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Pomóż nam się zmieniać

Dziś wysprzątałem biurko, ale tak gruntownie, jak to się zwykle 
robi w nowym roku. Wyobraź sobie spory trzymetrowy, jasny 
drewniany blat, na środku notebook, po prawej duży notes 
i ołówek, po lewej czerwony kubek z ulubioną herbatą i nic 
więcej. To od lat moja ulubiona metoda na oczyszczenie głowy 
- zaczynając od swojej przestrzeni. Wszytko po to, aby pojawiło 
się miejsce na nowe pomysły, nowe idee, nowe możliwości. 

Przed Tobą nowy, odświeżony numer PokochajFotografie.pl 
 - ja jestem z niego szczególnie dumny. Ale też wiesz, jak ważna 
jest dla nas Twoja opinia. Prawie trzy lata temu po raz pierwszy 
zaapelowaliśmy: Pomóż nam się zmieniać. Od tamtego czasu 
wiele się zmieniło, dużo się wszyscy nauczyliśmy. Teraz chcieli-
byśmy, by jeszcze więcej zależało od Ciebie - jak wygląda maga-
zyn i co w nim znajdziesz.

Dlatego proszę napisz do mnie, co podoba Ci się najbardziej, 
dlaczego czytasz PokochajFotografie.pl i wreszcie najważ-
niejsze: zgłoś swoje portfolio, reportaż, a nawet pojedyncze 
zdjęcie. Link znajdziesz na naszej stronie. Twórz razem z nami 
magazyn, który inspiruje, który wciąż się zmienia i pomaga 
innym się zmieniać.

Michał Mrozek 
Pomysłodawca i redaktor naczelny
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Wilhelm von Blandowski • Niepokoje

Niepokoje

WILheLm vON bLANDOWSKI

CIeKAWI mNIe TeN CZłOWIeK. 
Człowiek właśnie, przed górnikiem, badaczem, fotografem. Skąd 
się wziął, kim był, jak skończył, co się pod skórą kryło? (Znam tylko 
ze zdjęcia rozwichrzone włosy i  wzrok daleki od spokoju). Czy-
tam o nim, a wciąż mam wrażenie, że wziął się znikąd i że sam 
sobie szkodził przez całe życie. Zawsze się miotał z zadrą jakąś. 
Skończył podle. Jeśli zajrzeć w dokumenty, niewiele z nich wynika. 
Ludzie badający jego losy, nie doszli do niczego wielkiego, zaled-
wie kilkadziesiąt stron, zarys życiorysu, niby faktów mnóstwo, ale 
nie składają się w nic sensownego: wyłania się obraz choleryka: 
najchętniej pozabijałby wszystkich, którzy nie są z nim; bo kto nie 
z  nim, ten przeciw niemu. Do tego trochę artykułów i  góry do-
mysłów. Choć od jego śmierci nie minęło tak wiele czasu, to jest 
trochę tak, jakby nigdy nie istniał. 

A  jednak Wilhelm von blandowski, obywatel pruski urodzony 
w Gleiwitz, dzisiejszych Gliwicach, to postać rzeczywista. Co do 
tego nie ma najmniejszych wątpliwości; a  jednocześnie jest jak 
postać żywcem przeniesiona z  literatury, z  epoki przejściowej 
między romantycznym uniesieniem, nie bardzo dziś już zrozu-
miałym, a  pozytywistycznym szaleństwem zmiany, wciąż zabar-
wionym romantycznością. Isambard Kingdom brunel ze zdję-
cia Roberta howletta jest ikoną tego okresu, tak jak jest ikoną 
fotograficznego przedstawienia tych ludzi, którzy postanowili 
przekuć świat. Pewny siebie człowiek w  cylindrze, pozujący na 
tle łańcuchów grubości słoniowej nogi, w  butach i  spodniach 
umazanych błotem. Isambard Kingdom brunel, wielki inżynier,  
budowniczy tuneli, doków, mostów, parowców, całego tego szta-
fażu z okresu rewolucji przemysłowej, buduje nowy świat, nic go 
nie powstrzyma. Stoczniowe błocko to idiotyczna wymówka, kie-
dy ma się zamiar wszystko zmieniać. blandowski na swoją małą 

