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„Iluminacja. Dzieła Natury – Roztocze” to wystawa promują-

ca autorski album, którego myślą przewodnia jest dążenie 

do prawdy o naturze zarówno w aspekcie rzeczywistym jak 

i duchowym. Podejmowany temat iluminacji odnosi się do 

światła, energii, nierozerwalnych warunków do życia dla 

wszelkiego istnienia. Autor prezentuje najcenniejsze i nie-

powtarzalne kadry wyselekcjonowane z bogatego archiwum 

fotograficznego. Wybrane ujęcia przedstawiają subtelność 

roztoczańskiej natury, w tym: roztoczańską zjawiskowość, 

zakątki kulturowe, osobliwość roztoczańskich wsi, życiodaj-

ność rzek i stawów, leśne trakty, spowite mgłą pola i łąki. 

Prezentowane fotografie wykonane są w większości apara-

tami analogowymi formatu: 6x7cm i 6x17cm na profesjonal-

nych diapozytywach barwnych. W albumie recenzje i słowo 

zamieścili: fotograf krajobrazu: Mieczysława Wieliczko oraz 

poeta, krytyk literacki, redaktor kwartalnika „Akcent” – Wal-

demar Michalski. Teksty zawarte w albumie zostały prze-

tłumaczone również na j. angielski. Kunszt pracy Bartosza 

Dybowskiego wyznacza nowy styl ujmowania pejzażu. Do-

wodzą tego prezentowane kadry. Autor oswaja ramy czasu, 

naturę ukazuje w szlachetnej postaci. Jest wirtuozem foto-

grafii, który wykracza poza jej granice, kreując obrazy foto-

graficzne, w większości iście malarskie.  



  



Bartosz Dybowski – urodził się w 1976 roku w Warszawie. 

Studiował grę na wiolonczeli w Akademii Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie, którą ukończył w roku 

2002. W trakcie studiów w Akademii Muzycznej podjął nau-

kę w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od wielu lat 

jego zainteresowania biegną dwoma nurtami, obejmując nie 

tylko muzykę, ale także fotografię. W zainteresowaniach 

fotograficznych główne miejsce zajmuje pejzaż. Jest auto-

rem kilku wystaw indywidualnych w Polsce i Niemczech, 

kilkudziesięciu kalendarzy i wielu publikacji w albumach 

i czasopismach. Od kilku lat fotografuje także dla firmy ar-

chitektonicznej. Szerokie zainteresowania współczesną 

techniką kreacji obrazu wykorzystuje, projektując plakaty, 

afisze, foldery itp. W swym dorobku ma wiele tego typu 

prac, wykonanych na zamówienie organizatorów festiwali, 

przeglądów, kursów, warsztatów artystycznych. Fotografie 

jego autorstwa umieszczane były w programach wielu insty-

tucji artystycznych, między innymi Filharmonii Narodowej. 


