Polscy artyści z Australii – Anna,
Adam i Andrzej Fiala
Andrzej Fiala, fotografia
Troje polskich artystów z Australii o nazwisku Fiala i wspólnych
pierwszych literach imion: Anna, Andrzej (Andrew), Adam, aktywnie
działają w dziedzinie kultury na tym kontynencie.
Anna Fiala ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych ze specjalizacją Tkactwo
w Łodzi. W Polsce zajmowała się tworzeniem tkanin artystycznych, brała udział w
wystawach, a także współpracowała z Biurem Handlu Zagranicznego DESA,
dzięki któremu sprzedawała swoje tkaniny artystyczne do Zachodniej Europy i
Ameryki.
W Zachodniej Australii, dokąd wyemigrowała po ogłoszeniu stanu wojennego w
Polsce, przez szereg lat zajmowała się malarstwem olejnym tworząc pejzaże i
martwe natury inspirowane jej ulubioną sztuką dawnych Mistrzów Holenderskich.

Anna Fiala, fotografia
Jednak od dawna interesowała ją fotografia, dlatego w pewnym momencie swego
życia, artystyczną pasję i wiedzę wyniesioną ze studiów zaczęła realizować w tym
medium. Inspirację do tworzenia obrazów aparatem fotograficznym dała jej
unikalna przyroda Zachodniej Australii. Nie były to tylko pejzaże, ale przede
wszystkim, detale odkrywane na wiekowych drzewach, w ich korze kształtowanej
latami i zmieniającej się pod wpływem warunków atmosferycznych, pożarów
buszu, i wielu innych elementów takich jak światło, pory dnia czy roku.
Zafascynowana nowymi odkryciami przemierzała kilometry buszu w poszukiwaniu
ciekawych i zaskakujących szczegółów do sfotografowania. Początkowo łączyła
zdjęcia w panoramiczne montaże dające możliwość stworzenia fabuły,
nawiązującej do wierzeń i tradycji Australijskich Aborygenów.
Do fotografii Anny dołączyli się Adam i Andrzej (Andrew) uzupełniając je krótkimi
poetyckimi tekstami. Poznawanie buszu dało jej możliwość lepszego zrozumienia

kultury i sztuki pierwszych mieszkańców tego kontynentu. Wędrując po buszu ma
wrażenie, że jest otoczona ich duchami. Dzięki tym fotografiom powstało szereg
albumów, umownie nazwanych „Leśnymi książeczkami”. Kilka z nich zostało
opublikowanych przez Blurb na Internecie. Książeczki jak i albumy ze zdjęciami i
sztuką całej trójki: Anny, Adama i Andrzeja (Andrew) można znaleźć na Zenfolio.
Książki nadal czekają na wydawcę.

Anna Fiala, fotografia
Andrzej (Andrew) Fiala, fotografia.
Andrzej (Andrew) Fiala jako dziecko przybył do Australii wraz z rodzicami. Jest
samoukiem i lubi kroczyć własną drogą także w sztuce. Czasowo studiował między
innymi art i fotografię na Australijskim TAFE (odpowiednik zawodowych studiów).
Jest kolekcjonerem zarówno cennych książek jak i materiału elektronicznego.
Obecnie koncentruje się na fotografiach zwierząt, potrafi godzinami czatować na
właściwy moment w lokalnym ZOO w Perth w Zachodniej Australii. Tworzy też
ciekawe pół abstrakcyjne kompozycje z liści, wykorzystując odpowiednie, ciągle
zmieniające się światło, a także układa indywidualne, ekspresyjne fotomontaże
(używając figurek zwierzęcych), bogate pod względem kompozycyjnym i
kolorystycznym. Ma zdolności do języka angielskiego, pisze piękne eseje. Zna
także język polski. Jego fotografie i art można znaleźć na Andrew Fiala FB.

Adam Fiala, rysunek
Adam Fiala jest najstarszy z całej trójki. Ma obecnie 77 lat. Z formalnego
wykształcenia jest prawnikiem, pracował kilkanaście lat na terenowych
radcostwach w województwach lubelskim, a następnie warszawskim. Nie
przeszkadzało mu to jednak, by zajmować się w tym czasie: literaturą, sztuką i
muzyką. Przed stanem wojennym był w Polsce popularnym pisarzem prozaikiem,
wydał siedem książek w nakładzie ćwierć miliona sztuk. Stan wojenny i w
konsekwencji emigracja zmieniły wszystko, ale po czasie nawiązał kontakt z
krakowską „Miniaturą”, gdzie wydał siedem własnych pozycji (tym razem poezje
oraz ilustracje), zilustrował też około 70 tomików innych petów. Współpraca z
„Miniaturą” dała mu możliwość kontynuacji artystycznych zainteresowań i
rozwijania własnego stylu w ulubionych trzech dziedzinach: literaturze, sztuce i

muzyce. Na terenie Australii nawiązał kontakt magazynem internetowym „Puls
Polonii” z Sydney i włączył się do działalności tamtejszej Polonii, co zaowocowało
zdobyciem kilku nagród za piosenki i twórczość plastyczną w konkursach o
Edmundzie Strzeleckim i Tadeuszu Kościuszce.
W Polsce we wczesnych latach nauczył się gry na fortepianie, grał między innymi
Chopina. W Australii po kilku latach znalazł swój własny jazzowy styl, zarówno
interpretacji jak i pisania muzyki i piosenek. Gra także na didgeridoo,
instrumencie Aborygenów. Jego domowa kolekcja własnej twórczości jest
ogromna, ma także bardzo dużo swoich tekstów w rękopisach.
Jego wiersze i piosenki oraz grafiki i felietony prezentowane są w internetowych
magazynach: „Polska Canada” i „Culture Avenue” w Ameryce oraz „Puls Polonii”
w Sydney. Jego regularnie pisane aforyzmy pod tytułem „Punkt widzenia” jak i
jego art pod hasłem „Adam Fiala Collection” są prezentowane na FB Anny, gdzie
także można znaleźć kilkanaście albumów Anny pod hasłami: „Landscape and
Details” oraz „Bark Impressions”. Albumy Andrzeja (Andrew) znajdują się na jego
FB.

Adam Fiala, rysunek
_____________________
Adam i Anna Fiala na Culture Avenue:
http://www.cultureave.com/adam-fiala-turpizm-australijski/
http://www.cultureave.com/adam-fiala-artysta-niepokorny/
http://www.cultureave.com/adam-fiala-wiersze-i-rysunki/
http://www.cultureave.com/inspiracja-australijskim-buszem-w-kolazach-anny-fiali/
oraz liczne felietony i haiku.
Wystawa prac Adama Fiali w Domu Polonii w Krakowie:
http://www.cultureave.com/australijskie-noce-i-dni-adama-fiali/
Inne linki:
Facebook
https://www.facebook.com//

Adam Fiala – piosenka o Van Goghu
Zenfolio
http://fialaart.zenfolio.com/
Youtube
http://www.youtube.com/user/adamfialaart?feature=
Polska Canada
http://www.polskacanada.com/
Leśne książeczki
www.blurb.co.uk/b/5978065-forest-secrets
http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=14744

