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Pokochaj Fotografie

Wiem juý na pewno, ýe pomysù magazynu Wam siæ 

spodobaù, a liczba i zawartoúã maili, jakie od Was 

otrzymaliúmy, przerosùa nasze najúmielsze oczekiwania. 

I oto jest drugi juý numer magazynu PokochajFotografie.pl, 

przygotowaliœmy go z wielkà przyjemnoúcià. Jestem 

przekonany, ¿e znajdziecie w nim du¿o nowych inspiracji. 

Szczególnie polecam wywiad z samym mistrzem fotografii 

dokumentalnej Tomaszem Tomaszewskim, z którym 

rozmawia³em podczas niezwykùego tygodnia w Biaùowieýy. 

Kilka osób próbowaùo nas przekonaã, ýe powinniúmy 

zamieszczaã w magazynie testy sprzætu. Jestem pewien, ýe 

dyskusji o wyýszoúci jednego aparatu nad drugim u nas nie 

znajdziecie - œwietnie sobie z tym radzà niektóre portale i 

magazyny, zaú PokochajFotografie.pl jest i bædzie o 

fotografii.

Jesteúmy juý teý gotowi, aby w nastæpnych numerach 

rozpoczàã cykl zwiàzany z doskonaleniem warsztatu 

fotograficznego, a to dopiero poczàtek. 

Zapraszam do dyskusji na stronie internetowej pod znanym 

Wam juý dobrze adresem  

Micha³ Mrozek

PokochajFotografie.pl
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Konkurs na

autoportret

http://pokochajfotografie.pl/?page_id=178

Zdjêcie mo¿na zg³osiæ tylko na tej stronie:

5 zasad, zamiast regulaminu

1

2

3

4

5

Nagrody niespodzianki czekajà! Najciekawsze 

prace  opublikujemy w kolejnym numerze. 

   mo¿esz zg³osiæ tylko jedno swoje zdjêcie

   na zdjêciu musisz byæ Ty 

   nie ma znaczenia, jak¹ technik¹ wykonasz 

autoportret - wszystkie chwyty dozwolone

   b¹dŸ kreatywny, wyraŸ siebie i zaskocz nas 

   czekamy tylko do 1 czerwca 2009 r.
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fotografie...
s¹ takie

s¹ takie fotografie, co do których masz 

niemal pewnoœæ, ¿e by³yby zdjêciami ¿ycia. bo 

przysz³o ci byæ w³aœnie w tym miejscu, o tym 

czasie, tam, gdzie dzia³y siê sprawy tak 

malownicze, tak niesamowite, w idealnym, 

niemal magicznym oœwietleniu, z tymi 

nieprawdopodobnymi ludŸmi w pierwszym, 

drugim, trzecim planie. albo bez konkretnych 

ludzi – to ten klimat chwili, który a¿ prosi³ siê o.. 

aparat, którego wtedy nie by³o.

i pewnego dnia mo¿e uda siê to powtórzyæ, 

byæ mo¿e, bazuj¹c na wspomnieniu tej chwili – 

odtworzyæ,  szukaj¹c czegoœ podobnego, ale 

gdzieœ tam pozostaje œwiadomoœæ, ¿e to by³ 

w³aœnie ten moment. I na nic t³umaczenie sobie, 

¿e tam, gdzie nas nie ma, zawsze jest lepiej, ¿e to 

tylko marzenie, przez sw¹ niespe³nialnoœæ tak 

trwa³e. to by³a w³aœnie ta fotografia –  potrafisz 

opisaæ ka¿dy detal, niuans, widzisz j¹ tak 

wyraŸnie..

Tekst, zdjêcia: Piotr Chlipalski

http://chlip.pl
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to taki inny sposób opowiadania historii – g³ówna 

ró¿nica tkwi w tym, ¿e z takich, czy innych 

powodów, wci¹¿ pojawia siê ta sama gêba, 

czasem reszta tego, co do niej doczepione. jeœli 

przymkn¹æ na to oko, byæ mo¿e (wiem, to ju¿ 

mo¿e przyjœæ ciê¿ko) wrêcz potraktowaæ ten fakt 

jako walor

– historia opowiada siê sama. i tak, bêd¹c 

fotograficznym sterem, ¿eglarzem i okrêtem – 

zapraszam na jej fragmenty. a, jak wszystkie 

historie, i ta by³a pomyœlana dla kogoœ. dla s.

autoportret
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to ten staruszek o spracowanych d³oniach, ta 

dz iewczyna, gdz ie œ na koñcu œw ia ta , 

w zapomnianym koœció³ku, która wtedy, w tym 

miejscu, w tym œwietle, tak bardzo przypomina³a 

anio³a. ten poranek, gdy powietrze tak 

przejrzyste, ¿e cokolwiek wpad³oby w obiektyw, 

by³oby wtedy tak nadrealne, tak..

s¹ takie, które wiesz, ¿e by³yby równie 

niesamowite, bo czas, bo miejsce, warunki i tym 

razem nawet sprzêt, który.. zawiód³. który, byæ 

mo¿e, nie dotrwa³ do momentu wydobycia 

z niego tych niesamowitoœci – bo uton¹³, bo 

usterka, bo mo¿e skoñczy³ siê film, karta, bo 

bateria..

w tym miejscu, 
w tym œwietle, 
tak bardzo 
przypomina³a 
anio³a
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i te, które, gdy sprawny sprzêt, gdy miejsce 

i czas, ale przez szacunek, przez poczucie 

œwiêtoœci, czyjejœ intymnoœci, nigdy siê nie 

wydarzy³y. gdy zadr¿a³ palec, bo ktoœ 

spojrzeniem, gestem, da³ do zrozumienia, ¿e go 

to zrani, ¿e.. ukradnie kawa³ek duszy? 

i odchodzisz ze œwiadomoœci¹, ¿e, byæ mo¿e 

by³yby one niesamowite, byæ mo¿e wzrusza³yby 

do ³ez, a œwiat poklepywa³by ciê po ramieniu 

z rosn¹cym podziwem, ale ten uœmiech, mo¿e 

pe³ne zrozumienia, smutne spojrzenie, to 

niewypowiedziane "dziêkujê" jest cenniejsze, 

wa¿niejsze.

 to ta ³ysa mniszka, gdzieœ w koreañskim 

metrze, z której emanowa³a ca³a radoœæ œwiata – 

figlarna staruszka o dzieciêcych oczach, która 

tylko raz stanowczo pokrêci³a g³ow¹. to ten 

rozpaczaj¹cy mê¿czyzna, wtedy, gdy nikt nic nie 

móg³ ju¿ zrobiæ, gdy by³o za póŸno..

¿e.. ukradnie 
kawa³ek duszy?
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wreszcie fotografie, których intymnoœæ 

zobowi¹zuje do jej zachowania; obrazy, których 

poza tob¹ i tymi, którzy na nich, nikt nie zobaczy. 

mo¿e jej zaawansowana ci¹¿a, a mo¿e ich 

wspólny akt, taki na pami¹tkê – do ogl¹dania po 

latach, gdy cia³o ju¿ nie tak prê¿ne – do 

wspomnieñ ze staruszk¹ ¿on¹, na, ju¿ te¿ nie tak 

m³odej, sofie.

obrazy, których 
poza tob¹ i tymi, 
którzy na nich, 
nikt nie zobaczy
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na koniec – te najzwyczajniejsze, co do 

których tylko wy wiecie, dlaczego – co w nich tak 

niesamowitego. w przypadku których, gdyby je 

nawet ktoœ znalaz³ – nie wiedzia³by, ¿e dotyka 

czegoœ œwiêtego. te, które nabieraj¹ czaru 

w³aœnie dlatego, ¿e s¹ tylko wasze, ¿e œwiatu od 

nich wara.

a, tak. s¹ jeszcze te, które po prostu nie 

wysz³y. bo gor¹czka, bo z³y dzieñ, bo nieuwaga, 

bo to przecie¿ taki przedszkolny b³¹d. mia³o byæ 

tak magicznie, a teraz nawet godziny obróbki nie 

s¹ w stanie tego uratowaæ. o tych jakoœ ciê¿ko 

snuæ historie, no chyba, ¿e dla pocieszenia 

maluczkich, przy piwie, na s³owo harcerza, ¿e 

nikomu ani mru mru, bo przecie¿ takim 

zawodowcom jak ty to siê nie przytrafia..

nie wiedzia³by, 
¿e dotyka 

czegoœ œwiêtego
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s¹ takie fotografie – te nikomu nie pokazane, 

te nigdy nie zrobione – tak bardzo twoje, a jednak 

dla œwiata nie istniej¹ce. najcenniejsze?
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TOMASZ TOMASZEWSKI

Zdjêcia: Tomasz Tomaszewski

http://tomasztomaszewski.com

Mistrz fotografii dokumentalnej, cz³onek 

Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, 

agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji 

Image Collection w Waszyngtonie oraz 

American Society of Magazine 

Photographers. Konsultant Generalny 

polskiej edycji magazynu National 

Geog raph i c .  L au rea t  w ie l u  

presti¿owych konkursów fotogra-

ficznych, autor licznych wystaw 

oraz ksi¹¿ek autorskich. Niezwyk³y 

nauczyciel fotografii, niezwyk³y 

cz³owiek. Swoimi przemyœleniami 

dzieli siê w rozmowie z Micha³em 

Mrozkiem. 
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Kiedyœ o fotografii nic nie wiedzia-

³em. I to nie jest kokieteria – tak 

naprawdê by³o. Do tego stopnia, ¿e 

nie dostrzega³em zdjêæ wydrukowa-

nych na pierwszych stronach gazet. 

Czyta³em gazety w ograniczony 

sposób, bo wszystkie by³y do siebie 

podobne. O ile pamiêtam, czyta³em 

„¯ycie Warszawy” i nawet nie 

widzia³em tego, ¿e ta gazeta 

codzienna jest w ogóle ilustrowana. 

Wówczas studiowa³em fizykê i by³em 

otoczony niesamowitymi ludŸmi. 

Dosta³em siê na studia  w szczegól-

nym roku, gdy by³o 12 kandydatów na 

jedno miejsce. Wœród moich kolegów 

by³o wiêc kilku geniuszy. Doœæ szybko 

zaprzyjaŸni³em siê z jednym z nich 

i czu³em, ¿e to genialny umys³. 

Rozmawia³em z nim kiedyœ o czasie. 

Siedzieliœmy i natarczywie próbowa-

liœmy jeden drugiego przekonaæ czym 

jest czas, jaki on ma sens. Zdespero-

wany kolega w pewnym momencie 

siêgn¹³ po ksi¹¿kê z fotografiami. I ja 

dozna³em autentycznego szoku. 

Zobaczy³em zdjêcia, które nie by³y 

dokumentem wizyty rodziny w Parku 

£azienkowskim w niedzielny poranek, 

a tylko z tym mog³em wówczas 

skojarzyæ fotografiê. Kolega nato-

miast pokazywa³ mi zdjêcia ludzi. Po 

tym doœwiadczeniu wróci³em do 

domu w kompletnym szoku. Zacz¹³em 

pytaæ wœród znajomych, czy nie znaj¹ 

kogoœ, kto jest dobrym fotografem, 

a jednoczeœnie intel igentnym 

cz³owiekiem. Jak pan wie wœród 

fotografów jest to wartoœæ sama 

w sobie, bo my raczej nale¿ymy do 

grupy miêœniaków. Na moje szczêœcie 

ktoœ podpowiedzia³ mi nazwisko 

wspania³ego cz³owieka. Odnalaz³em 

go, mieszka³ w domu jednoro-

dzinnym. Zapuka³em do drzwi 

i otworzy³ mi mê¿czyzna pó³nagi, bez 

jednej nogi. G³osem, którym mo¿na 

by zedrzeæ farbê z okien nie u¿ywaj¹c 

wypalarki, zapyta³ mnie „czego?”. 

Tak siê do mnie mi³o odezwa³. 

Przera¿ony odpowiedzia³em, ¿e 

szukam kogoœ, z kim móg³bym 

porozmawiaæ o fotografii. Zaprosi³ 

mnie do œrodka, do swojego domu, 

z którego wyszed³em trzy miesi¹ce 

póŸniej. Po prostu wprowadzi³em siê 

do niego i nie wyszed³em stamt¹d. 

Ten cz³owiek uczy³ mnie fotografii 

pokazuj¹c przyk³ady, pokazuj¹c inne 

Siêgnijmy do pocz¹tków. Proszê 
opowiedzieæ jak to siê sta³o, ¿e 

zacz¹³ Pan fotografowaæ.

fotografie. Uczy³ mnie tego, ¿eby siê 

nie przywi¹zywaæ do fotografii, ¿e 

czasami zdarza siê tak, ¿e bardzo 

dobre zdjêcie trzeba wyj¹æ, ¿eby 

obroniæ ca³¹ historiê. Pokazywa³ mi 

zale¿noœci miêdzy zdjêciami. Mówi³ 

mi o powidokach. O tym zupe³nie 

fenomenalnym pojêciu ca³kowicie 

niedocenianym przez nas. ¯yjemy 

w³aœciwie w takiej nieœwiadomoœci, 

nikt siê na tym za bardzo nie zna. 

Zawodowo do tej pory nikt siê tym 

w Polsce nie zajmuje. A on, nie wiem 

sk¹d, posiada³ tak¹ wiedzê. By³ 

g³êbokim humanist¹, œwietnie te¿ 

wykszta³conym. Nazywa³ siê Jan 

Michlewski. O tym wszystkim 

rozmawialiœmy przez d³ugi czas, a ja 

naprawdê nigdy wczeœniej nie mia³em 

aparatu w rêkach, nie zrobi³em ani 

jednego zdjêcia. Ale kiedy wyszed³em 

od Janka po trzech miesi¹cach, 

mia³em œwiadomoœæ ca³kiem niez³ego 

fotografa. Nie zrobi³em jeszcze 

¿adnego zdjêcia, ale wiedzia³em o co 

w tym chodzi.

czasami zdarza siê tak,

¿e bardzo dobre zdjêcie

trzeba wyj¹æ, ¿eby 

obroniæ ca³¹ historiê
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Na moich fotografiach,
nawet tych najstarszych, 
s¹ tylko ludzie. 
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Gdy ju¿ dowiedzia³em siê tego 

wszystkiego, dosta³em od ojca 

aparat, Pentacon Six. Poszed³em 

wówczas do redakcji I.T.D.. By³o 

kiedyœ takie pismo dla studentów, 

rodzaj wentyla bezpieczeñstwa. To 

magazyn, w którym pozwalano od 

czasu do czasu na druk fotografii, 

które nie mia³y prawa ukazaæ siê 

nigdzie indziej. To pismo by³o 

kierowane do m³odych ludzi, aby 

upuœciæ z nich trochê energii, 

niezadowolenia i sprzeciwu, które 

w nich by³y. Redaktor naczelny by³ 

cz³owiekiem niezwykle inteli-

gentnym, chocia¿ bardzo skomuni-

zowanym. Powiedzia³em mu, ¿e mam 

pewien pomys³ i chcia³bym to 

sfotografowaæ dla niego, dla tego 

magazynu. On zapyta³ mnie o moje 

portfolio. Ja wówczas takiego nie 

m ia ³em i  nawet n ie  ba rdzo 

wiedzia³em, co mog³oby w nim byæ. 

