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Papst Johannes Paul ii.
Papież Jan Paweł ii.

Portret Swiętego

J

an Paweł II przez cały okres pontyfikatu był wyzwaniem dla artystów różnej profesji. Malarze
chcieli przedstawić Ojca Świętego w różnych
pozycjach i gestach. Należy przyznać, że wielu się to
udawało.
Rzeźbiarze tworzyli pomniki monumentalne,
by w ten sposób uwiecznić obecność Ojca Świętego
wśród nas.
Artyści fotograficy starali się uchwycić
najbardziej właściwy moment, który by oddał Jego
osobowość. Fotografia jest tą dziedziną sztuki, która
może uchwycić moment, przelotność, wrażenie jakie
niejednokrotnie unika człowiekowi uczestniczącemu

w spotkaniu, w tym wypadku z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II.
Artystka fotografik Nomi Baumgartl miała
tą niezwykłą okazję przebywania
w bliskości Papieża. Zdjęcia wykonane przez artystkę pochodzą z początku Jego pontyfikatu, dlatego
możemy oglądać św. Jana Pawła II sprzed kilkudziesięciu lat i równocześnie sięgać myślą do tego wspaniałego okresu pasterzowania w Kościele
Chrystusowym.
Warto podkreślić, że wystawa zatytułowana
„Il papa”, której autorem jest Nomi Baumgartl ma
miejsce w Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie,
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w którym to muzeum prezentowane są obiekty związane z osobą świętego.
Drugi ważny aspekt to ten, że wystawa ta będzie udostępniona publiczności nie tylko Krakowa w
niespełna dwa tygodnie po stwierdzeniu Jego świętości i wyniesieniu na ołtarze przez Papieża Franciszka
w Watykanie. Jak mówi sama artystka „…jest dla
mnie wielkim zaszczytem przywiezienie tych zdjęć do
ojczyzny Jana Pawła II – zdjęć utraconych i na nowo
odzyskanych. Czynię to z wielką radością w sercu,
tym bardziej, że odczuwam tak niesamowite wsparcie
tego przedsięwzięcia”.

Mam nadzieję, że wystawa portretów
św. Jana Pawła II pozwoli nam na nowe spojrzenie
na ten wielki pontyfikat.

Kraków, 8 maja 2014
ks. dr Andrzej J. Nowobilski
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego
św. Jana Pawła II
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IL PAPA

Papież Jan Paweł II w nowym świetle

Wroku 2014, roku ogłoszenia Jana Pawła II świę-

w tamtym okresie są ikonograficzne zdjęcia ukazujące papieża w początkowej dekadzie swego pontyfikatu, który przejdzie do historii kościoła jako jeden
z najdłuższych.
Wszystkie zdjęcia wykonane zostały bez dodatkowego oświetlenia aparatem systemu LEICA-R.
Część kolekcji powróciła do autorki po długiej odysei wokół naszego globu w opłakanym stanie. Dziś,
po zakończeniu prac nad mozolną i pieczołowitą
restauracją zdjęć, kolekcja stanowi jedyny w swoim
rodzaju cykl zdjęciowy, przedstawiający obraz zupełnie odcinający się od tego, jaki oferuje nam aparat cyfrowy. Motywy i ujęcia w „Il Papa” autorstwa
Nomi Baumgartl rozświetlają swą wspaniałością.

tym, opublikowany zostaje - jak wcześniej sądzono
zaginiony - zbiór fotografii Ojca Świętego zatytułowany „Il papa”, autorstwa Nomi Baumgartl.
W latach 1986/87 Nomi Baumgartl, ceniony fotograf o międzynarodowej sławie, w związku ze
zleceniem rozgłośni WDR [Westdeutscher Rundfunk
– Radio Zachodnioniemieckie], otrzymuje dwie niezwykłe akredytacje wydane przez stolicę apostolską:
jedna dotyczy utrwalenia na kliszy zbiorów biblioteki Bibliotheca Palatina, a druga projektu filmowego
o Janie Pawle II. W ramach tych szczególnej wagi
zleceń, Nomi Baumgartl posiada zezwolenie na
swobodne poruszanie się po Watykanie. Tutaj właśnie, jak również w czasie podróży, artystka-fotograf
ma okazję odczucia na własnej skórze oddziaływania i obecność papieża Jana Pawła II. Owocem pracy

