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Portretując skupiam uwagę na indywidualnych
cechach osobowości, charakterze, unikatowości osoby
portretowanej. 

Moja przygoda z fotografią trwa ponad 20 lat, a od
2006 roku zajmuję się fotografią zawodowo -
współpracuję z firmami, przedsiębiorcami, artystami.
Tworzę portrety, ilustracje oraz fotografie architektury 
 i wnętrz. Najczęściej pracuję w moim Studio
Portretowym w śródmieściu Katowic. 
Przez pierwsze lata w zawodzie byłam fotoreporterką
związaną ze Śląską prasą, publikując m.in. w Gazecie
Wyborczej.

Od 2012 roku należę do Związku Polskich Artystów
Fotografików. Począwszy od 2002 roku, prezentuję
fotografie na wystawach zbiorowych oraz
indywidualnych, biorę udział w plenerach
artystycznych, uzyskałam stypendium Marszałka
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2010).

Jestem pomysłodawczynią konceptu One People Story,
którego istotą są portrety tworzone klasyczną metodą
na kliszy czarno – białej. Seria cały czas zyskuje nowe
fotografie. 
Równocześnie pracuję nad cyklem pt. Piękni Ludzie. 
To minimalistyczne, czarno - białe, studyjne portrety.

Taking portraits, I focus on individual personality traits,
character, uniqueness of the portrayed person. 

My adventure with photography has lasted for over 20
years, and since 2006 I have been professionally
involved in photography - I cooperate with companies,
businessmen and artists. I create portraits, illustrations
and photographs of architecture and interiors. I usually
work in my Portrait Studio in the city centre of
Katowice. For the first years in my profession, I was                   
a photojournalist connected with Silesian press,
publishing, among others, in Gazeta Wyborcza.

I'm a member of the Association of Polish Art
Photographers since 2012. I have been presenting my
photographs at collective and solo exhibitions, taking
part in art meetings since 2002. I received a scholarship
of the Marshal of the Silesian Voivodeship in the field of
culture (PL, 2010).

I'm the author of the One People Story concept, the
essence of which are portraits created using the classic
method on black and white film. The series is
constantly gaining new photographs. 
At the same time, I am working on a series called
Beautiful People. These are minimalistic, black and
white, studio portraits.



ONE PEOPLE STORY

Czym jest One People Story?
Niespiesznie, z otwartością, ciekawością ludzi, scenerii i sytuacji spotykam
Portrety. Piękne twarze, interesujące osobowości, ciekawe miejsca.
Różnorodność mnie pociąga i fascynuje, wywołuje skojarzenia, inspiruje.

Szczepan Twardoch, pisarz / writer. 2018 Ewa. Silna / Strong. 2020 Marcin Markiewicz, muzyk / musician. 2020

Sięgam po średnioformatowy aparat analogowy, gdyż praca w ten sposób
sprzyja skupieniu, przemyśleniu tego, co chcę zrobić i po co, a powolny proces
powstawania obrazu ułatwia nawiązywanie relacji z osobą portretowaną.
Wreszcie estetyka tej fotografii jest mi bliższa – nie potrzebuję koloru, nie
zależy mi na perfekcyjnej ostrości, dobrze, że czasem proces naświetlania lub
wywoływania zaskoczy mnie nieoczekiwanymi efektami.



ONE PEOPLE STORY

What is the One People Story project?
Without rush, with openness, curiosity about people, scenery and situation 
I meet Portraits. Beautiful faces, interesting personalities and places. Diversity
attracts and fascinates me, evokes associations, inspires.

Piotr, letniego popołudnia / on a summer afternoon. 2021 W hołdzie dla Davida Lyncha / Tribute to David Lynch. 2017 Jacek Zawadzki, aktor / actor. 2021

I reach for a medium-format analogue camera, because working this way
helps to focus, think about what I want to do and why, and the slow process
of image creation makes it easier to establish relationships with the portrayed
person. Finally, the aesthetics of this photograph is closer to me - I don't need
colour, I don't care about perfect sharpness, and it's good that sometimes the
process of exposing or developing surprises me with unexpected effects.



Lubię te fotografie na papierze, pięknym matowym kartoniku, a stale
powiększającą się kolekcję przechowuję w specjalnym czarnym pudełku                 
z przegródkami. 

Mimo, że cenię bardziej papier niż ekran, powstała również strona
internetowa www.onepeoplestory.com. 
Prezentuję na niej tylko jedną fotografię, wyświetlaną przez dwa tygodnie,
później następuje zmiana. Krótkie wideo przybliża założenia projektu TU. 

Fotografie były prezentowane dwukrotnie w formie wystaw indywidualnych,
pod tytułem „Portrety Spotkane”. 
Pierwsza odbyła się w Galerii Katowice Związku Polskich Artystów
Fotografików w Katowicach w marcu 2019 roku, druga wystawa miała
miejsce w Galerii Engram / Katowice Miasto Ogrodów w Katowicach we
wrześniu i październiku 2020 roku, pod kuratelą Katarzyny Łaty. 
Zapisem drugiej wystawy jest krótkie wideo dostępne TU.

Wybrane fotografie prezentowane były na kilku wystawach zbiorowych. 

W ramach One People Story powstały też cykle. "Cząstki" realizowane           
z aktorką Moniką Wachowicz to interpretacja ludzkich uczuć i cech.
Zaprezentowane zostały w Galerii Teatru Korez w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part w 2017 roku.
Natomiast przy współudziale Katowice JazzArt Festival powstał cykl "Faces
of JazzArt" (2020/2021), którego bohaterami są artyści uczestniczący             
 w festiwalu.