Opowiedzia³em mu jednak trochê 

wiêcej o tym, dlaczego chcê zrobiæ 

ten materia³. Powiedzia³em mu, ¿e 

¿yjê w takiej tradycyjnej rodzinie, 

mamy ogromny szacunek do chleba, 

do czegoœ, co reprezentuje pocz¹tek 

¿ycia. Moja babka zawsze kreœli³a 

krzy¿ na ka¿dym bochenku przed 

Co by³o zatem 
Pana pierwszym 

materia³em?

ukrojeniem kromki. Ludzie zarabiali 

wówczas doœæ du¿o pieniêdzy. 

Wartoœæ pieczywa by³a bardzo ma³a, 

przy pensjach rzêdy 3500 z³, 

bochenek kosztowa³ ze 2 z³ote. Ten 

chleb zalewa³ witryny sklepowe 

i mnie siê to kojarzy³o z butami 

z Oœwiêcimia. Mia³em takie chore 

skojarzenia i cierpia³em, gdy to 

widzia³em. Pomyœla³em, ¿e zrobiê 

historiê o braku szacunku do czegoœ, 

co jest bardzo symbol iczne. 

Redaktorowi to siê bardzo spodoba³o. 

Da³ mi do dyspozycji 10 filmów 

i 3 tygodnie. Powiedzia³, ¿e mo¿e 

jakieœ zdjêcie wydrukuj¹, a jeœli nie, 

to strac¹ najwy¿ej te 10 filmów. 

W tym czasie filmy by³y niezwykle 

drogie i trudne do dostania, wiêc by³o 

to ryzyko z jego strony. Wróci³em po 

ustalonym czasie, redaktor obejrza³ 

materia³ i wydrukowa³ mi ok³adkê 

i szeœæ kolumn w magazynie. To by³ 

mój pierwszy w ¿yciu reporta¿. 

W zwi¹zku z tym nigdy nie robi³em 

fotografii opartych na technice takich 

jak solaryzacja, ziarno itp. Nie 

robi³em portretów nagich kobiet, 

choæ trochê tego teraz ¿a³ujê, bo to 

wygl¹da na spore przeoczenie 

w mojej karierze zawodowej. Nie 

mam w swoim archiwum ¿adnych 

fotografii tego typu. Nie mam te¿ 

pejza¿y. Na moich fotografiach, 

nawet tych najstarszych, s¹ tylko 

ludzie. 

Tak to siê zdarzy³o. Potem pozna³em 

w I.T.D. grupê ludzi, która ow³adniêta 

by³a podobn¹ obsesj¹. Adam Hajder, 

Krzysztof Barañski, Andrzej Baturo, 

tacy ludzie, którzy byli te¿ nieŸle 

wykszta³ceni, chêtnie  rozmawiali 

i dzielili siê wiedz¹. Szybko wsi¹k³em 

w to towarzystwo i codziennie spoty-

kaliœmy siê w kawiarni tu¿ obok 

redakcji, na Ordynackiej. Rozmawia-

liœmy w nieskoñczonoœæ. Oni mnie tak 

Pierwszy materia³ 
siê uda³, zosta³ 

Pan fotografem… 

stopniowo wprowadzali i w koñcu 

zosta³em przyjêty, dosta³em rycza³t. 

Studiowa³em, a jednoczeœnie 

fotografowa³em, wyje¿d¿a³em na 

reporta¿e. Po chwili pozna³em pewn¹ 

tajemnicê, ¿e mo¿na by³o wzi¹æ 

de l egac jê  i  po jechaæ ,  ¿eby  

sfotografowaæ Pierwszego Sekretarza 

Partii w jakimœ niewielkim mieœcie, 

gdzieœ na wschodzie Polski, zrobiæ to 

w ci¹gu dziesiêciu minut, po czym 

spêdziæ dwa kolejne dni na przyk³ad 

na Grabarce, gdzie ludzie na kolanach 

obchodzili cerkiew podczas prawo-

s³awnego œwiêta. Ja to w³aœnie 

robi³em, po czym wraca³em z jednym 
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zdjêciem Sekretarza i mówi³em, ¿e 

by³o trochê œniegu, zepsu³ siê 

autobus, n ie mog³em wróciæ 

wczeœniej. W ten sposób budowa³em 

to swoje archiwum, u¿ywaj¹c 

s³u¿bowych delegacji. Nastêpnie 

dosta³em siê do Zwi¹zku Polskich 

Artystów Fotografików. By³em tam 

wtedy najm³odszy, a do tego po raz 

pierwszy w historii Zwi¹zku dosta³em 

siê reporta¿em. Chocia¿ by³o

w Zwi¹zku kilku reporta¿ystów, na 

przyk³ad wspania³y fotograf Wies³aw 

Pra¿uch, przede mn¹ chyba nikt nie 

z³o¿y³ reporta¿u. Oni zajmowali siê 

fotografi¹, któr¹ byœmy dzisiaj 

nazwali czyst¹ sztuk¹. Ma³o kto z nich 

wtedy ¿y³ z reporta¿u, a na pewno 

sk³adaj¹c swoje prace do Zwi¹zku, 

nie oœmielili siê pokazaæ fotografii 

prasowej. Ja natomiast sfotogra-

fowa³em œrodowisko ludzi ¿yj¹cych na 

Pradze, którzy uciekali wtedy przed 

wojskiem, ludzi marginesu, rodziny 

wielodzietne. W³o¿y³em te zdjêcia 

w takie skrzynki, które zbudowa³em 

z grubej p³yty pilœniowej. Wyci¹³em 

w nich otwór przypominaj¹cy ekran 

telewizji. Stan¹³em przed komisj¹ 

i wyjmowa³em te zdjêcia, przek³a-

da³em do ty³u. Komisja patrzy³a na te 

fotografie w wyciêtym otworze 

o kszta³cie telewizora. To by³ mój 

cichy sprzeciw przeciwko nieskoñczo-

nej propagandzie, która s¹czy³a siê 

wówczas z ekranów telewizyjnych, 

które nie mówi³y nic o takim 

prawdziwym œwiecie, tylko pokazy-

wa³y kolejne otwieraj¹ce siê zak³ady 

przemys³owe i szczêœliwych robotni-

ków, którzy mog¹ zrobiæ coœ dobrego 

dla swojego socjalistycznego kraju. 

Na komisji zrobi³o to spore wra¿enie 

i przyjêli mnie. Tak to siê zaczê³o. 

Absolutnie tak. Jestem niezwykle 

szczêœliwy, poniewa¿ bardzo d³ugo 

szuka ³em pomys ³u na ¿yc ie .  

Intuicyjnie czu³em, ¿e nie mogê 

zajmowaæ siê niczym, co zwi¹¿e mnie 

z biurkiem, z krzes³em, z fabryk¹, 

gdzie bêdê musia³ przychodziæ na 

osiem godzin do pracy i wracaæ 

autobusem do domu. Wiedzia³em, ¿e 

ja bym wtedy po prostu umar³. Wiêc 

szuka³em pomys³ów. Jednym z nich 

by³ sport, co trudno sobie wyobraziæ 

patrz¹c na mnie dziœ, ¿e to móg³ byæ 

dobry pomys³. Ale ja mam bardzo sil-

ne nogi i kiedyœ by³em dosyæ sprawny, 

zajmowa³em siê kolarstwem, upra-

Gdyby móg³ siê Pan cofn¹æ do 
tamtych czasów, czy ponownie 
podj¹³by Pan decyzjê, ¿e 
zostanie fotografem?

wia³em zawodowo judo, a póŸniej 

zawodowo p³ywa³em. Przeszed³em 

w ¿yciu takie trzy okresy. PóŸniej 

by³em krótkofalowcem. Wydawa³o mi 

siê, ¿e jak trochê zacznê rozmawiaæ 

z ludŸmi z zagranicy, to mi to nie 

zaszkodzi. Szuka³em pomys³u, ¿eby 

siê dobrze czuæ, a jednoczeœnie 

zapewniæ sobie mo¿liwoœæ wolnej 

pracy, ¿eby nie byæ zwi¹zanym 

etatem. Do tej pory w³aœciwie nie 

pracowa³em na etacie. Uwa¿am, ¿e 

aparat zawieszony na piersi jest jak¹œ 

wielk¹ tajemnic¹. Jest on rodzajem 

jakiegoœ uniwersalnego klucza. 

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e kiedy siê 

pan pojawia w jakimœ miejscu 

z aparatem na szyi, to nikt nie zadaje 

pytañ. Wystarczy, ¿e pojawi siê pan 

z notesem i wzbudza to niepokój 

u ludzi. Jeœli ma pan aparat, to 

wiadomo, ¿e przyszed³ pan w sprawie 

zdjêæ. I ja entuzjastycznie korzysta-

³em z tego fenomenu. Jest to rodzaj 

takiego wehiku³u, który pomaga 

w szybkim zdobyciu doœwiadczenia. 

M¹droœæ wynika z doœwiadczenia, 

a my – niem¹drzy mê¿czyŸni, którzy 

generalnie rzadko dojrzewamy, 

wiêksz¹ czêœæ ¿ycia poœwiêcamy na 

kolekcjonowanie doœwiadczeñ. 

Apa ra t  f o tog ra f i c zny  ba rdzo 
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przyspiesza ten proces. Sekretem 

i sztuk¹ jest zatrzymaæ siê w ¿yciu 

i u¿yæ tych doœwiadczeñ, które siê 

zgromadzi³o, pójœæ z nimi w œrodek 

siebie, ¿eby siebie odkryæ, ¿eby siê 

dowiedzieæ, kim tak naprawdê 

jesteœmy, nabraæ dystansu, osi¹gn¹æ 

spokój. Aby to zrobiæ, trzeba mieæ te 

doœwiadczenia ju¿ zdobyte. Ten 

aparat metafizycznie przyspiesza 

proces. To jest wielka tajemnica. Ja 

by³em niezwykle wdziêczny Panu 

Bogu, ¿e pozna³em cz³owieka, który 

mnie tak zdenerwowa³ i pokaza³ mi 

ksi¹¿kê o fotografii. Dlatego wzi¹³em 

do rêki aparat. Zorientowa³em siê, ¿e 

dziêki temu w wieku 26 lat widzia³em 

ju¿ tyle rzeczy, ile moja mama, 

z któr¹ wtedy mieszka³em, widzia³a 

przez ca³e swoje ¿ycie. Nie widzia³em 

œmierci, umierania, a mama prze¿y³a 

okres okupacji, ale wiêkszoœæ innych 

rzeczy, o których mog³em z ni¹ 

porozmawiaæ, mia³em w tak m³odym 

wieku ju¿ za sob¹. Dziêki aparatowi 

pojecha³em w Bieszczady, przesze-

d³em pieszo 15 kilometrów, ¿eby 

zobaczyæ jak¹œ cerkiew. Id¹c wtedy 

tak daleko pomyœla³em, ¿e nie by³oby 

¿adnego argumentu, który by mnie 

przekona³ do tego, aby bez aparatu 

taki kawa³ miêdzy górami przebrn¹æ 

z powodu jednej cerkwi w której 

trzymano byki. Gdybym nie mia³ tego 

'cudu' na sobie, to nigdy bym tam nie 

dotar³. Nie prze¿y³bym tego, nie 

by³oby tych zdjêæ. To jest naprawdê 

œwietny pomys³, szczególnie dla 

niepokornych, kreatywnych, ludzi 

którzy interesuj¹ siê œwiatem i czuj¹, 

¿e to jest dla nich jakaœ wartoœæ. 

Szczególnie, ¿e mam ci¹gle wra¿enie, 

¿e ten œwiat nie jest w ogóle opisany. 

Ludzie nam wk³adaj¹ do g³owy, ¿e 

jesteœmy globaln¹ wiosk¹, ¿e 

wszystko ju¿ jest wiadome. Moim 

zdaniem w ogóle nic nie jest 

wiadomo. To wszystko s¹ pozory. 

Gdyby cokolwiek z tego, co mówi¹, 

by³o wiadomo, to w nieskoñczonoœæ 

nie pope³nialibyœmy tylu b³êdów. Ja 

mam wra¿enie, ¿e my zaczynamy 

wiêkszoœæ rzeczy od pocz¹tku, tak 

jakbyœmy w ogóle nie uczyli siê 

historii. Jeœli siê jej nie uczê, to 

jestem nara¿ony na powtórne 

prze¿ycie wszystkiego od pocz¹tku. 

Obserwuj¹c, co siê dzieje na œwiecie, 

mam bez przerwy takie wra¿enie, ¿e 

z jakiegoœ powodu ludzie swej historii 

w ogóle nie znaj¹. My mo¿e wiemy, 

jak wygl¹daj¹ przedmioty, rzeczy, ale 

zagadnienia zwi¹zane z natur¹ 

cz³owieka nie s¹ w ogóle opisane. 

Tak¿e pomys³ na to, ¿eby zmieniaæ ten 

œwiat, kreowaæ coœ sztucznego, 

wywo³uje u mnie pewien opór. Myœlê, 

¿e naszym obowi¹zkiem jest najpierw 

dobrze ten œwiat opisaæ, ¿eby 

wszystkim nam by³o lepiej, zanim 

zaczniemy ten œwiat kreowaæ 

i zmieniaæ. By³oby dobrze, gdyby 10 % 

z nas, fotografów, zajmowa³o siê 

fotografi¹ komercyjn¹, sztuk¹, 

fotografiami wymyœlanymi na stole 

bezcieniowym itp., a 90 % gdyby siê 

zajmowa³o dobrym opisaniem œwiata. 

Mimo tego, ¿e fotografia jest 

Sekretem i sztuk¹ 
jest zatrzymaæ siê 
w ¿yciu i u¿yæ tych
doœwiadczeñ, które
siê zgromadzi³o

niezwykle u³omnym medium, to 

gdyby tak wielu z nas fotografowa³o, 

nasza wiedza o œwiecie by³aby 

znacznie g³êbsza i lepsza. A proporcje 

s¹ aktualnie bardzo zachwiane. 

Wiêkszoœæ z nas zajmuje siê 

fotografi¹, która jest ilustracj¹ tego, 

co jest w naszej g³owie. Ilustrujemy 

ju¿ te nasze obsesje, dziwne pomys³y, 

fobie, kreujemy bardziej ni¿ 

dokumentujemy. 
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Ja jestem pogodzony ze sob¹. Nie 

chcê daæ siê zepchn¹æ do pozycji 

kogoœ, kto ma ¿a³owaæ. Zrobi³bym 

mniej wiêcej to samo. Nie pope³ni³em 

¿adnej niegodziwoœci, której bym 

musia³ siê wstydziæ. Mam w miarê 

czyste sumienie. Mogê siê oczywiœcie 

przyznaæ, chocia¿ nie wiem, czy 

powinienem publicznie. Robiê kilka 

r zeczy  ok ropnych ;  zab ie ram 

zawieszki z hoteli z napisem 

„Posprz¹taj mój pokój” albo „Please 

don't disturb”. Nie potrafiê tego ze 

sob¹ za³atwiæ. To jest wstydliwa 

rzecz, ale poza tym wiele z³ego nie 

przychodzi mi do g³owy. Myœl¹c 

o ¿yciu procentowo, ile zainwesto-

wa³em w fotografiê, a ile procent 

zainwestowa³em w rzeczy inne, to 

mo¿e wiêcej powinienem fotogra-

fowaæ. Ale z drugiej strony moja 

koncepcja na ¿ycie k³óci siê ze zbyt 

du¿¹ iloœci¹ czasu poœwiêcan¹ na 

fotografiê. Moim zdaniem nadu¿y-

ciem jest mówienie, ¿e tym, o co nam 

w ¿yciu chodzi, jest szczêœcie. S¹dzê, 

¿e tak naprawdê chodzi nam o coœ 

innego. Przynajmniej mi chodzi o to, 

aby prze¿ywaæ takie momenty, kiedy 

w³osy staj¹ dêba na moim rêku i ja 

wtedy czujê, ¿e naprawdê ¿yjê. 

