie za pomocą układu pasków poruszanych kołem
zamachowym uruchamianym silnikiem elektrycznym przesuwały się przezrocza lub fotografie.
W Poznaniu fotoplastykon działał przed wojną przy ul. Piekary, a później po wojnie przy ul. Św.
Marcin 53. Na początku lat 70. Władysław Rut zafascynowany fotografią stereoskopową ocalił to
urządzenie od zapomnienia. Pokazywał w fotoplastykonie nie tylko przedwojenne fotografie
stereoskopowe, ale również fotografie prezentujące wydarzenia współczesne. Fotografie
wykonywał Sputnikiem (6x6 cm) oraz małoobrazkowym aparatem Belplasca. W roku 1982
urządzenie przejął Antoni Rut, który fascynację fotografią trójwymiarową odziedziczył po ojcu.
Fotoplastykon działał w Poznaniu do października 2005 r.
W tej książce opisana jest historia poznańskiego fotoplastykonu w latach 1982 - 2012.
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Galerię Fotoplastykon stworzyłem w miejscu, w którym ponad pięćdziesiąt lat przetrwało
urządzenie zwane fotoplastykonem. To od niego Galeria przyjęła nazwę. Fotoplastykon dawał
odpowiednią atmosferę przebywania nie tylko ze sztuką ale również z „historią” fotografii.
Przez lata obserwowałem jak moi rodzice Zofia i Władysław Rut usiłowali utrzymać fotoplastykon pomimo spadku zainteresowania takim sposobem oglądania świata. Zamiłowanie
rodziców, a zwłaszcza mojego ojca członka ZPAF, AFIAP do fotografii stereoskopowej oraz do
fotoplastykonu tak na mnie wpłynęło, że ja również postanowiłem utrzymywać ten „kawałek historii
fotografii”. Urządzenie to jest ogniwem w ewolucji fotografii. Należy do zjawisk kultury rozrastającej
się przez pomnażanie zjawisk i wartości nadchodzących wraz z rozwojem i ewolucją techniki.
Dawne wytwory kultury i techniki nie są przez nowe ani skutecznie zastępowane, ani też na ich tle
nie wydają się być wytworami zbytecznymi. Fotoplastykon może istnieć dziś również obok świata
komputerów i wszechobecnej fotografii cyfrowej. Fotoplastykon dla mnie jest „kawałkiem” historii
fotografii. Kontynuacją fotografowania w tej technice. Przywiązaniem do starego sprzętu i kontynuowaniem rodzinnych tradycji. Sentymentem, ale również pośrednikiem pomiędzy mną twórcą
obrazów stereoskopowych („Impresje światłem pisane” 1994, „W świetle lasera” 1995), a widzem
chcącym zobaczyć światło nie tylko na płaskim zdjęciu, ale również zawieszone w przestrzeni.
W Galerii organizowałem wernisaże fotografii autorów znanych i nieznanych oraz ogólnopolskich konkursów takich jak m.in. „Biennale Fotografii Górskiej” z Jeleniej Góry, „Portret”
z Trzcianki, „Salon Fotografii Artystycznej” z Żar, „Cyberfoto” z Częstochowy. W Galerii Fotoplastykon wymyśliłem, zorganizowałem i od dwunastu lat prowadzę (obecnie w internecie
przy współudziale WBPiCAK) Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Przestrzeń wyobraźni”.
Głównym elementem konkursu były, przez pierwsze pięć lat, comiesięczne spotkania warsztatowe, w trakcie których wspólnie z Januszem Kostrzewskim (ZPAF, Fotoklub RP) i Leszkiem
Lesiczką (Stowarzyszenie Pryzmat) ocenialiśmy nadesłane fotografie. Autorzy – uczestnicy tych
spotkań mieli możliwość konsultacji z prowadzącymi fotografikami a przez to sukcesywne
podnoszenie swoich umiejętności. Najlepsze zdjęcia z tych comiesięcznych spotkań były raz
w roku poddane ocenie profesjonalnego jury i zaprezentowane w formie finałowej wystawy. Ze
względu na to, że w 2005 roku zrezygnowałem z lokalu, konkurs przeniosłem do internetu co
w sumie wyszło na dobre całemu przedsięwzięciu. Konkurs stał się ogólnopolskim. Obecnie
zamiast spotkań „na żywo” wszystkie nadesłane fotografie otrzymują recenzję. Tak więc napisałem
tysiące recenzji, które pozwoliły amatorom i miłośnikom fotografii spojrzeć na nią nie tylko jak na
osobistą pamiątkę, lecz jak na dzieło sztuki. X edycja odbyła się w 2010 r. pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Poznania i eksponowana została w Galerii Miejskiej Arsenał
w Poznaniu. W Galerii Fotoplastykon swój początek miał również wymyślony i zorganizowany
przeze mnie, trwający dziesięć lat Ogólnopolski Salon Fotografii „My Koziorożce”. Poza tym
zorganizowałem przy współudziale kina „Muza” sześć poznańskich edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych
Dziś, ze względu na brak lokalu, w działaniach Galerii Fotoplastykon pomagają zaprzyjaźnione
liczne instytucje, galerie i muzea.
Dodam, że nigdy nie byłem etatowym pracownikiem domów kultury, miejskich galerii czy
muzeów. Galeria „Fotoplastykon”, w której eksponowany był przez 23 lata zabytkowy fotoplastykon
nie była działalnością gospodarczą, istniała wyłącznie dzięki mojemu zamiłowaniu do fotografii
trójwymiarowej. Wszystkie działania wynikały z mojej pasji artystycznego zapisywania na
światłoczułym papierze ulotnych chwil, nostalgicznych miejsc, skrywanych dążeń i namiętności
człowieka oraz potrzeby umożliwienia wielu artystom konfrontacji na polu kultury i sztuki.
A fotoplastykon? Ostatnią efektowną prezentację miał w czasie 6. Biennale Fotografii w Starym
Browarze w 2009 roku. Teraz czeka na lepsze czasy. Czy się doczeka...?
Antoni Rut
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Pod koniec 1982 r. rozpocząłem prezentowanie fotografii stereoskopowych pochodzących z dawnych lat kiedy to
fotografia stereoskopowa była dość dużą atrakcją. Pokazywałem fotografie z Francji, Szwajcarii, Indii, Afryki i inne.
Prezentowałem również fotografie stereoskopowe wykonane przez mojego ojca Władysława Ruta wykonane w czasie
rzeczywistym m.in. Fotografie pokazujące uroczystości związane z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski a przede
wszystkim podróże naszego Papieża Jana Pawła II. Rozpocząłem również pokazy fotografii trójwymiarowej na ekranie.
To było 30 lat temu.
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Dawne przezrocza stereoskopowe (1982 - 2005).

Antoni Rut „Poszukiwania” (1981).

Pierwsza wystawa pokazana w Galerii Fotoplastykon (1983) to moja indywidualna wystawa „Poszukiwania” eksponowana wcześniej w Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1981), następnie w Galerii Fotografii Fotoplastykon (1983), w Galerii Oskard w Koninie (1988), w DK w Chodzieży (1988). Prace eksponowane były również na
wystawie „Wspomnienia” PTF (1982) oraz na wystawie fotografii „Retrospektywa” z cyklu „Twórcy Poznańscy prezentują” w Pałacu Kultury w Poznaniu (1989).

Antoni Rut „Poszukiwania” (1983).
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Fotografie stereoskopowe (3D) Władysława Ruta. Kardynał Stefan Wyszyński i Kardynał Karol Wojtyła w czasie obchodów Jubileuszu Chrztu Polski
oraz Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II. Stereopara krzyżowa. Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym okiem na lewą fotografię
a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.
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Władysław Rut. Przezrocza stereoskopowe (1982 - 2005).

Następną wystawą w Galerii Fotoplastykon (1983) była moja VII indywidualna wystawa, w której poruszyłem
problemy ludzi niewidomych. Ludzi żyjących wśród
nas a nie zawsze zauważanych i traktowanych w odpowiedni i należyty sposób. Wystawa „Żyją wśród nas”
eksponowana była po raz pierwszy w PTF w Poznaniu (1979) a później m.in. w Galerii „Oko” w Poznaniu
(1980), KMPiK w Olsztynie (1980), AWF w Poznaniu
(1981), w Pałacu Kultury w Poznaniu (1981). Prace
z tej wystawy zdobyły I Nagrodę w konkursie „Żyją
wśród nas” w W.D.K. w Koninie (1983). Eksponowane
były również na wystawie „Wspomnienia” w PTF
(1982), na „Wystawie Fotografii” PTF (1986), w Strasburgu we Francji (1988) oraz na wystawie fotografii
„Retrospektywa” z cyklu „Twórcy Poznańscy prezentują” w Pałacu Kultury w Poznaniu (1989).

Antoni Rut „Żyją wśród nas” (1983).
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Fotografia stereoskopowa (3D). Antoni Rut „Wybrzeże Morza Czarnego w Rumunii” (1983). Stereopara krzyżowa. Można zobaczyć przestrzeń
bez okularów patrząc prawym okiem na lewą fotografię a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Stereopara krzyżowa. Fotografia stereoskopowa (3D). Antoni Rut “Wycieczki po Polsce - Białystok i Puszcza Białowieska” (1983). W tej publikacji
podaję daty pierwszej projekcji. Wszystkie tytuły pokazywane były kilkakrotnie.

Patrząc na stereopary krzyżowe można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym okiem na lewą fotografię
a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Najlepiej zrobić zeza (np. patrząc na palec umieszczony pomiędzy
oczami a fotografią). Należy skupić uwagę na wybranych wcześniej elementach obrazów i zabrać palec z widoku.
Zmieniając natężenie zeza doprowadzić do zlania się dwóch obrazów. Należy obserwować jedynie środkowy,
trójwymiarowy obraz. Początkowo obraz jest nieostry, lecz nie należy z tym walczyć. Trzeba skupić się jedynie na
prawidłowym nałożeniu się obrazów. Obraz sam się wyostrzy. Proszę nie męczyć oczu. Po krótkiej przerwie ponowna
próba może się udać.

Na początku działania Galerii Fotoplastykon priorytetem były pokazy fotografii trójwymiarowej nie tylko w urządzeniu
nazywającym się fotoplastykon ale również na ekranie. Na ekranie przestrzeń była bardziej widoczna. Wydawało się, że
pokazywane przedmioty, można chwycić w rękę. Pokazom fotografii trójwymiarowej towarzyszyły wystawy fotografii
często na ten sam temat. Na początku były to moje indywidualne wystawy fotografii i malarstwa. Z czasem w większości
były to wystawy wspólne z kolegami z różnych związków twórczych oraz wystawy indywidualne autorów znanych
i nieznanych jak również wystawy pokonkursowe organizowane przez zaprzyjaźnione ośrodki kultury.
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Projekcje przezroczy 3D na ekranie (1982 - 2005)

Antoni Rut. „Wycieczki po Polsce” Wystawa prezentowana w Galerii
Fotoplastykon (1983) w formie pokazu przezroczy stereoskopowych na
ekranie.

Były to dziwne czasy, w których trzeba było starać się o pozwolenie na prezentację swojej twórczości. Urzędów takich już
nie ma. To dobrze. Szkoda tylko, że brak „cenzury” spowodował, że dla wielu wolność wypowiedzi to możliwość
obrażania wszystkiego i wszystkich. Brak dobrego wychowania zauważalny jest na każdym kroku nie tylko sztuki ale
i życia codziennego. Są tacy, którzy uważają, że w dobrym tonie należy użyć w rozmowie kilku wulgaryzmów.

Cenzura
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Jedną z wystaw pokazanych
w Galerii Fotoplastykon (1984)
była moja szósta indywidualna
wystawa „Wspomnienia z Azji
Środkowej” pierwszy raz pokazana w PTF w Poznaniu (1978)
a później m.in. w Galerii Piwnicy
Świdnickiej we Wrocławiu
(1978) w Galerii OKO w Poznaniu (1978), w DKK w Choszcznie
(1980).
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Antoni Rut „Wspomnienia z Azji Środkowej” (1984).

Fotografie stereoskopowe (3D). Antoni Rut „Wspomnienia z Azji Środkowej” (1984). Pierwsza od góry „Pamiry”, w środku „Twierdza Ark”, niżej
„Góry Tien Szan”. Stereopary krzyżowe. Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym okiem na lewą fotografię a lewym na prawą. Jest to
trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Projekcje przezroczy trójwymiarowych (3D) na ekranie (1982 -2005).
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Jedną z wystaw pokazanych w Galerii Fotoplastykon była moja wystawa indywidualna „Dziecko” (1984). W tym okresie
fascynującym mnie tematem było moje dziecko – Krzyś. Wielokrotnie fotografowany, raz był zadowolony a raz miał tego
dość. Wtedy przypominałem sobie jak mój ojciec fotografował moje siostry i najciekawszą była fotografia kiedy zmęczone
modelki wybuchły ogromnym płaczem. Fotografie brały udział m.in. w konkursie „Dziecko” w Rzeszowie (1977),
w „I Biennale Fotografii Artystycznej – Dziecko” RTF w Rzeszowie (1979).
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Antoni Rut „Dziecko” (1984).

W Galerii Fotoplastykon pokazałem również moją 8 indywidualną wystawę „Jej portret” (1984 i 1996) eksponowaną
również m.in. w Galerii OKO w Poznaniu (1979), w Galerii Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu (1980), w Galerii Oskard
w Koninie (1988), w Galerii „P” w Pile (1988). Fotografie brały udział w wystawach zbiorowych m.in. „Kobieta i krajobraz”
w Galerii Dwóch Ścian w Poznaniu (1977), w Mozaice w Poznaniu (1977), na Konfrontacjach w Lublinie (1977), na
Salonie Jesiennym w PTF (1977), w Agorze w Poznaniu (1978), w I Poznańskich Spotkaniach Fotograficznych w PTF
(1978), w „Wystawie Sekcji Artystycznej” w PTF (1980), w „Wystawie jubileuszowej” PTF (1980), w wystawie „Poszukiwania” w PTF (1981), w wystawie „Wspomnienia” w PTF (1982) oraz w wystawie fotografii „Retrospektywa”
z cyklu „Twórcy Poznańscy prezentują” w Pałacu Kultury w Poznaniu (1989).