„Te zdjęcia przejdą do uchwyconej w fotografii
pamięci o historii papieża.”
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Dr. Christoph Kürzeder,
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego we Freising

Il Papa

Papst Johannes Paul II. in einem neuen Licht

2014, im Jahr der Heiligsprechung von

zeigen. Sein Pontifikat wird als eines der längsten in
die Kirchengeschichte eingehen.
Alle Aufnahmen wurden, ausschließlich im
vorhandenen Licht mit einem LEICA-R-Kamerasystem fotografiert. Nach einer langen Odyssee
rund um den Globus sind Teile der Kollektion,
das meiste davon in einem erbarmungswürdigen
Zustand, zu ihrer Schöpferin zurückgelangt. Nach
Abschluss der aufwendigen Restaurierungsarbeiten
präsentiert sich heute ein einzigartiger Bilderzyklus,
der sich abseits der digitalen Kühle bewegt. Nomi
Baumgartls „Il Papa“-Motive leuchten in ihrer
analogen Pracht.

Johannes Paul II., gelangt ein verloren geglaubter
Bilderzyklus ans Licht der Öffentlichkeit:
„Il Papa“ von Nomi Baumgartl.
	Rückblende – in den Jahren 1986/87 erhält
die international renommierte Fotografin Nomi
Baumgartl zwei außergewöhnliche Sonderakkreditierungen des Heiligen Stuhls: zu einer
Bildstrecke über die Bibliotheca Palatina sowie
zu einem Fotofilm-Projekt über Johannes Paul II.,
letztere im Auftrag des WDR. Im Rahmen dieser
Exklusiv-Aufträge darf sich Nomi Baumgartl weitgehend frei im Vatikan bewegen. Hierbei ergreift
die Fotografin die Gelegenheit, das Wirken von
Papst Johannes Paul II. hautnah festzuhalten, auch
auf Reisen. Entstanden sind ikonische Bilder, die
den Papst in der Anfangsdekade seines Pontifikats

„Diese Bilder werden ins Bildgedächtnis der
Papstgeschichte eingehen.“
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Dr. Christoph Kürzeder,
Direktor Diözesanmuseum Freising

Il Papa Jan Paweł II –
Spotkanie – poruszenie serca!

B

Ze plecami słyszę odgłos zamykających się
ciężkich drzwi. Jestem sama w Bibliotheca
Apostolica Vaticana. Ale w tym samym momencie, w przenikającej na wskroś ciszy otwiera się
dla mnie – dzięki Bogu – błogosławione królestwo
sztuki. Czuję się tu jak w domu, bezpieczna, w kołysce kultury. Michelangelo [Michał Anioł] podaje
mi na powitanie rękę, i ogarnia mnie moc dobroczynnych doznań. Przypominam sobie, dlaczego tu
jestem i jak w transie przystępuję do pracy. Z nieposkromioną ochotą oddaję się na służbę wiedzy
i mądrości ponad tysiącletnich ksiąg. Ostrożnie
wpuszczam światło dzienne do wnętrz bezcennej
Bibliotheca Palatina, aranżuję martwą naturę, nawet

z tłem będącym wytworem mojego wyboru staję się
naocznym świadkiem szczęśliwych chwil w historii
tejże biblioteki. Jestem fotografem. Nazywam się
Nomi Baumgartl. Jest rok 1986. W tym momencie nie
jestem jeszcze świadoma tego, że za parę chwil stanę
twarzą w twarz z Nim: papieżem Janem Pawłem II.
Jest to przypadkowe spotkanie, poza wszelkim protokołem. Jego Eminencja Kardynał Alfons
Maria Stickler, S.D.B. [Societas Salesiana Sancti Joannis Don Bosco], w tamtym czasie wielce czcigodny
bibliotekarz watykański przedstawia mnie papieżowi en passant: „Wasza Świątobliwość, czy mogę
przedstawić Nomi Baumgartl? – Pani fotografuje
skarby naszej Bibliotheca Palatina.” Patrzymy sobie
w oczy. Nie trzeba słów, bo jest to spotkanie serc.
Nie ma znaczenia jego pozycja, tytuł czy funkcja
najwyższego obrońcy wiary. Jestem głęboko poruszona dobrodziejstwem spotkania przyjaciela. Tak
zwyczajnie i po prostu.
Płonie we mnie pragnienie utrwalenie tej
chwili, tak aby stała się nieprzemijająca. Po powrocie natychmiast opowiadam mojemu Spiritus Rector
Eberhardowi Piltz, naówczas szefowi zespołu
Kardynał Stickler
w Bibliotheca Apostolica
Vaticana
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Il Papa Johannes Paul II –
Die Begegnung, ein Herzensmoment!