Gdyby Pan zaczyna³ przygodê
 z fotografi¹ od nowa z ca³ym 

baga¿em doœwiadczeñ, który ma 
Pan dzisiaj, co by Pan zmieni³?

Chodzi o kolekcjonowanie tych 

drobnych momentów w moim ¿yciu, 

kiedy ja prze¿ywa³em coœ tak 

wspania³ego, ¿e mia³em gêsi¹ skórkê. 

Iloœæ tych momentów w ¿yciu stanowi 

o jakoœci tego ¿ycia. Dopiero wtedy 

mo¿na mówiæ o szczêœciu. Fotografia 

mo¿e prowadziæ do tych momentów, 

do szczêœcia, ale jest jednym z wielu 

narzêdzi, których mo¿na u¿yæ, aby to 

prze¿yæ. Jest wiele innych rzeczy, 

wystarczy, ¿e zobaczê fenomenalny 

zachód s³oñca, a jednoczeœnie nie 

bêdê s³ysza³ pêdz¹cych samochodów 

za mn¹ albo czu³ na swoich plecach 

popchniêcia, abym siê przesun¹³. ¯e 

bêdê mia³ czas na pewn¹ kontem-

placjê. Albo znajdê siê obok osoby, 

któr¹ kocham. To nie s¹ nawet 

substytuty, to s¹ rzeczy co najmniej 

tak samo wartoœciowe, jak wykonanie 

zdjêcia, które zdobywa pierwsz¹ 

nagrodê na jakimœ bardzo presti¿o-

wym konkursie. Poniewa¿ s¹ to dla 

mnie sprawy wymienne, dlatego te¿ 

czêsto robiê coœ innego ni¿ fotografia. 

I tego nie chcia³bym zmieniaæ, bo na 

tym dla mnie polega sens ¿ycia. 

Myœlê, ¿e ¿ycie ma sens, nawet jeœli 

go nie znamy. Nie chcia³bym w tym 

grzebaæ, nie chcia³bym te¿ nic 

komplikowaæ. Rzeczy powinny byæ 

tak proste, jak to tylko mo¿liwe, ale 

nie prostsze. Poczucie szczêœcia, 

o którym mówi³em wczeœniej ma dla 

mnie wiele wspólnego z czynieniem 

czegoœ dobrego, i w tym w³aœnie 

sensie interesuje mnie wykonywanie 

fotografii .

Fotografia mo¿e 
prowadziæ do 
tych momentów, 
do szczêœcia

Co uwa¿a Pan za najwiêksze 
pomy³ki, które pope³niaj¹ 
ludzie, którzy zabieraj¹ siê 
za fotografowanie?

To zbyt trudne zagadnienie dla mnie, 

ja mam k³opot z uogólnianiem. Nie 

mam takich recept, formu³ uni-

wersalnych. Nie mam te¿ poczucia 

pewnoœci w wielu sprawach, mimo i¿ 

czujê siê ju¿ cz³owiekiem dojrza³ym. 

Moim zdaniem poczucie pewnoœci jest 

domen¹ ludzi, którzy nic nie robi¹, 

którzy stoj¹ z boku i najczêœciej 

strasznie siê wym¹drzaj¹. Ci, którzy 
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zaczynaj¹ cokolwiek robiæ i robi¹ to 

powa¿nie, orientuj¹ siê b³yska-

wicznie, ¿e nie bardzo wiadomo o co 

chodzi w tym wszystkim, odkrywaj¹ 

wiele nowego. Mo¿e ktoœ ju¿ 

wczeœniej to odkry³, ale oni tego nie 

wiedz¹. To jest permanentne 

zmaganie siê z materi¹. W tym 

upatrujê piêkna. Gdybyœmy tak du¿o 

wiedzieli o fotografii, gdybyœmy znali 

te wszystkie b³êdy, których nie mo¿na 

pope³niaæ, to zajêcie takie sta³oby siê 

bardzo nudne. Ja bym chyba wtedy 

chcia³ z tego zrezygnowaæ. To, co 

mnie naprawdê podnieca, to ¿e tak 

ma³o wiem, ¿e za ka¿dym razem jest 

to dla mnie wspania³¹ przygod¹ 

i wyzwaniem. To szczególnie dotyczy 

fotografii cz³owieka. Dlatego ja tak 

niechêtnie fotografujê pejza¿e, 

architekturê, zwierzêta czy kwiaty, 

bo jest to dla mniej trochê mniej 

intryguj¹cym wyzwaniem, ni¿ stan¹æ 

oko w oko z cz³owiekiem, którego ja 

nie znam i spróbowaæ wyegzekwowaæ 

moment, który zbli¿a siê do prawdy 

o tym cz³owieku, który pokazuje 

pewn¹ unikaln¹ jakoœæ, która go 

okreœla. I za ka¿dym razem jest to coœ 

innego, tak jak inne s¹ linie papilarne 

u ka¿dego z nas, tak samo ta 

fotografia o ka¿dym z nas bêdzie inna. 

Jedyn¹ radê, której jestem pewien, 

to ¿eby staraæ siê robiæ rzeczy dobrze 

od razu za pierwszym razem. 

Cz³owiek jest z natury leniwy 

i chêtnie z tego rezygnuje. Myœlê, ¿e 

pokora w stosunku do œwiata, 

w którym my ¿yjemy, pozytywna 

energia i dobre myœlenie o Ziemi 

i o ludziach na tej Ziemi, o bliŸnich, 

którzy nie s¹ idealni, jest dobrym 

pomys³em na pocz¹tek. W tym braku 

idealnoœci radzi³bym poszukaæ raczej 

czegoœ pozytywnego, ni¿ nega-

tywnego. Jeœli wychodzi siê z takim 

dobrym nastawieniem do œwiata, 

raczej mo¿na siê spodziewaæ, ¿e to 

samo siê od tego œwiata dostanie. 

I generalnie, ¿eby pracowaæ. Co 

prawda praca jest jak s¹dzê domen¹ 

ludzi g³upich, wola³bym le¿eæ na 

pla¿y z du¿ym cygarem, czerwonym 

winem, czytaæ ksi¹¿kê i patrzeæ na 

zachód s³oñca, ale bez pracy nie ma 

ko³aczy. Fotografii nie da siê 

narysowaæ, wydziergaæ na drutach, 

opowiedzieæ, trzeba j¹ po prostu 

zrobiæ. Tylko ci, którzy maj¹ w sobie 

tê ogromn¹ determinacjê i bêd¹ 

autentycznie pracowali, maj¹ szansê 

na przetrwanie. Wszyscy inni skoñcz¹ 

na tym, ¿e bêd¹ musieli ¿yæ z czegoœ 

innego, a fotografia bêdzie dla nich 

tylko takim dodatkiem do ¿ycia.

22



kwartalnik fotograficzny  2 | 2009 23



kwartalnik fotograficzny  2 | 2009

Fotografia zosta³a obdarta z pewnej 

tajemnicy, ¿eby nie powiedzieæ 

z pewnego sacrum, które siê z ni¹ 

wi¹za³o. Piêkn¹ myœl¹ jest stwier-

dzenie Platona w stosunku do 

Sokratesa tu¿ przed jego œmierci¹, 

brzmi¹ce tak: jest wielu wœród nas 

takich, którzy s¹ w posiadaniu 

czarodziejskiej ró¿d¿ki, ale tylko 

niewielu z nas potrafi jej u¿yæ. W tej 

chwili, po kilku latach od wprowa-

dzenia fotografii cyfrowej, istnieje 

przekonanie, ¿e byle kto mo¿e zostaæ 

fotografem, ¿e nie trzeba ¿adnego 

wysi³ku intelektualnego ani jakie-

gokolwiek innego, ¿eby zrobiæ 

zdjêcie, przynajmniej dobre tech-

nicznie. W pewnym sensie ludzie 

maj¹ racjê, bo te maszyny, które nam 

dano, sprawiaj¹, ¿e zdjêcia mog¹ byæ 

po prostu technicznie doskona³e. Ale 

to nie oznacza wcale, ¿e zdjêcia te 

bêd¹ dobre. To dopiero pocz¹tek. 

Narzêdzie. Aparat nie robi sam 

dobrych zdjêæ. To jednak jest ten 

cz³owiek, który podejmuje decyzjê, 

który kadruje, potrafi z³apaæ unikalny 

metaf i zyczny moment,  k tóry 

cudownie opisuje dan¹ sytuacjê. To 

Trochê uprzedzi³ Pan moje 
pytanie, jestem ciekaw przed 

jakimi Pana zdaniem problemami 
dziœ stoj¹ ludzie, którzy chcieliby 

zawodowo zaj¹æ siê fotografi¹?

mo¿e byæ zwierzê, pejza¿, cz³owiek, 

po prostu cokolwiek. Ale to cz³owiek 

decyduje, w którym momencie 

nacisn¹æ migawkê. Jest to praca dla 

eremity, dla samotnika, bo przecie¿ 

tylko on wie, co widaæ w wizjerze 

i nikt stoj¹cy obok nie mo¿e 

powiedzieæ „teraz”. Ta ogólna 

dostêpnoœæ narzêdzia, to ¿e jest 

powszechne, jak seks czy taniec, 

sprawia, ¿e nie ma w tym ju¿ nic 

ekskluzywnego. Dawniej by³o tak, ¿e 

trzeba by³o nauczyæ siê tego, 

zorientowaæ siê czym jest wywo-

³ywacz, utrwalacz. Mnóstwo rzeczy 

trzeba by³o wiedzieæ, zanim cz³owiek 

móg³ wykonaæ zdjêcie. Nie by³o 

automatycznych ustawieñ ostroœci, 

automatycznej ekspozycji, trzeba siê 

by³o tego nauczyæ. Dzisiaj kupuje siê 

aparat, naciska i zdjêcie gotowe. To 

powoduje, ¿e sam zawód degraduje 

siê gwa³townie i powoduje przeko-

nanie, ¿e to wszystko samo wyjdzie, 

¿e ludzie przestali siê wysilaæ. A moim 

zdaniem te najlepsze rzeczy jakie 

œwiat do tej pory zaoferowa³, 

pochodz¹ z cierpienia. Jeœli nie robi 

pan ¿adnego wysi³ku, jeœli pan nie 

cierpi, to po prostu pan nie zrobi nic 

dobrego. Kiedy czytam historiê 

sztuki, to iloœæ cierpieñ zwi¹zana 

z wyprodukowaniem piêknego 

obrazu, piêknej rzeŸby, tañca, 

utworu muzycznego, poematu – to s¹ 

niebotyczne cierpienia. Ta ³atwoœæ 

zwi¹zana ze wspó³czesn¹ technologi¹ 

powoduje, ¿e my robimy siê 

leniwcami, nie wysilamy siê, 

korzystamy z tego. Zdjêcia, które 

powstaj¹, s¹ w du¿ej mierze 

odbiciem naszej œwiadomoœci, tego 

kim jesteœmy, s¹ zdjêciami banal-

nymi, nikomu nie potrzebnymi. 

I to wydaje mi siê najwiêkszym 

wyzwaniem. Poniewa¿ jak powie-

dzia³em, ludzie w du¿ym procencie 

zajmuj¹ siê kreacj¹, a nie doku-

mentacj¹, zatraca siê doœæ powa¿nie 

ta granica miêdzy czymœ, co 

reprezentuje œwiat realny, a tym, co 

reprezentuje œwiat zmyœlony. To jest 

doœæ niebezpieczne, poniewa¿ myœlê, 

¿e nasza wiedza o œwiecie w 90 % 

pochodzi z tych dwóch ekskluzywnych 

Ÿróde³: z gazet, czyl i  prasy 

drukowanej oraz z telewizji. Jeœli 

obydwa te media konfabuluj¹ 

i tworz¹ œwiat nierealny, intryguj¹cy, 

ale œwiat dla nich samych, to m³ode 

najlepsze rzeczy 

jakie œwiat do tej 

pory zaoferowa³, 

pochodz¹ z cierpienia
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pokolenie, które jeszcze nie wysz³o 

na zewn¹trz i nie obejrza³o, jak to 

naprawdê wygl¹da, uczy siê œwiata 

z tych obrazów. Kiedy ju¿ dorosn¹ 

i bêd¹ mogli siê przekonaæ na w³asne 

oczy, mog¹ prze¿yæ g³êboki wstrz¹s. 

To jest ogromnym niebezpie-

czeñstwem. Dawniej tak nie by³o. 

Dawniej do tej prasy dobierano 

bardzo wnikliwie osoby, które zosta³y 

dopuszczone do tego, ¿eby publicznie 

siê wypowiadaæ. Dzisiaj publicznie 

mo¿e siê wypowiedzieæ byle kto. 

Wystarczy za³o¿yæ bloga w Internecie 

i nie maj¹c nic do powiedzenia leczyæ 

swo je  komp lek s y,  wyp i su j ¹c  

nonsensy. Nie ma mechanizmu, który 

to filtruje. Nie ma te¿ osoby, która by 

to przeczyta³a i powiedzia³a, ¿e autor 

nie ma nic do powiedzenia, formu³uje 

myœli w sposób obraŸliwy dla 

przeciêtnego mózgu, nie potrafi 

mówiæ po polsku. Nie mo¿na nakazaæ 

nauki, a dopiero wówczas udostêpniæ 

medium do przekazu. Ka¿dy mo¿e to 

zrobiæ. I robi tak wiele osób, które nie 

wiedz¹, co zrobiæ ze swoim ¿yciem. 

Siedz¹ w ciep³ych kapciach z piwem 

na biurku i wygaduj¹ nonsensy, które 

zatruwaj¹ duszê nieprzygotowanych 

ludzi, szczególnie m³odego pok-

olenia. To jest trochê tak jak 

z wikipedi¹, gdzie jest wiêcej zafa³-

szowañ ni¿ prawdziwej informacji, 

poniewa¿ pisz¹ to ludzie kompletnie 

nieprzygotowani. ¯eby zostaæ 

dziennikarzem za moich czasów, 

w latach 70-tych, 80-tych, trzeba 

by³o byæ naprawdê inteligentnym 

cz³owiekiem. Ja pomijam okropny 

system, w którym ¿y³em, który 

zmusza³ ludz i  do bruta lnych 

kompromisów. Nie mniej jednak 

dziennikarz z tamtego czasu to by³ 

ktoœ. Tak ³atwo nie da³o siê z nim 

rozmawiaæ, on po prostu bra³ taki 

niewidzialny nó¿ i rozpruwa³ 

cz³owiekowi flaki, zagl¹da³ do 

œrodka, grzeba³ tam w nich, zamyka³ 

tê ranê i rozmówca by³ z tego jeszcze 

zadowolony. To byli w jakimœ sensie 

czarodzieje. Ja dzisiaj czytam prasê, 

bo interesujê siê tym, jak ten œwiat 

wygl¹da i z za¿enowaniem niektóre 

rzeczy odbieram. One s¹ mia³kie, 

du¿o odkrywam konfabulacji, tego ¿e 

ludzie pisz¹ nieprawdê, pisz¹ to, co 

lepiej brzmi. Generalnie, niewy-

kszta³cone umys³y za prawdê uwa¿aj¹ 

to co wiedz¹. I t¹ w³aœnie powierz-

chown¹ wiedz¹ dziel¹ siê z nami. 