Antoni Rut „Jej portret” (1984).
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Antoni Rut „Iron Maiden’84”. Fotografia z wystawy oraz projekcji stereo. Galeria Fotoplastykon (1985)

Antoni Rut „Accept”. Fotografia z wystawy i projekcji stereo. Galeria Fotoplastykon (1986).

Wiele wystaw towarzyszyło pokazom przezroczy stereoskopowych. Były to wystawy i pokazy prac powstałych na wielu
imprezach muzycznych m.in: „Iron Maiden’84” (1985), „Rock Arena’85” (1985),„Iron Maiden’86” (1986), „Saxon, Accept”
(1986), „Thomas Anders” (1987), „Metalmania’87” (1987), „Heavy Metal Battle’88” (1988), „Gwiazdy Heavy Metalu”
(1988), „Metalmania’89” (1989).
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Antoni Rut „Iron Maiden, Accept” (1986).

Na scenie zespół Turbo. Fotografia z wystawy oraz projekcji stereo „Metalmania’87”. Antoni Rut, Galeria Fotoplastykon (1987).
Na scenie M. Ostrowska z zespołem Lombard. Fotografia z wystawy oraz projekcji stereo „Rock Arena’85”. Antoni Rut, Galeria Fotoplastykon (1985).

Antoni Rut „Turbo, Lombard” (1985 - 2005).
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Fotografia z wystawy ”Accept”. Galeria Fotoplastykon (1986)

Na scenie zespół Hanoi Rocks. Fotografia z wystawy oraz projekcji stereo „Rock Arena’85”. Antoni Rut Galeria Fotoplastykon (1985).
Na scenie Shakin Dudi. Fotografia z wystawy oraz projekcji stereo „Rock Arena’85”. Antoni Rut Galeria Fotoplastykon (1985).
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Antoni Rut „Hanoi Rocks, Shakin Dudi” (1985 - 2005).

Fotografie stereoskopowe (3D) z wystawy oraz projekcji „Metal Battle’88” (1988).Na pierwszej zespół Slutt,
na drugiej zespół Nasty Savage. Na trzeciej z wystawy „Metalmania’87” zespół Turbo. Autor Antoni Rut.
Stereopara krzyżowa. Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym okiem na lewą fotografię a lewym na prawą.
Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Projekcja przezroczy trójwymiarwych (3D) na ekranie (1988 - 2005).
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Fotoplastykon – czy to już ostatni? (1987).

Następnymi wystawami pokazanymi w Galerii Fotoplastykon
były m.in.: moja 15 indywidualna wystawa „Krajobrazy Polskie
- Tatry”(1985), 18 wystawa indywidualna „Tatry - Dolina Pięciu
Stawów Polskich” (1987 i 1989)
oraz 26 wystawa indywidualna
„Tatry” (1991). Fotografiom konwencjonalnym towarzyszyły pokazy przezroczy stereoskopowych.

Antoni Rut „Krajobrazy polskie – Tatry” (1985).

21

W 1988 r. Galeria Fotografii Fotoplastykon wspólnie z Towarzystwem
Przyjaźni Polsko Francuskiej i Poznańskim Towarzystwem Fotograficznym zorganizowała wystawę poznańskiego środowiska fotografików
(PTF, ZPAF, Pryzmat) w Strasburgu we Francji.

Centrum Targowe w Strasburgu we Francji (1988).
Wernisaż wystawy poznańskich fotografików. Antoni Rut
prezentuje swoje prace Urszuli Niesiołowskiej.
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Centrum Targowe w Strasburgu we Francji (1988).
Fragment ekspozycji. Fotografie Antoniego Ruta.

W Strasburgu (1988).

Centrum Targowe w Strasburgu we Francji (1988).
Fragment ekspozycji.

Fotoplastykon (1988).
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Do prezydenta (1989).

W roku 1996 wyremontowałem lokal oraz elewację zewnętrzną na swój koszt . Nie otrzymałem z tego tytułu żadnej ulgi
w wysokości czynszu.

Do prezydenta (1989).
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W Galerii Fotoplastykon (1990) pokazałem
również moją 25 indywidualną wystawę fotografii „Skansen nad jeziorem Lednickim”. Jak
większość wystaw i ta towarzyszyła pokazowi
przezroczy stereoskopowych o tym samym
tytule. Było to na początku prowadzenia galerii
podstawowym zadaniem w tej kulturalno oświatowej placówce.
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Antoni Rut „Skansen na Lednicy” (1990).

Lekcje w Galerii Fotoplastykon (1982 - 2005).
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Czar fotoplastykonu (1993).

Czar fotoplastykonu (1993).
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Fotografia stereoskopowa (3D). Antoni Rut „Impresje światłem pisane” (1994). Stereopara krzyżowa. Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc
prawym okiem na lewą fotografię a lewym na prawą.

Jeszcze żyje!
Nie wszyscy może wiedzą, że w Poznaniu istnieje i funkcjonuje do dziś salon fotoplastykonu. Jest to urządzenie
widowiskowe pozwalające większej liczbie osób na jednoczesne oglądanie stereoskopowych obrazów fotograficznych.
Członek „Pryzmatu", Grzegorz Bejga odwiedził salon i przeprowadził rozmowę z posiadającym to urządzenie, mistrzem
rzemiosła artystycznego, Antonim Rutem (red.).
Co chciałby Pan powiedzieć czytelnikom „Foto-Zeszytów" na temat historii fotoplastykonu?
Cóż, przyznam się szczerze, że umiejętność wykonania dobrego zdjęcia stereoskopowego jest mi bliższa niż
opowiadanie o historii tego urządzenia. Stereoskopia znana była już w 1832 r. kiedy to sir Charles Wheatstone, fizyk
angielski skonstruował stereoskop. Było to urządzenie do oglądania dwóch obrazków dające w efekcie złudzenie
oglądania jednego przestrzennego obrazu. Jednak rozwój stereoskopii nastąpił dopiero po wynalezieniu fotografii.
Pojawiły się aparaty skrzynkowe na płyty z urządzeniami do przesuwania ich względem fotografowanego obiektu, jak np.
aparat Latimera Clarka z 1853 r. Następnie pojawiły się aparaty składające się z dwóch aparatów jak np. aparat Francuza
Jamina z 1859 r. co umożliwiało fotografowanie obiektów będących w ruchu. Następnie powstały aparaty posiadające
dwa obiektywy jak np. składany stereoskopowy aparat na błonę zwojową „stereo-Hawk-Eye" 6 z 1898 r. firmy Eastman
Kodak Co. Posiadam i fotografuję aparatem Belplasca i Fed oraz szerokoformatowym Sputnik.
Jest wiele sposobów oglądania przezroczy stereoskopowych. Najprostszym i najwygodniejszym są przeglądarki, gdyż
można oglądać przezrocza w każdym miejscu. Innym sposobem jest właśnie fotoplastykon. Jest to połączenie
przeglądarek z mechanizmem przesuwającym przeźrocza przed widzem. Rzadziej spotykanym sposobem oglądania
obrazów stereoskopowych jest anaglif, polegający na robieniu dwóch przezroczy w dwu różnych barwach i nakładaniu na
siebie z rozmyślnym przesunięciem. Ogląda się przez okulary o tym samym zabarwieniu lecz z zamianą stron, co
umożliwia widzenie prawego obrazu przez prawe oko, a lewego przez lewe. Daje to wrażenie przestrzennego widzenia
przezrocza. Druga metoda to rzutowanie na ekran obrazów stereoskopowych przez filtry polaryzacyjne. Stosuję tę
metodę i uważam, że przezrocza stereoskopowe kolorowe oglądane na ekranie należą do najpiękniejszych obrazów
jakie zna fotografia.
Co jeszcze może Pan powiedzieć o fotoplastykonie?
W Poznaniu fotoplastykon działał przed wojną, później po wojnie przy ulicy Piekary, a potem w obecnym miejscu tj. przy
ul. Św. Marcin 53. Na początku lat 70-tych mój ojciec zafascynowany fotografią stereoskopową odkupił chylącą się ku
upadkowi placówkę. Tłumy poznaniaków przestały już oblegać umieszczony w ciemnym pomieszczeniu okrągły mebel
z przesuwającymi się obrazami. Atrakcyjność tego sposobu oglądania ciekawych zakątków świata zaczęła mijać na
skutek rozwoju telewizji Obecnie odbywają się tu wystawy fotografii, a sam fotoplastykon można obejrzeć jako obiekt
muzealny. Włączany jest tylko przy okazjach, jak wizyta TV czy dziennikarzy lub odpłatnie na życzenie zwiedzających.
(...)
Co sądzi Pan o przyszłości fotografii, a fotografii stereoskopowej w szczególności?
Jest dość trudno w tej chwili powiedzieć jak rozwijać się będzie fotografia dalej, gdyż nastąpił nienotowany wcześniej
rozwój techniki. Obecnie możliwe jest praktycznie dowolne i nieograniczone przetwarzanie fotografii zwłaszcza przez
montaż elektroniczny. Posługiwanie się technikami video oraz obrazami generowanymi przez komputer zmienia
całkowicie obraz przyszłości fotografii. A jeśli chodzi o fotografię stereoskopową, też ulega zmianom, czego dowodem są
telewizyjne obrazy stereoskopowe, a być może niedługo szeroko stosowana i ogólnie dostępna holografia.
A co w tym nowoczesnym świecie zrobi fotoplastykon?
Dawne wytwory kultury i techniki nie są przez nowe ani skutecznie zastępowane, ani też na ich tle nie wydają się być
wytworami zbytecznymi. Fotoplastykon będzie się nadal kręcił w Poznaniu tak długo, jak długo nie nadejdzie „pazerny"
kapitalizm, który za m2 powierzchni będzie kazał płacić bajońskie sumy i zniszczy przez to wiele dóbr, których nie będą
już w stanie wskrzesić „świeżo upieczeni" biznesmeni.
Ze swej strony zachęcam Czytelników do odwiedzenia fotoplastykonu pana Antoniego Ruta. Tę ciekawostkę minionego
czasu trzeba koniecznie zobaczyć. Przeżyjmy to jeszcze raz!
Grzegorz Bejga (Foto Zeszyty 1993)
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Fotoplastykon jeszcze żyje (1993).

Stereopary. Fotografie stereoskopowe (3D). Pierwsza od góry: „Jesień w Pieninach” (Władysław Rut 1989), w środku: „Krajobrazy wielkopolskie wierzby” (Antoni Rut 1994), niżej: „Dęby rogalińskie” (Antoni Rut 1994). Stereopary krzyżowe. Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc
prawym okiem na lewą fotografię a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Przezrocza trojwymiarowe (3D) prezentowane na ekranie (1989 - 2005).
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Fotoplastykon jeszcze żyje. (1994).

Stereopary. Fotografie stereoskopowe (3D). Pierwsza od góry: „Dęby rogalińskie” (Antoni Rut 1995), w środku: „W świetle lasera” (Antoni Rut 1995),
niżej: „Migawki z Paryża” (Antoni i Władysław Rut, 1996). Stereopary krzyżowe. Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym okiem na
lewą fotografię a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Projekcje przezroczy stereoskopowych (1985 - 2005).
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„Impresje Karkonoskie”
Antoni Rut,
Galeria Fotoplastykon (1995)

Stereopara. Fotografia stereoskopowa (3D). Antoni Rut „Impresje karkonoskie” (1995). Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym
okiem na lewą fotografię a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

W 1995 r. Pokazałem wspólnie z żoną Katarzyną oraz Zbigniewem Czajką wystawę fotografii zatytułowaną „Impresje
karkonoskie” . Był to początek eksponowania w Galerii wystaw indywidualnych i zbiorowych wielu artystów oraz wystaw
pokonkursowych organizowanych przez inne ośrodki kultury.

Wernisaż „Impresje Karkonoskie” (1995). Od lewej:
Irena Marcinkowska, Marian Stamm, Bronisław Schlabs,
Feliks Sikorski.
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Wernisaż „Impresje Karkonoskie” (1995). Fragment
ekspozycji. Fotografie Zbigniewa Czajki.

Wernisaż „Impresje Karkonoskie” (1995). Fragment
ekspozycji. Fotografie Katarzyny Rut.

Wystawa zbiorowa „Impresje karkonoskie” (1995).

Katarzyna Rut „Impresje Karkonoskie”
Galeria Fotoplastykon (1995).

Katarzyna Rut „Impresje karkonoskie” (1995).
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Antoni Rut „Barwy jesieni”. Galeria Fotoplastykon (1995).

W 1995 r. wspólnie z kolegami rozpoczęliśmy serię wystaw zatytułowaną „Pory roku” będącą pokłosiem plenerów
organizowanych przez Staszka Wojcieszaka. Wystawom z tego cyklu towarzyszył pokaz moich przezroczy
stereoskpowych. Pierwszą była wystawa „Barwy jesieni” (1995). Poza mną (fotografia powyżej) udział w niej wzięli:
Zbigniew Czajka, Janusz Nowacki i Stanisław Wojcieszak. W 1996 roku odbyła się druga wystawa z tego cyklu
zatytułowana „Barwy zimy”. Udział w niej wzięli poza wymienionymi: Marian Furmaniak i Jerzy Kubis. Trzecią wystawą
były „Barwy wiosny” a czwartą „Barwy lata”.

Wernisaż „Barwy jesieni” (1995). Autorzy wystawy od
lewej: Zbigniew Czajka, Janusz Nowacki, Antoni Rut,
Stanisław Wojcieszak.
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Wernisaż „Barwy zimy” (1996). Autorzy wystawy od
lewej: Janusz Nowacki, Jerzy Kubis, Zbigniew Czajka,
Antoni Rut, Stanisław Wojcieszak.

