
Witold Węgrzyn /1945/. Artysta fotografik  
i pedagog. Członek ZPAF od 1971 roku. Kierow-
nik Pracowni Fotografii oraz Wyższych Zaocz-
nych Studiów Fotografii na Wydziałach Malarstwa  
i Graf iki ASP w Gdańsku. W latach 70 tych 
związany był z Galerią GN w Gdańsku, później  
z Gdańską Galerią Fotografii ZPAF. Uprawiał fo-
tografię medialną, w latach 80 zbliżył się do pro-
gramu „fotografii elementarnej” o wizualno-kon-
ceptualnym charakterze. W latach 90 tworzy 
cykle Sytuacje I, II, III, IV o graficznym, para 
medialnym i wizualnym charakterze, w których 
ukryty jest składnik konceptualny. W 2007 roku 
prezentuje w PGS w Sopocie wystawę autorską  
z cyklu „Sytuacje V” pn. „Obecność”.  
W 2010 roku prezentuje wiele swoich prac na 
wystawie japońsko-polskiej „W stronę esen-
cji” w Warszawie, Tokio i Kioto. Za działalność 
ar tystyczną otrzymał m.in. Nagrodę Mini-
stra Kultury i Sztuki III i II stopnia, Medal  
im. Jana Bułhaka, Nagrodę Indywidualną 

P r e z ydent a  M ia s t a  Gdańska,  Meda l  50 - 
lecia ZPAF, Nagrody Rektorskie w PWSSP, ASP  
w Gdańsku za osiągnięcia, Nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej”, Odznakę Zasłużony  
Działacz Kultury. 
Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za gra-
nicą, zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Wrocławiu, Warszawie, Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Łodzi, Muzeum Fotografii w Krako-
wie, zbiorach Instytutu Sztuki na Uniwersytecie  
w Tokio. Członek Rady Artystycznej ZPAF przez  
3 kadencje. Jego pracownię ukończyło wielu 
młodych twórców, którzy odnoszą znaczące suk-
cesy na polu twórczości fotograficznej. Fotogra-
fię traktuje, jako pogranicze mediów i dyscyplin 
artystycznych, pole eksperymentów i poszu-
kiwań własnej stylistyki, własnego „osobnego  
języka”, poszukiwań odpowiedzi na tematy  
uniwer-salne i ponadczasowe.

www.asp.gda.pl
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Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Ludmiła Ostrogórska, 
zaprasza na otwarcie wystawy: 

15 lutego 2011 roku o godzinie 1800

w Galerii ASP, przy ul. Chlebnickiej 13/16 w Gdańsku

Wystawa będzie otwarta do 3 marca 2011 roku codziennie 
w godzinach od 1300 do 1900 www.asp.gda.pl
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