Janusz Nowacki
Misjonarz fotografii - nazwał Nowackiego Juliusz Garztecki Prezydent Fotoklubu
Rzeczpospolitej.
Fotograf dźwięku i ciszy, mistrz diaporamy, autor hasła" fotografię usłyszeć, muzykę
zobaczyć ". Dokumentalista i wybitny pejzażysta, a w latach 90.XX wieku jeden z
ważniejszych inicjatorów i twórców lobby fotograficznego w nowym, wolnorynkowym
systemie Polski; założyciel autorskiej prestiżowej Galerii "pf" i jej wieloletni kurator;
płetwonurek. ( Andrzej Niziołek )
Debiutował w 1964 r. fotografując jazz. Stworzył trzy bloki tematyczne którym był wierny
- na początku lat 80 - tych dominowała woda, potem drzewa - rogalińskie dęby ze
znakomitą diaporamą " bitwa na lodowym polu " i cykl " Buki " .
Od 1985 r. przyszedł czas na fotografię górską Karkonoszy i Tatr.
W jego twórczości ważną rolę pełnią cykle zdjęć. Założyciel " Studia D i M "które odegrało
znaczącą rolę w diaporamie. Janusz stał sie jednym z najlepszych jej twórców w Polsce.
Artysta bezkompromisowy - przez co był " mało kochany " przez administratorów
kultury. W jego twórczości ważną rolę odgrywała muzyka - autor hasła " fotografię
usłyszeć, muzykę zobaczyć " Laureat licznych Grand Prix i głównych nagród w konkursach
fotograficznych.
Woda i góry - dwie pasje." teraz widzę szczęśliwą kolejność. Przebywanie w podwodnych
przestrzeniach przygotowało mnie do pełnego przeżywania gór. Mogę też lepiej zobaczyć
siebie.... Staram się, żeby we mnie była przestrzeń " ( Janusz Nowacki )

Twarze Jazzu ( 1964 - 1973 )

Piano - Forte ( 1985 - 1987 )

Na pierwszy rzut oka to po prostu pejzaż. A jednak jest w nim coś niezidentyfikowanego,
co porusza emocje widza, każe mu wpatrywać sie w fotografię i szukać w głębi pamięci i
wyobraźni czegoś, co odezwie się w odpowiedzi na ton, który rozbrzmiewa z milczącego
zdjęcia. ( Elżbieta Łubowicz )

Pod kopułą lasu ( 1984 - 1986 )
Do najbardziej popularnych aparatów panoramicznych należy u nas radziecki „Horyzont”.
Aparatem tym przekonywujący cykl prac dotyczących fotografii buków wykonał Janusz
Nowacki. Uważam ten zestaw za jeden z najciekawszych zestawów drzew, jakie powstały
w polskiej fotografii przyrodniczej po wojnie.
( Zbigniew Tomaszczuk )

Dęby Rogalińskie ( 2006 - 2014 )

Nowacki choć od początku miał nade mną przewagę za względu na swą wiedzę,
umiejętności i doświadczenie, to jednak nigdy nie okazywał mi tego w taki sposób abym
poczuł się w relacji uczeń - mistrz (Maciej Fiszer )

Tatry ( 1986 - 2014 )
Piękno gór ma w sobie coś, co pociąga i fascynuje..Janusz konstruuje swoje góry
umieszczając je w przestrzeniach pomiędzy skalnym misterium, a pierwotną harmonią
kamiennych monumentów.
.
( Piotr Chojnacki)

Zdjęcia Janusza Nowackiego są z pewnością zapisem innych, nowych sensów. Obrazy
fotograficzne wydają się tu być tworzeniem krótkich, zwięzłych zdań, które dopiero w
całości utworzą owo opowiadanie..
.
( Wojciech Zawadzki )
Janusz nie ilustruje Tatr. Tworzy własne scenografie, mające oddać to, czym one są. W
ogóle - i dla człowieka. Praca cyklami pozwala mu spójniej i głębiej spojrzeć na góry i w
głąb siebie.
.
( Andrzej Niziołek )

Janusza oswajanie przestrzeni jest nieustającą podróżą do góry i podróżą do głębi. Jest
cierpliwym i pokornym czekaniem na przemianę. To doświadczenie olśnienia : urodą
światła i magią pejzażu
.
.
( Janina Hobgarska )

Janusz Nowacki jest Honorowym Członkiem Polskiego Związku Artystów Fotografów ,
Fotoklubu Rzeczpospolitej i Regionu Pomorsko Kujawskiego Fotoklubu RP

Jest zwolennikiem fotografowania ze statywu, to wymaga spokoju, daje czas na właściwe
podejście do kadru. Najchętniej myśli o tryptykach, pojedyncze zdjęcia mają mniejszą
wartość, cykl powinien układać się w logiczną całość. .. Fiszer , Swosiński, gdybym chciał
wymienić wszystkich którzy czerpią z doświadczeń Janusza powstała by spora książka.
Twierdzi żeby kogoś nauczyć fotografii trzeba mu ją pokazać nie tylko w albumie.

W dobie komputerów czarodzieje ciemni odchodzą do historii...