Wystawa zbiorowa „Pory roku” (1995).

Wernisaż „Barwy wiosny” (1996). Antoni Rut prezentuje
na ekranie przezrocza stereoskopowe ze wspólnego
pleneru zorganizowanego przez Stanisława Wojcieszaka.

Antoni Rut „Barwy lata”, Galeria Fotoplastykon (1996).

Wystawa zbiorowa „Pory roku” (1996).
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Jerzy Kubis „Barwy lata”. Galeria Fotoplastykon (1996).
Stereopary. Fotografie stereoskopowe (3D) z cyklu „Barwy wiosny” (1996). Można zobaczyć przestrzeń bez okularów patrząc prawym okiem na lewą
fotografię a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Wernisaż „Barwy wiosny” (1996). Od lewej: Krystyna
Czajka, Zbigniew Czajka, Antoni Rut.

38

Wernisaż „Barwy wiosny” (1996). Od lewej: Kazimierz
Rafalik, Jerzy Kubis, Marian Furmaniak, Stanisław
Wojcieszak, Antoni Rut, Janusz Nowacki.

Wystawa zbiorowa „Pory roku” (1996).

Wernisaż „Barwy lata” (1996). Od lewej: Elizeusz Cieślik,
Jerzy Kubis, Antoni Rut, Stanisław Wojcieszak, Zbigniew
Czajka.

Fotoplastykon (1996).
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Antoni Rut „Las na pożarzysku”. Galeria Fotoplastykon (1996).

„Las na pożarzysku” to wystawa fotografii Jakuba Rejka, Piotra Skórnickiego oraz moich wykonanych na plenerze fotograficznym zorganizowanym przez Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych w Kędzieżynie-Koźlu. Zaprezentowaliśmy prace wykonane na terenie wielkiego, sięgającego 10 tys. ha, pogorzeliska powstałego po wielkim pożarze
w 1992 r. Otwarcie połączone było z pokazem moich przezroczy stereoskopowych wykonanych w Puszczy Białowieskiej.
Ponieważ wernisaż odbył się w 1996 r. w trakcie remontu, który zdecydowałem się zrobić nie doczekawszy się pomocy od
właściciela lokalu czyli MPGM oraz Urzędu Miejskiego, wystawę powtórzyliśmy w marcu 1997 roku i powtórnie ją
otwarliśmy w wyremontowanej sali. W 1997 rozpocząłem ciekawy eksperyment, który miał na celu zwiększenie zainteresowania widzów pracami eksponowanymi przez artystów. Widzowie wybierali najciekawszą pracę a później losowaliśmy widza, któremu wręczałem jedną z moich prac.

Wernisaż „Las na pożarzysku” (1996). Od prawej: Jerzy
Kubis, Jarosław Wyczyński, Piotr Skórnicki, Antoni Rut,
Jakub Rejek. Przykucnął Łukasz Stępień.
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Wernisaż „Las na pożarzysku” (1997).Antoni Rut wręcza
Czesławowi Stefaniakowi nagrodę – fotografię
z wystawy. Z tyłu od lewej: Bronisław Schlabs, Jakub
Rejek, Piotr Skórnicki.

Wystawa zbiorowa „Las na pożarzysku” (1996)

Wernisaż „Las na pożarzysku” (1997). Od lewej:
Bronisław Schlabs, Jakub Rejek, Antoni Rut, Piotr
Skórnicki,

Fotografie stereoskopowe (3D). „Puszcza Białowieska” (Antoni Rut 1996). Stereopara krzyżowa. Można zobaczyć przestrzeń bez
okularów patrząc prawym okiem na lewą fotografię a lewym na prawą. Jest to trudne ale nie niemożliwe. Wymaga jednak pewnych predyspozycji.

Wycinek zapachnialo wiosną

Wystawa zbiorowa „Las na pożarzysku” (1996).
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Antoni Rut „Impresje w słońcu”., Galeria Fotoplastykon (1996).

„Impresje w słońcu” to moja 24 indywidualna wystawa fotografii zaprezentowana w Galerii Fotoplastykon w listopadzie
1996 roku. Wystawie towarzyszył pokaz przezroczy stereoskopowych. Przezrocza pokazywałem dzięki specjalnemu
rzutnikowi przystosowanemu do fotografii przestrzennej, korzystając z ekranu metalizowanego i okularów polaryzacyjnych.

Wernisaż „Impresje w słońcu” (1996). Goście na
wernisażu
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Wernisaż „Impresje w słońcu” (1996). Goście na
wernisażu

Antoni Rut „Impresje w słońcu” (1996).

Wernisaż „Impresje w słońcu” (1996). Goście na
wernisażu

Efekt fotoplastykonu (1996).
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Antoni Rut „Krajobrazy wielkopolskie”, Galeria Fotoplastykon (1997).

Wielokrotnie w Galerii Fotoplastykon pokazywałem swoje wystawy związane z pejzażem wielkopolskim. Między
innymi była to moja 31 indywidualna wystawa fotografii „Krajobrazy wielkopolskie” (1997) roku oraz „Pejzaże wielkopolskie” (1999). Jak zwykle pokazywałem przezrocza stereoskopowe pod tym samym tytułem. Z okazji moich urodzin
w styczniu organizowałem wystawy swoich najnowszych prac. W latach późniejszych organizowałem wystawy wspólnie
z kolegami urodzonymi w styczniu. W ten sposób powstał cykl wystaw pod nazwą „My Koziorożce” przekształcony później w Ogólnopolski Salon „My Koziorożce”.

Wernisaż „Krajobrazy wielkopolskie” (1997). Losowanie
nagrody dla uczestnika wernisażu. Od lewej: Janusz
Nowacki, Antoni Rut, Przemysław Sujak,.....
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Wernisaż „Krajobrazy wielkopolskie” (1997). Antoni Rut
wręcza wylosowanemu widzowi (Zdzisławowi Berytowi)
nagrodę – fotografię z wystawy.

Antoni Rut „Krajobrazy wielkopolskie” (1997).

Wernisaż „Krajobrazy wielkopolskie” (1997). Goście na
wernisażu

Randka w fotoplastykonie (1996).
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Monika Woźniak „Bez tytułu”, I nagroda, „VI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary’96”. Galeria Fotoplastykon (1997).

W 1996 r. nawiązałem współpracę z Romanem Krzywotulskim dyrektorem Żarskiego Domu Kultury. Dzięki temu w Galerii Fotoplastykon co roku pokazywałem fotografie z Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej organizowanego przez
Żarski Dom Kultury. I tak VI Salon’96 eksponowany był 18.04.1997, VII’97 – 17.04.1998, VIII’98 – 5.02.1999, IX’99 –
18.02.2000, XI’01 – 19.04.2002, XIII’03 – 25.06.2004, XIV’04 – 15.04.2005. Na wernisażach zawsze pokazywałem swoje
przezrocza stereoskopowe. W 2005 roku zrezygnowałem z lokalu. Następne Salony z Żar prezentował Władysław
Nielipiński w WBPiCAK w Poznaniu. W moich obecnych działaniach artystycznych korzystam z pomocy zaprzyjaźnionych galerii i muzeów.

Wernisaż „VII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary’97” (1998). Wystawę otwierają Janusz Nowacki
i Antoni Rut.
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Wernisaż „VII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary’97” (1998). Goście na wernisażu.

Wernisaż „XIV Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary’04” (2005). Antoni Rut i uczestnicy konkursu z lewej
Maria Kleszczewska, z prawej Emanuela Pachowicz
i Dawid Tatarkiewicz.

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej (1997 - 2005).

Adam Czerneńko „Materia 1,2,3,4”, Grand Prix. „XI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary’01”. Galeria Fotoplastykon (2002).

8. KRAJOWY SALON FOTOGRAFI ARTYSTYCZNEJ ŻARY '98
Krajowy Salon Fotografii Artystycznej w Żarach jest jednym z konkursów, które pozwalają wyłowić nowe talenty
i poszerzyć polskie środowisko fotograficzne. Wielu znaczących twórców z młodszego pokolenia pierwsze laury
zdobywało w Żarach. Z kolei artyści z pewnym dorobkiem niechętnie i rzadko biorą udział w wystawach konkursowych,
mających charakter konfrontacji, ponieważ niesie to z sobą pewien element ryzyka. Nie czują też oni potrzeby
„sprawdzenia się” mając poczucie wartości swych koncepcji twórczych.
Taka sytuacja spowodowała zaistnienie okresu przejściowego, który trafnie charakteryzuje określenie „zmiana warty”.
Ostatnia generacja coraz rzadziej pokazuje coś nowego, za to pojawiają się bardzo obiecujące nowe propozycje, które
mogą zdominować oblicze sceny konkursów fotograficznych już w najbliższych latach. Wiąże się to również z wyraźnie,
od kilku lat widoczną, wiodącą rolą środowisk fotograficznych związanych z wyższymi uczelniami artystycznymi.
Na tegoroczny Salon wpłynęła rekordowa ilość prac. Świadczy to o dużej popularności konkursu, jak też i o tym, że sięganie po fotografię jest coraz powszechniejsze szczególnie wśród ludzi młodych. Tworzywo fotograficzne jest w stanie
zaspokoić ich potrzebę zapisu własnych emocji i idei.(...)
Podsumowując trzeba zauważyć, że pojawiło się sporo ciekawych koncepcji i realizacji, jednak formuła konkursu
wymagająca jednorodnej wypowiedzi przy pomocy zestawu stanowiła zasadniczą trudność dla wielu uczestników
Salonu.
Piotr Chojnacki

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej (1997 - 2005).
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Marcin Rybacki „Tree” I nagroda i Srebrny Medal, „XI Krajowy Salon
Fotografii Artystycznej Żary’01”. Galeria Fotoplastykon (2002).

Wernisaż „XI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary’01” (2002). Od lewej: Piotr Kowalski, Marian
Furmaniak, Antoni Rut, Jerzy Kubis, Janusz Nowacki,
Stanislaw Wojcieszak, Andrzej Kołodziejczyk.
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Wernisaż „XI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary’01” (2002). Antoni Rut udziela wywiadu dla
Teleskopu TVP. Na środku redaktor. M.Wyszyńska.

Wernisaż „IX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary’99” (2000). Od lewej: L.Lesiczka, T.Wójcik,
M.M.Pocgaj, R.Zielewicz, M.Stamm, M.Wołyńska,
M.Czarkowska, F.Sikorski, Z.Wołyński.

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej (1997 - 2005).

Piotr Kruszelnicki.

Karolina Janiszak „Twarze”, „Zapachy Woodsstocku”. Grand Prix.
IV Krajowy Konkurs Fotograficzny „Przystanek Woodstock Żary’2002”. Galeria Fotoplastykon (2003).

Przystanek Woodstock dojrzewa i dojrzewają ci, którzy ślą w świat jego obrazy. Impreza krzepnie. Normalnieje. Ale ciągle
jest wielobarwnym, uśmiechniętym tyglem, gdzie nic nie dzieje się z musu. Muzycy chcą tu grać (za darmo), a ludzie ich
(za darmo) słuchać. Woodstock jest ciągle niezależny. I, mam nadzieję, takim pozostanie do końca świata i jeden dzień
dłużej. Ale, i tu mam nadzieję po raz drugi, dużo bliższy jest dzień, kiedy na imprezę wejrzą z sympatią ci, którzy jeszcze
nie tak dawno nie dostrzegali dobra.
Zdzisław Haczek

Wernisaż IV Krajowy Konkurs Fotograficzny „Przystanek
Woodstock Żary 2002” (2003).
Antoni Rut otwiera wystawę.

Wernisaż IV Krajowy Konkurs Fotograficzny (2003).
Władysław Nielipiński i Antoni.

Wernisaż IV Krajowy Konkurs Fotograficzny (2003).
O swoich fotografiach opowiada Janusz Janasik.

Wystawa pokonkursowa „Przystanek Woodstock” (2003).
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„Wierzby przy płotku”, olej na płótnie, 60 x 73 cm, (1996). Galeria Fotoplastykon (1997).

Zawsze starałem się w czerwcu w dniu imienin pokazać swoje najnowsze prace. 13 czerwca 1997 roku pokazałem
wystawę zatytułowaną „Moje malowanie - wierzby”. Były to moje obrazy olejne. Trochę tym zaskoczyłem widzów
ponieważ większość gości nie wiedziała, że oprócz fotografii uprawiam malarstwo olejne. W tym okresie wierzby były
moim ulubionym tematem i prezentowałem je nie tylko na fotografiach ale również na płótnie oraz jako grafiki.

Wernisaż „Moje malowanie” (1997). Od lewej: Katarzyna
Rut, Małgorzata Badowska, Andrzej Lis, Hana i Marlena
Madeła.
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Wernisaż „Moje malowanie” (1997). Od lewej: Elizeusz
Cieślik, Zbigniew Czajka, Janusz Kostrzewski.

Antoni Rut „Moje malowanie” (1997).

Wernisaż „Moje malowanie” (1997). Od lewej: Ilona
Kobylińska-Konieczna, Łukasz Stępień z żoną, Anna
i Wacław Mozol.

Antoni Rut „Lawenda”,
„Wspomnienie lata”
Galeria Fotoplastykon (1997).

Staszek Wojcieszak organizował wiele plenerów nie tylko latem ale i zimą. Efektem był szereg wystaw m.in.: „Zimowe
spacery” (1997), w której udział wzięli: Zbigniew Czajka, Jerzy Kubis, Janusz Nowacki, Antoni Rut i Stanisław Wojcieszak
oraz „Wspomnienie lata” (1997), w której do w/w autorów dołączył Marian Furmaniak. Wystawom towarzyszył pokaz
moich przezroczy stereoskopowych.

Wernisaż „Wspomnienie lata” (1997). Od lewej Zbigniew
Czajka, Jerzy Kubis, Antoni Rut, Janusz Nowacki.