Wszystko musi byæ natomiast 

zaczepne. Od momentu kiedy w 1973 

roku dziennikarz CNN powiedzia³, ¿e 

informacja jest rodzajem towaru, to 

tak siê traktuje tê informacjê. 

Tylko tyle, ¿e ¿eby informacji 

dostarczyæ, trzeba j¹ naprawdê 

Co to oznacza w konsekwencji? 

sprzedaæ. Sprzedaje siê towar 

dzia³aj¹c na nasze emocje, podnie-

caj¹c, dra¿ni¹c. To ju¿ nie chodzi 

o to, ¿eby zapewniæ cz³owiekowi 

jedno z jego podstawowych praw, 

jakim jest prawo do bycia infor-

mowanym o œwiecie, w którym my 

¿yjemy. Dawniej dziennikarstwo 

mia³o misjê, nikt siê nie zastanawia³, 

czy informacja zostanie kupiona, czy 

te¿ nie. Nikt w ogóle nie u¿ywa³ takich 

okreœleñ. A dzisiaj redaktor naczelny 

g³ównie w ten sposób myœli, czy to 

czytelnicy kupi¹. Tu ju¿ nie chodzi 

o to, czy informacja jest wa¿na, 

rzetelna, czy ona zmieni nas na 

lepszych ludzi, czy pozwoli nam 

lepiej zrozumieæ œwiat, tylko czy to 

zostanie kupione. Jeœli dochodz¹ do 

wniosku, ¿e jednak nie, to nikt nie 

bêdzie drukowa³ takiego materia³u. 

To s¹ te niebezpieczeñstwa, które 

wydaj¹ mi siê doœæ powa¿ne i trzeba 

o tym wiedzieæ i generalnie nie 

zgadzaæ siê na to. Dobrze jest mówiæ 

„nie” w sposób, który nie wzbudza 

¿adnych w¹tpliwoœci. To nie jest 

³atwe, trzeba siê tego nauczyæ, czyli 

inwestowaæ w t¹ najwa¿niejsz¹ nasz¹ 

cechê, któr¹ jest odwaga. 
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To, co dzieje siê w Polsce, jest cech¹ 

znamienn¹ m³odych spo³eczeñstw. 

Gazety tworz¹ sta¿yœci, m³odzi 

niedoœwiadczeni dziennikarze. 

W Ameryce, której spo³eczeñstwo 

jest te¿ m³ode, jednak ze 200 lat ju¿ 

ma ten system, nikomu do g³owy by 

nie przysz³o, by wys³aæ m³odego 

dziennikarza na bardzo powa¿ny 

wywiad, np. z królem Jordanii czy mi-

nistrem spraw wewnêtrznych Anglii. 

Poniewa¿ m¹droœæ jest wprost pro-

porcjonalna do iloœci doœwiadczeñ, 

ona z tego wprost wynika. Cz³owiek 

m³ody ma du¿o energii, ma du¿o 

nowych pomys³ów, ale niekoniecznie 

jest m¹dry. Wiêc na taki super wywiad 

dla CNN jedzie senior edytor. To s¹ 

kobiety lub mê¿czyŸni, ¿eby byæ 

eleganckim i w okreœlonym wieku, 

mówi¹c dos³ownie, w okolicach 50 

lat. Bo mê¿czyŸni zdaje siê niestety 

dopiero w tym wieku maj¹ szansê 

dojrzeæ. W Polsce proszê spojrzeæ 

jaka jest œrednia wieku tych ludzi, 

którzy wystêpuj¹ w telewizji. To jest 

oko³o 25–30 lat. Oni dobrze 

wygl¹daj¹, maj¹ w³osy poci¹gniête 

past¹, garnitury za kilka tysiêcy 

dolarów. Ale te rozmowy s¹ po prostu 

p³askie, banalne, do bólu. Poza 

pewn¹ agresj¹ i zaczepliwoœci¹ to 

A jak wygl¹da to w Polsce 
na tle innych krajów?

tam specjalnie treœci nie ma. 

A przecie¿ jakoœæ wywiadu tak 

naprawdê okreœlana jest bardziej 

jakoœc i¹ pytañ, n i¿ jakoœc i¹ 

odpowiedzi. Od czasu do czasu coœ 

w gazetach siê pojawia. By³ taki 

wywiad z profesorem Gadaczem 

z Uniwersytetu Jagielloñskiego 

w Polityce. Co drugie zdanie by³o 

fenomenaln¹ myœl¹. On mówi³ o tym, 

¿e dzisiaj ju¿ nawet ca³a rêka nie jest 

potrzebna, ¿eby uczestniczyæ 

w procesie kulturowym. Potrze-

bujemy tylko kciuka, który wystarczy 

do tego, aby wystukaæ SMSa w tele-

fonie lub zmieniæ na pilocie kana³ 

w telewizji. I tak rzeczywiœcie jest. 

Gdyby nie to, ¿e wszystko staje siê 

takie powszechne, egalitarne, 

dostêpne dla wszystkich, to mo¿e nie 

trzeba by siê by³o tym tak bardzo 

przejmowaæ, bo tak œwiat zawsze by³ 

zorganizowany, ¿e tylko elita 

naprawdê decydowa³a o tym, czy my 

posuwamy siê do przodu czy nie. To ci 

najlepsi z nas. Ale jak powiedzia³em 

wczeœniej, ka¿dy ma teraz dostêp do 

wszystkiego. Mo¿na w 3 sekundy 

stworzyæ swojego bloga. Ja w tym nie 

b iorê udzia ³u, a le s ³yszê te 

okreœlenia. To jest sporym dla nas 

wyzwaniem, ¿eby siê nauczyæ poznaæ 

metody i narzêdzia, które pozwol¹ 

odseparowaæ ten bezwartoœciowy 

szum od rzeczy, które s¹ prawdziwe 

i maj¹ jak¹œ wartoœæ. To mo¿e byæ 

domen¹ ludzi starszych, wiêc bojê siê 

o to m³ode pokolenie, co ci ludzie 

robi¹. Koñczy siê to tym, ¿e oni 

rozmawiaj¹ o paskach do spodni, 

o zegarkach, o samochodach, którymi 

je¿d¿¹, o komórkach. Czy pan sobie 

wyobra¿a, ¿e jest pan subskrybentem 

magazynu o telefonach komór-

kowych? To jest dla mnie coœ abso-

lutnie nie do zaakceptowania. A ku 

mojemu zdziwieniu w kiosku 

zauwa¿y³em, ¿e s¹ chyba ze 3 takie 

pisma. To ju¿ jest jakiœ kompletny 

upadek. To, ¿e ktoœ kupuje pismo 

dotycz¹ce jachtów czy starych ³odzi 

drewnianych, to jestem w stanie 

zrozumieæ. Jeszcze te¿ samochodów, 

chocia¿ mam tu taki k³opot, ¿e nie 

wyobra¿am sobie, ¿ebym móg³ 

rozmawiaæ z kimœ, kto chce rozma-

wiaæ o samochodach, d³u¿ej ni¿ 

5 minut na miesi¹c. Ja sam lubiê 

jeŸdziæ, ale ¿eby mówiæ o samo-

chodzie? Istnienie magazynu o tele-

fonach œwiadczy bardzo o stanie 

kultury œwiatowej. Wszystko staje siê 

teraz kultur¹ masow¹. To jest coœ 

bardzo przera¿aj¹cego. 
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Mam wykupion¹ subskrypcjê bardzo 

niewielu pozycji. Chcia³bym wiêcej, 

ale nie staæ mnie na to. To s¹ g³ównie 

anglojêzyczne wydania. Jest takie 

pismo, które bardzo chêtnie bym 

czyta³ co tydzieñ, które siê nazywa 

New Yorker. Ale jest po prostu 

arogancko drogie. Mam subskrypcjê 

pisma, które oferuje najwy¿szej 

jakoœci literaturê wspó³czesn¹. 

Nazywa s iê  Granta .  To jes t  

kwartalnik, bardzo wysokiej jakoœci 

teksty. Tak samo jak w New 

Yorker'rze, który jest powa¿nym 

doœwiadczeniem. Tam ka¿dy tekst 

jest mistrzowski. 

Skoro ju¿ mowa o magazynach, 
co Pan czyta, przegl¹da w jaki 

sposób siê Pan dokszta³ca? 

Dawniej by³em subskrybentem pisma 

Black and White, ale zaprzesta³em. 

Jest takie pismo Photo District News. 

To nie jest rozmowa o sztuce, ale ono 

daje mi pojêcie o tym co dzieje siê na 

rynku fotograficznym. Jeœli siê nie 

konfrontuje swoich dzia³añ z tym, co 

oferuje œwiat, to prêdzej czy póŸniej 

znajdzie siê pan w œlepej uliczce 

i obudzi siê pan za póŸno. Œwiat ju¿ 

dawno pójdzie w innym kierunku. 

Wiêc ja staram siê byæ na bie¿¹co 

z tym, co siê oferuje, co siê dzieje. 

A jeœli chodzi o prasê 
fotograficzn¹?

W tym piœmie jest lista wystaw, 

wa¿nych projektów. Ka¿dy numer jest 

poœwiêcony czemuœ innemu. Mam 

dostêp do wersji elektronicznej, ale 

jestem ze starszego pokolenia, które 

lubi dotyk papieru, wiêc mam te¿ 

wydrukowane egzemplarze, które 

mogê poczytaæ w ³ó¿ku, nie musz¹c 

trzymaæ komputera na kolanach. 

Takie czytanie z komputera nie dzia³a 

na mnie najlepiej, jest taka obcoœæ, 

dystans. Ja wówczas ogl¹dam „po 

³ebkach”, skaczê. Jednak wydruk da-

je mi coœ powa¿niejszego. Mam jesz-

cze subskrypcjê Aperture, ale jest on 

magazynem bardzo wymagaj¹cym. 

Tam s¹ teksty g³êbokie, dotycz¹ce 

g³ównie historii fotografii. Trochê 

jest przegiêcia w stronê fotografii 

amerykañskiej, ale ja akurat lubiê ten 

kraj, je¿d¿ê tam czêsto, wiêc lubiê 
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Dobr¹, sprawdzon¹, opart¹ na 

wartoœciach. To chyba zabrzmi 

strasznie, ale ja od 10 lat nie czytam 

literatury piêknej. Nie wiem, czy 

powinienem to publicznie mówiæ. 

Czytam ks i¹¿k i  b iograf iczne, 

historyczne, filozoficzne, czyli tak¹ 

bardziej fachow¹ literaturê. Trochê 

mnie znudzi³a literatura piêkna, nie 

dzia³a na mnie tak. Nie chcia³bym tu 

wymieniaæ tytu³ów. Dzisiaj s¹ to te, 

które czyta³em i pamiêtam, za chwilê 

bêdê w innym nastroju i coœ innego 

przyjdzie mi do g³owy. Ale myœlê, ¿e 

zacz¹³bym jednak od literatury 

zwi¹zanej z histori¹ oraz mitologi¹. 

W tym upatrujê niezwykle du¿¹ 

wartoœæ, szczególnie dla fotografii, 

która oparta tylko i wy³¹cznie na 

intuicji, daleko nie mo¿e nas 

zaprowadziæ. S¹ osoby obdarzone 

talentem, ale to s¹ jednostki. 

Wszyscy pozostali musz¹ ciê¿ko 

pracowaæ, musz¹ do tego dojœæ 

Jakiego rodzaju literaturê móg³by 
pan poleciæ osobom, które chc¹ 

robiæ dobre zdjêcia?

w wyniku wysi³ku. Jednym z tych 

wysi³ków jest wysi³ek intelektu, na 

którym musz¹ opieraæ swoje pomys³y 

na fotografie. To, na co kieruje siê 

obiektyw, musi byæ wynikiem wiedzy. 

Moim zdaniem mózg ma wiêcej 

wspólnego z dobrym zdjêciem, ni¿ 

oko. S¹ tacy, którzy robi¹ zdjêcia 

chc¹c, aby one poruszy³y nasze serca, 

nasze emocje. S¹ te¿ tacy, którzy 

upatruj¹ si³ê w takiej fotografii, 

która adresowana jest do naszego 

mózgu, do naszego intelektu. Moim 

zdaniem te najlepsze zdjêcia, które 

my zapamiêtujemy i nosimy w sercu 

jako takie ikony, to s¹ zdjêcia, które 

reprezentuj¹ harmoniê tych dwóch 

porz¹dków. Nie tylko dla oka, ale te¿ 

dla g³owy. Dopiero ta harmonia 

powoduje, ¿e zdjêcie ma szansê na 

przetrwanie przez kolejne 20 lat. 

Kiedy patrzê na ksi¹¿ki z najlepszymi 

zdjêciami, które przesz³y do historii, 

to wiêkszoœæ z nich jest w³aœnie 

oparta na tej harmonii. Rzadko siê 

zdarza tak, ¿e znajdujê zdjêcie, które 

zapada we mnie bardzo g³êboko na 

lata, które poruszy³o tylko jeden 

z tych obszarów. Wykonywanie zdjêæ 

uniwersalnych, symbolicznych, 

wydaje mi siê mo¿liwe, kiedy zna siê 

miêdzy innymi mity greckie. Wtedy 

sposób patrzenia na œwiat jest 

m¹drzejszy, g³êbszy, bardziej 

intryguj¹cy, bardziej tajemniczy, 

bardziej wci¹gaj¹cy. Zdjêcie musi 

mieæ w sobie pewn¹ tajemnicê. Jeœli 

wszystko bêdzie oczywiste, to 

konsumpcja tej fotografii zajmie 

u³amek sekundy. Wiêc po co 

marnowaæ czas na patrzenie na 

zdjêcie, które dostarcza od razu 

wszystkiego jak na d³oni. ¯eby robiæ 

zdjêcia, które maj¹ w sobie jak¹œ 

metaforê, tajemnicê, nie wyobra¿am 

sobie, ¿e mo¿na je robiæ bez 

znajomoœci mitologii. I od tego bym 

zacz¹³, gdybym dzisiaj zaczyna³ 

fotografiê od pocz¹tku. Pyta³ pan 

wczeœniej, co bym poprawi³. Na 

pewno lepiej bym siê wtedy 

wyedukowa³. Zacz¹³bym  czytaæ 

w³aœciwe pozycje znacznie wcze-

œniej. Problem natomiast polega³ na 

tym, ¿e wiele z nich by³o po prostu 

niedostêpnych, bo by³y ksi¹¿kami 

zabronionymi przez re¿im. Nikt ich 

nie t³umaczy³ na polski, a w oryginale 

nie by³y sprowadzane do kraju. Na 

pewno bez przerwy czyta³bym rzeczy 

wa¿ne. 