D

ie schweren Türen fallen hinter mir ins
Schloss. Ich bin alleine in der Bibliotheca
Apostolica Vaticana. In diesem Moment
der bangen Stille öffnet sich für mich, Gott sei gedankt, das segensreiche Himmelreich der Kunst. Ich
fühle mich zu Hause. Geborgen in der Wiege der
Kultur. Michelangelo reicht mir seine Hand und ich
bin beseelt von den Eindrücken. Ich entsinne mich
meiner Aufgabe und mache mich wie in Trance
an die Arbeit. In unbändiger Lust widme ich mich
dem Wissen und der Weisheit jahrtausendealter
Prachtbände. Ich belichte die wertvolle Bibliotheca Palatina behutsam im Tageslicht, darf Stilleben
arrangieren, sogar vor Hintergründen meiner Wahl,
und werde Augenzeugin von Sternstunden der Bibliotheksgeschichte. Ich bin Fotografin. Mein Name
ist Nomi Baumgartl. Es ist das Jahr 1986. Und in
diesem Moment ahne ich noch nicht, dass ich nur
wenige Augenblicke später ihm persönlich gegenüberstehen werde: Papst Johannes Paul II.
	Es ist ein zufälliges Aufeinandertreffen, abseits von jeglichem Protokoll. Seine Eminenz Alfons
Maria Kardinal Stickler, S.D.B., seinerzeit hochehrwürdiger Bibliothekar im Vatikan, stellt mich
dem Papst en passant vor: „Eure Heiligkeit, darf ich
vorstellen, Nomi Baumgartl fotografiert die Schätze

unserer Bibliotheca Palatina.“ Wir sehen uns in die
Augen. Und es bedarf keiner Worte.
	Es ist eine Herzensbegegnung. Es ist nicht
seine Position, sein Titel oder seine Stellung als
oberster Glaubenshüter, ich bin sinnbildlich tief
berührt von der Güte eines Menschenfreundes.
Einfach und wahrhaftig.
	In mir entbrennt der Wunsch, diesen
Augen-Blick unvergänglich werden zu lassen.
Nach meiner Rückkehr erzähle ich sofort meinem
Spiritus Rector Eberhard Piltz, zu diesem Zeitpunkt
Chef Korrespondent bei der ARD, dass mich dieser
Augenblick in den Bann geschlagen
hat und ich daher eine eine grössere Portraitarbeit
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Piotra i ociera się o fascynację duchowego oddania.
Tej chwili nie może zaburzyć dźwięk migawki aparatu, czuję się niewidzialna a Papież Jan Paweł II jest
idealny sam w sobie.
	W tym miejscu pragnę zauważyć, że mniej
jest we mnie obserwatora, a więcej z uczestnika
wydarzeń, których jestem świadkiem. To, co odczuwam, chcę oddać. Świadomość brania i dawania
umocniła się w moim procesie tworzenia, a tym
samym w rozumieniu religijnej duchowości. Jest to
wewnętrzne oddanie. Dobra fotografia ma wysokie
etyczne wymagania. Dotyczy to zarówno ekspresji
wnętrz, jak również ducha. Jest to czysta energia
przemawiająca z serca. Jeśli mnie dziś zapytacie,
gdzie jest źródło magii tych zdjęć, nie znajdę odpowiedzi. To zupełne oddanie, intuicja, wewnętrzne
prowadzenie, zaufanie – wykonałam je bez jakiegokolwiek wysiłku i pozwoliłam im stać się rzeczywistością. Moja w każdym momencie praca była pod
silnym wpływem autentycznej fascynacji osobą Jana
Pawła II. Jego człowieczeństwo i skromność poruszała mnie zawsze. –Ojciec Święty in persona.
Po prostu wiarygodny–.
Jest dla mnie wielkim zaszczytem przywiezienie tych zdjęć do ojczyzny Jana Pawła II – zdjęć
utraconych i na nowo odzyskanych. Czynię to z wielką
radością w sercu, tym bardziej, że odczuwam tak niesamowite wsparcie tego przedsięwzięcia.
	W tym miejscu chciałabym szczególnie podziękować Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi
Dziwiszowi i Księdzu Andrzejowi Nowobilskiemu,
dyrektorowi Muzeum Jana Pawła II w Krakowie.