Tekst pochodzi 
z Albumu Niepo-

koje Wilhelma von 
Blandowskiego 

z esejem Wojcie-
cha Nowickiego 

—
Czytelnia Sztuki 

w Gliwicach  
2013
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blandowski jest wielokrotny, a  jego dokonania znane nierówno. 
W Niemczech znają go jako naturalistę, w Australii jako odkrywcę 
i  awanturnika, mieszkańcem Polski stał się z musu i dopiero po 
śmierci. Kolejno student, górnik, inżynier, podróżnik, poszukiwacz 
złota, awanturnik, badacz przyrody, rysownik, wreszcie fotograf po-
siadający własne atelier i (nie bardzo spokojny) obywatel Gliwic, na 
koniec wariat i na lata martwy człowiek, którego imię przeżyło jedy-
nie w muzealnych zbiorach, w nazwie skamieliny, w nazwach góry 
i dwóch morskich ryb (choć za życia badał słodkowodne). 

Wiadomo, jak wyglądał. Potargana broda, włosy w nieładzie.

Wiadomo, jak walczył o siebie, świadczą o tym zatargi ze światem. 
Po części wiadomo, jakim był fotografem. Ale wielu rzeczy trzeba 
się domyślać.

Cała wartość blandowskiego jako postaci romantycznej jest w dziu-
rach właśnie, w  strzępach. Niedomówienie jest jego głównym 
atutem.

Wilhelm von Blandowski • Niepokoje

miarę robi to samo: kiedy na miejscu nic się nie udaje, pakuje 
manatki i rusza na podbój jeszcze mało znanego świata. Tam jest 
jego własne błocko, ale blandowski wcale się tego nie boi. Poza 
tym ten blandowski, przychodzi w którymś momencie taka myśl, 
nie jest prawdziwy, nie może być prawdziwy. musi pochodzić 
ze świata szaleńczych wymysłów pisarzy wielkiej miary, jest jak 
jeden z  tych rewolucjonistów Danilo Kiša — właśnie takich, ze-
żartych przez swoją matkę-maciorę rewolucję, żarłoczną świnię, 
której wszystko jedno, co ma w korycie, wszystko pochłonie, czy 
to kuchenne resztki, czy własne dzieci, synów rewolucyjnej ery. 
Ach, stworzyć go, tego blandowskiego, tę postać tak pokręconą 
i nieprawdopodobną, że aż nieprawdziwą, i  chełpić się nim po-
tem, to byłoby wspaniale. Ale nie będzie: blandowski był, żył, są 
na to dowody, urzędowe pisma, fotografie, są jego rysunki i roz-
paczliwe petycje, nieodmiennie odrzucane. A on przecież chciał 
tylko zmienić świat, choć trochę, a przy okazji zarobić, dorobić się, 
wyciągnąć złoto z ziemi — co w tym złego? (I zgadnij, zgadnij, jak 
skończył, gdzie go zaprowadził ten instynkt niepoparty wielką siłą, 
pozbawiony umiejętności kompromisu?). 
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TRóJCA OPOJóW muRARSKICh
Jest tu sporo zdjęć, które każą wierzyć w wielki talent Wilhelma 
von blandowskiego. Tasuję je w  pamięci i  nieodmiennie wiele 
przywołuję od razu, bez zaglądania do komputera, bez czytania 
notatek. 