Wernisaż „Wspomnienie lata” (1997). Fragment
ekspozycji. Prace Zbigniewa Czajki.

Wernisaż „Wspomnienie lata” (1997). Fragment
ekspozycji. Z lewej prace Jerzego Kubisa z prawej
Janusza Nowackiego..

Wystawa zbiorowa „Wspomnienie lata” (1997).
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Sylwia Kowalczyk z cyklu „Autoprojekcje”. I nagroda w VII edycji konkursu „Portret’02”. Galeria Fotoplastykon (2003).

W 1997 r. nawiązałem współpracę z Henrykiem Królem z Trzcianeckiego Domu Kultury – organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret”. W Galerii Fotoplastykon co roku pokazywałem pokonkursowe wystawy .
I tak I „Portret’96” eksponowany był 16.05.1997, II’97 – 16.01.1998, III’98 – 8.01.1999, IV’99 – 7.04.2000, V’00 –
27.04.2001, VI’01 – 22.02.2002, VII’02 – 9.05.2003, VIII’03 – 21.05.2004, IX’04 – 13.05.2005. Na wernisażach zawsze
pokazywałem swoje przezrocza stereoskopowe. W 2005 roku zrezygnowałem z lokalu. Następne wystawy pokonkursowe z Trzcianki prezentował Władysław Nielipiński w WBPiCAK w Poznaniu. W moich teraźniejszych działaniach
artystycznych korzystam z pomocy zaprzyjaźnionych galerii i muzeów.

Wernisaż I edycji (1997). Od lewej: Henryk Król,
Antoni Rut, Ireneusz Zjeżdżałka.
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Wernisaż III edycji (1999). Od lewej: Bronisław Schlabs,
Grzegorz Osztynowicz, Zbigniew Wołyński, Zdzisław
Beryt, Janusz Nowacki.

Wystawa pokonkursowa „Portret” (1997 - 2005).

Na wernisażu VIII edycji (2004) pokazałem swoje przezrocza stereoskopowe na ekranie. Od prawej w dolnym
rzędzie: dyrektor TDK Hanna Zygmont, Aleksandra
Zygmont, komisarz konkursu Henryk Król. Od prawej
stoją Zdzisław Beryt, Antoni Rut (w jasnej koszuli).

Wystawa pokonkursowa „Portret” (1997 - 2005).
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Wystawa pokonkursowa „Portret” (1997 - 2005).

Wystawa pokonkursowa „Portret” (1997 - 2005).
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Wernisaż VI Portret (2002). Od lewej: Antoni Rut, Henryk
Król kurator konkursu, Bernard Żołyniak, Ireneusz
Zjeżdżałka, Piotr Skórnicki z żoną.
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Wernisaż VII Portret (2003). Od lewej Władysław
Nielipiński, Maciej Kuszela, Henryk Król kurator
konkursu.

Wystawa pokonkursowa „Portret” (1997 - 2005).

Wernisaż VI Portret (2002). Stefan Wojnecki (z lewej)
otrzymuje z rąk Małgorzaty Dołowskiej i Mieczysława
Cybulskiego prezesa Fotoklubu RP tytuł „Członek
Honorowy Zasłużony dla Fotografii Polskiej”.

Wystawa pokonkursowa „Portret” (1997 - 2005).
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Antoni Rut „Fotografie”. Galeria Fotoplastykon (1997).

We wrześniu 1997 r. z okazji mojego jubileuszu 30-lecia mojej pracy artystycznej pokazałem wystawę retrospektywną
zatytułowaną „Fotografie”. Z tej okazji wręczyłem Zdzisławowi Berytowi, Zbigniewowi Czajce i Januszowi Nowackiemu
„Srebrne Fotoplastykony” w podziękowaniu za kilkuletnią współpracę na polu sztuki fotografii.

Wernisaż „Fotografie” (1997). W środku Leszek Sawicki
założyciel i prezes ZG Związku Polskich Fotografików
Przyrodniczych, z prawej Antoni Rut wiceprezes
ZO ZPFP, w panterce Piotr Skórnicki prezes ZO.
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Wernisaż „Fotografie” (1997). Od prawej: Elizeusz
Cieślik, Zbigniew Czajka, Antoni Rut.

Antoni Rut „Fotografie” (1997).

Galeria Fotoplastykon. Wernisaż retrospektywnej
wystawy „Fotografie” (1997). Od lewej: Z.Czajka,
E.Cieślik, F.Sikorski, M.Stamm, J.Poradowski,
M.Wołyńska, J.Stanisławski, Z.Beryt, B.i M. Madeła.

Wernisaż „Fotografie” (1997). Antoni Rut wręcza
Zdzisławowi Berytowi „Srebrny Fotoplastykon”.

Wernisaż „Fotografie” (1997). Antoni Rut wręcza
Zbigniewowi Czajce „Srebrny Fotoplastykon”.

Wernisaż „Wspomnienie lata” (1997). Antoni Rut wręcza
Januszowi Nowackiemu „Srebrny Fotoplastykon”.

Antoni Rut „Fotografie” (1997).
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Zbigniew Czajka „Jesienne spotkania”, Galeria Fotoplastykon (1997).

Wielokrotne wędrówki po wielkopolskich równinach przynosiły efekty w postaci wielu interesujących fotografii. „Jesienne
spotkania” to wystawa wspólna ze Zbyszkiem Czajką (1997), w której pokazaliśmy bardzo realistyczne impresje pełne
podtekstów i osobistego igrania z tematem.

Wernisaż „Jesienne spotkania” (1997). Od lewej:
Zbigniew Czajka, Antoni Rut, Elizeusz Cieślik, Jarosław
Stanisławski, Ryszard Rau, Paweł Cieślik. Od prawej:
Bronisław Schlabs, Zdzisław Olejnik.
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Wernisaż „Jesienne spotkania” (1997). Od lewej:
Zdzisław Olejnik, Przemysław Sujak, Antoni Rut,
Elizeusz Cieślik.

Wystawa zbiorowa „Jesienne spotkania” (1997).

Wernisaż „Jesienne spotkania” (1997). Antoni Rut
i Jerzy Kubis. W głębi Bronisław Schlabs i Jarosław
Stanisławski.

Antoni Rut „Jesienne spotkania”. Galeria Fotoplastykon (1997).

Wystawa zbiorowa „Jesienne spotkania” (1997).
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Piotr Skórnicki „Tajemnice przyrody”, Galeria Fotoplastykon (1997).

Pod koniec 1997 roku wspólnie z Piotrem Skórnickim pokazaliśmy fotografie natury nazywając wystawę „Tajemnice
przyrody”. Na początku 1998 roku Piotr Skórnicki razem z Jarosławem Wyczyńskim przedstawili fotografie z wyprawy
po Kanadzie nazywając wystawę „W poprzek Kanady”.

Wernisaż „W poprzek Kanady” (1998). Od lewej Antoni
Rut oraz autorzy wystawy Jarosław Wyczyński, Piotr
Skórnicki.
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Wystawa „Tajemnice przyrody” (1997). Antoni Rut na tle
swoich prac. Z prawej prace Piotra Skórnickiego.

Wystawa zbiorowa „Tajemnice przyrody” (1997).

Wernisaż „W poprzek Kanady” (1998). Goście na
wernisażu

Antoni Rut „Tajemnice przyrody”, Galeria Fotoplastykon (1997).

Wystawa zbiorowa „W poprzek Kanady” (1998).

63

Ilona Kobylińska-Konieczna, „Góry Sowie”, Galeria Fotoplastykon (1998).

Wernisaż „Góry Sowie” (1998). Autorzy fotografii od
lewej: Łukasz Stępień, Ilona Kobylińska-Konieczna,
Łukasz Zandecki, Antoni Rut.
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Wystawa „Góry Sowie” (1998). Antoni Rut na tle swoich
prac.

Wystawa zbiorowa „Góry sowie” (1998).

Wystawa „Góry Sowie” (1998). Fragment ekspozycji.
Prace Ilony Kobylińskiej-Koniecznej.

Antoni Rut, “Góry Sowie”, Galeria Fotoplastykon (1998).

Wystawa zbiorowa „Góry sowie” (1998).
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Antoni Rut „Wielkopolskie wierzby”, Galeria Fotoplastykon (1998).

Hanna Rubas dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Poznania składa gratulacje Antoniemu Rutowi z okazji
jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej.
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Wernisaż „Wierzby wielkopolskie” (1998). Goście na
wernisażu.

Antoni Rut „Wierzby wielkopolskie” (1998).

Wernisaż „Wierzby wielkopolskie” (1998). Antoni Rut
wita Hannę Rubas – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu
Miasta Poznania.

Antoni Rut „Wierzby wielkopolskie” (1998).
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„Fotografie” to kolejna wystawa w prawie niezmiennym składzie: Zbigniew Czajka, Jerzy Kubis, Janusz Nowacki, Marian
Furmaniak, Antoni Rut, Stanisław Wojcieszak. Dwie wystawy pod tym tytułem pokazałem w 1998 r. oraz w 1999 r.

Wernisaż fotografii (1998). Od lewej: Marian Furmaniak,
Stanisław Wojcieszak, Antoni Rut, Jerzy Kubis, Zbigniew
Czajka.
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Wernisaż fotografii (1998). Od lewej: Marian Furmaniak
z żoną, Zdzisław Olejnik, Elizeusz Cieślik, Paweł Cieslik,
Przemysław Sujak (z tyłu), Marian Stamm, Henryk Albert.

Wystawa zbiorowa „Fotografie” (1998).

Wernisaż fotografii (1999). Autorzy wystawy od lewej:
Zbigniew Czajka, Antoni Rut, Stanisław Wojcieszak,
Jerzy Kubis, Marian Furmaniak.

Paweł Pierściński „Krajobrazy”, Galeria Fotoplastykon (1998).

Wernisaż „Krajobrazy” Pawła Pierścińskiego (1998).
Wystawę otwierają Antoni Rut i Janusz Nowacki.

Paweł Pierściński „Krajobrazy” (1998).
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Rafał Swosiński, Grand Prix „X Biennale Fotografii Górskiej”( 1998).

To już blisko 20 lat przygody z fotografią górską. Biennale obchodzi swoje dziesiąte urodziny. Przez ten długi czas
impreza usiłowała odpowiedzieć na pytanie, czy jest dla „ludzi gór", którzy fotografują, czy dla fotografów, którzy chodzą
po górach? Wydaje się, że Biennale istnieje dla tych drugich. Świadome fotografowanie – umiejętność operowania
kadrem, widzenie formy i światła, nadawanie swoim obrazom sensów plastycznych – bardziej uniwersalnych niż
przypadkowy zapis chwili, wymaga ogromnego zaangażowania – niemal treningu. Wrażliwość i intelekt sprzężone z
umiejętnością - warsztatem, bez którego nie zaistnieje dobra fotografia, musi czekać na swój moment. Chwilę, którą
trzeba wykorzystać – zapisać. Sądzę, że laureatom tej edycji Biennale to się udało.
Wojciech Zawadzki

„Biennale Fotografii Górskiej” organizowane przez Regionalne Centrum Kultury w Jeleniej Górze było jedną
z wielu wystaw pokonkursowych organizowanych przez zaprzyjaźnione ośrodki kultury prezentowanych w Galerii
Fotoplastykon. X edycję Biennale pokazałem 20.11.1998 r., XI edycję – 10.11.2000 r. i XIII edycję – 19.11.2004 r.

Wernisaż X Biennale Fotografii Górskiej (1998).
Wystawę otwierają Antoni Rut i Janusz Nowacki.
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Wernisaż X Biennale Fotografii Górskiej, Galeria
Fotoplastykon (1998). Goście na wernisażu.

Biennale Fotografii Górskiej (1998 - 2004).

Wernisaż X Biennale Fotografii Górskiej, Galeria Fotoplastykon (1998). Od lewej: Zbigniew Czajka, Kazimierz
Rafalik, Przemysław Sujak, Elizeusz Cieślik, Jerzy Kubis,
Bolesław Sikorski, Jan Poradowski, Feliks Sikorski.

Biennale Fotografii Górskiej (1998 - 2004).
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Antoni Rut „Ponad ciszą”, Galeria Fotoplastykon (1999).

Wernisaż „Ponad ciszą” (1999). Od lewej: Wiesław
Krzyżaniak, Włodzimierz Gorzelańczyk dyrektor
Wydziału Kultury UM Poznania, Ireneusz Zjeżdżałka,
Zdzisław Olejnik.
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Wernisaż „Ponad ciszą” (1999). Swoje wiersze czyta
Maria Magdalena Pocgaj, swoje utwory gra Jarogniew
Mikołajczak.

Antoni Rut „Ponad ciszą” (1999).

Wernisaż „Ponad ciszą” (1999). Jarosław Wyczyński
z żoną oraz Leszek Lesiczka przeglądają nowy numer
„Foto Zeszytów”.

Antoni Rut „Ponad ciszą” (1999).
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Stanisław Pręgowski „Tkwią jeszcze lśniące krople boskiego oddechu...”. Galeria Fotoplastykon (1999).

Stanisław Pręgowski mieszka i pracuje w Pile. Należy do ZPAF. Był wieloletnim organizatorem i komisarzem Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”. Jest laureatem wielu wystaw i konkursów, m. in. w Czechach,
Niemczech, Brazylii, Indiach, Indonezji, USA i Francji. Prace jego znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach, np.
w Instytucie Alinari we Florencji oraz w Czechach, Niemczech, Austrii i USA. Wśród licznych dyplomów i odznaczeń
posiada tytuł Zasłużonego Działacza Kultury i Medal 150-lecia Fotografii. Eksperymentuje w technikach specjalnych,
osiągając unikatowe efekty w gumie, która jest jedną z najstarszych choć mało obecnie stosowanych technologii.
Zajmuje się też portretem, pejzażem, architekturą, uprawia fotografię reklamową i katalogową.