Księgi z Bibliotheca Vaticana

korespondentów ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland - Związek Niemieckich Nadawców Publiczno-Prawnych), że czuję się urzeczona tą
chwilą i chcę poświęcić się pracy nad stworzeniem
obszerniejszego fotograficznego portretu Jana Pawła II.
	Eberhard Piltz, w tym czasie już uczestnik
większości podróży papieskich, od razu wykazuje
zainteresowanie, aby jeszcze intensywniej zająć się
osobą tego charyzmatycznego papieża.
	Od rozgłośni WDR [Westdeutscher Rundfunk – Radio Zachodnioniemieckie] otrzymujemy
zlecenie podjęcia się tego zadania. Mając w posiadaniu kolejną akredytację, jadę do Rzymu i delektuję
się przywilejem przebywania i poruszania się w pobliżu papieża Jana Pawła II. W Watykanie otwierają
się dla mnie kolejne drzwi. Wypływam daleko poza
oficjalną strefę dla dziennikarzy, w samym centrum
świata Watykanu. W chwili intymności wielkanocnej mszy mój wzrok wędruje z kopuły Katedry Św.

Nomi Baumgartl 2014
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über Johannes Paul II. verwirklichen möchte. Eberhard Piltz, bereits Begleiter mehrerer Papstreisen,
zeigt sofort Interesse, sich intensiver mit diesem
charismatischen Papst zu beschäftigen.
Vom WDR erhalten wir den Auftrag, uns
dieser Herausforderung zu stellen. Mit einer weiteren Sonderakkreditierung reise ich nach Rom und
genieße das Privileg, mich ganz nah im Umfeld von
Papst Johannes Paul II. bewegen zu können. Weitere
Türen im Vatikan öffnen sich. Außerhalb der
offiziellen Pressezonen tauche ich tief ein ins
Universum des Vatikans. Von der Kuppel des
Petersdoms, inmitten der Intimität österlicher
Messen, wandert mein fliegendes Auge über die
Faszination spiritueller Hingabe. Kein Kameraklicken soll stören, ich bin unsichtbar und Papst
Johannes Paul II. ist vollkommen in sich. In diesem
Zusammenhang möchte ich anmerken: Ich bin
weniger eine Beobachterin, eher eine Teilnehmerin.
Was ich im auslösendem Moment nehme, möchte
ich zurückgeben. Dieser Umgang mit Nehmen und

Geben hat sich in meinem Schaffensprozess und
somit auch in meinem Verständnis für religiöse Spiritualität verfestigt. Es ist eine innere Hingabe. Gute
Fotografie hat einen hohen ethischen Anspruch.
Es gilt, sowohl den Raum wie auch den Geist zum
Ausdruck zu bringen. Es ist die reine Energie, die
hier aus dem Herzen spricht. Wenn Sie mich heute
fragen, wie die Magie dieser Bilder entstanden ist,
könnte ich es Ihnen nicht erklären. Es ist die völlige
Hingabe, Intuition, innere Führung, Urvertrauen
– ohne jegliche Anstrengung habe ich es einfach geschehen lassen. Bei meiner Arbeit war ich fasziniert
von der Person Johannes Paul II. Er hat sich nie
inszeniert und war in allen Momenten authentisch.
Sein Menschsein und seine Bescheidenheit haben
mich für immer berührt.
Der Heilige Vater in persona. Einfach glaubwürdig.
Mit grosser Herzensfreude ist es mir eine
Ehre, mit einer unglaublichen Unterstützung, die
mir hierzulande zu teil wird, diese verloren geglaubten und nun geborgenen Bilder in die Heimat von
Johannes Paul II. bringen zu dürfen.
An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank
an Seine Eminenz Stanislaw Kardinal Dziwisz
und Ks. Andrzej Józef Nowobilski Direktor des Museums Johannes Paul II. in Krakau.
Nomi Baumgartl, 2014

Bibliotheca Apostolica
Vaticana
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Il Papa

Najważniejsze daty i wydarzenia z życia Jana Pawła II.