Jest wśród nich ta trójca opojów murarskich, wyciągnięta przez 
Lewczyńskiego i  już opisana. Są zdjęcia jego pracowni, zabytek 
sztuki, na którym utrwalono zabytki techniki, a  jednocześnie 
autoportret człowieka zrozpaczonego (choć nie ma na zdjęciu 
jego osoby). Są ludzie, którzy się po ulicach Gliwic pałętali: dzieci 
z wózkiem (a co w nim wożono, kiedy nie bawiły się nim dzieci? 
Szmaty, węgiel, bańki z mlekiem?). Są ludzie wciągnięci w pułapkę 
atelier fotografa: brudny kominiarz oparty o  drabinę, a  za całe 
instrumentarium ma tę właśnie drabinę drewnianą, niezbyt pro-
stą, miotłę z rózeg i kaptur na głowę, żeby mu sadze za kołnierz 
nie wpadały; szewczyk walczący z cholewą; baby wiejskie, dumnie 
odziane w strój bogaty, niedzielny; herr August Lebek, odziany 
jakby był carskim kurierem michałem Strogowem, wyposażony 
w  wysoką futrzaną czapę, w  szal malowniczo namotany wokół 
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szyi, w opończę futrzaną (chyba, pewności nie mam), która wy-
gląda, jakby należała wcześniej do podolskiego pasterza — a do 
tego wszystkiego, nie wiedzieć czemu, herr Lebek, ustawiony pod 
trudnym do zidentyfikowania fragmentem tła, które akurat w tym 
miejscu wygląda jak dżungla, ściska w prawej dłoni rewolwer, sta-
rannie ukazany widzowi. Są dzieci, dwie identyczne dziewczynki 
wsparte o  siebie, sukienki jak płaska papierowa wycinanka, na 
białym tle czarna lamówka, powyżej dwie zmartwione główki — 
stoją tak pośrodku spokojnego dywanu, zawieszone pomiędzy 
płaczem a idealnie spokojnym geometrycznym wzorem; jest chło-
piec w futrzanej czapie, odrobinę na niego za dużej, ciepło ubra-
ny (ale rękaw płaszcza też o wiele za długi, podwinięty w oczeki-
waniu, aż jego tymczasowy właściciel wypełni całą długość. Po kim 
ten płaszcz?), z metalową bańką na mleko uwieszoną w prawej 
ręce — w lewej ma kij do podpierania, do oganiania się od psów, 
kij niezbędny, jak się wydaje, tak jak niezbędna była wówczas la-
ska. Druga bańka stoi — na czym właśnie? Na podłodze chyba, 
podłodze zakładu blandowskiego, który tym razem zadbał o coś 
na kształt prawdopodobieństwa: podłogę zaściełają liście. Tak mi 
się przynajmniej wydaje. Ale z tyłu, za chłopcem z jego roboczym 
wyposażeniem, malowane tło blandowskiego, w trzciny albo pal-
my, rozsądzić nie sposób; w każdym razie do chłopca ani jego ba-
niek, do zeschłych liści na podłodze nijak to tło nie pasuje. mało 
mnie to obchodzi. Taka była tamta epoka: kanelowana kolumna 
i nadmiernie rzeźbione biureczko, malowane tło, ciężka zasłona 
zebrana sznurem ze złotym kutasem, dywan i balustrada musiały 
wystarczyć za cały świat. Ale jest coś w zdjęciach Wilhelma von 
blandowskiego, znanego na antypodach jako William blandowski, 
co każe się zatrzymać i patrzeć, patrzeć, bo nie sposób oderwać 
wzroku.

Nie mogę nie wspomnieć o  tych dwóch zdjęciach, które chyba 
najpełniej odzwierciedlają ducha epoki — epoki tak samo skłon-
nej do figli, tak samo zakochanej w dowcipach obrazkowych jak 
nasza, choć dysponowała przecież dalece skromniejszymi środ-

Wilhelm von Blandowski • NiepokojePokochajFotografie.pl • numer 16 | 2013 19



Wilhelm von Blandowski • Niepokoje

kami. A więc: herr Niegel siedzi przy sekretarzyku, na którym (to 
trzeba podkreślić) stoi rozłożony album pełen fotografii. Jakiś al-
bum blandowskiego, z całą pewnością, więc budzi się we mnie 
zazdrość, że ten jakiś Niegel mógł go oglądać, a  ja już nie. Du-
cha tego albumu oglądam tylko, jego pomniejszony wizerunek. 
Inne zdjęcie tego Niegela w albumie z 1864 roku oznaczone jest 
krzyżykiem, należnym zmarłym klientom (znajduję jeszcze drob-
ną dziewczynkę w sukience w kratkę, Wilhelminę Niegel z Gliwic, 
może to córka? Jest malutka i do zdjęcia pozuje na stołku, za mała, 
żeby ją zakuć w  dyby trzymadła, wyszła na zdjęciu poruszona). 
Niegel siedzi w płaszczu i patrzy twardo w obiektyw, choć jedno-
cześnie prawicę podaje stolarzowi w fartuchu. Stolarz stoi po jego 
prawej, bokiem, rękawy białej koszuli podwinął za łokcie, w lewej 
ręce trzyma piłę i młotek — a owym stolarzem jest ten sam pan 
Niegel, który siedzi przy sekretarzyku, ten sam ojciec domniema-
ny Wilhelminy, mieszkanki Gliwic, i zmarły klient blandowskiego. 
Stoi i patrzy sobie siedzącemu prosto w twarz.