Moim zdaniem mózg 

ma wiêcej wspólnego

z dobrym zdjêciem, 

ni¿ oko

poczytaæ na ten temat. To jest bardzo 

ambitna pozycja, taka prawie 

naukowa. Mnie intryguje w ogóle 

komunikacja przy u¿yciu jêzyka 

wizualnego i tam te¿ pojawiaj¹ siê 

takie teksty, które dotycz¹ tego 

zagadnienia. Czytam te¿ LensWork.
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Moim zdaniem nie ma. To by 

oznacza³o, ¿e istnieje formu³a na coœ. 

A przecie¿ ró¿ne rzeczy ró¿nie 

dzia³aj¹ na ludzi. Czytam  Bierdia-

jewa ju¿ któryœ raz z rzêdu. To jest 

taki mistyk rosyjski, który uciek³ 

ostatnim statkiem przed rewolucj¹, 

wiêc go nie zat³ukli. Pisa³ w Pary¿u, 

wszystko jest przet³umaczone na 

jêzyk polski i to mi wyj¹tkowo 

odpowiada. Ale s¹ osoby, którym tak¹ 

literaturê zaproponowa³em, które po 

kilkunastu stronach to odrzuci³y. Ja 

sugerujê lekturê ksi¹¿ki Susan 

Sonntag On Photography i du¿a grupa 

ludzi, która zna angielski i czyta to w 

oryginale, twierdzi, ¿e to jest tak 

hermetyczne i skomplikowane, ¿e nie 

s¹ w stanie przeczytaæ. Dla mnie 

natomiast jest to transparentne, jest 

to podstawowa lektura. A przez 

niektóre osoby jest traktowana jak 

ksi¹¿ka napisana przeciwko foto-

grafii, co wydaje mi siê absurdalne. 

Jeœli nawet autorka pisze o ogra-

niczeniach, jakie ma fotografia jako 

medium, to moim zdaniem wiedz¹c 

to, mo¿na u¿yæ tego na w³asn¹ 

korzyœæ, ¿eby nie walczyæ z czymœ, 

czego fotografia daæ nie mo¿e. Ludzie 

chc¹, aby fotografia mówi³a, a ona nie 

mo¿e przemówiæ. Tym brakuj¹cym 

A czy jest top 5 ksi¹¿ek
o fotografii, które dobry 
fotograf musi mieæ, musi 

przeczytaæ?

g³osem mo¿e byæ podpis pod ni¹, ale 

sama fotografia nie bêdzie mówi³a, 

zadzia³a na odbiorcê w inny sposób.

I zamiast walczyæ z tym, czego nie ma 

w sobie, nale¿y wykorzystaæ ten brak 

i przekuæ go na potê¿ne narzêdzie, 

którym siê zaatakuje ludzi. I dobrze 

o tym wiedzieæ. To jest taka lektura 

obowi¹zkowa. Mam nadziejê, ¿e 

zostanie przet³umaczona na jêzyk 

polski i ludzie bêd¹ mogli siê pochyliæ 

nad tym przez chwilê. 

Ale jestem przeciwko wymienianiu 

konkretnych pozycji. Znam te 

wywiady, gdzie ludzie siê chwal¹ 

tytu³ami, które ostatnio przeczytali, 

a to dla mnie jest bez znaczenia. 

Móg³bym tu wymieniæ z piêædziesi¹t 

tytu³ów,  które czytam. Tak 

generalnie nakreœli³bym, ¿e czytanie 

biografii pomaga zrozumieæ mecha-
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nizmy, które zrz¹dzi³y, ¿e dany 

cz³owiek zaszed³ tak daleko. Bo to nie 

s¹ przypadki, ¿e konkretni ludzie 

mieli wiêksze szczêœcie i wybrali 

w³aœciwe narzêdzia, które przyspie-

szy³y ten proces ich edukacji. 

Filozofia jest zupe³n¹ podstaw¹. 

Mo¿na studiowaæ w ¿yciu tylko 

2 obszary tak naprawdê: filozofiê lub 

fizykê. Reszta jest nauk¹ zawodu. 

Fizyka te¿ przydaje siê do fotografii. 

Ja patrzê na fotografiê przez ten 

pryzmat, ale filozofia jest niepo-

równywalnie bardziej pomocna. 

I jasne jest, ¿e nie namawiam m³o-

dych ludzi do czytania Heideggera, bo 

to s¹ powa¿ne rzeczy i mo¿na mieæ 

k³opoty ze snem czy trawieniem po 

takiej lekturze. Ale s¹ inne pozycje, 

skromniej podane, jêzykiem, który 

³atwiej zrozumieæ. Bierdiajew pisze 

takim jêzykiem, ¿e nale¿a³oby co 

drugie zdanie zapamiêtaæ i ¿yæ na co 

dzieñ z tymi wspania³ymi myœlami. 

Natomiast kiedy on to pisa³, wzbudza³ 

wiele negatywnych emocji. Czyta-

j¹cy oskar¿ali go o straszne rzeczy. 

Teraz kiedy ja to czytam, wydaje mi 

siê, ¿e on tak mówi o mnie, o moim 

¿yciu. Ksi¹¿ki historyczne nale¿y 

czytaæ, ¿eby orientowaæ siê, jakich 

b³êdów nie nale¿y pope³niaæ. Co 

spowodowa³o, ¿e ludzie stracili tak 

ogromn¹ iloœæ czasu i dokonali takich 

zniszczeñ? Nie tylko w materii 

fizycznej, ale te¿ niszczenie samych 

siebie. To bym sugerowa³. 

Du¿o mówi³em o mitologii. Niech 

ludzie przeczytaj¹ „Potêgê Mitu”, to 

podstawa do dobrych zdjêæ. Dzisiaj 

króluje polityka i ekonomia, a sprawy 

duchowe wydaj¹ siê ludziom dziwne. 

Jest to typowe dla kultur schy³-

kowych. Mamy ogromn¹ wolnoœæ, co 

jest b³ogos³awieñstwem. Chodzi o to, 

by nasz¹ wolnoœæ wzbogaciæ o jakieœ 

pouczenia mitologiczne, tak by ka¿dy 

z nas w³asny mit, indywidualny sens.

To, na co kieruje siê 

obiektyw, musi byæ 

wynikiem wiedzy
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Ja mam wra¿enie, ¿e jesteœmy na 

koñcu czegoœ bardziej ni¿ na 

pocz¹tku. Wszystko jest ju¿ tak 

zu¿yte, ¿e zastanawiam siê czy te 

najlepsze si³y nie skieruj¹ siê ku 

innemu œwiatu, i tym bardziej 

fascynuj¹cym pytaniem jest, co ci 

najlepsi z nas zaoferuj¹ w przysz³oœci. 

Ja myœlê, ¿e tak wiele rzeczy zosta³o 

podwa¿onych, zakwestionowanych, 

¿e to musi siê przerodziæ w coœ 

nowego. I ja równie¿ na to czekam.  

Dominuj¹cy humanizm i determinizm 

odrzuci³y cz³owieka duchowego 

i ograniczy³y siê niestety wy³¹cznie do 

spraw ziemskich. Staliœmy siê 

kategori¹ ekonomiczn¹, o trywialnej 

egzystencji, dwuwymiarowej wege-

tacji. Na szczêœcie mo¿na siê na to nie 

godziæ, wystêpowaæ przeciwko, 

kompromitowaæ, proponowaæ coœ 

innego, albo te¿ robiæ to co ja 

wybra³em; odnosiæ siê z szacunkiem 

do zasad i sprawdzonych wzorców.  

Ale gdybym w pe³ni odpowiedzia³ na 

pana pytanie, to oznacza³oby albo, ¿e 

da³em siê panu nabraæ, czyli ten 

wywiad ze mn¹ nie powinien mieæ 

¿adnej wartoœci, albo ¿e jestem 

arogantem. Wielu rzeczy nie 

rozumiem. Nie wiem, ale te¿ czekam. 

Obserwujê wnikliwie i widzê, ¿e 

Jakie zmiany w fotografii 
nast¹pi¹ Pana zdaniem? 

nieprawdopodobnie dynamicznie 

zmienia siê sposób obrazowania 

œwiata. Jest du¿o rzeczy nega-

tywnych zwi¹zanych z fotografi¹ 

cyfrow¹, ale te¿ jest du¿o rzeczy 

pozytywnych, które ludzie wyko-

rzystuj¹ bardziej intuicyjnie, a mniej 

œwiadomie. Ten aparat cyfrowy 

wyzwala u ludzi poczucie wolnoœci. 

Wiadomo, ¿e pewnych rzeczy zrobiæ 

nie mo¿na, ale przychodzi taki 

cz³owiek, który o tym nie wie i je robi. 

Kiedy patrzê na mojego wnuka, 

któremu da³em taki kompaktowy 

apa ra t ,  k i edy  on  podchodz i  

i fotografuje coœ, co go fascynuje. 

Potem ja patrzê na niektóre jego 

fotografie i myœlê, dlaczego ja tak nie 

widzê œwiata. To jest coœ fantasty-

cznego. On odkrywa przede mn¹ 

œwiat, który jest tu¿ obok mnie, ale do 

tej pory by³ ca³kowicie niedostêpny. 

Widzê wiêc, jak ten jêzyk wizualny, 

o którym my nic nie wiemy (tu mo¿e 

mnie pan zacytowaæ, podkreœlam, ¿e 

nic nie wiemy na ten temat), ma wiele 

wspólnego z konstrukcj¹ mózgu, 

z pojêciem widzenia. Nie chcê siê 

w to wdawaæ, bo to zawsze wzbudza 

pewien niepokój u ludzi, nie chcê byæ 

rozpoznany jako oszo³om. Ale oko 

naprawdê ma niewiele wspólnego 

z widzeniem. Ten obraz powstaje 

zupe³nie gdzie indziej, w naszym 

mózgu. Wiêc jest to doœæ skompli-

kowany proces. Ale dziêki temu 

ma³emu narzêdziu, które mamy, coœ 

siê w naszym mózgu otwiera, co 

powoduje, ¿e jêzyk, który jest dzisiaj 

u¿ywany, jest zupe³nie czymœ innym, 

ni¿ by³ 10 lat temu. Niektóre zdjêcia, 

które s¹ obecnie powszechnie 

akceptowane, jeszcze 5 -6 lat temu 

zosta³yby uznane za zamach na dobre 

samopoczucie, nic wiêcej. Zosta³by 

pan po prostu ukrzy¿owany, a wie 

pan, ¿e ci, którzy wypowiadaj¹ siê 

publ iczne, maj¹ monopol na 

gwoŸdzie. Nie prze¿y³by pan tego. 

Dzisiaj jest to powszechnie akcepto-

wane. Cz³owiek jest poœrodku kadru, 

ma pó³ twarzy przykryte jakimœ 

pieñkiem i to siê nawet podoba. 

Jeszcze 10 lat temu sam by to pan 

odrzuci³. Zdjêcie Nachtwey'a, które 

zrobi³ pokazuj¹c cz³owieka od nosa 

w górê, nie pokazuj¹c ust, spowodo-

wa³o, ¿e w nastêpnym roku na Word 

Press Photo pojawi³o siê 6 takich 

samych zdjêæ, identycznie skadro-

wanych. Teraz te cyfrowe aparaty 

wyzwalaj¹ poczucie wolnoœci, ludzie 

nie maj¹ zahamowañ, nie boj¹ siê 

tego przedmiotu. Dawniej taki aparat 

na film wymaga³ du¿ej wiedzy, nie 

wybacza³ fotografowi za du¿o. Dzisiaj 

bierze pan aparat cyfrowy, po 

w³o¿eniu baterii i w³¹czeniu robi pan 

zdjêcia nic nie wiedz¹c na ten temat. 

Poza kilkoma osobami w moim 

otoczeniu, które nawet nie potrafi¹ 

w³o¿yæ baterii, bowiem s¹ troszeczkê 

z innej galaktyki, pozostali wiedz¹ co 

z tym zrobiæ i robi¹ te zdjêcia, nie 

boj¹ siê. To wyzwolenie ze strachu, 

który parali¿owa³, daje dobre 

rezultaty. Czekam wiêc na ten 

moment, kiedy ludzie przestan¹ siê 

fascynowaæ technik¹, przestan¹ 

gadaæ o milionach pikseli, które s¹ 

ca³kowicie bez znaczenia, jeœli 

chodzi o jakoœæ fotografii, a zaczn¹ 

bardziej œwiadomie u¿ywaæ tego 

narzêdzia, które jest te¿ ograni-

czone, niedoskona³e, inne. Moim 

zdaniem trzeba to zrozumieæ 

i zaakceptowaæ. Sugerowa³bym 

nawet, ¿e trzeba to polubiæ, bo tylko 

wtedy, gdy lubi pan narzêdzie, którym 

pan pracuje, ono oddaje to dobro, 

które pan mu oferuje. Wówczas zrobi 

lepsze zdjêcia. Tak wiêc ja równie¿ 

czekam. Dok³adam siê trochê do tego, 

¿eby ten proces przyspieszyæ. 

Rozmawiam z ludŸmi, namawiam, 

prowadzê zajêcia, uczê ³amania 

strachu w sobie. 

Wiadomo, ¿e pewnych 

rzeczy zrobiæ nie mo¿na,

ale przychodzi taki 

cz³owiek, który o tym 

nie wie i je robi
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[œmiech] Wyczarowa³bym aparat 

dalmierzowy, z pe³n¹ klatk¹. W tym 

sensie, ¿e jak wk³adam obiektyw 35 

milimetrów to jest to 35 milimetrów. 

Taki, który siê nie zawiesza, nie 

zacina, który ma wszystkie ramki do 

tych wszystkich obiektywów, których 

nale¿y u¿ywaæ (nie ma ich zreszt¹ 

du¿o). By³bym najszczêœliwszym 

cz³owiekiem na œwiecie. Chodzi o to, 

¿eby mieæ dostêp do narzêdzia, które 

jest nieinwazyjne, ma³e, dobrej 

jakoœci. Generalnie lubiê rzeczy 

dobrze zrobione. ¯eby to by³ po 

prostu zawodowy aparat. Niestety 

takiego aparatu jeszcze nie ma. 

Jestem szczêœliwy u¿ywaj¹c Nikona, 

ale jest to po prostu inwazyjny 

przedmiot, który peszy ludzi, czasami 

wyzwala strach, wrêcz agresjê. 

Ludzie odmawiaj¹ wspó³pracy, boj¹ 

siê tego. Chcia³bym wiêc mieæ 

narzêdzie, które pozwoli³oby mi byæ 

transparentnym. To doœæ banalna 

odpowiedŸ, ale pyta mnie pan o tech-

nologie, o to co bym wyczarowa³ od 

To prawda, dziêki Panu nauczy³em 
siê jak wa¿na jest w fotografo-
waniu odwaga. Moje ostatnie 
pytanie, sam Pan zreszt¹ nawi¹za³ 
do tego wczeœniej. Gdybym da³ 
Panu czarodziejsk¹ ró¿czkê, 
móg³by Pan ni¹ zrobiæ wszystko, 
co by Pan zmieni³ w bran¿y 
fotograficznej?

razu, w pierwszej kolejnoœci. 

