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Janek był człowiekiem z charakterem. Bez kompromisowy, zawsze z własnym zdaniem i skłonny 
do żartów. Na plenerach, na których wspólnie bywaliśmy, spędzaliśmy wiele czasu na rozmowach 
o sztuce, przy dobrym jedzeniu z grilla, w dymie z niego i moich papierosów. Janek był typowym 



lwowiakiem i gdy tylko ktoś do nas dołączał i próbował coś „mądrego” powiedzieć, bardzo szybko,
w specyficzny dla siebie sposób był „gaszony”. Mieliśmy do siebie bardzo wiele szacunku, mimo 
że w twórczości, którą reprezentowaliśmy dzieliła nas przepaść. Ja tworzyłem w „gumie”, czyli 
technice z XIX wieku, Janek natomiast, mimo że jeszcze był XX wiek, tworzył już prace 
komputerowe na poziomie XXI wieku. Nie przeszkadzało to nam się przyjaźnić, może dla tego, że 
każdy z nas  był dobry w tym co robi i kosztowało to nas dużo pracy. Przy każdym spotkaniu 
wymienialiśmy się swoimi pracami. Ja miałem prace, które wyprzedzały nasze czasy i były z 
przyszłości, a Janek coś w technice, która sama w sobie już była historią.

Jan Berdak urodził się 18 maja 1944 roku we Lwowie. Mieszkał w Opolu. Swoją przygodę z 
fotografią rozpoczął ponad 55 lat temu, zafascynowany magią notowania i odtwarzania śladów 
światła. Rozpoczynał pracę bardzo prymitywnymi aparatami. Od 1971 roku buł członkiem ZPAF. 
Prekursor polskiej fotografii komputerowej. Autor licznych wystaw indywidualnych krajowych       
i zagranicznych. Zmarł 8 lutego 2009 roku.

W drugiej połowie lat 60-tych przestało już mu wystarczać przenoszenie materiałów negatywowych
na papier fotograficzny. Zaczęły Go wciągać techniki specjalne, a głównie izohelia i fotomontaż. 
Dokonywał wielu ingerencji w proces technologiczny obróbki negatywowej, jak i pozytywowej. 
Montaże robił na negatywach o rozmiarach przekraczających grubo metr kwadratowy. Najbardziej 
znaną Jego pracą z tego okresu jest obraz w formacie 100 x 120 cm., składający się ze 120 000 
zmontowanych aktów damskich i męskich.

Na początku lat 70-tych, zainteresował się aranżacją planu zdjęciowego. Wycinał akty kobiece 
naturalnych rozmiarów, wykonane na papierze fotograficznym i właśnie nimi aranżował wnętrza     
i przestrzenie. Dopiero wtedy było to kolejny raz fotografowane. Właśnie prace z tej serii o nazwie 
„Fantomy” były prezentowane i nagradzane w wielu światowych galeriach. Kreowanie przestrzeni 
było jego sposobem na przekazanie swoich wizji fotograficznych do połowy lat 80-tych. Była to 
żmudna praca nożyczkami, aerografem i z zastosowaniem sztuczek chemicznych. Do swoich prac 
używał fotografii czarno-białej i barwnej.

W momencie pojawienia się w drugiej połowie lat 80-tych komputerów do użytku prywatnego, 
zrozumiał, że będzie to świetne narzędzie do pracy z obrazem fotograficznym. Mimo, że w tamtych
czasach komputery, to z naszej perspektywy były zabawki, Janek rozpoczął swoje eksperymenty.
W 1988 roku, pracując na komputerze ATARI 800XL o pamięci operacyjnej 64 KB w „Starej 
Galerii” ZPAF w Warszawie zrobił wystawę, która była następnie prezentowana w wielu galeriach 
krajowych i zagranicznych. Była to prawdopodobnie pierwsza wystawa wykorzystująca komputer 
do celów fotograficznych. Od tego czasu stale wykorzystywał przetworzenia cyfrowe, nie 
odrzucając tradycyjnej fotografii. Do przetworzeń używał wyłącznie materiałów wyjściowych 
własnego autorstwa ze standardowych negatywów, a następnie z matrycy krzemowej. Wszystkie 
przetworzenia wykonane są z materiałów fotograficznych, a żadne z nich, nie jest generowane 
elektronicznie z programów komputerowych. Używał swoich starych zdjęć analogowych, które 
skanował. Wielokrotnie wykorzystywał makrofotografię. Tworzył swoje obrazy ze zdjęć już 
istniejących form rzeczywistych.

Jego montaże nie przypominają prac do komercyjnej reklamy, nie tworzą fałszywego obrazu świata.
Nie ukrywał również sposobu wykonywania swoich prac. Nie nadawał im tytułów. Jedynie serie 
mają nazwy, a poszczególne prace numery katalogowe. Prace swoje robił w maksymalnym 
formacie 3 metrów kwadratowych i nakładach do 25 egzemplarzy.

Poniżej prezentuję kilka prac autorstwa Jana Berdaka z dwóch cykli: FANTOMY i EROTIC 
COLLAGE.
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