Drugie zdjęcie: po lewej herr Weimann z Gliwic w lewej ręce trzy-
ma karton z  wykaligrafowanym napisem. „Prosit Neujahr!”, czy-
tam, a więc składa pisemne życzenia noworoczne. Składa je sobie 
samemu, swemu sobowtórowi stojącemu naprzeciwko; a jedno-
cześnie grzecznie się sobie kłania, unosząc melonik, jakby spotkał 
na ulicy kogoś, kogo zna, ale nie całkiem pamięta, kto to. 

Oto dwa przywitania w  duchu ówczesnej fotografii, figlarnej 
i  równie często oszukańczej jak fotografia współczesna. Wśród 
zdjęć zachowanych z  tamtej epoki jest mnóstwo przykładów ta-
kich drobnych oszukaństw: dwugłowe ciała, obcięte głowy leżące 
na stole lub podawane swym właścicielom na kolację, bezgłowi 
dżentelmeni trzymający za włosy własne ucięte łby. u blandow-
skiego skromniutko, tu i  ówdzie przeklejona główka czy jakieś 
podmalowania (ale nie dla ukrycia czegokolwiek, tylko dla odtwo-
rzenia elementów, które są niewidoczne na negatywie). 
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Opis tych fotograficznych zabiegów znajduję w  książce o  wcze-
snych fotograficznych manipulacjach1 — rozmaitej zresztą natu-
ry, od usuwania i dodawania elementów zdjęcia, żeby ostatecznie 
było czystsze albo gęstsze, po takie właśnie fotografie ku zadzi-
wieniu gawiedzi, prościutkie triki, ale z niewiadomej przyczyny do 
dziś świeże. Te podwójne fotografie, zwane czasem dupleksami, 
przedstawiają „osoby, którym towarzyszą ich sobowtóry — ten 
trwały trop służył do tworzenia niezliczonych wariacji komicz-
nych”; przedstawione osoby bywały mnożone trzy- czy nawet pię-
ciokrotnie. blandowski bada więc handlowe możliwości pewnej 
nowinki, zabawki fotograficznej, która nie wymaga od niego żad-
nych nakładów — ale (któryż to już raz) na podstawie zawartości 
albumów trudno powiedzieć, że wprowadzając ją na miejscowy 
rynek, odniósł sukces. Widać w  Gliwicach brakuje chętnych na 
takie frywolne fotografie.

A  jednak jest w nich jakiś rys świeżości, możliwość podglądania 
niegdysiejszych wynalazków. Patrzę na te zdjęcia ze swego ro-
dzaju niedowierzaniem: więc oni też tak umieli, umieli się śmiać, 
umieli kombinować, potrafili zduplikować świat za pomocą drew-
nianej deseczki? 

W notatniku pamięci są jeszcze inne zdjęcia, te, które mogę przy-
woływać i opisywać nocą, ze snu wyrwany: choćby zdjęcia lekarzy. 
u blandowskiego czaszka oznacza zawsze lekarza albo studenta 
medycyny; czaszka to potwierdzenie tajemnej wiedzy o  labiryn-
tach ciała, czaszka to czarnoksięstwo. Podziw dla mądrości dok-
tora Taupego, studenta medycyny Rindfleischa, panów eugena 
i Guido Kontnych właśnie tak się wyraża: za pomocą czaszki. Nie 
wystarczy, że doktor Guido Kontny przeprowadza na jednym ze 
zdjęć operację zainscenizowaną w  atelier. Gmera przy głowie 
chłopca, który leży na nakrytym obrusem stoliku. Doktor ubrany 
jest w fartuch, zdaje się skórzany, i takież zarękawki. Jakby tego 
było mało, wokół rozłożono parafernalia — na konsolce czasz-
ka i maleńki szkielecik, chyba noworodka, pod konsolką ludzka 