A póŸniej ju¿ zaj¹³bym siê robieniem 

fotografii i tutaj nie potrzebujê 

¿adnych czarodziejskich ró¿d¿ek, 

tylko ciê¿kiej, zwierzêcej pracy. I ja 

chêtnie maj¹c nawet ten swój wiek 

bêdê dalej pracowa³. Wtedy zak³a-

dam sobie taki aparat dalmierzowy 

jestem szczêœliwy od razu, bo on jest 

maleñki, nie muszê go dŸwigaæ. Nikt 

na mnie nie zwraca uwagi, a jeœli ju¿ 

patrz¹, to z politowaniem, ¿e mo¿e 

nale¿y mi pomóc, bo jestem mo¿e 

takim nieudacznikiem w ¿yciu. 

Wzbudza to dobre uczucia u ludzi, 

nawet wspó³czucie. 

Kiedy fotografowa³em Cyganów, 

takim aparatem tylko na film, to tacy 

bogaci, do których siê dosta³em, 

mówili mi, ¿ebym przesta³ opowia-

daæ, ¿e jestem z National Geographic, 

bo to jest po prostu niemo¿liwe. Jeœli 

nie staæ mnie na kupienie lepszego 

aparatu, to mam im powiedzieæ, 

wówczas mi kupi¹. Bo pozwolili mi 

przecie¿ robiæ im zdjêcia, to 

chcieliby, aby by³y dobre, a przecie¿ 

tym sprzêtem nic ciekawego nie zro-

biê. A ja mia³em oklejony plastrami 

ten mój dalmierzowy aparat i nikt ode 

mnie niczego nie chcia³. Tak wiêc to 

na pewno zmieni³bym od razu. 

By³a taki Epson RD1, ale zaprzestali 

produkcji, gdyby tam by³a w³o¿ona ta 

lepsza, wiêksza matryca, pe³no-

klatkowa, to po prostu by³by to 
Miko³ajowi Nowackiemu dziêkujemy za zdjêcie, dok³adnie takie, o jakie nam chodzi³o.

Szanowny Panie Tomaszu, dziêkujê 
za inspiruj¹c¹ rozmowê, za wszystkie 
wspania³e zdjêcia, które zechcia³ Pan 
opublikowaæ, za Pana otwartoœæ, 
cierpliwoœæ i ci¹g³¹ chêæ pomocy.  

Micha³ Mrozek

fantastyczny sprzêt. Coœ takiego bym 

wykombinowa³ od razu. Po czym 

wyczarowa³bym sobie pude³ko cygar 

Cohiba i skrzyneczkê wina toskañskie-

go.  Aparat przekaza³bym wnukowi, 

a sam zabra³ siê do æwiczenia myœle-

nia. Bo jak cz³owiek wyæwiczy to 

myœlenie, to znacznie mniej siê myli, 

a wiêc ma lepsze ¿ycie i lepsze rzeczy 

mo¿e po sobie zostawiæ. A przecie¿ 

w koñcu o to chodzi.

Chcia³bym wiêc 

mieæ narzêdzie, 

które pozwoli³oby mi 

byæ transparentnym
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By muzykê uchwyciæ
na fotografii…

Niezwyk³y spektakl œwiat³a i dŸwiêku rozpocz¹³ 

siê na wielkiej starej scenie, ow³adniêtej 

aksamitem ciê¿kiej kurtyny. Rekwizyty tañcz¹ 

wokó³ instrumentów, p³omyki œwiec migaj¹

w rytm kolejnych taktów, krople czerwonego 

wina sp³ywaj¹ powoli po obrze¿ach kieliszka. Tu 

licz¹ siê detale, ale i ogólny klimat. By muzykê 

uchwyciæ na fotografii…

Tekst, zdjêcia: Liliana Haduch

http://lilianahaduch.pl
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Zmêczone wieloletnim u¿ytkowaniem fotele na 

widowni przyjmuj¹ mnie goœcinnie, jak 

kolejnego widza. Wokó³ mnie swobodnie 

rozchodz¹ce siê dŸwiêki, miêkkie promienie 

œwiat³a, charakterystyczny odg³os wyzwalanych 

studyjnych lamp fotograficznych. 

Patrzê na muzyków i fotografów. Z poœwiê-

ceniem, nie dopuszczaj¹c do siebie zmêczenia 

pomimo doœæ wyczerpuj¹cego wysi³ku, bawi¹ siê 

œwiat³em i muzyk¹. Kolejne pozy, przebrania, 

utwory. Kolejne emocje maluj¹ce siê na 

twarzach wykonawców. Kolejne obiektywy 

zak³adane do uchwycenia nowej sytuacji. Inaczej 

ustawione œwiat³o. Rezultat? Fotografie, na 

których muzykê mo¿na niemal dostrzec. 
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Sesjê zdjêciow¹ mo¿na zrealizowaæ rutynowo, 

mo¿na te¿ z wielk¹ pasj¹. Przygl¹dam siê z boku 

i widzê, ¿e nie ma na tej scenie nikogo, kto nie 

robi³by tego, co naprawdê kocha. Du¿o frajdy 

w tym wysi³ku, a jednoczeœnie sztuce. I w muzyce, 

i w fotografii. Obie naprawdê piêkne i wyj¹tkowe. 

Ile¿ trzeba wytrwa³oœci, ile talentu, a ile 

szczêœcia? Wszystko jedno, niczego nie mo¿e 

zabrakn¹æ. Najwa¿niejsze, to robiæ to, co 

naprawdê siê kocha. Wtedy ka¿dy wysi³ek staje siê 

najwiêksz¹ przyjemnoœci¹.
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Button Hackers
Zdjêcia: Micha³ Mrozek

http://michalmrozek.pl
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Wszêdzie mo¿na, tylko z ostro¿na

Witam Ciê po trzech miesi¹cach. Ju¿ nie 

mog³em siê doczekaæ! Mi³o widzieæ, ¿e mój 

tekst i zdjêcia wchodz¹ w kontakt z Twoimi 

oczami. Znowu! Poniek¹d tekst z pier-

wszego numeru by³ swojego rodzaju 

¿artem, dykteryjk¹, opowiastk¹, oczy-

wiœcie „opart¹ na faktach, w dodatku na 

faktach autentycznych”. Jednak tak siê 

Wam spodoba³o weso³e potraktowanie jak¿e 

powa¿nego tematu, ¿e dostaliœmy sporo 

maili o mniej wiêcej treœci „niech to tak 

trwa, niech to tak trwa”. Na tym zakoñczmy 

wstêpne wywody, aby wielos³owie nie 

zakry³o sedna sprawy.

Co u Was s³ychaæ? 

Z tego co wiem, czêœæ z Was stwierdzi³a, ¿e 

nie ma co wyczekiwaæ piêknej Gwiazdki lub 

przystojnego Gwiazdora z nowym super 

aparatem i poprzestaliœcie na oczekiwaniu 

kogoœ piêknego lub przystojnego. Ja 

w sumie, te¿ wzbogaci³em siê jedynie 

o drobnicê (ale za to Gwiazdka by³a piêkna) 

tj. bateryjkê i œciereczkê do optyki. Tym 

samym sta³em siê samowystarczalny i nie 

musze po¿yczaæ bateryjki od Ani i œciereczki 

od Juranda. Dziêki temu unikn¹³em 

okrzyków „Œcierkê, œcierkê mi wyrwa³ - 

moje narzêdzie pracy!” ka¿dorazowo 

towarzysz¹cych czyszczeniu przedniej 

soczewki. 

Zimno nie sprzyja ró¿nym sprawom 

Szkoda. Jestem z natury zwierzêciem 

ciep³olubnym i fotografowanie przy 

ujemnych temperaturach nie jest moj¹ 

domen¹. Ale œwiat nie cierpi pró¿ni i trzeba 

coœ wymyœliæ. Zawsze mo¿na posiedzieæ 

przed telewizorem lub pow³óczyæ siê po 

knajpach i poznaæ now¹ Gwiazdkê lub 

Gwiazdora. Generalnie to bardzo dobry 

plan, który zawsze siê sprawdza, jednak 

w kwestii fotografii (tylko fotografii) ja 

poszed³em inn¹ drog¹. Zamiast czêstych 

wyjœæ plenerowych, zast¹pi³em je 

ogl¹dactwem. Chcia³bym tutaj podkreœliæ, 

¿e nie chodzi mi o ogl¹dactwo wi¹¿¹ce siê 

z chodzeniem po knajpach. Teraz zamiast 

wychodziæ na mróz, od czasu do czasu spoty-

kamy siê i ogl¹damy swoje wczeœniejsze 

Tekst, zdjêcia: Przemek Stanek

http://przemekstanek.pl

Naprawdê warto czasami spotkaæ 
siê z kimœ dobrym i podyskutowaæ, 
czy to o swoich, czy te¿ o innych 
zdjêciach
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dokonania, dyskutujemy, ogl¹damy zdjêcia 

innych, czy to w Internecie, czy w albu-

mach. Naprawdê warto czasami spotkaæ siê 

z kimœ dobrym i podyskutowaæ, czy to 

o swoich, czy te¿ o innych zdjêciach. Tutaj 

chc ia ³em podziêkowaæ Jurandowi. 

Wyrabiamy sobie tym samym smak i gust. 

Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e najlepiej 

ogl¹daæ zdjêcia w albumach lub te¿ na 

odbitkach. ̄ aden ekran, ramka cyfrowa czy 

te¿ slideshow nie zapewni nam takiej 

jakoœci i takiego odbioru. Tak, te s³owa 

kierujê do „dzieci cyfry”, które nied³ugo 

zapomn¹, ¿e zdjêcia mog¹ przybraæ równie¿ 

TAK¥ formê. Wiem, wiem, rozumiem, 

odbitka kosztuje a¿ 50 groszy (ale 

zdzierstwo!) a na ekranie mo¿na ogl¹daæ to 

samo zdjêcie do upad³ego. Jednak tak 

naprawdê, po co? Oczywiœcie odbitka 

odbitce nie równa, du¿o zale¿y od 

laboratorium. Ale najwa¿niejszy jest 

wymiar (nieprawda¿ koledzy?), im odbitka 

mniejsza, tym odbiór gorszy. Moim zdaniem 

format 10x15 to minimum, a optymalny - 

oko³o 15x21. Oczywiœcie ten wymiar 

sprawdza siê przy braniu do r¹czki, jeœli 

chodzi o dekoracje œciany, to ju¿ jednak 

du¿o za ma³o. Mo¿e i miniaturyzacja 

w elektronice postêpuje du¿ymi krokami, 

mo¿e empetrójki, laptopy czy aparaty 

mamy mniejsze i l¿ejsze, ale jednak nic nie 

zast¹pi du¿ego kawa³ka papieru fotogra-

ficznego w rêce (nieprawda¿ kole¿anki?). 

Coœ robiæ trzeba!

Nie da siê ukryæ, ¿e fotografik (lub te¿ 

osoba siê nim czuj¹ca), d³ugo nie 

po¿yje bez robienia zdjêæ. Z tego co 

wiem, wielb³¹dy bez fotografowania 

te¿ nie ¿yj¹, przynajmniej w takiej 

Tunezji czy Egipcie. W domu jakoœ tak 

siê nie chce ich robiæ, wiêc có¿. Ja ze 

swojego doœwiadczenia wiem, ¿e 

zawsze mo¿e zdarzyæ siê coœ 

ciekawego. Dlatego warto mieæ 

aparat przy sobie. W³aœnie przez takie 

pomys³y czasami marzy mi siê ma³y 

Olympusik z obiektywem 25mm, 

w sam raz, aby zawsze mieæ go ze 

sob¹. To, ¿e wszêdzie mo¿na zrobiæ 

niesamowite zdjêcie, udowodni³ ju¿ 

niejeden fotografik. Jednak ³atwo 

o tym zapomnieæ. Nie tak dawno na 

nowo uœwiadomi³y mi to dwie osoby: 

Tomasz Wiech oraz Simon Høegsberg. 

Pierwszy swoim cyklem „korpo-

racyjnym”, a drugi swoim cyklem 

„mostowym” (czyli „We are all gonna 

die”). I co? Okaza³o siê, ¿e mo¿na 

z r o b i æ  n i e s a m o w i t e  z d j ê c i a  

w zapyzia³ej korporacji – prawda, nie 

Nie ma co robiæ doœæ d³ugich 
podchodów, przygotowañ, tylko 
od razu mierzyæ siê z tematem.
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taka zapyzia³a bo maj¹ tam minigolfa, 

kuchniê lepsz¹ ni¿ w niejednym domu, 

suszarki (no w³aœnie, po co im te suszarki? 

Przecie¿ przy minigolfie trudno siê spociæ). 

Albo tak staæ na moœcie (i to jednym moœcie, 

w³aœciwie wiadukcie) przez 20 dni. Tyle 

czasu! A tu patrzcie, TAKI efekt! 

Ale wróæmy do nas. Jeœli oni dali radê - to my 

nie damy? Ju¿ na pocz¹tku zimy 

pomyœleliœmy sobie z Micha³em (nie Tym 

Micha³em tylko Tamtym), ¿e mamy tak 

naprawdê doœæ szeroki kr¹g kontaktów, 

które mo¿emy wykorzystaæ do naszych 

krótkich reporta¿y – nazwijmy je 

prywatnymi, poniewa¿ prawdopodobnie 

nikt obcy ich nie obejrzy. 

Ka¿dy z nas oddaje do krawca spodnie do 

dostosowania ich do nowych wymiarów lub 

te¿, co rzadziej dotychczasowych. Czasami 

oddajemy antyczny sto³ek do renowacji. 

Robimy codziennie w ma³ym sklepiku 

zakupy, chodzimy do fryzjera czy 

kosmetyczki. Nic nie zaszkodzi, jeœli 

zapytamy w³aœciciela takiego zak³adu, czy 

te¿ przybytku o zgodê na zrobienie sobie 

kilku zdjêæ. Jest du¿a szansa, ¿e otrzymamy 

pozwolenie i bêdziemy mogli zrobiæ swój 

mini lub mikro prywatny reporta¿. 

Prawdopodobnie nie zrobimy dokumentu 

z renowacji naszego sto³ka, poniewa¿ trwa 

to kilka dni (jednak patrzàc na dokonania 

H¸egsberg przypuszczam, ¿e warto by 

by³o), ale mo¿emy zrobiæ reporta¿ 

obrazuj¹cy, co dzieje siê u tapicera np. 

w pi¹tek miêdzy godzin¹ 17 a 18. 

Przypuszczam, ¿e dzieje siê to samo, co 

w ka¿dej innej pracy w pi¹tek zaraz przed 

wyjœciem do domu i szykowaniem siê na 

weekend. Tzn. Co? Gdzie? Z kim? 

I najwa¿niejsze: Jak? Tyle planów, a tylko 

dwie noce. Tak wiêc jest co omawiaæ, a ile¿ 

dylematów, czasami nawet moralnych. 