 8 maja 1920 – w Polsce w Wadowicach pod
Krakowem urodził się Karol Wojtyła.
 1938 – egzamin dojrzałości w Gimnazjum
im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
 1942 – rozpoczęcie studiów w Seminarium
Duchownym w Krakowie.
 1 listopada 1946 – przyjęcie święceń kapłańskich, Kraków; kontynuacja studiów na Papieskim
Uniwersytecie w Rzymie.
 1948 – ukończenie studiów i obrona dysertacji
pt. „Problem wiary u św. Jana od Krzyża”; powrót do
Polski i pełnienie funkcji wikarego w różnych parafiach, jak również pełnienie posługi duszpasterza
młodzieży.
 1953 – zakończenie przewodu habilitacyjnego
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem i profesura
teologii moralnej.

 1958 – nominacja na biskupa tytularnego
Ombrii a także biskupa pomocniczego Krakowa.
 1964 – nominacja na arcybiskupa metropolitę
krakowskiego przez papieża Pawła VI.
 1967 – mianowanie do kolegium kardynalskiego i przyjęcie nominacji z rąk papieża Pawła VI.
 16 października 1978 – po śmierci papieża Jana
Pawła I udział w konklawe, podczas którego kardynał Wojtyła jako pierwszy Polak zostaje papieżem
i przybiera imię Jana Pawła II.
 13 maja 1981 – zamach na życie Jana Pawła II
w Rzymie
 2 kwietnia 2005 – śmierć papieża Jana Pawła II
w Pałacu Apostolskim. 8 kwietnia 2005 – pochówek
w krypcie Katedry Św. Piotra.
 27 kwietnia 2014 - kanonizacja Jana Pawła II
przez papieża Franciszka.
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Il Papa

Die wichtigsten Daten und Stationen im Leben von Johannes Paul II.

 Geboren am 8. Mai 1920 als Karol Jozef Wojtyla
in Wadowice bei Krakau, Polen.
 Abitur im Jahr 1938 am Marcin Wadowita
Gymnasium in Wadowice.
 1942 Beginn des Studiums am Krakauer Priesterseminar.
 Priesterweihe am 1. November 1946 in Krakau.
Anschließend Fortsetzung seines Studiums an der
Päpstlichen Universität Angelicum in Rom.
 1948 Promotion zum Thema „Der Glaube bei
Johannes vom Kreuz“. Anschließend Rückkehr nach
Polen und Tätigkeiten als Vikar in verschiedenen
Krakauer Pfarreien sowie der Studentenseelsorge.
 1953 Habilitation an der Katholischen Universität Lublin und Professur für Moraltheologie und
Sozialethik am Großen Seminar von Krakau sowie
an der Theologischen Fakultät von Lublin.

 1958 Ernennung zum Titularbischof von
Ombi und zum Weihbischof von Krakau.
 1964 Ernennung zum Erzbischof von Krakau
durch Papst Paul VI.
 1967 Verleihung der Kardinalswürde durch
Papst Paul VI.
 Nach dem Tod von Johannes Paul I. wird
Wojtyla am 16. Oktober 1978 im sich anschließenden Konklave als erster Pole zum Papst gewählt und
nimmt den Namen Johannes Paul II. an.
 13. Mai 1981 Attentat auf Johannes Paul II.
in Rom.
 Papst Johannes Paul II. stirbt am 2. April 2005
im Apostolischen Palast und wird am 8. April in
der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt.
 Am 27. April 2014 Heiligsprechung durch
Papst Franziskus in Rom.
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Edycja >>IL PAPA<<
Historia zaczarowana w zdjęciach