Wernisaż „Tkwią jeszcze lśniące krople boskiego
oddechu...” (1999). Po lewej Stanisław Pręgowski autor
wystawy, po prawej Antoni Rut.
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Wernisaż „Tkwią jeszcze lśniące krople boskiego
oddechu...”. Od prawej: M.Tomalak, J.Kostrzewski,
A.Kamiński, Z.Wołyński, W.Kłossowski, W. i A.Mozol.

Wernisaż „Tkwią jeszcze lśniące krople boskiego
oddechu...”. Goście na wernisażu. Od prawej Zdzisław
Olejnik, Elizeusz Cieślik.

Stanisław Pręgowski „Tkwią jeszcze lśniące krople boskiego oddechu...”(1999).

Elizeusz Cieślik. „W atmosferze spokoju”. Galeria Fotoplastykon (1999).

Wernisaż „W atmosferze spokoju” (1999). Wystawę
otwiera Antoni Rut. Z prawej autor Elizeusz Cieślik.

Wernisaż „W atmosferze spokoju” (1999). Goście na
wernisażu

Wernisaż „W atmosferze spokoju” (1999). Goście na
wernisażu

Elizeusz Cieślik „W atmosferze spokoju” (1999).
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Artur Kamiński „Pejzaż na mojej drodze”. Galeria Fotoplastykon (1999).

Dzisiejsza fotografia to niezwykle różnorodne i wciąż żywe zjawisko. Różnorodność ta objawia się nie tylko w stosowanych technikach, odmiennych tematach czy w stylistyce, ale również w samym traktowaniu fotografii. Nic więc dziwnego, że wciąż przyciąga nowych, zwłaszcza młodych ludzi.
Mimo szerokich możliwości fotografia jednak zawsze pozostaje środkiem percepcji, swego rodzaju sposobem przekazu
o świecie, a jego czytelność uzależniona jest już niemal wyłącznie od potencjału fotografa.
Dla Artura Kamińskiego fotografia to, przynajmniej na razie, rodzaj osobistego notatnika, w którym przy pomocy obrazów
zapisuje widoki napotkane na swojej drodze. Doczytujemy się tu nie tylko pojedynczych zapisów zjawisk przyrodniczych,
które składają się na krajobraz. Jest tu relacja wyprawy do jaskiń w miejsca niecodzienne, gdzie światło (a więc fotografia)
nie powinna mieć racji bytu, a jednak zaistniała i spełnia swoją podstawową funkcję, jaką jest rejestracja. Przede
wszystkim jednak Kamiński stara się także wyszukiwać śladów człowieka zapisanych w detalach wiejskiej architektury
i chyba te właśnie fragmenty są opisem najpełniejszym. Widać w nich, że autor odczuwa potrzebę pewnej regularności
i porządku obrazu czy linii, a więc form będących zupełnym przeciwieństwem dla chaotycznej przyrody. Pomimo pozornej
prostoty niezmiernie trudno jest oddać te elementy w sposób daleki od banalności. Fotografia zardzewiałej klamki
w furtce wiejskiego obejścia może pozostać tylko jej obrazem, ale jej naciśnięcie może też otworzyć drogę w fotografię.
Oby wybrał tę właściwą.
Ireneusz Zjeżdżałka

Wernisaż „Pejzaż na mojej drodze” (1999). Od lewej:
Janusz Kostrzewski, Antoni Rut i autor wystawy Artur
Kamiński.
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Wernisaż „Pejzaż na mojej drodze” (1999). Goście na
wernisażu.

Artur Kamiński „Pejzaż na mojej drodze” (1999).

Wernisaż „Pejzaż na mojej drodze” (1999). Goście na
wernisażu.

Andrzej Kołodziejczyk „Fredro dla dorosłych”.
Galeria Fotoplastykon (1999).

Chichot starego Fredry.
Czym jest aktorstwo ? Teatr ? Maską, kostiumem, gestem, miną? Malują się, przebierają, zaglądają do lustra, robią coś
z włosami, fałdą na sukni, rękawiczką. Z żupanem, koronkami, peruką, karabelą - jeśli na przykład będą grali Fredrę.
Teatr tak wiele razy, tak świetnie zagrał już Fredrę. Może więc pora wyjść z Fredry, rozebrać się z karabeli, peruki, koronek, żupana? Założyć adidasy, spódniczkę mini, dres, wziąć do ręki gazetę, pilota od telewizora, komórkowy telefon?
Lecz czy ze świetnego, mądrego, starego i uniwersalnego Fredry w ogóle można wyjść? Czy można wyjść z miny, gestu,
kostiumu, maski, z teatru i poszukać jakiejś rzeczywistości poza przenikliwym Fredrą, który i tak wie o człowieku prawie
wszystko?
Andrzej Kołodziejczyk wszedł z kamerą do teatru podczas prób Fredry dla dorosłych według „Męża i żony” Eugeniusza
Korina. Fotografował. Aktorów, którzy się przebierali do Fredry i zarazem z Fredry się rozbierali. Wchodzili w świat Fredry
i zarazem z tego świata usiłowali się wydostać. Ale jeśli dobrze im się przyjrzeć, jeśli zastanowić się, co naprawdę udało
się sfotografować artyście rzeźbiarzowi Andrzejowi Kołodziejczykowi...
Cóż, stary Fredro zdaje się i współczesny i odwieczny. Czy nie słyszą państwo jego chichotu zza kulis, spoza kadru? Gdy
na nas patrzy?
Sergiusz Sterna Wachowiak.

Wernisaż „Fredro dla dorosłych”. (1999). Antoni Rut
i Andrzej Kołodziejczyk – autor wystawy.

Wernisaż „Fredro dla dorosłych”. (1999). Antoni Rut
i Andrzej Kołodziejczyk – autor wystawy udzielają
wywiadu dla TVP.

Wernisaż „Fredro dla dorosłych”. (1999). Goście na
wernisażu.

Andrzej Kołodziejczyk „Fredro dla dorosłych” (1999).
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Poznański fotoplastykon (1999).

Poznański fotoplastykon (1999).
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Wernisaż „Odkrywana przestrzeń” (2000). Od lewej:
Elizeusz Cieślik, Jerzy Kubis, Zdzisław Olejnik. Od
prawej: Bogdan Jurdziak, Andrzej Kołodziejczyk, Janusz
Nowacki.
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Wernisaż „Odkrywana przestrzeń” (2000). Od lewej:
Antoni Rut, Maria Magdalena Pocgaj, Jarogniew
Mikołajczak, Leszek Lesiczka, Jarosław Stanisławski.

Antoni Rut „Odkrywana przestrzeń” (2000).

Wernisaż „Odkrywana przestrzeń” (2000). „Koziorożec”
Antoni Rut daje prezent „Koziorożcowi” Leszkowi
Lesiczce.

Henryk Rogoziński „Guma”. Galeria Fotoplastykon (2000).

Henryk Rogoziński
Urodzony w Grabowcu w 1934 roku. Członek Związku Artystów Fotografików. Uprawiał techniki interpretacyjne bromu
czarno-białe i barwne techniki chromianowe. Zajmował się dydaktyką i metodyką fotografii.
Badania nad światłoczułością substancji organicznych, takich jak żelatyna, kurze białko czy guma arabska, mają historię
prawie tak długą jak sam wynalazek fotografii. Jeśli bowiem za datę powstania fotografii przyjąć roki 1839, w którym
Daguerre ogłosił zasady dagerotypii, to już w latach 40-tych ubiegłego stulecia wiadomo było, że substancje te w zetknięciu z dwuchromianami reagują na światło. Pierwsze fotograficzne eksperymenty z użyciem gumy przeprowadzono
w następnym dziesięcioleciu, ale dopiero równo sto lat temu, w 1898 roku Austriak Artur von HubI uzyskał zadowalający
obraz dzięki powtórnemu nałożeniu gumy na pierwotny obraz. Wynalazek wielokrotnej ekspozycji zapewnił technice
gumy trwałe miejsce i to w gronie technik nie bez powodu zwanych szlachetnymi.
Fotografia Henryka Rogozińskiego dowodzi, że w kręgu techniki gumowej może powstać estetyka całkiem wyjątkowa,
"zapisana" w stylu tylko tego jedynego autora. Wielominutowe naświetlenie na niskoczułej błonie graficznej, żmudny
proces ręcznej obróbki, pseudosolaryzacja lub zziarnianie przy konsekwentnej eliminacji półtonów prowadzą do
charakterystycznie zgrafizowanego obrazu. Guma Rogozińskiego to odrealniony pejzaż czerni i bieli o zadziwiającej
logice kreski i dyscyplinie kompozycji. Dwa elementy - znaki przesądzają o treści tych fotografii: dom i drzewo - twór rąk
ludzkich i rąk natury. Symbol rodziny i bezpieczeństwa oraz idea wiecznego odradzania się przybierają tu różne postacie
i odmieniane są w różnych konfiguracjach. Od Domu Bożego poprzez Dom Chleba, gdzie mielą ziarno, aż do chałupy
krytej słomą; od wierzb na wskroś polskich poprzez ekspresyjne drzewa-krzyże aż do kolumn symbolizujących oś świata
w wymiarze kosmicznym.

Wernisaż „Guma” (2000). Autor Henryk Rogoziński
(drugi z lewej), opowiada o technice gumy w fotografii.

Wernisaż „Guma” Henryka Rogozińskiego (2000).
Goście na wernisażu.

Wernisaż „Guma” (2000). Od lewej: Janusz Nowacki,
autor Henryk Rogoziński, Antoni Rut, Marian Łazarski,
Grzegorz Borowski.

Henryk Rogoziński „Guma” (2000).
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„Konfrontacje Fotograficzne” to konkurs organizowany przez Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne oraz przez Związek Polskich Artystów Fotografików. Kuratorem konkursu był Marian Łazarski.

Antoni Rut. Nagrodzony zestaw na XXX Konfrontacjach
Fotograficznych” Gorzów Wlkp. (2000).

Wernisaż „XXX Konfrontacje Fotograficzne” (2000).
Goście na wernisażu.
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Wernisaż „XXX Konfrontacje Fotograficzne” (2000).
Po prawej dwa nagrodzone zestawy fotografii Antoniego
Ruta.

Wernisaż „XXX Konfrontacje Fotograficzne” (2000).
Goście na wernisażu. Antoni Rut przedstawia swoją
diaporamę „Wielkopolskie wierzby”

Wystawa pokonkursowa XXX Konfrontacje Fotograficzne (2000).

Władysław Rut „Konińskie impresje”. Galeria Fotoplastykon (2000).

Wernisaż „Fotografie” Władysława Ruta. Galeria
Fotoplastykon (2000). Od lewej: Antoni Rut, Feliks
Sikorski, Ryszard Zielewicz, Jarosław Stanisławski.

Wernisaż „Fotografie” Władysława Ruta. Galeria
Fotoplastykon (2000). O fotografii swojego ojca dla TVP
opowiada Antoni Rut.

Wernisaż „Fotografie” Władysława Ruta. Galeria
Fotoplastykon (2000). Od lewej: Bogdan Madeła, Danuta
i RomualdBobrowscy, Hanka Madeła, Katarzyna Rut.

Władysław Rut „Fotografie” (2000).
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Antoni Rut „Impresje alpejskie”. Galeria Fotoplastykon (2001).
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Antoni Rut „Impresje alpejskie” (2001).

Antoni Rut Galeria Fotoplastykon
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Stanisław Wojcieszak “Foto-rzeźba
przemijanie”.
“My Koziorożce”
Galeria Fotoplastykon (2006).

Od lat ze względu na to, że jestem z pod znaku Koziorożca, w styczniu pokazywałem w Galerii Fotoplastykon swoje nowe
prace. W 2001 r. pomyślałem, że fotografujących Koziorożców jest więcej i tak powstała wystawa „My Koziorożce”.
W 2005 r. zrezygnowałem z lokalu przy Św. Marcinie w dość nagły sposób i nie byłem przygotowany na zorganizowanie
wystawy, dlatego wystawa zaprezentowana została w internecie w Galerii Wirtualnej, a wernisaż odbył się w mojej
pracowni. W 2007 r. wystawa odbyła się w Galerii Domu Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu, w 2008 w Muzeum Śremskim.
W 2009 roku wspólnie z Muzeum Śremskim, Stowarzyszeniem Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej i Związkiem
Artystów Plastyków zorganizowałem Ogólnopolski Konkurs Fotografii „My Koziorożce”. W 2010 r. X Ogólnopolski Salon
Fotografii My Koziorożce odbył się w Galerii Domu Kultury „Polan 100” w Poznaniu. W pierwszych wystawach udział
wzięli: Elizeusz Cieślik, Andrzej Kołodziejczyk, Leszek Lesiczka, Janusz Nowacki, Antoni Rut, Stanisław Wojcieszak,
Paweł Cieślik. W 2006 r. w prezentacji internetowej wzięli udział wszyscy dotychczasowi autorzy. W 2007 r. w DK „Na
skarpie” udział wzięli: Elizeusz Cieślik, Leszek Lesiczka, Mirosław Mizera, Antoni Rut i Stanisław Wojcieszak. W 2008 r.
w Muzeum Śremskim w Śremie udział wzięli Elżbieta Chojnacka, Andrzej Kołodziejczyk, Leszek Lesiczka, Mirosław
Mizera, Antoni Rut i Stanisław Wojcieszak. W 2009 r. wystawę przekształciłem w „Ogólnopolski Salon My Koziorożce”
i zorganizowałem wspólnie z Muzeum Śremskim w Śremie. Tym razem były nagrody i Medale Stowarzyszenia Twórców
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej „Za fotograficzną twórczość” Udział wzięli: Maciej Aleksandrowicz, Andrzej Graba
Grabowiecki (Srebrny Medal), Mateusz Karatysz, Leszek Lesiczka, Tomasz Okoniewski (Brązowy Medal), Mirosław
Mizera (Złoty Medal), Maksymilian Pilasiewicz, Antoni Rut (Nagroda Specjalna), Monika Stachnik-Czapla (Nagroda
Specjalna), Hubert Stojanowski, Agnieszka Wasiak i Stanisław Wojcieszak (poza konkursem). Ostatni Salon odbył się
w 2010 r. W DK „Polan Sto” w Poznaniu. Udział wzięli: Andrzej Graba Grabowiecki (Srebrny Medal), Dorota KiełkuckaZając, Jakub Halman, Leszek Lesiczka, Mirosław Mizera, Tomasz Okoniewski (Brązowy Medal), Antoni Rut (Złoty
Medal), Monika Stachnik-Czapla (Nagroda Specjalna), Robert Szmelter i Stanisław Wojcieszak (poza konkursem).