1. mia Fineman, 
Faking It. Mani-
pulated Photo-
graphy Before 

Photoshop, 
—

New York 
2012
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miednica, znów czaszka pod stołem i skrzyżowane szpady. „Swo-
ista wszechobecność śmierci w  fotografii (...) czyni z  niej nowo-
żytną formę memento mori”, pisze bernd Stiegler2; ale te foto-
grafie medyków gliwickich, wykonane w  latach sześćdziesiątych 
XIX wieku, nie odsyłają wyłącznie do wiedzy o  uśmiercającym 
charakterze medium fotografii: uśmiercającym, bo co na zdję-
ciu przedstawione, zawsze jest już przeszłe. Na tych fotografiach 
zobrazowano śmierć wielokrotnie. A  jednak ten nadmiar, do-
słowność rekwizytu wcale mnie nie bawi. Dosłowność się zatarła, 
utonęła w morzu czasu, które mnie dzieli od chwili, kiedy doktor 
Guido Kontny, lekarz gliwicki, stanął w atelier blandowskiego do 
zdjęcia przedstawiającego operację. Zostało napięcie (skąd się tu 
wzięło?), zainteresowanie przebraniem lekarza i wzrok przykuty 
prawą nogą chłopca, zgiętą w kolanie, jakby walczył z bólem i za 
wszelką cenę próbował pozostać nieruchomy. (A przecież wiem, 
że to wszystko na niby).

Pamiętam zdjęcia krów. Nawet nie dlatego, że chętnie w owych 
czasach fotografowano zwierzęta i  krowy blandowskiego odsy-
łają mnie do zdjęć z zoologów całego świata, ich słoni, hipopo-
tamów, żyraf, krokodyli, do tego wszystko, co potrafi zastygnąć 
w bezruchu na dłuższą chwilę — ale dlatego właśnie, że to krowy 
są na zdjęciach. Ja dziś widzę w  nich krowy tylko, a  nie wspa-
niałe okazy wzorcowego stada; a często krowy wręcz pomijam 
i długo się wpatruję w — jak sądzę — nieco zbędny w oczach 
fotografa plan drugi: babę w chustce na głowie, niemal nieczytel-
ną, zamazanego chłopca, który jej pomaga, oboje stojących boso 
w  gnojówce. Krowy warte były inwestycji w  fotografie: czystej 
krwi holenderki, rzadkie i kosztujące fortunę. To jedno z nielicz-
nych zdjęć większego formatu, reklama bogactwa zleceniodawcy, 
i jedno z niezbyt licznych zachowanych zdjęć blandowskiego wy-
konanych w plenerze.

można tak wymieniać długo. blandowski zapada w pamięć i opusz-
czać jej nie chce.

2. bernd Stiegler, 
Obrazy fotografii. 

Album metafor 
fotograficznych, 

—
Kraków 

2009
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ALBUM

„NIePOKOJe WILheLmA vON bLANDOWSKIeGO”

Album „Niepokoje Wilhelma von blandowskiego” z esejem Woj-
ciecha Nowickiego prezentuje ponad 50 zdjęć Wilhelma blan-
dowskiego. Album towarzyszy wystawie „Wilhelm von blandow-
ski, 1822  —1878. Niespokojne odbicie” prezentowanej (17 maja 
do 31 lipca 2013) w Czytelni Sztuki w Gliwicach.
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GRAND PRIX zdobyła 

Katarzyna FleszarNo14 Konkurs na 
autoportret
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Dziękujemy za wszystkie nadesłane autopor-
trety. Spośród wielu zgłoszonych zdjęć wybra-
liśmy te trzy, które najwyżej ocenili redaktorzy 
PokochajFotografie.pl pod przewodnictwem 
redaktora naczelnego.

Zapraszamy do kolejnej, 
piętnastej edycji konkursu!

wyróżnienie 

Aleksandra Miśkiewicz

www.pokochajfotografie.pl

wyróżnienie 

Marcin Weron
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PokochajFotografie.pl • numer 16 | 2013 33Maksym Rudnik • portfolio

lat 21, student Szkoły Głównej handlowej 
w Warszawie, na kierunku metody ilościo-
we i systemy informacyjne w ekonomii.