W tej chwili kolekcja liczy ponad 150 fotografii, nieustannie powstają nowe.
Christopher Dell, wibrafonista i urbanista / vibraphonist and urbanist. Faces of JazzArt, Katowice JazzArt 
Festival 2021

http://www.onepeoplestory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vzQSZncFgYU
https://www.youtube.com/watch?v=sdaJHcgBsJk


I like these photographs on paper, a beautiful matt cardboard, and I keep my
constantly growing collection in a special black box. 

The paper is the most important, but the project can also be seen on the
website: www.onepeoplestory.com. 
Only one photo for two weeks, every other Monday, is published. A short video
about the project is available HERE.

The photographs were presented twice in the form of solo exhibitions, under
the title "Portraits Met". 
The first took place at the Katowice Gallery of the Association of Polish Art
Photographers in Katowice PL in March 2019, while the second was at the
Engram Gallery / Katowice Miasto Ogrodów in Katowice PL in September and
October 2020. Curator: Katarzyna Łata.
You can see a short video from the second edition of Portraits Met HERE.

Selected photographs have also been presented in several group exhibitions.

One People Story has also produced series. "Particles" realised with actress
Monika Wachowicz is an interpretation of human feelings and qualities. They
were presented at the Korez Theatre Gallery as part of the International
Performing Arts Festival A Part in 2017. In collaboration with the Katowice
JazzArt Festival, there is also the series "Faces of JazzArt" (2020/2021), the
essence of which are portraits of artists participating in the festival.

The collection consists of over 150 photographs at the moment, new ones are
constantly being created.

Z cyklu Cząstki: Samotność. Fotografia inspirowana solowym spektaklem Moniki Wachowicz / From the 
series Particles: Loneliness. Photography inspired by Monika Wachowicz's solo performance entitled V. 2017

http://www.onepeoplestory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vzQSZncFgYU
https://www.youtube.com/watch?v=sdaJHcgBsJk


Galeria Katowice ZPAF / Katowice Gallery ZPAF, PL. 2019

Galeria Engram / Engram Gallery. Katowice
Miasto Ogrodów, PL. 2020

120 portretów / portraits
format 30×30 cm oraz / and 10×10 cm
zupełnie matowy papier / totally matt paper



PIĘKNI LUDZIE / BEAUTIFUL PEOPLE

Minimalistyczne, monochromatyczne, oszczędne. 
Minimalist, monochromatic, essential.



Uwielbiam ludzką różnorodność, unikatowy zestaw cech, z których utkana
jest osobowość, ultraciekawa mieszanka, która buduje to, co wewnątrz             
i wyraża się tym, co na zewnątrz. Szczególność, wyjątkowość, witalność. 
Ta fascynacja zainicjowała cykl "Piękni Ludzie".

Pierwsze portrety serii powstały w 2018, nieustannie tworzę kolejne. 
Fotografie zaprezentowałam trzykrotnie: we wrześniu/listopadzie 2021 roku
w Galerii Pusta, Katowice Miasto Ogrodów, kuratorka: Katarzyna Łata -
krótkie wideo z zapisem tego wydarzenia jest TU. W marcu/maju 2022 roku             
w Galerii MOK Zawiercie, kuratorka: Karolina Kindler - Skowronek oraz                             
w listopadzie/grudniu 2022 roku w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie
w ramach cyklu Siła Fotografii, kuratorka Monika Stachnik - Czapla.

I love human diversity, the unique set of traits from which personality is
woven, the ultra-interesting mix that builds what's inside and expresses itself
with what's outside. Particularity, uniqueness, vitality. 
This fascination initiated the "Beautiful People" series.

The first portraits of the series were created in 2018, I'm constantly creating
new ones.
I presented the photographs three times: Pusta Gallery, Katowice Miasto
Ogrodów (PL), Sep-Nov 2021, curated by Katarzyna Łata - a short video of
this event is HERE; MOK Zawiercie Gallery (PL), March-May 2022, curator:
Karolina Kindler - Skowronek; Czarna CENTRUM Gallery in Nowohuckie
Centrum Kultury, Kraków (PL), Nov-Dec 2022, as part of the cycle Siła
Fotografii (the Power of Photography), curated by Monika Stachnik - Czapla.

https://www.youtube.com/watch?v=spCoLkf319E
https://www.youtube.com/watch?v=spCoLkf319E




Galeria Pusta / Pusta Gallery, Katowice Miasto Ogrodów, PL. 2021

24 portrety / portraits
format 100×150 cm
zupełnie matowy papier / totally matt paper

Galeria MOK Zawiercie / MOK Zawiercie Gallery, PL. 2022



Galeria Czarna CENTRUM / Czarna CENTRUM Gallery, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, PL. 2022

30 portretów / portraits
format 70×100 cm
czarne ramy ze szkłem antyrefleksyjnym /      
black frames with anti-reflective glass
zupełnie matowy papier / totally matt paper



© Joanna Nowicka Com

Studio Portretowe / Portrait Studio 
Wita Stwosza 2, Katowice, Poland
+48 506 316 314 / foto@joannanowicka.com
www.joannanowicka.com / Facebook / Instagram /  YouTube  
www.onepeoplestory.com / Facebook / YouTube

http://www.joannanowicka.com/
https://www.facebook.com/JoannaNowickaFotografiaProfesjonalna/
https://www.instagram.com/fotografia.profesjonalna/
https://www.youtube.com/channel/UCvLBCCuDFJrk05r5UaX9WeA
http://www.onepeoplestory.com/
https://www.facebook.com/One-People-Story-Com-163471894288820
https://www.youtube.com/channel/UC2Dk8asKO9xK8gDDv755duQ