Dobrze, zostawmy ten pi¹tek, wróæmy do 

tematów. Mo¿e kole¿anka podjê³a decyzjê 

o œciêciu pieczo³owicie hodowanych w³osów 

do pasa? Jaki wspania³y temat! Jak 

niesamowita dla niej pami¹tka! Potem 

pozostaje ju¿ tylko umówiæ siê na wieczorne 

ogl¹danie zdjêæ…

Nie ma co robiæ doœæ d³ugich podchodów, 

przygotowañ, tylko od razu mierzyæ siê 

z tematem. Jeden temat nas przeroœnie 

(prawdopodobnie wiêkszoœæ), natomiast 

w innym damy sobie znakomicie radê. Poza 

tym, tu nam odmówi¹, gdzie indziej 

pozwol¹ robiæ zdjêcia. 

Archetypem takich „prywatnych reporta¿y” 

jest dla mnie reporta¿, jaki zrobi³ Micha³ 

(ten Micha³) pewnego ranka, po jakiejœ 

nocnej imprezie. Wiem, nie brzmi to 

zachêcaj¹co (zw³aszcza ranek po imprezie), 

temat by³ jeszcze mniej porywaj¹cy (jak to 

po imprezie), mianowicie sma¿enie 

jajecznicy (czyli zupe³na przyziemnoœæ i to 

kilka godzin po tych uniesieniach 

w przeintelektualizowanych dyskusjach). 
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Jeœli nam coœ nie wysz³o, znaczy temat 

nas przerós³, trzeba siê podnieœæ 

i otrzepaæ, a nastêpnie wywaliæ zdjêcia. 

Nie ma co liczyæ na to, ¿e stan¹ siê 

nagle lepsze. Ju¿ zawsze bêd¹ marne! 
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Jednak muszê Wam powiedzieæ, ¿e o ile 

imprezki nikt nie pamiêta (uniesieñ 

i dyskusji równie¿), to jednak „reporta¿” 

zapad³ w pamiêæ. Przynajmniej moj¹, choæ 

mo¿e to po prostu skrzywienie fotogra-

ficzne. 

Co dalej?

Jeœli nam coœ nie wysz³o, znaczy temat nas 

przerós³, trzeba siê podnieœæ i otrzepaæ, 

a nastêpnie wywaliæ zdjêcia. Nie ma co 

liczyæ na to, ¿e stan¹ siê nagle lepsze. Ju¿ 

z a w s z e  b ê d ¹  m a r n e !  M o ¿ n a  t e ¿  

zakomunikowaæ otoczeniu, ¿e „nie mia³em 

/ mia³am czasu siê przygotowaæ, ale gdybym 

mia³ / mia³a szeroki k¹t, choæby tak¹ Sigmê 

10mm, to wówczas pokaza³bym / 

pokaza³abym Wam jak to mo¿na zrobiæ”. Ja 

jednak radzê, nie dr¹¿yæ tematu 

„sprzêtowego”, poniewa¿ raz s³ysza³em 

odpowiedŸ jednego ze s³uchaczy „Mam 

dziesi¹tkê przy sobie, po¿yczyæ Ci?”.

Problemem jest, jeœli ¿adna z prób 

„prywatnego reporta¿u” nie wyjdzie. 

Wówczas pozostanie fotografowanie 

swojego pieska lub kotka, a nie œcinane 

w³osy kole¿anki. No có¿, mo¿e Wasze ¿ycie 

uczuciowe bêdzie ubo¿sze, jednak piesek 

nie skrytykuje zdjêæ i jeszcze bêdzie chcia³ 

aby go pog³askaæ.
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WASZE GALERIE

Mnie wybierzcie
Ùatwoúã wykonania niezliczonej iloúci fotografii w erze 

cyfrowej sprawia, ýe produkowane sà one niemal masowo. 

Czæúã dorobku profesjonalistów i amatorów moýna odnaleêã 

w internecie. Jak wúród tych milionów zdjæã znaleêã te 

najciekawsze? 

Zapytaliúmy Was o ciekawe galerie, które stworzyliúcie lub 

obejrzeliúcie. Zgùosiliúcie ponad 1000 z nich. Chcielibyúmy 

w kaýdym numerze magazynu pokazaã prace kilku zdolnych 

fotografów - ich zdjæcia i paræ sùów od nich samych. 

Rozpoczynamy tym samym pewien cykl pt. "Mnie 

wybierzcie". 

http://pokochajfotografie.pl/?page_id=132

Zg³oœ swoj¹ galerie, na tej stronie:
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Justyna Zduñczyk

Odk¹d pamiêtam, szuka³am w ¿yciu ujœcia dla 

moich artystycznych potrzeb. Najpierw by³ 

taniec, nastêpnie rysunek i ceramika. 

Ostatecznie pad³o na fotografiê. 

Po¿ycza³am od brata aparat i fotografowa³am 

przypadkowe sytuacje, ludzi czy znajomych.  

Nieca³e 2 lata temu skoñczy³am studia 

socjologiczne i stanê³am przed pytaniem: co 

dalej? Kupi³am pierwszy aparat (który po 

tygodniu mi ukradli) i zadecydowa³am, ¿e pójdê 

do szko³y fotograficznej. Mój wybór pad³ na 

Warszawsk¹ Szko³ê Filmow¹. Po pierwszych 

zajêciach wpad³am jak przys³owiowa œliwka 

w kompot... Fotografia sta³a siê dla mnie wielk¹ 

pasj¹, w obecnej chwili wrêcz uzale¿nieniem. 

Codziennie ogl¹dam zdjêcia i czytam o zdjê-

ciach. Œmiejê siê, ¿e kiedy nie robiê zdjêæ, to 

chorujê. Na studiach pozna³am niesamowitych 

ludzi, dla których fotografia, tak jak dla mnie, 

stanowi nieod³¹czn¹ czêœæ ¿ycia. Wspieramy siê 

nawzajem, inspirujemy i cieszymy z mniejszych 

lub wiêkszych sukcesów. W czerwcu mam obronê 

dyplomu i znowu stanê przed pytaniem: co dalej? 

Tylko tym razem wiem, ¿e moja przysz³oœæ bêdzie 

zwi¹zana z fotografi¹.

Tekst, zdjêcia: Justyna Zduñczyk

http://utrwalanie.blogspot.com

kiedy nie robiê zdjêæ, 
to chorujê
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Inspiracje czerpiê z wielu Ÿróde³. S¹ to 

ró¿ne sytuacje z mojego ¿ycia, ludzie, 

zdjêcia czy u³amek sekundy w ogl¹danym 

filmie. Staram siê od razu zapisaæ 

przeb³ysk jakiegoœ pomys³u, nastêpnie go 

rozwijam. Czêsto mam tak, ¿e patrz¹c na 

jak¹œ osobê,  wiem jak chcia³abym j¹ 

pokazaæ. Widzê charakter zdjêcia, 

stylizacje czy kadry. Staram siê potem 

prze³o¿yæ obraz z mojej g³owy na obraz 

w aparacie. Dla mnie fotografia jest 

odzwierciedleniem myœli, nastrojów. 

Dlatego nie zgadzam siê ze stwierdzeniem, 

¿e w fotografii wszystko ju¿ by³o. Dla 

ka¿dego fotografuj¹cego jego zdjêcia s¹ 

"pierwszym razem". Jego punktem 

widzenia rzeczywistoœci, tej prawdziwej 

lub wyimaginowanej. Trzeba przejœæ swoj¹ 

drogê i ja staram siê to robiæ. Z gorszym lub 

lepszym skutkiem. 
 

nie zgadzam siê 

ze stwierdzeniem

¿e w fotografii 

wszystko ju¿ by³o

Karolina
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Wszystkie zdjêcia powsta³y z mojej 

wielkiej potrzeby fotografowania. Mam 

ci¹g³y niedosyt, bo wiem, ¿e jestem na 

pocz¹tku mojej fotograficznej drogi. Tak 

wiele mam jeszcze do opanowania. 

Chocia¿by aspekty techniczne. Pilnujê aby 

unikaæ przykrych niespodzianek typu: 

zdjêcia id¹ do kosza bo mia³am Ÿle 

ustawione ISO, czas, czy przys³onê.  

Kontrolujê to i sprawdzam na bie¿¹co. 

Drugim aspektem na pewno jest wspó³-

praca z modelem. Staram siê przekazaæ 

fotografowanej osobie jak sobie j¹ 

wyobra¿am na zdjêciach i próbujê 

wydobyæ z niej emocje, które póŸniej 

pojawiaj¹ siê w spojrzeniu czy geœcie.

staram siê przekazaæ 

fotografowanej osobie

jak sobie j¹ wyobra¿am

na zdjêciach i próbujê 

wydobyæ z niej emocje

Jola
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Karolina
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Patrycja
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Karolina
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Jola
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Patrycja
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Kasia
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Wiktor Tasz³ow
http://wiktortaszlow.art.pl

W szkole podstawowej i œredniej pasjonowa³em 

siê rysunkiem i malarstwem. Rysowa³em 

wszêdzie. W domu, w szkole na wagarach... Dziœ 

kartkê i o³ówek zast¹pi³ aparat i program 

graficzny. Staram siê tworzyæ obrazy, które nie 

s¹ jedynie dokumentem minionych chwil. 

W fotografii lotniczej nie jest to ³atwe, 

poniewa¿ obiekt jest najczêœciej kilkunasto-

tonow¹ bry³¹ metalu, ale przy odrobinie 

wyobraŸni mo¿na zobaczyæ w niej coœ wiêcej, 

ni¿ tylko maszynê. Pozosta³a we mnie 

m³odzieñcza wra¿liwoœæ, która w po³¹czeniu 

z lotnicz¹ pasj¹ pozwala mi szukaæ ¿ycia w tych 

stalowych ptakach.

Moja droga do fotografii lotniczej jest raczej 

klasyczna - zaczê³o siê od modelarstwa. 

Pierwsze plastikowe modele klei³em jeszcze 

w zerówce. Przygoda ta trwa³a przez kolejne 
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dwadzieœcia lat.  Przez lata skrzêtnie kolekcjo-

nowa³em stosy prasy fachowej. Setki godzin 

spêdzonych na lekturze tych periodyków, 

ksi¹¿ek i albumów zostawi³o w mojej g³owie 

wyraŸny œlad.

Kiedy mia³em mniej wiêcej 15 lat po raz 

pierwszy wybra³em siê na pokazy lotnicze. To 

by³ moment, kiedy zaszczepi³em w sobie 

fotografiê lotnicz¹. Oczywiœcie nie mia³em 

wtedy dostêpu do lustrzanek cyfrowych ani 

innego w miarê profesjonalnego sprzêtu, a nie 

maj¹c pojêcia o fotografii jako takiej, robi³em 

zdjêcia czym siê da³o. Zrobione zwyk³ym kom-

paktem traktujê jako wyj¹tkow¹ pami¹tkê 

i przechowujê do dziœ. W miêdzyczasie by³ 

jeszcze kurs szybowcowy, którego z powodu 

ró¿nych perturbacji nie uda³o mi siê ukoñczyæ. 

Ale to wtedy po raz pierwszy wznios³em siê 

w powietrze. Mog³em zrozumieæ jak czuj¹ siê 

ptaki i poczuæ wolnoœæ – ci¹gle têskniê do tego 

uczucia. 

Potem przysz³a pora na studia dziennikarskie. 

Tam w³aœnie na warsztatach prasowych 

z fotografii reporta¿owej "z³apa³em bakcyla". 

Pierwsze kroki stawia³em wraz z moim dzielnym 

Zenitem ET (niesfornym aparatem, który 

przeœwietla³ w niekontrolowany sposób 

wiêkszoœæ filmów). Oczywiœcie wszystkie filmy 

wywo³ywa³em w³asnorêcznie w zaimpro-

wizowanej na ciemniê ³azience. Bezcenne 

Mog³em zrozumieæ jak
czuj¹ siê ptaki i poczuæ
wolnoœæ – ci¹gle têskniê
do tego uczucia.
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doœwiadczenie, które nauczy³o mnie szacunku 

do fotografii, do materia³u œwiat³oczu³ego 

i teraz ( w dobie wszêdobylskich "cyfraków" 

i wrêcz nieograniczonych pojemnoœci kart 

pamiêci) nadal nie umiem siê przekonaæ do 

trybu zdjêæ seryjnych. W fotografii lotniczej 

jest to raczej powszechne. Nauczy³em siê 

(dziêki czarno - bia³ej fotografii analogowej) 

oszczêdzaæ materia³ i myœleæ podczas 

fotografowania. Uwa¿am, ¿e nie jest sztuk¹ 

zrobiæ kilka tysiêcy zdjêæ, jeœli i tak potem 

wybierze siê z tego tylko kilka ciekawych 

kadrów. Poza tym przegl¹danie takiej iloœci 

fotek to dla mnie strata czasu, nie mówi¹c ju¿ 

o magazynowaniu i archiwizowaniu takiej iloœci 

materia³u. 

Nastêpnie przesz³a pora na aparaty bardziej 

zaawansowane, lustrzanki autofocus. By³o ich 

kilka. Ro¿ne firmy, ale jeden wniosek - korpus 

jest jedynie dodatkiem do dobrego obiektywu. 

W tamtych te¿ czasach, kiedy u¿ywa³em 

"analoga", powsta³y pierwsze zdjêcia lotnicze, 

z których po latach nadal jestem zadowolony. 

Przez d³ugi czas by³em zatem wierny 

tradycyjnej fotografii analogowej, foto-

grafuj¹c samoloty na kliszach, a nastêpnie 

w celu obróbki skanuj¹c je. Dziœ Technika 

cyfrowa oczywiœcie wielce u³atwia nam pracê 

i daje wiêkszy komfort, ale sam proces 

powstania dobrego zdjêcia nic siê dla mnie nie 

zmieni³.

korpus jest jedynie 
dodatkiem do 
dobrego obiektywu
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Fotografia lotnicza to dla mnie pewnego 

rodzaju odskocznia od tego co robiê na co dzieñ. 

Kilka lat temu musia³em siê zdecydowaæ czym 

bêdê siê w przysz³oœci zajmowa³, jako ¿e zawsze 

mia³em kilka pasji, zaczê³o mi brakowaæ na nie 

wszystkie czasu. W k¹t posz³a gitara, 

modelarstwo ( zostawiam sobie na emeryturê), 

motocykle... Wybra³em fotografiê i z ni¹ chcê 

wi¹zaæ swoja przysz³oœæ. Fotografuj¹c 

samoloty nie zarabiam na ¿ycie. Nie znam te¿ 

nikogo w naszym kraju, kto by³by w stanie siê 

z tego utrzymaæ. Traktujê to jako hobby (na co 

dzieñ pracujê w Laboratorium Fotogra-

ficznym). Dziêki tej pracy mam okazjê 

codziennie spotykaæ ludzi, dla których 

fotografia jest nie tylko sposobem uwieczniania 

uroczystoœci rodzinnych lub wakacji. Poznajê 

ludzi, dla których fotografia jest czêœci¹ ¿ycia. 

Zainteresowa³em siê równie¿ szeroko pojêtym 

portretem (niestety imprezy lotnicze odbywaj¹ 

siê doœæ rzadko i aby nie wyjœæ z wprawy i dalej 

rozwijaæ swój warsztat fotograficzny zaj¹³em 

siê prac¹ z modelem). 

W ró¿nego rodzaju rozmowach spotykam siê 

czêsto z pytaniem CZYM FOTOGRAFUJESZ? 