Maksym Rudnik

www.maksymrudnik.com

http://www.maksymrudnik.com/
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W moim rodzinnym domu fotografia zawsze 
była obecna; tata posiadał wszystkie — wtedy 
nieznane mi — „przyrządy” do wywoływa-
nia błon światłoczułych. mieliśmy setki zdjęć 
z dzieciństwa, bo zawsze gdzieś aparat był 
z nami. Pamiętam, jak pewnego razu tata 
przygotował te tajemnicze narzędzia, płyny, 
lampki, a następnie pokazał mi i mojej siostrze 
cały proces tworzenia odbitek. moment, w któ-
rym na kawałku papieru zanurzonego w pły-
nie pokazuje się obraz, był piorunujący! Jako 
że moje dzieciństwo przypadało w czasach 
wszechobecnych fotolabów, nie praktykowało 
się wywoływania. Wtedy wkraczała przecież 
i odniosła wielki sukces fotografia cyfrowa, 
tym samym błona niemalże całkowicie została 
odstawiona na bok.

Tak naprawdę moja fotografia zaczęła się od 
sportu. Ścigałem się na rowerze i kilka razy 
odniosłem poważne kontuzje. Jednak chciałem 
być obecny na zawodach, ale nie bezczynnie 
tam siedząc, stąd trochę z ciekawości, trochę 
z „boomu” na posiadanie cyfrowej lustrzanki, 
sprawiłem sobie taką i zacząłem robić zdjęcia. 
Tak właściwie zacząłem się uczyć fotografować, 
podpatrywałem, jak to robią inni i sam dosyć 
dużo fotografowałem, głównie sport — przez 
kilka dobrych lat.
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Od samego początku miałem również małoob-
razkowy aparat na film, był to zdaje się sowiec-
ki wyrób Kiev 19. miałem z nim same proble-
my, rwał negatywy, był nieszczelny, blokowała 
się korbka do zwijania błony. mimo to czułem 
dużo większą ekscytację z klatek zrobionych 
na filmie, ponieważ trzeba było dużo bardziej 
zaangażować się w proces ich zrobienia.

MoMent PrzełoMowy na-
stąPił, kiedy zakuPiłeM 
średnioforMatowy aParat 
Hasselblad i zacząłeM saM 
wywoływać negatywy. 

Wydaje mi się, że wtedy rozpoczęło się świa-
dome myślenie nad kadrami. Wtedy też w du-
żej mierze ograniczyłem robienie zdjęć apa-
ratem cyfrowym. Właściwie tak minęły mi dwa 
lata, podczas których używałem aparatu cyfro-
wego tylko do wykonywania zleceń, a prywatne 
prace wykonywałem tylko na kliszy. 

Ograniczenie możliwości wykonania kilkuset 
zdjęć na rzecz 12 klatek, które masz na nega-
tywie, to znaczny rozwój. Włącza myślenie nad 
kompozycją kadru, otwiera oczy i sprawia, że 
jestem dużo bardziej czujny. 
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uczyłem się robić zdjęcia z różnymi obiektywa-
mi, z coraz większą ilością fleszy, żeby zatoczyć 
koło i wrócić do swego rodzaju podstaw, tj. 
czarno-białego negatywu, który jest dla mnie 
najlepszych środkiem przekazu, a także pro-
stych obiektywów, takich jak 50 mm czy 35 
mm. Oczywiście nadal używam całego ekwi-
punku przy sesjach, ale największą radość daje 
mi wzięcie do ręki aparatu z małym obiekty-
wem. Im prościej, tym lepiej.

W naszych czasach inspiracji najłatwiej szuka 
się w internecie, tam są miliony zdjęć. Problem 
w tym, że od jakiegoś czasu odnoszę wraże-
nie, że większość z nich jest powielana. łatwo 
podpatrywać u innych, jak wykonują zdjęcia 
i powinno się to robić, ale łatwo gdzieś zgubić 
w tym swoją wyobraźnię i wpaść w wir kopio-
wania tego, co zostało już wykonane. 