Wernisaż „My Koziorożce” (2004). Autorzy wystawy od
lewej: Andrzej Kołodziejczyk, Antoni Rut, Elizeusz
Cieślik, Leszek Lesiczka (z tylu), Paweł Cieślik,
Stanisław Wojcieszak.
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Wernisaż „My Koziorożce” (2004). O fotografii
Koziorożców opowiada Joanna Dziubkowa - kustosz
Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Wernisaż „My Koziorożce” (2004). Maria Magdalena
Pocgaj czyta swoje zaduszkowe wiersze.

Wystawa zbiorowa „My Koziorożce” (2001 - 2010)

Antoni Rut „Wielkopolskie wierzby”.
„My Koziorożce”.
Galeria Fotoplastykon (2005)

Próbując scharakteryzować fotografów spod znaku Koziorożca należałoby sięgnąć do gór i gwiazd. Otoczyć się
pierścieniami Saturna i przemierzyć Niebo poszukując gwiazdozbioru Koziorożca; następnie pośród skał poszukać
rosiczki, uśmiechnąć się do kozicy i z przejęciem pochylić się nad płatkiem zagubionej goryczki, wznieść się lotem orła
nad turnie, pochwycić promyk Słońca, wziąć w płuca wiatr halny i jednym wydechem posłać kwiaty gór i Nieba do galerii.
Leszek Lesiczka

Wernisaż „IX Ogólnopolski Salon My Koziorożce” (2009).
Od lewej: Antoni Rut, Leszek Lesiczka, Jerzy Kubis,
Mariusz Kondziela.

Wernisaż „My Koziorożce” (2005). Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Winczewski
dekoruje Antoniego Ruta Odznaką Honorową „Za zasługi
dla Wielkopolski”

Wernisaż „My Koziorożce” (2005). Od lewej:
A.Kołodziejczyk, A.Rut, Wicemarszałek Woj. Wlkp.
Zbigniew Winczewski, S.Wojcieszak, E.Cieślik,
L.Lesiczka, P.Cieślik.

Wystawa zbiorowa „My Koziorożce” (2001 - 2010).
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Wystawa zbiorowa „My Koziorożce” (2001 - 2010)

Leszek Lesiczka

Mirosław Mizera

Andrzej Graba Grabowiecki

Elżbieta Chojnacka

Wernisaż „My Koziorożce” (2007). Od lewej: Mirosław
Mizera, Antoni Rut, Elizeusz Cieślik, Leszek Lesiczka.

Wernisaż „My Koziorożce” (2008). Od lewej: Stanisław
Wojcieszak, Mariusz Kondziela Antoni Rut, Leszek
Lesiczka.

Wernisaż „My Koziorożce” (20010). Od lewej: Zygmunt
Dezor, Tomasz Kowalski, Antoni Rut, Stanisław
Wojcieszak.

Wystawa zbiorowa „My Koziorożce” (2001 - 2010).
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Stanisław Wojcieszak „Przemijanie”, fotorzeźba. „Zaduszki”. Galeria Fotplastykon (2001).

„Zaduszki” to wystawa, której pomysłodawcą był Stanisław Wojcieszak. Wykonywał „fotorzeźby” wykorzystując
stare rozsypujące się ramy okienne, drzwi i deski, montował w to fotografie i dodawał do tego wiele intrygujących
elementów takich jak zardzewiałe gwoździe, łańcuchy czy narzędzia rolnicze. W sumie były to dzieła niespotykane
pokazujące jego niesamowity talent w wykonywaniu niecodziennych form przestrzennych. Te fotorzeźby tytułował
„Przemijanie”. Ja wykonywałem specjalnie z tej okazji „Instalacje przestrzenne”. W 2001 r. Udział w tej wystawie wziął
Marek Cierniewski, który pokazał obrazy malowane na płótnie. Wystawę „Zaduszki” zorganizowaliśmy trzykrotnie
w Galerii Fotoplastykon : w 2001, 2003 i 2004 r. oraz w 2008 r. w Muzeum Śremskim w Śremie.

Wernisaż „Zaduszki” (2001). Od lewej: Marek
Cierniewski, Stanisław Wojcieszak, Antoni Rut – autorzy
wystawy, Joanna Dziubkowa – kustosz Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
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Wernisaż „Zaduszki” (2001). Goście na wernisażu.

Wystawa zbiorowa „Zaduszki” (2001 - 2008).

Wernisaż „Zaduszki” (2003). Od lewej: Antoni Rut
i Stanisław Wojcieszak na tle instalacji Antoniego Ruta.

„...Zaduszki – wieczór jarzący się ognikami wspomnień, światełkami istnień rozjaśniających niegdyś
życie każdego z nas. Myśli zapełniają się obrazami
z przeszłości, serca czują znów opiekuńczą, łagodzącą ból rozstania obecność utraconych przyjaciół, najbliższych... W nastrój tego niezwykłego
święta – misterium, dzięki któremu corocznie
w ludzkiej pamięci ożywają postacie ukochanych
osób wprowadza nas dzisiaj twórczość Marka
Cieriewskiego, Antoniego Ruta, Staszka Wojcieszaka. Artyści dokumentują chłodnym okiem ślady
życia, przemijanie wielkości, kruchą urodę przedmiotów. Na kanwie tego kruchego materiału powstają dzieła: swoiste collage, którym artyści nadają osobiste piętno. Połączenie starej i nowej fotografii, fragmentów przedmiotów świadków
minionych zdarzeń, pojawiający się często krzyż,
mający dla autorów ważne, bardzo szerokie znaczenie symboliczne, budują konteksty, wśród których zobiektywizowane prawdy ukazane przez
pryzmat spojrzenia twórców, mieszają się
z indywidualnymi przeżyciami widza – odbiorcy.
Konteksty te poszerzają artyści przy okazji wystaw
poprzez aranżację przestrzeni ekspozycyjnej...”.
Joanna Dziubkowa

Fragment wystawy „Zaduszki” (2001). Prace Marka
Cierniewskiego.

Wernisaż „Zaduszki” (2004). Goście na wernisażu.

Fragment wystawy „Zaduszki” (2001). Instalacja
przestrzenna Antoniego Ruta

Wystawa zbiorowa „Zaduszki” (2001 - 2008).
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Ireneusz Zjeżdżałka „Mały atlas mojego miasta”, Galeria Fotoplastykon (2001).

W roli głównej trzeci plan
W hollywoodzkich produkcjach najważniejsze są gwiazdy. Ich nazwiska na plakatach przyciągają do sal kinowych
tysiące i miliony widzów. Obok nich pojawiają się oczywiście inni aktorzy, pięknie nazywani „drugoplanowymi”, natomiast
reszta ekranowej rzeczywistości to już tylko scenografia. Ireneusz Zjeżdżałka nie godzi się na taką hierarchię, odwraca
kolejność – w jego fotografii na pierwszy, plan wysuwa się właśnie to trzecie – tło. Fragment podniszczonego muru, stary
samochód bez kół, „kulawy” rower, cicha jak mysz kościelna furtka, skąpo oświetlona klatka schodowa, pogięty trzepak
na zapomnianym podwórku, zatrzymujący ruch sygnalizator drogowy, zapyziała fasada przedwojennego kramiku – oto
aktorzy pierwszoplanowi u Ireneusza Zjeżdżałki. Widać, że reżyser umie się z nimi dogadać, wykorzystać ich szczerość
i bezpośredniość, Nie każe im się pudrować, szminkować ust, ani przystrajać w kolorowe piórka. Mają być sobą i są. Na
scenie jest tylko trzeci plan. l to wystarcza! Banalne fragmenty świata też mogą być ciekawe, też mogą mówić o rzeczach
ważnych, a nawet najważniejszych – o przemijaniu, nadziei i niepokoju, Mały format, jaki zastosował autor, wymusza na
widzu skupienie uwagi i poświęcenie zdjęciu trochę więcej czasu; na miniaturę nie da się tak po prostu rzucić okiem jak na
billboard i pobiec dalej. Z praktycznego punktu widzenia jest to oczywiście możliwe, ale wtedy nie można powiedzieć, że
się.ją zobaczyło. Aby zobaczyć trzeba z nią trochę pobyć. Od paru lat mam okazję obcować z fotografią Zjeżdżałki.
Przyzwyczaiłem się już do tego, że co jakiś czas widzę coś nowego i chociaż artysta realizuje różne tematy, to moim
zdaniem najlepszy jest w „temacie wrzesińskim”
Waldemar Śliwczyński

Wernisaż „Mały atlas mojego miasta” (2001). Od lewej:
Radosław Siekierzyński, trzeci Kazimierz Rafalik,
Bernard Żołyniak. Od prawej: Józef Ryszard Wierciński,
Maciej Szymanowicz.
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Wernisaż „Mały atlas mojego miasta” (2001). Od lewej:
Antoni Rut, Ireneusz Zjeżdżałka – autor wystawy.

Wernisaż „Mały atlas mojego miasta” (2001). Goście na
wernisażu

Ireneusz Zjeżdżałka „Mały atlas mojego miasta” (2001)..

Antoni Rut „Własna wizja przestrzeni” (2002).
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Jakub Sobotka

„Palce”
„Maska”

Wernisaż „Krajobraz niepoznany” (2002). Od lewej:
Antoni Rut, Jakub Sobotka – autor wystawy.
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Wernisaż „Krajobraz niepoznany” (2002). Autor wystawy
Jakub Sobotka udziela wywiadu dla Teleskopu TVP.
Rozmawia redaktor M. Wyszyńska.

Jakub Sobotka „Krajobraz niepoznany” (2002).

Wernisaż „Krajobraz niepoznany” (2002).
Goście na wernisażu.

Wernisaż „35 i pół” (2002). Gratulacje z okazji jubileuszu
35-lecia działalności artystycznej składa prezes
OW ZPAF Mirosław Skrzypkowski.

Wernisaż „35 i pół” (2002). Wystawę otwiera jubilat
Antoni Rut.

Wernisaż „35 i pół” (2002). Od lewej: Antoni Rut. Dalej
poetka Maria Magdalena Pocgaj oraz muzyk Paweł
Mazur – artyści, którzy uświetnili wernisaż swoimi
utworami.

Antoni Rut „35 i pół” (2002).
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W 2002 roku obchodziłem jubileusz 35-lecia pracy artystycznej. Z tego powodu postanowiłem pokazać moje wcześniejsze i najnowsze prace fotograficzne, graficzne i malarskie. Pierwszą jubileuszową wystawą była zatytułowana
„Wielkopolskie wierzby” pokazana w Pałacu w Lubaszu. Następną była „Odkrywana przestrzeń” w Muzeum Regionalnym w Śremie, nową wystawą była „35 i pół” w Galerii Fotoplastykon w Poznaniu, najnowszą była wystawa grafik
„Gonić niewidzialne” w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, retrospektywną wystawą była „Moje wspomnienia”
w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, obrazy olejne „Moje malowanie – wierzby” eksponowałem w Muzeum Regionalnym w Stęszewie oraz „Odkrywna przestrzeń” pokazałem w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach.
Galeria Fotoplastykon wykazała się niesamowitą operatywnością gdyż pokazanie w ciągu pięciu miesięcy siedmiu
różnych wystaw w różnych miejscach jest dużym wyzwaniem.

96

Antoni Rut „Nie liczę klatek” (2002).

Antoni Rut „Bajeczny świat” (2002).

97

Galeria Miejska w Charkowie. Wernisaż „Wierzby
wielkopolskie” (2003). Od lewej Maria Kozyrewa UM
w Charkowie, Michał Żórawski Konsul Generalny RP,
Swietłana Tumska wicedyrektor Galerii Miejskiej,
Antoni Rut – autor.
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W redakcji gazety Sloboda. Od lewej: Walentyn
Iwczenko – docent Katedry Kulturologii Akademii Prawa
w Charkowie, Antoni Rut, Oleg Malevany – art. fot.

Antoni Rut „Wielkopolskie wierzby” (2003).

Galeria Miejska w Charkowie. Wernisaż wystawy
„Wierzby wielkopolskie” (2003). Od prawej Oleg
Czernijenko, Józefa Czernijenko – redaktor naczelny
Gazety Polonia Charkowa, Antoni Rut – autor, Maria
Kozyrewa – UM w Charkowie

Antoni Rut „Wielkopolskie wierzby” (2003).
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Antoni Rut „Wielkopolskie wierzby” (2003).

Wernisaż „Dzieci Afryki” (2003). Antoni Rut i Mikołaj
Musiał – autor wystawy.

Wernisaż „Dzieci Afryki” (2003). Goście na wernisażu.

Wernisaż „Dzieci Afryki” (2003). Od lewej: Mikołaj
Musiał – autor wystawy, Zdzisław Beryt, Antoni Rut.

Mikołaj Musiał „Dzieci Afryki” (2003).
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„Na Dłoni Boga. Do Doliny Hunzy W Pakistanie”. Wystawa fotografii Anny Hatłas i Mateusza Marczewskiego w Galerii
Fotoplastykon (2004).
„...Trasą dawnego Jedwabnego Szlaku dotarliśmy do doliny Hunzy, znajdującej się w północnym Pakistanie, w miejscu,
gdzie stykają się trzy największe masywy górskie Azji – Karakorum, Hindukusz i Himalaje. Na tych nieprzyjaznych dla
człowieka obszarach, w otoczeniu łańcuchów sześcio- i siedmiotysięczników, rozłożyła się na wysokości niemal 3 tys.
metrów nad poziomem morza, jedna z najpiękniejszych dolin świata. Wysoko, w ostrym słońcu, jak na dłoni Boga, wśród
zieleni żyją w niej słynący z długowieczności ludzie...”.