W

roku 1987 Watykan udziela ponownie
Nomi Bamgartl artystce-fotografowi
nadzwyczajnej akredytacji, i tym razem
również w ramach zlecenia od WDR. Towarzyszy
Janowi Pawłowi II jako fotograf. Eberhard Piltz, ówczesny szef zespołu korespondentów ARD w Rzymie,
wspiera fotograficzno-filmowy projekt. Nomi Baumgartl otrzymuje dostęp do stref watykańskich i Katedry
św. Piotra, zamkniętych dla osób postronnych, nie jest
związana strefami bezpieczeństwa i może pracować
z poziomu kopuły Katedry Św. Piotra.
	Wykonane zdjęcia Nomi Baumgartl rozpoczynają swoją podróż i zostają opublikowane na całym
świecie. Redaktorzy zdjęciowi, redaktorzy artystyczni
przeglądają slajdy, graficy uruchamiają skanery, litograficy przygotowują je do druku, a agencja fotograficzna
Bilderberg drukuje je na miarę potrzeb. W roku 2011,
po konkursie rozpisanym przez agencję fotografów
Bilderberg, pozostałości kolekcji zdjęć wykonanych przez
Nomi Baumgartl, które już wtedy obiegły niemal cały
świat, wracają do autorki. Pozostałość kolekcji zostaje
latem 2012 roku uporządkowana i poddana weryfikacji.
Naklejone warstwy ochronne zostają starannie usunięte,
oryginały oddzielone od duplikatów, a zeskanowane
zdjęcia surowej edycji są już w przygotowaniu.

Tilman von Mengershausen (powyżej)
w trakcie prac związanych z artystycznym
wydrukiem zdjęć na potrzeby wystawy.
Introligatorka Gisela Benfer przy tłoczeniu
albumów z portfolio.
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Edition »IL PAPA«

die Geschichte hinter den Bildern

I

m Jahr 1987 erteilt der Vatikan der Fotografin
Nomi Baumgartl erneut exklusiv eine Sonderakkreditierung, diesmal im Rahmen eines
Auftrags des WDR, um Papst Johannes Paul II.
fotografisch zu begleiten. Eberhard Piltz, damaliger
Chefkorrespondent der ARD in Rom, begleitet dieses Fotofilmprojekt. Nomi Baumgartl erhält
Zutritt zu nicht öffentlichen Bereichen im Vatikan
und Petersdom, ist nicht an Sicherheitszonen gebunden und darf von der Kuppel des Petersdoms aus arbeiten.
Nomi Baumgartls Bilder gehen auf eine
Reise und werden weltweit veröffentlicht. Bildredakteure und Art Direktoren sichten die Dias, Grafiker

legen sie auf den Scanner, Lithographen bereiten sie
für den Druck vor – und die Bildagentur Bilderberg
lässt sie immer wieder duplizieren. Im Jahr 2011,
nach dem Konkurs der legendären Fotografenagentur Bilderberg, finden die weit gereisten Reste der
Kollektion nach und nach den Weg zurück zu ihrer
Schöpferin. Was noch vorhanden ist, wird im Sommer 2012 gesichtet
und sortiert, verklebte Schutzhüllen werden vorsichtig aufgetrennt und entfernt, die Originale
von den Duplikaten separiert, erste Arbeits-Scans
einer Roh-Edition angefertigt.
Nomi Baumgartl fotografierte mit einer
LEICA-R-Ausrüstung auf Diafilm, ausschließlich
mit vorhandenem Licht. Das hieß zu dieser Zeit
und bei den gegebenen Bedingungen Arbeiten im
Grenzbereich, für die Fotografin wie für das
entwickelnde Labor. Die Filme wurden für weitere
ein bis zwei Blendenstufen die Empfindlichkeit
gesteigert. Das Verfahren hat seinen Preis: Das Korn
des verwendeten Films tritt stärker hervor, für viele
Betrachter noch heute eine geschätzte Ästhetik. Im
Zeitalter der Digitalfotografie verArnulf Appel
zaprojektował i wykonał
specjalne ramy
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zostały setki razy poddane manualnej korekcie –
usunięto ślady kurzu i plam. 120 zdjęć staje się częścią
składową opowiadania o papieżu, z których to 46 zdjęć
wybranych zostaje do ekskluzywnej edycji „IL PAPA”.
Niedługo po tym, dla wydruku edycji znajduje się też
właściwy papier: żeberkowany papier Aquarell, każda
strona stanowiąca unikat o wymiarach 76x56 cm. Jest
to papier ręcznie czerpany we francuskiej manufakturze papieru Arche, w edycji dla kolekcjonerów. Monachijski Fine Art Printer Tilman von Mengershausen,
według opracowanej przez siebie metody przygotowuje arkusze do druku. Rezultat tej pracy to nagroda
za włożone starania i wysiłek: w ciepłych tonacjach
46 zdjęć edycji przekazuje niewielki skrawek historii
papieża, w mistycznym nastroju, przypominającym
filmowe dzieło Bernardo Bertolucciego „Wiek XX”.
Oddają one atmosferę chwili roztaczającą się wokół
charyzmatycznego człowieka, który urodził się w 1920
roku jako Karol Wojtyła, a potem aż przez 26 lat do
2005 roku prowadził kościół katolicki jako Jan Paweł
II. Został papieżem stulecia. Kanonizacji Jana Pawła
II dokona papież Franciszek. Wtedy to minie 28 lat od
chwili powstania zdjęć tworzących potem ekskluzywną serię „IL PAPA”. Zdjęcie wieńczące opracowanie
zostanie wykonane w czasie kanonizacji przeprowadzonej przez papieża Franciszka w dniu 27 kwietnia
2014 w Rzymie i ma kończyć wystawę.
	W lecie 2013 Nomi Baumartl prezentuje
część serii dr Christophowi Kürzeder, dyrektorowi Muzeum Diecezjalnego we Freising. Ukazuje
mu siłę oddziaływania tych zdjęć, jako „mistyczną
antycypację kanonizacji”. Dr Kürzeder skomentował
obejrzaną pracę słowami: „Te zdjęcia przejdą do
uchwyconej w fotografii pamięci o historii papieża”.