I choæ jest firma z któr¹ jestem od d³u¿szego 

czasu zwi¹zany nie czujê siê w ¿aden sposób do 

niej przywi¹zany. Ludzie, zadaj¹c takie 

pytanie, myœl¹, ¿e w odpowiedzi dostan¹ 

gotowy przepis na udane zdjêcia. Niestety takie 

podejœcie charakteryzuje "typowego sprzê-

towca". Dla mnie nie ma znaczenia jakiej marki 

Poznajê ludzi, dla których 
fotografia jest czêœci¹ ¿ycia
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aparatem s¹ zrobione zdjêcia. Wa¿ne, by sprzêt 

by³ niezawodny i spe³nia³ moje wymagania. 

W takich przypadkach odpowiadam, ¿e "foto-

grafujê" g³ow¹. Zdjêcie zaczyna i koñczy siê 

w nas, aparat jest tylko narzêdziem do 

uzyskania interesuj¹cego nas efektu. Najpierw 

pojawia siê jakiœ pomys³, choæby zarys a potem 

metod¹ prób i b³êdów staram siê ów pomys³ 

zrealizowaæ. Natomiast nigdy z góry nie 

zak³adam, jak ma wygl¹daæ efekt koñcowy. 

Zostawiam sobie miejsce na eksperymenty. 

W fotografii lotniczej jest to doœæ trudne 

i trzeba pokornie zdobywaæ doœwiadczenie, 

gdy¿ wszystko dzieje siê bardzo szybko. U³amki 

sekundy decyduj¹ o udanej fotografii. Jedynym 

sposobem na to jest nauka przewidywania, jaki 

manewr statek powietrzny za chwilê wykona. Ja 

staram siê zawsze wyczekaæ odpowiedni 

moment i dopiero wtedy naciskam spust 

migawki.

Niestety, co do sprzêtu potrzebnego do robienia 

przyzwoitych fotografii lotniczych, niezbêdne 

s¹ wysokiej klasy teleobiektywy. Jest to doœæ 

drogi sprzêt i nie ka¿dego staæ na szk³a 

z najwy¿szej pó³ki, ale zawsze mo¿na poszukaæ 

jakiegoœ kompromisu. Dla siebie znalaz³em 

obiektyw o wystarczaj¹co dobrej optyce 

i stosunkowo niewysokiej cenie, niestety 

brakuje mi czêsto ogniskowej (ale jak siê nie ma 

co siê lubi to siê lubi co siê ma ;). 

Wiêkszoœæ moich fotografii powsta³a przy 

ogniskowej 300-450 mm, oczywiœcie pokazy 

zespo³ów akrobacyjnych to oko³o 100 mm. Przy 

tego typu zdjêciach, podobnie jak w ka¿dej 

dziedzinie rejestracji obrazu, najwa¿niejsze 

jest œwiat³o. St¹d te¿ bardzo rzadko fotografujê 
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z przewidzianych przez organizatorów miejsc 

dla publicznoœci, gdzie czêsto œwiat³o pada pod 

z³ym k¹tem na samoloty. Restrykcyjne przepisy 

dotycz¹ce bezpieczeñstwa publicznoœci 

zgromadzonej na pokazach powoduj¹, ¿e 

odleg³oœæ od statku powietrznego jest znaczna 

i ciê¿ko znaleŸæ ciekawy kadr. Dlatego te¿ tak 

wa¿ne jest rozpoznanie terenu wokó³ lotniska 

i znalezienie odpowiedniego miejsca. Czêsto 

pojawiamy siê 2-3 dni przed oficjaln¹ dat¹ 

pokazów, by zrobiæ rekonesans. Wtedy te¿ 

trwaj¹ treningi i przyloty. 

Wszystkie moje zdjêcia zosta³y zrobione 

z ziemi, choæ widz czêsto odnosi wra¿enie, ¿e 

musia³em lecieæ obok fotografowanego 

samolotu. Odpowiednie oœwietlenie i miejsce, 

z którego powstaj¹ zdjêcia, to klucz do uzy-

skania takiej iluzji. 

Czasami jestem pytany, czy stosujê foto-

monta¿e, poniewa¿ na niektórych zdjêciach 

samoloty wygl¹daj¹ jakby by³y ponak³adane na 

siebie. Nie stosujê takich efektów. Oczywiœcie 

ka¿de zdjêcie jest poddawane obróbce 

graficznej w celu uwydatnienia nieba czy 

poprawiania kolorystyki, ale s¹ to jedynie 

kosmetyczne poprawki, natomiast efekt 

"nak³adania" siê na siebie samolotów jest 

spowodowany sp³aszczeniem perspektywy 

poprzez zastosowanie teleobiektywu.
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Pawe³ Suder

Na co dzieñ cieszê siê ¿yciem, studiujê to, co 

lubiê i robiê to, co kocham. Ostatnio coraz 

czêœciej podró¿ujê po kraju z aparatem. 

Szukam niezwyk³ych miejsc i wyj¹tkowych 

ludzi. Æwiczê sztukê widzenia - dostrzegania 

zb iegów oko l i c znoœc i ,  k tó re tworz¹ 

niezapomniane sytuacje. Czasem niektóre 

z nich udaje mi siê sfotografowaæ...

 

Najchêtniej fotografujê miasto w deszczu. 

Czêsto korzystam równie¿ z fotograf i i 

analogowej. Ceniê j¹ za niezwyk³y - nieosi¹galny 

w "cyfrze" - klimat i urok zdjêæ. Czêsto przy 

u¿yciu czarno-bia³ego analoga fotografujê moj¹ 

ukochan¹ Now¹ Hutê, wzoruj¹c siê na dawnych 

nowohuckich fotografach. Aktualnie jestem 

zafascynowany przemys³em. Zarówno tym 

dawnym - industrialnym - jak równie¿ 

funkcjonuj¹cym. 

Tekst, zdjêcia: Pawe³ Suder

http://pawelsuder.pl

Æwiczê sztukê widzenia - 
dostrzegania zbiegów 
okolicznoœci, które tworz¹ 
niezapomniane sytuacje
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Pr z e d e  w s z y s t k i m f o t o g r a f u j ê  

wydarzenia i miejsca. Czasem ludzi, ale 

wci¹¿ du¿y k³opot sprawia mi zdobycie 

ich zaufania. Staram siê czerpaæ 

pomys³y i informacje z Internetu. 

Interesuj¹ mnie wydarzenia sportowe, 

po l i t yczne , spo ³eczne , l oka lne 

i globalne. Jednym s³owem, staram siê 

byæ tam, gdzie coœ siê dzieje. Inspiracjê 

czerp iê równ ie¿ z obserwacj i .  

W samochodzie, w korku, w czasie 

przegl¹dania Internetu i zdjêæ innych. 

Jeœli coœ zwraca moj¹ uwagê, zapisujê 

to na komputerze i skreœlam dopiero 

wtedy, gdy zrealizujê ten cel. Brak 

pomys³ów nie grozi mi przez kilka 

najbli¿szych lat, a lista wci¹¿ siê 

wyd³u¿a...

 

Tym którzy dopiero zaczynaj¹ swoj¹ 

przygodê z fotografi¹ radzi³bym, aby 

zaczêli od podstaw. Zwyk³y kompakt 

wystarczy do zrobienia dobrego 

zdjêcia. Wa¿niejsze od sprzêtu jest 

poznanie zasad kompozycji, dobre 

opanowanie obs³ugi aparatu, œwiadome 

patrzenie i myœlenie fotograficzne. 

Dobre zdjêcie powstaje w g³owie. 

Aparat pomaga je tylko pokazaæ innym.

Poœpiech jest wrogiem dobrego zdjêcia. 

Wysi¹dŸ z samochodu i przejdŸ siê na 

nogach. Jeœli tylko mo¿esz ogl¹dnij 

temat, do którego sfotografowania siê 

przymierzasz. ObejdŸ miejsce dooko³a. 

Popatrz na niego przez ró¿ne obiektywy. 

Zastanów siê jak wiêkszoœæ innych ludzi 

by to sfotografowa³a, a potem znajdŸ 

w³asny punkt widzenia. Udanych zdjêæ!

Wa¿niejsze od sprzêtu jest poznanie zasad 
kompozycji, dobre opanowanie obs³ugi aparatu, 
œwiadome patrzenie i myœlenie fotograficzne.
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Jakub Po³omski
http://kubapolomski.com

Mam w ¿yciu 3 pasje, którym oddajê siê 

w wolnych chwilach: fotografiê, podró¿e 

i snowboarding.

Nie mam ¿adnego wykszta³cenia w kierunku 

fotografii. Uczê siê dziêki portalom zrzesza-

j¹cym fotografów amatorów tj. obiektywni.pl, 

onephoto.net, czy digart.pl. Moim zdaniem 

por ta le tego typu maj¹ du¿e za lety. 

Opublikowane zdjêcie zostaje poddane krytyce 

w dosyæ krótkim czasie poprzez du¿¹ rzeszê 

u¿ytkowników. Taka forma interakcji pozwala mi 

wychwyciæ niedostatki danej fotografii.
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Inspiracjê czerpiê przegl¹daj¹c 

zdjêcia w Internecie, prasie, b¹dŸ 

albumach. Mój pomys³ na fotografiê 

to gra œwiat³a, chmury, góry i woda. 

Kadry dobieram intuicyjnie zale¿nie 

od miejsca, w jakim siê znajdujê. 

Moimi autorytetami w dziedzinie 

pejza¿u s¹ Maciej Duczyñski i Adam 

Salwanowicz, których zdjêcia s¹ 

dopracowane w ka¿dym calu.

Generalnie wiêkszoœæ zdjêæ robiê 

z trzech naœwietleñ ze skokiem 1 EV, 

aby do dalszej obróbki wybraæ 

zdjêcie o najbardziej optymalnym 

naœwietleniu. U¿ywam g³ównie trybu 

manualnego, co pozwala mi na pe³n¹ 

kontrolê ustawieñ aparatu. Zdjêcia 

zapisujê w formacie RAW, dziêki 

czemu nie muszê przejmowaæ siê 

balansem bieli w trakcie robienia 

ujêcia. Czêsto u¿ywam neutralnych 

filtrów po³ówkowych.

Kiedy widzê swoje zdjêcie „na 

œwie¿o”, wydajê mi siê, ¿e jest OK. 

Ogl¹daj¹c to samo zdjêcie po 

pewnym czasie, zazwyczaj stwie-

rdzam, ¿e mog³em zrobiæ je lepiej. 

Zapamiêtujê co zrobi³em Ÿle i staram 

siê nie powielaæ b³êdów w na-

stêpnych ujêciach. 

Du¿¹ czêœæ mojego portfol io 

stanowi¹ panoramy. W trakcie ich 

tworzenia kierujê siê kilkoma 

zasadami. 

Po pierwsze – u¿ywam trybu 

manualnego, ustawiaj¹c odpowiedni 

czas i przys³onê (wczeœniej robiê 

kilka zdjêæ „testowych” i spro-

wadzam wartoœci z ró¿nych czêœci 

kadru panoramicznego do wspólnego 

mianownika, sprawdza-j¹c przy tym 

czy nie ma przeœwietleñ lub nie-

doœwietleñ). Dziêki temu wszystkie 

kadry-czêœci panoramy s¹ równo-

miernie naœwietlone.

Po drugie – robi¹c kolejne zdjêcie 

obracam aparat wokó³ w³asnej osi 

o 2/3 kadru, tak abym widzia³ 

w wizjerze 1/3 poprzedniego. 

Pomaga to w z³o¿eniu panoramy 

w programie graficznym, poniewa¿ 

poszczególne ujêcia maj¹ wtedy 

wiêcej punktów wspólnych.

Po trzecie – ujêcia do panoramy 

zazwyczaj robiê „z rêki”, dziêki 

czemu nie tracê czasu na rozk³adanie 

i ustawianie statywu. W zmiennych 

warunkach oœwietleniowych, jakie 

zazwyczaj panuj¹ w górach, 

szybkoœæ robienia ujêæ ma du¿e 

znaczenie. Panorama sk³ada siê 

z kilku do kilkunastu kadrów. Jeœli w 

ka¿dym by³oby inne œwiat³o, to po 

z³o¿eniu, zdjêcie wygl¹da³oby co 

najmniej nienaturalnie.
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Alpy. Szwajcaria. Sierpieñ 2008
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Alpy. Szwajcaria. Sierpieñ 2008
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Mam tylko jedno skrzyd³o

Potencjalnie ka¿dy z nas ma skrzyd³a. S¹ one 

czymœ, co daje nam poczucie spe³nienia 

i wolnoœci, co pozwala wzlecieæ ponad 

œwiatem oraz sob¹ samym. Nosimy w sobie 

tylko jedno skrzyd³o, szukaj¹c kogoœ lub 

czegoœ, co przyprawi nam drugie, umo¿li-

wiaj¹c ich nieskrêpowane rozwiniêcie. 

Pragnienie to staje siê jednym z najbardziej 

podstawowych d¹¿eñ, uto¿samianych 

z osi¹gniêciem szczêœcia. Dopiero odnajduj¹c 

„drugie skrzyd³o”, mo¿emy odnaleŸæ 

prawdziwy sens swoich dzia³añ. 

Poszukiwanie naszego "drugiego skrzyd³a” 

bywa nieraz ¿mudnym dochodzeniem do 

prawdy o tym, co stanowi dla nas najwiêksz¹ 

wartoœæ, co daje nam pewnoœæ, ¿e obrana 

droga jest t¹ najw³aœciwsz¹. Czasami jednak 

odnajdujemy je niespodziewanie dla nas 

samych, w u³amku sekundy staj¹c w obliczu 

doskona³ej pe³ni. 

„Mam tylko jedno skrzyd³o" to cykl dziewiêciu 

fotografii, na których w zbli¿eniu ogl¹damy 

cz³owieka mierz¹cego siê z uczuciem 

samotnoœci, wynikaj¹cej z utraty chroni¹cych 

nas skrzyde³, po których widoczne s¹ jedynie 

Zdjêcia: Agnieszka Astaszow

Tekst: Ksymena Zawada

http://astaszow.com

œlady na plecach… Fotografie te to studium 

przedstawiaj¹ce proces poszukiwania 

wewnêtrznego dope³nienia. Obserwujemy 

jego kolejne etapy – od momentu zamkniêcia, 

po próby odnajdywania wewnêtrznej 

równowagi i konfrontacji z otaczaj¹c¹ 

rzeczywistoœci¹.

Fotografie z tego cyklu - mimo ascetycznej 

wrêcz formy, a mo¿e w³aœnie dziêki niej - 

wrêcz emanuj¹ emocjami, jednoczeœnie 

bêd¹c bardzo osobistym spojrzeniem na 

zmagania z wewnêtrzn¹ pustk¹.

Cykl tych fotografii prezentowany jest od 

stycznia br. w ramach wystawy pod tym samym 

tytu³em. Na uwagê zas³uguje fakt starannego 

doboru materia³ów podczas ekspozycyjnej 

prezentacji zdjêæ. Fotografie zosta³y 

przygotowane na p³ótnie i oprawione w ramy, 

przez co emanuj¹ ciep³em i miêkkoœci¹ 

obrazów, oddaj¹cych jeszcze dok³adniej ich 

intymny i emocjonalny charakter. 

Szczegó³y dotycz¹ce planowanych ekspozycji 

odnaleŸæ mo¿na na stronie autorki.
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http://www.pokochajfotografie.pl