Wernisaż „Na dłoni Boga. Do doliny Hunzy w Pakistanie”
(2004). Anna Hatłas i Mateusz Marczewki – autorzy
wystawy – pokazują na globusie trasę podróży.

102

Wernisaż „Na dłoni Boga. Do doliny Hunzy w Pakistanie”
(2004). Goście na wernisażu.

Wernisaż „Na dłoni Boga. Do doliny Hunzy w Pakistanie”
(2004). Od lewej: Antoni Rut oraz Anna Hatłas i Mateusz
Marczewki – autorzy wystawy.

Anna Hatłas i Mateusz Marczewski „Na dłoni Boga” (2004).

Wernisaż „Zderzenia” (2004). Po lewej Antoni Rut.
Z prawej autor wystawy Sławomir Maciej Krzyśka.

Wernisaż „Zderzenia” (2004). Antoni Rut otwiera
wystawę.Na środku Sławomir Maciej Krzyśka – autor.

Wernisaż „Zderzenia” (2004). Władysław Nielipiński
opowiada o fotografii Sławomira Macieja Krzyśki.

Sławomir Maciej Krzyśka „Zderzenia” (2004).
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Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Wernisaż „Charków
– okruchy czasu” (2004) oraz „Fotograficy z Charkowa”.
Antoni Rut (współorganizator) otwiera wystawy.
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Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu (2004). Fragment
ekspozycji. Po lewej: „Fotograficy z Charkowa”, po
prawej: „Charków – okruchy czasu” Antoniego Ruta.

Antoni Rut „Charków – okruchy czasu” (2004).

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Fragment
ekspozycji. Po prawej: „Fotograficy z Charkowa”, po
lewej: „Charków – okruchy czasu” Antoniego Ruta.

Artyści z Charkowa „Fotografia Charkowska” (2004).
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Antoni Rut „Charków – okruchy czasu” (2004).

Galeria Miejska w Charkowie (2004). Od prawej: Antoni
Rut – organizator i kurtor wystawy „Bezdroża wyobraźni”,
Elizeusz Cieślik, Leszek Lesiczka, Tatjana Tumasjan
dyrektor Galerii, Swietłana Tumska wicedyrektor Galerii.

Przed Galerią Miejską w Charkowie. Od lewej: Antoni
Rut, Tatjana Tumasjan, Leszek Lesiczka, Swietłana
Tumska, Elizeusz Cieślik.

Galeria Miejska w Charkowie. Od lewej: Antoni Rut,
Władymir Bysow artysta fotografik.

Artyści z Poznania „Bezdroża wyobraźni” (2004).
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Wernisaż „Bezdroża wyobraźni”. Galeria Miejska
w Charkowie (2004). Antoni Rut – organizator wystawy –
prezentuje fotografię poznańskich artystów.
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Wernisaż „Bezdroża wyobraźni” (2004). Od prawej:
Konsul RP w Charkowie J.Książek, dyr Galerii
T.Tumasjan, Gubernator Charkowa J.Kusznarow, Konsul
H.Buszta, Marszałek W.W. Stefan Mikołajczak,
Prezydent Miasta Poznania R.Grobelny.

Artyści z Poznania „Bezdroża wyobraźni” (2004).

W Konsulacie RP w Charkowie. Od lewej: prezes
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie Józefa
Czernijenko, Antoni Rut, wicekonsul RP Andrzej
Zawistowski, Leszek Lesiczka, Elizeusz Cieślik,
wicekonsul RP Andrzej Raczkowski.

Artyści z Poznania „Bezdroża wyobraźni” (2004).
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Artyści z Poznania „Bezdroża wyobraźni” (2004).

Stanisław Wojcieszak „Przemijanie”, fotorzeźba. Galeria Fotoplastykon (2004).

Wernisaż prac artystów Oddziału Poznańskiego Związku
Artystów Plastyków (2004). Wystawę otwierają Antoni
Rut wiceprezes OP ZAP oraz Stanisław Wojcieszak
prezes OP ZAP.

Wystawa Oddziału Poznańskiego Związku Artystów
Plastyków (2004). Fragment ekspozycji.

Wernisaż prac artystów Oddziału Poznańskiego ZAP
(2004). Wystawę otwierają Antoni Rut wiceprezes OP
ZAP oraz Stanisław Wojcieszak prezes OP ZAP.

Związek Artystów Plastyków (2004).
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Marek Eligiusz Janicki, „Cza cza” III nagroda „Cyberfoto’2004.
Galeria Fotoplastykon (2004).

W 2003 r. nawiązałem współpracę ze Sławomirem Jodłowskim z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
Dzięki temu pokazałem w Galerii Fotoplastykon trzy pokonkursowe wystawy. 5.09.2003 r. pokazałem VI Ogólnopolski
Konkurs Fotografii Cyfrowej „Cybrfoto 2003”, 3.09.2004 r. pokazałem VII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej
„Cybrfoto 2004”, a 2.09.2005 r. VIII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej „Cybrfoto 2005”.

Wernisaż VI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Cyfrowej
Cyberfoto’2003. O cyfrowej fotografii dyskutują
Władysław Nielipiński i Zdzisław Beryt.
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Wernisaż VII Międzynarodowy Konkurs Fotografii
Cyfrowej Cyberfoto’2004. Goście na wernisażu.

Wystawa pokonkursowa „Cyberfoto” (2004).

Wernisaż VI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Cyfrowej
Cyberfoto’2003. O cyfrowej fotografii dla TVP opowiada
Antoni Rut.

2. Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań 2005.
Galeria Fotoplastykon. Praca Leszka Lesiczki.

Wernisaż 2. Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań 2005.
Galeria Fotoplastykon. Od lewej Antoni Rut, Leszek
Lesiczka i Janusz Kostrzewski.

Wernisaż 2. Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań 2005.
Galeria Fotoplastykon. Goście na wernisażu.

Biennale „Środowisko sztuki” (2004).
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Antoni Rut „Patrzeć po swojemu” (2004).

Antoni Rut „Patrzeć po swojemu” (2004).
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Autorzy: u góry praca Leszka Lesiczki, niżej Rafała Jasionowicza.

u góry praca Jacka Kulma niżej Janusza Kostrzewskiego.

Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych to cykl multimedialnych pokazów, polegający na prezentacji i ocenie prac
zgłoszonych przez uczestników z całej Polski. Pomysłodawcą imprezy jest Leszek Kurpiewski z Fotoklubu Zamek
w Szczecinie, który koordynuje cały projekt. W kilkunastu miastach Polski organizowane są pokazy a niezależne lokalne
jury oceniają prace i wyłaniają 20 najlepszych diaporam. Na finalną ocenę składają się wyniki z poszczególnych miast.
Finaliści, którzy zdobędą największą ilość punktów, zostają nagrodzeni i wyróżnieni. W Poznaniu organizatorem
Festiwalu jest Galeria Fotoplastykon, która wspólnie z Leszkiem Lesiczką prezesem Stowarzyszenia Pryzmat oraz
kinem Muza co roku prezentuje mieszkańcom Poznania zestaw diaporam.
Od trzech lat równolegle z Festiwalem Diaporam prezentowana jest wystawa prac jurorów.

Prezentacja V Festiwalu Diaporam Cyfrowych (2010).
Widzowie w kinie Muza.
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Otwarcie IV Festiwalu Diaporam Cyfrowych (2009).
Widzowie w kinie Muza.

V Festiwal Diaporam Cyfrowych (2010). Jurorzy
festiwalu od lewej Antoni Rut, Jacek Kulm, Iwona Bis,
Rafał Jasionowicz, Leszek Lesiczka.

Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych (2006 - 2011).

U góry z lewej praca: Marii Silskiej, z prawej Anny Klimaszewskiej.
dołem z lewej praca Kazimierza Rafalika, z prawej Antoniego Ruta.

W 2007 r. Galeria Fotoplastykon była współorganizatorem Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Solalex
w Szwajcarii. W trakcie pleneru eksponowana była wystawa „Kamienie z Pas de Cheville”. Wystawa powstała pod
wpływem obcowania z pejzażem alpejskim, bardzo specyficznym na tym kawałku płaskowyżu. Na wysokości ponad
2 tys. metrów koczują kamienie urywające się od czasu do czasu z wypiętrzonego kilkaset metrów ponad równinę
łańcucha górskiego Les Diablerets. W 2011 r. Galeria Fotoplastykon wspólnie z ZAP przy wsparciu finansowym Zarządu
Województwa Wielkopolskiego zorganizowała ponownie w tym miejscu plener oraz wystawę „Moja Wielkopolska”.
Wystawa eksponowana była w zaadaptowanej na galerię chacie góralskiej na szlaku górskim na wysokości 2 tys.
Metrów. Na wernisażu w Centre Gryonnais obecni byli przedstawiciele wszystkich szwajcarskich szczebli władz
samorządowych. Wystawę zwiedziło 1652 widzów, z których wielu otrzymało nasze katalogi.

Wystawa „Nasza Wielkopolska”. Centre Gryonnais
Solalex w Szwajcarii (2011).

Wystawa „Kamienie z Pas de Cheville” Centre Gryonnais
Solalex w Szwajcarii na Międzynarodowym Plenerze
Artystycznym (2007). Z lewej Antoni Rut autor wystawy,
z prawej dyrektor M. C.-A. Parisod.

„Nasza Wielkopolska” (2011). Centre Gryonnais Solalex
w Szwajcarii. Wystawę otwiera Pierre André Burnier
Municipal de Gryon ( z prawej), w środku Robert Taggi
Prefekt du distrit d’Aigle.

Plener w Centre Gryonnais Solalex w Szwajcarii (2007, 2011).
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Antoni Rut „Tytan pracy twórczej” (2007).

List do prezydenta (2009).
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Ten konkurs trwa już dwanaście lat.
Od kiedy wymyśliłem ten konkurs, wzięła w nim udział niespodziewana, zaskakująca ilość autorów prezentujących tak
różne style fotografii. Tak wiele przewinęło się tematów. Wydawało się kiedyś, że wielość tematów w jednym konkursie
jest jakąś przeszkodą, jednak z perspektywy czasu uważam, że nie jest to utrudnieniem. Przecież każdy z nas widzi
inaczej, a fotografia z samej definicji jest postrzeganiem świata... Jedni wykonując fotografię realistyczną widzą w niej
wielką, niespotykaną sztukę, a inni patrząc na tę samą fotografię widzą tylko odwzorowanie rzeczywistości. Podobnie
jest gdy patrzymy na pracę przetworzoną graficznie, jedni dostrzegają bardzo wysoko rozwiniętą sztukę skomponowaną
i zbudowaną z pomocą programów graficznych a inni nie mogą zrozumieć o co w niej tak naprawdę chodzi. Nie ma ona
dla nich istotnej wartości. Nie bójmy się wielu aspektów tego samego widzenia, tego samego obrazowania, wszak
wszyscy jesteśmy artystami, jedni bardziej znanymi inni mniej, ale dzięki wielości działań możemy zauważyć, w którym
miejscu się znajdujemy.
Pierwsze spotkania były bardzo fascynujące i ekscytujące dzięki osobistemu zaangażowaniu członków jury. Często
oprócz mnie fotografie omawiali na „żywo” Leszek Lesiczka, Janusz Kostrzewski, Janusz Nowacki, Elizeusz Cieślik.
Później nastąpił etap przekazu elektronicznego. Dzięki temu zwiększył się zasięg, zwiększyła się ilość autorów biorących
udział i mających tę niewątpliwą możliwość brania udziału w tak niecodziennym konkursie oraz korzystania z uwag
fotografika niezależnego, który w sposób nieskomplikowany potwierdza wartość fotografii lub naprowadza na inny
sposób twórczego „budowania” obrazu.
Od III edycji współorganizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Od V edycji konkurs objęty został Patronatem Honorowym przez Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej a X edycję objął Patronatem również Związek Artystów Plastyków.
W konkursie jurorami byli znani fotograficy jak Stefan Wojnecki, Waldemar Śliwczyński, Janusz Nowacki, Ireneusz Zjeżdżałka, Leszek Lesiczka, Rafał Jasionowicz, Antoni Rut, Janusz Kostrzewski, Władysław Nielipiński, Elizeusz Cieślik.

Wernisaż I Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2001).
Antoni Rut wręcza I nagrodę Zdzisławowi Olejnikowi.
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Wernisaż I Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2001).
Antoni Rut pokazuje swoją diaporamę
“Włoskie pejzarze”.

Wernisaż II Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2002).
Laureaci od lewej: Anna Masternak – II nagroda,
Małgorzata Beym – I nagroda, Antoni Rut, Artur Kamiński
– III nagroda, Jacek Ruta – III nagroda, Jarosław
Markowski – III nagroda.

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).

Wernisaż VI Konkurs „Przestrzeń wyobraźni”. Galeria
WBPiCAK (2006).Od lewej: Antoni Rut, Hanna Rubas
wicedyrektor, Dorota Kycia (Brązowy Medal), Mirosław
Mizera (Złoty Medal), Paweł Jagła (Srebrny Medal).

Wernisaż V Konkurs „Przestrzeń wyobraźni”. Galeria
Fotoplastykon (2005).Od lewej: W. Nielipiński, P. Jagła
(Złoty Medal), D. Zasina (Brązowy Medal), M. Mizera
(Srebrny Medal), A. Rut, H. Rubas, J. Kostrzewski.

Wernisaż III Konkurs „Przestrzeń wyobraźni”. Galeria
Fotoplastykon (2003).Od lewej: P. Kowalski (I nagroda),
A. Rut, K. Ruta (w imieniu męża III nagroda),H. Rubas,
J. Kostrzewski, R. Jasionowicz.