Oczywiście sam również szukam inspiracji 
w pracach innych. Jest wielu fotografów spor-
towych, takich jak Cole barash, Jerome Tanon, 
Sven martin, Jon humphries czy mathieu Geo-
gres. Ważne są również ikony, które tworzyły 
podwaliny obecnej fotografii — elliott erwit, 
Rene burii czy Richard Avedon. Ich prace po-
kazują, że należy po prostu wyjść z aparatem 
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na ulicę i łapać momenty. Wystarczy chociażby 
kilka zdjęć któregokolwiek fotografa z agen-
cji magnum, żeby dojść do takiego wniosku. 
Warto czasami poszukać inspiracji w książkach 
czy obrazach. mi osobiście w pewien sposób 
otwiera to umysł i pozwala znaleźć inny punkt 
widzenia niż ten, który po raz setny został 
już pokazany na fotografiach. Same pomysły 
na zdjęcia z pewnością bazują na tym, co już 
kiedyś zobaczyłem, ale warto czasami zaufać 
swojej wyobraźni.

największa PrzyjeMność to 
Podróż, naświetlenie rolek, 
Powrót do cieMni, wreszcie 
MoMent, w któryM Możesz 
zobaczyć, co tak naPrawdę 
uwieczniłeś. 

To jest ogromna przewaga błony nad kartą 
pamięci, gdy dopiero po jakimś czasie możesz 
zobaczyć efekt swojej pracy. Ten moment jest 
chyba najprzyjemniejszy w tworzeniu zdjęć.
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 Im prościej, tym lepiej



Pomimo chrystusowego wieku nadal poszukuję tożsamości 
i odpowiedzi na pytanie kim jestem.

W środowisku znana jako szarareneta.
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www.szarareneta.carbonmade.com

http://szarareneta.carbonmade.com/


Pomimo chrystusowego wieku nadal poszuku-
ję tożsamości i odpowiedzi na pytanie kim je-
stem. Jeżeli moją osobę miałoby definiować to, 
co robię na co dzień, to z pewnością nie była-
by to praca, tylko tematy moich pasji — bliscy, 
fotografia, muzyka i sport. Jestem maratończy-
kiem, obecnie przygotowuje się do Triathlonu, 
a w ostatnim roku załapałam dodatkowo bak-
cyla wspinaczki skałkowej. banalne? Pewnie 
tak…Tylko prawdą jest, że życie każdego czło-
wieka w pewnym momencie zapętla się wokół 
tego, co wypełnia jego codzienność.

Nie mam pojęcia, co zastąpiłoby w później-
szym życiu fotografię, gdyby nie fakt, że ma-
jąc 12 lat dostałam od ojca koleżanki Zenita 
z dwoma obiektywami. Pierwszym świado-
mym zdjęciem, jakie zrobiłam, był czarnobiały 
portret. 

Wszystkiego nauczyłam się intuicyjnie — me-
todą prób i błędów, nigdy nie uczęszczając do 
szkół fotograficznych. Sporo nauczyłam się też 
od fotografujących przyjaciół i znajomych (tak-
że tych z portali fotograficznych). Później, po 
wygraniu kilku konkursów, miałam okazję brać 
udział w różnych warsztatach tematycznych, 
co wniosło w techniczny aspekt mojej fotogra-
fii nieco porządku.

Jednakże ten właśnie techniczny aspekt nigdy 
nie był dla mnie najważniejszy. Komentarze, 
takie jak „brak ostrości“ lub „przejarane” za-
wsze spływały po mnie jak po gęsi. Nie sta-
rałam się naprawiać takich zdjęć, bo to nie 
idealność wykonania, lecz to, co zdjęcie robi 
z emocjami oglądającego, było, jest i będzie 
dla mnie najważniejsze. 
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Pomysły czerpię fotografując głównie ludzi — bli-
skich, nie idealnie wyglądające modelki, ale osobo-
wości z krwi i kości. Zależy mi na przedstawieniu ich 
takimi, jakimi są — dla mnie, dla siebie lub jakimi 
pragnęliby być (ale wtedy sesja zamienia się w te-
atrzyk).

Inspiracje — jeśli są — zwykle pochodzą z książek, 
filmów, opowieści, rzadziej z oglądanych wcześniej 
prac.