Dyrektor artystyczny i druku Steffen Heinicke
Fine-Art-Book-Editionen

Nomi Baumgartl fotografowała aparatem
z systemem LEICA-R na filmie do slajdów, wyłącznie
w naturalnym, dostępnym w danym momencie świetle.
W tamtym czasie i w tamtych warunkach oznaczało to
dla fotografa pracę na granicy możliwości, niemal jak
w laboratorium. Zwiększona została wartość przysłony
o jeden lub dwa stopnie. Takie zabiegi mają swoją zaletę:
efekt ziarnistości obrazu zwiększa się, co dla wielu odbiorców jeszcze i dzisiaj stanowi element cenionej estetyki.
Dzisiaj, w czasie rozkwitu fotografii cyfrowej za pomocą
filtrów software na nowo dokonuje się prób przeniesienia efektu ziarnistości do finalnego zdjęcia. Często bez
sukcesu, ponieważ matematycznie zamierzone wyniki
wypadają zbyt sztucznie i blado. Slajdy z kolekcji IL PAPA
Nomi Baumgartl emanują jednorodnym światłem i niezwykłością.
Artystka-fotograf decyduje się na bardzo pracochłonną technikę przy przygotowaniu materiału zdjęciowego: specjalny skaner wydobywa ze slajdów zarówno
dynamikę w jej całościowym ujęciu jak również naturalną strukturę ziarnistości. Rezygnuje przy tym z poprawy
ostrości przy skanowaniu i użycia filtrów wychwytujących
nieczystości, które jednocześnie „gubią” detale.
	W programie graficznym fotoshop skany
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fersuchen Software-Filter das Korn zurück ins finale
Bild zu transplantieren. Oft ohne den gewünschten
Erfolg, weil die mathematisch erzielten Ergebnisse
zu homogen ausfallen. Nomi Baumgartls „IL PAPA“Dias leuchten in ihrer analogen Pracht.
Das Team um Nomi Baumgartl entscheidet
sich für eine sehr aufwendige Technik bei der Aufbereitung des Bildmaterials: Ein Spezialscanner holt
zunächst in mehreren Durchgängen aus den Dias
sowohl den gesamten Dynamikbereich, als auch die
natürliche Kornstruktur heraus. Auf Schärfen beim
Scannen und detailraubende Filter für die Entstaubung wird dabei verzichtet. In Photoshop werden
die Scans, teils hundertfach pro Motiv, manuell
entstaubt und ausgefleckt.
120 Bilder finden Eingang in eine Erzählstrecke, 46 davon in die exklusive „IL PAPA“Edition. Bald ist das passende Papier für die
Edition gefunden: Aquarell Büttenpapier, jedes
Blatt ein Unikat von 76 x 56 cm, handgeschöpft
in der französischen Papiermanufaktur Arches,
für die exklusive Sammleredition. In einem selbstentwickelten Verfahren präpariert der Münchner
Fine Art Printer Tilman von Mengershausen diese
Bögen für den Pigment Print.
Das Resultat ist sichtbarer Lohn für den
hohen Aufwand: In warmen Tönen, erzählen die 46
Artist Proofs der Edition ihre Geschichte, vermitteln dem Betrachter in einer mystischen, an Bernardo Bertoluccis „1900“ erinnernden Stimmung,
die Atmosphäre um den charismatischen Mann,
der 1920 als Karol Wojtyla zur Welt kam und bis
2005 als Johannes Paul II. der Katholischen Kirche
ganze 26 Jahre lang vorstand. Er wurde zum Jahr-