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).
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Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).
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Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).

Wernisaż VII Ogólnopolski Konkurs Fotografii
„Przestrzeń wyobraźni”. Od lewej: Antoni Rut, Bogumiła
Jarecka (Srebrny Medal), Paweł Jagła (Brązowy Medal),
Natalia Lewandowska (Złoty Medal), Iwona Smarsz.

Wernisaż VIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii
„Przestrzeń wyobraźni”. Od lewej: Janusz Kostrzewski,
Robert Kuzior w im. Macieja Kuziora (Brązowy Medal),
Lena Bednarska, Antoni Rut, Joanna Rybczyńska
(Srebrny Medal), Witold Krumplewski (Złoty Medal).

Wernisaż IX Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Przestrzeń
wyobraźni”. Od lewej: Stefan Wojnecki, Rafał
Jasionowicz, Leszek Lesiczka, Patryk Moriak (Brązowy
Medal), Jarosław Gwoździk (Złoty Medal), Justyna
Lorenc (Srebrny Medal), Antoni Rut, Lena Bednarska.

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).

125

126

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).

W Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu oprócz prac z X edycji pokazane zostały, w projekcji multimedialnej, wszystkie
prace zakwalifikowane do wystaw w dziewięciu edycjach.
W XI edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Przestrzeń wyobraźni” nagrody otrzymali n/w autorzy:
I edycja: Zdzisław Olejnik I nagroda, Maciej Paczkowski II nagroda, Artur Kamiński III nagroda. II edycja: Małgorzata
Beym I nagroda, Anna Masternak II nagroda, Artur Kamiński, Jacek Ruta, Jarosław Markowski III nagroda.
III edycja: Piotr Kowalski I nagroda, Andrzej Lis II nagroda, Jacek Ruta III nagroda. IV edycja: Jacek Ruta I nagroda,
Zdzisław Olejnik II nagroda, Maciej Roszak III nagroda.
Od V edycji oprócz nagród przyznawane były Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej „Za
fotograficzną twórczość”. V edycja: Paweł Jagła Złoty Medal, Mirosław Mizera Srebrny Medal, Daniel Zasina Brązowy
Medal. VI edycja: Mirosław Mizera Złoty Medal, Paweł Jagła Srebrny Medal, Dorota Kycia Brązowy Medal. VII edycja:
Natalia Lewandowska Złoty Medal, Bogumiła Jarecka Srebrny Medal, Paweł Jagła Brązowy Medal. VIII edycja:
Witold Krumplewski Złoty Medal, Joanna Rybczyńska Srebrny Medal, Maciej Kuzior Brązowy Medal. IX edycja:
Jarosław Gwoździk Złoty Medal, Justyna Lorenc Srebrny Medal, Patryk Moriak Brązowy Medal. X edycja: Jarosław
Gwoździk Złoty Medal, Piotr Wiktor Węcławski Srebrny Medal, Anna Klinkosz Brązowy Medal. XI edycja: Jarosław
Gwoździk Złoty Medal, Anna Klinkosz Srebrny Medal, Tomasz Okoniewski Brązowy Medal.

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).
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Anna Klinkosz „Dom który straszy”, Srebrny Medal XI Konkurs „Przestrzeń wyobraźni’2011”.

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Wernisaż
X Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Przestrzeń
wyobraźni”. Antoni Rut otwiera wystawę.
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Wernisaż XI Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Przestrzeń
wyobraźni”. Od lewej:Janusz Kostrzewski, Anna Klinkosz
(Srebrny Medal), Jarosław Gwoździk (Złoty Medal),
Leszek Lesiczka, Iwona Smarsz, Rafał Jasionowicz,
Władysław Nielipiński, Antoni Rut.

Galeria WBPiCAK w Poznaniu. Wernisaż
VII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Przestrzeń
wyobraźni”. Od lewej: Zdzisław Beryt, Zofia
Bernatowicz, Iwona Smarsz, Antoni Rut.

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).

Jarosław Gwoździk „Sceny pałacowe I”, Złoty Medal Konkurs Przestrzeń wyobraźni’2011.

Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni” (2000 - 2012).
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Fotoplastykon - ostatnia prezentacja (2009).

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej (2010). Wicedyrektor
Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego
S.Piasecka odznacza A.Ruta Medalem Gloria Artis.
W środku Wiceprezes ZK ZAP S.Wojcieszak.

Laureaci II Poznańskiego Salonu „Robinsonada”
(2012). Od lewej stoją: H.Kapkowski, Z.Okopski,
G.Grelewicz, S.Wojcieszak, J.Antkowiak, L.Lesiczka,
K.Rafalik. Od lewej siedzą: I.Bis, E.Ponińska,
B.Kubiak-Sobczak, A.Rut, I.Hermanowska, E.Suszek.

Aula Uniwersytecka (2012). Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak wręcza Antoniemu
Rutowi nagrodę w dziedzinie kultury za 2011 rok.

Galeria Fotoplastykon (2012).
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„W sieci codzienności” (2011), foto-grafika, tryptyk, cz. lewa.
Akceptacja na X Salonie Wielkopolskim, Muzeum Ziemi Czarnkowskiej (2011).
Nagroda Specjalna na II Poznańskim Salonie „Robinsonada”, ODK Słońce w Poznaniu (2012).

Od roku 2005 Galeria Fotoplastykon nie ma lokalu wystawienniczego ale dzięki współpracy z wieloma galeriami
i muzeami a przede wszystkim z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, udaje się
organizować wiele interesujących wystaw i konkursów m.in. Ogólnopolski Konkurs „Przestrzeń wyobraźni”, „Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych” czy Poznański Salon „Robinsonada”.
Z okazji jubileuszu 45-lecia mojej pracy artystycznej Galeria Fotoplastykon wspólnie z WBPiCAK, Muzeum Zamek
Górków w Szamotułach, Muzeum Regionalnym w Stęszewie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Artystów Plastyków zaprezentuje moją wystawę „W sieci codzienności” m.in. w Muzeum Regionalnym w Stęszewie, Muzeum Śremskim w Śremie,
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie,
Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Opalińskich w Sierakowie, Galerii Sztuki Współczesnej we
Włocławku, Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, Muzeum Regionalnym we Wrześni, Muzeum Średzkim Dwór w Koszutach, Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach, Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie i wielu innych
galeriach.
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Galeria Fotoplastykon (2012).

Antoni Rut, „Fotoplastykon przegrał ze stadionową murawą”. (2012).

W 2012 roku obchodzę jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, Galeria Fotoplastykon 30-lecia, a poznański fotoplastykon?
Fotoplastykon przegrał z murawą poznańskiego stadionu.......

Fotoplastykon (2012).
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Antoni Rut, autoportret grafika (2003).

ANTONI RUT
jest zawodowym fotografem, Mistrzem Rzemiosła Artystycznego, członkiem Związku Artystów
Plastyków, Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Polskich
Artystów Fotografików, 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.
Jest jednym z najważniejszych inicjatorów i twórców lobby fotograficznego w Polsce. Swoje
prace prezentował 674 razy m.in. w 59 wystawach indywidualnych (59 tytułach) eksponowanych w muzeach i galeriach w Polsce, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Słowenii,
Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Chinach, na Ukrainie i Węgrzech, a przede wszystkim we własnej galerii fotografii „Fotoplastykon” w Poznaniu, której uroku dodawał stojący w niej ponad 50
lat fotoplastykon kiedyś służący do oglądania przezroczy stereoskopowych.
Wziął udział w 188 wystawach zbiorowych. Zorganizował i był kuratorem 269 wystaw w Polsce
i zagranicą. W latach 1996-1999 został wiceprezesem Okręgu Wlkp. Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych. W latach 1999-2002 sekretarzem, a w latach 2002-2005 wiceprezesem Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 2003-2005
wiceprezesem a od 2009 r. prezesem Oddziału Poznańskiego oraz członkiem Zarządu Krajowego Związku Artystów Plastyków.
Jest pomysłodawcą i organizatorem trzynastu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii
„Przestrzeń wyobraźni” oraz dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Salonu Fotografii „My Koziorożce”. Jest organizatorem sześciu poznańskich edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam
Cyfrowych. Jest autorem albumu fotografii „Wierzby wielkopolskie”. Od trzech lat prowadzi
kursy fotografii, na których już ponad czterystu 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.
Leszek Lesiczka krytyk sztuki, prezes Stowarzyszenia Pryzmat
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Antoni Rut (2012).

ANTONI RUT
Is a professional photographer, Master of Arts and Crafts and a member of the Association of
Visual Artists, Polish Republic's Photoclub Association of Authors and EkoArt. A classical artists
of pure photography, sophisticated workmanship, peculiar style characterised by
omnipresence of light and swirling air that fills the sky. He listens to the depths of himself, his
interior, soul and heart to convey the beauty of nature in a better, fuller and deeper way.
He is one of the most important initiators and founders of the photographic lobby in Poland. He
has displayed his works 674 times, among others, at 59 solo exhibitions (59 titles), which were
exhibited in museums and galleries in Poland, France, Belgium, Holland, Spain, Denmark,
Slovenia, Switzerland, Germany, Austria, China, Ukraine and Hungary and above all in his own
photographic gallery, „Fotoplastykon” in Poznań, which used to be graced with the 50 years
presence of Kaiser Panorama, which was used for viewing stereoscopic slides.
He has participated in 188 group exhibitions, organised and supported 269 exhibitions with his
patronage in Poland and abroad. In 1996-1999, he was the Vice President of the Wielkopolski
District Polish Association of Nature Photographers. In 1999-2002 its secretary and in 20022005 the Vice-president of the Wielkopolski District Polish Association of Photographers. In
2003-2005 he became the Vice President, and in 2009 he assumed the presidency over the
Board of the Poznan Department of Polish Association of Photographers.
He is a founder and organiser of twelve editions of Polish Photography Competition - „Space of
Imagination” and ten editions of Polish Photography Exhibition - „We the Capricorns”. He has
organised six Poznan editions of the Polish Festival of Digital Diaporama. An author of the photo
album, „Willows of Greater Poland”. For three years, he has been teaching photography
courses, where he has instilled the principles of artistic view on the surrounding reality,
presentation of vision and thought into over three hundred students in an innovative and original
way.
In 2010, he was awarded the „Gloria Artis” medal by the Minister of Culture and National
Heritage. In 2012, celebrating the 45th anniversary of artistic work he was awarded the
Wielkopolskie District Marshal Award in the area of culture.
Leszek Lesiczka.

ANTONI RUT
Monsieur Antoni Rut, artiste photographe, Maître de la Photofraphie Artisanalle, est un
membre de l'Association des Créateurs Fotoclub de la Republique Polonaise et aussi de
l`Association des Artistes Plasticiens, aussi bien que l'Association EcoArt. Il est un maître de la
photographie du paysage, de la photographie pure forme en atelier artistique rempli de lumičre
et de l'air vibrant dans l'image du ciel. Monsieur Antoni Rut est iniciateur et créateur de lobby
photographique en Pologne. Comme artiste, il écoute lui-męme, son coeur et son âme, pour
mieux présenter la beauté de la nature.
L`auteur a présenté ses oeuvres 674 fois, entre autres, 59 fois pendant les expositions
individuelles des thčmes diferents (59 titres d`exposition), exposées aux musées et aux
galeries en Pologne, et France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Danemark, Slovenie, Suisse,
Allemagne, Autriche, Chine, Ukraine et Hongrie. Ses travaux étaient presentés aux musées,
galeries, mais surtout dans sa propre galerie de photographie: „Fotoplastykon” a Poznań. Jadis
„Fotoplastykon”, qui était sur place depuis 50 ans, servait á regarder les photos stéréo,
aujourdhui, il ajoute le charme ŕ cette galerie. Entre 1996 et 1999, l`artiste gardait un poste de
vice-président d'Arondisement de Grande Pologne de l'Association des Artistes Polonais de
Photographie en Nature. Dans les années 1999-2002, monsieur Antoni Rut était secretaire, et
dans les années 2002-2005 il était vice-président d'Arondisement de Grande Pologne de l'
Association des Artistes Polonais de Photographie. Dans les années 2003-2005 il est devenu
vice-président et depuis 2009 le président de la Région de Poznan et le membre de l'Administration de l'Association des Artistes Plasticiens.
Il a donnée l'idée et il a organisé 12 éditions du Concours Photographique „l'Espace de
Imagination” et Le Salon de la photographie pour toute la Pologne „Nous les Capricornes”.
Monsieur Antoni Rut a organisé déjŕ 6 éditions du Festival de Diaporama Numérique. Il est
l'auteur de l'album photographique „Les Saules de Wielkopolska”. Depuis 3 ans il fait des cours
de photographie, oů plus que 400 participants changent la perspective de présenter la réalité,
grâce aux idées modenres et aux réflexions innovatrices du maître Antoni Rut.
En 2010, il a été distingué par le Ministre de la Culture et de la Patrimoine Nationale par la
Médaille „Gloria Artis”.
Leszek Lesiczka.

Antoni Rut (2012).
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Antoni Rut i Fotoplastykon

„...Artysta fotografik Antoni Rut, który przejął fotoplastykon po swoich rodzicach, zamiast zajmować się sprawami merytorycznymi walczy z wiatrakami. Czyżby wieloletni
dorobek, na który składa się m. in. kilkadziesiąt programów turystycznych, artystycznych, a nawet bajki a także interesujące wystawy fotografii miał zostać zaprzepaszczony? (...) To przecież już rodzaj zabytku historii rozrywki. Gdy jeszcze nie było kina,
nasi dziadkowie i pradziadkowie umawiali się z babciami do fotoplastykonu. Oby ci, od
których zależą jego dalsze losy nie ocknęli się za późno.
Krystyna Czajka (Express Poznański 1987)

Galeria Fotografii Fotoplastykon Antoni Rut w Poznaniu
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