hundertpapst. Die Heiligsprechung Johannes Paul II.
wird am 27. April 2014 durch Papst Franziskus
vorgenommen. Dann wird es 28 Jahre her sein, dass
Nomi Baumgartl ihren exklusiven „IL PAPA“-Zyklus
fotografieren durfte. Das Schlussbild von der Heiligsprechung durch Papst Franziskus am 27. April
2014 in Rom soll die Ausstellung vollenden.
	Im Sommer 2013 zeigt Nomi Baumgartl
einen Teil des Zyklus Dr. Christoph Kürzeder,
Direktor des Diözesanmuseums Freising. Dabei verweist sie auf die Strahlkraft der Bilder als „mystische
Vorwegnahme der Heiligsprechung“. Dr. Kürzeder
kommentiert das Gesehene: „Diese Bilder werden
ins Bildgedächtnis der Papstgeschichte eingehen“.

Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz
ogląda zdjęcia z wystawy
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© Contanze Wild

Urodzona w 1950 roku w południowej części Niemiec artystka-fotograf o międzynarodowej sławie
mieszka w Monachium i realizuje projekty fotograficzne na całym świecie. Dzieło jej życia składa
się z ukazania powiązań i kompleksowych relacji
dotyczących zarówno człowieka jak i zwierzęcia,
przyrodę czy to w oceanach czy na powierzchni
ziemi, jej dzieło jest hołdem dla stworzenia. Za
swoje niezwykłe portrety została wyróżniona
tytułem „biograf z aparatem”. Liczne publikacje,
zdjęcia w magazynach, książkach, filmach, wystawy i wyróżnienia świadczą o jej pełnej sukcesów,
międzynarodowej karierze. Jej prace można znaleźć
w popularnych galeriach i muzeach.
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Nomi* Baumgartl

1950 in Süddeutschland geboren, international
renommierte freie Fotografin, lebt in München und
arbeitet weltweit an Ihren Projekten. Ihr Lebenswerk besteht darin Verbindungen und komplexe
Zusammenhänge zu zeigen, ob Mensch, Tier und
Natur, in den Ozeanen oder der Erde, ihr Werk ist
stets eine Hommage an die Schöpfung. Für ihre
herausragenden Porträtarbeiten wurde sie als „Biografin mit der Kamera“ ausgezeichnet. Zahlreiche
Publikationen, Veröffentlichungen in Magazinen,
Büchern, Filme, Ausstellungen und Auszeichnungen zeugen von ihrer erfolgreichen internationalen
Laufbahn. Ihre Arbeiten sind in namhaften Sammlungen und Museen vertreten.

Nomi Baumgartl
Art oF SeeiNg
Kottmüller Allee 11A
82418 Murnau a. Staffelsee
Nomi@NomiBaumgartl.com
www.NomiBaumgartl.com

Bei interesse an den Ausstellungs-Bildern und
editionen (einzelbildern und Buchportfolios
in verschiedenen Formaten) können diese
erworben werden. ein teil des erlöses geht an
das Museums Johannes Paul ii in Krakau.
osoby zainteresowane zdjęciami wystawowymi
oraz poszczególnymi edycjami (zdjęcia pojedyncze oraz portfolio w formie książkowej w różnych
wymiarach) mogą dokonać ich zakupu. Część zysku
przeznaczona jest na potrzeby Muzeum Jana Pawła
ii w Krakowie.
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