Największą frajdą, przyjemnością w foceniu, jest 
intymne przebywanie z osobami fotografowanymi. 
Niepowtarzalna więź, jaka tworzy się podczas sesji, 
to czasem większa nagroda niż same obrazki. Ina-
czej sprawa przedstawia się przy wykonywaniu zle-
ceń komercyjnych, gdzie to właśne sama ostateczna 
praca jest nagrodą, a w szczególności przemycenie 
do niej jak najwięcej swoich treści, pozostając w zgo-
dzie ze zleceniodawcą ;)
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WILSeN WAY
Wilsen Way, 21-letni fotograf i student grafiki na univer-
sitas multimedia Nusantara w Indonezji. Jego prace pu-
blikowane były w Korean Kompas i we włoskim JC &ART 
magazine.

rozmawiała: Anna Karahan

Wilsen Way • wywiad

www.wilsenway.com

http://www.wilsenway.com/
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Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z fotografią?

Wszystko zaczęło się od zakupu mojego 
pierwszego aparatu w 2010, tuż po ukoń-
czeniu szkoły średniej. Pstrykałem wszystko, 
co się dało, co wydawało mi się interesujące 
— cienie, jakieś elementy, fragmenty zwią-
zane ze sztuką, czy też w pewnym sensie 
fotografią artystyczną. Z czasem jednak 
odkrywałem, który rodzaj fotografii najbar-
dziej mnie pasjonuje i zacząłem robić po-
ważniejsze tematy. W dziedzinie fotografii 
jestem samoukiem, ale pracuję nad moim 
artystycznym wyczuciem i wiedzą studiując 
na kierunku Sztuki wizualne. 

Co sprawiło, że wybrałeś fotografię 
uliczną i portret jako swoją formę 
wyrazu?

ulica daje mi poczucie wolności, a równo-
cześnie, w tym samym momencie, moje 
oczy szeroko się otwierają, a wyobraźnia 
i intuicja zaczynają pracować.
Na ulicy spotykam wielu różnych ludzi 
i mogę się od nich uczyć, czerpać z ich do-
świadczeń. W pewnym sensie ubóstwo ist-
niejące w moim kraju, samo prowadzi mnie 
do tego rodzaju fotografii. Chcę, by ludzie 
się o nim dowiedzieli, by nie było to ukry-
wane, by nie udawano, że ten problem nie 
istnieje. Przepaść między bogatymi i bied-
nymi pozwala mi zrozumieć coś więcej. To 
nie kwestia samej fotografii, to nie hobby, to 
jest kwestia istnienia, bytu.

Jak znajdujesz bohaterów swoich 
fotografii? Czy w Indonezji łatwo jest 
fotografować ludzi na ulicy?

Chodzę do dzielnicy slamsów każdego 
dnia, realizując mój projekt 365, który roz-

począłem w styczniu tego roku. To trudna 
sprawa. Na początku, ludzie tam mieszka-
jący patrzyli na mnie ze zdziwieniem; pytali, 
dlaczego robię im zdjęcia. Zacząłem więc 
z nimi dużo rozmawiać, próbując zrozu-
mieć, co oni czują. I teraz, każdego dnia 
coraz bardziej i bardziej staram się w pew-
nym sensie być częścią tego świata. uwa-
żam, że nie można zrobić dobrych zdjęć 
„z duszą” bez głębokiej znajomości tematu. 
Robienie zdjęć w dzielnicy slamsów jest 
dla mnie trochę jak znalezienie się w innej 
rzeczywistości, w świecie, którego nigdy 
wcześniej nie znałem. Z pewnością jest to 
doświadczenie zapierające dech i szeroko 
otwierające oczy.

Jak budujesz relacje z fotografowanymi 
przez Ciebie osobami?

Chodzę do ich dzielnicy wiele razy w tygo-
dniu, rozmawiam z nimi, próbuję się dowie-
dzieć, czym się na co dzień zajmują, gdzie 
śpią, co jedzą i co robili wcześniej, zanim 
trafili do slamsów. Wierzę, że jeśli okażę fo-
tografowanym przeze mnie osobom szacu-
nek, kiedy przeniknę do ich rzeczywistości, 
uda mi się nie tylko zrobić zdjęcie, ale prze-
kazać też w nim ich opowieść. Na początku 
byłem dla nich obcy, ale z czasem zaczynają 
traktować mnie jak kogoś znajomego, zapo-
minając o ekonomicznej przepaści, jaka jest 
między nami.

A co Tobie osobiście dają spotkania 
z mieszkańcami tej dzielnicy?

Kiedy ich spotykam, czuję się zaszczycony. 
W jakimś sensie ci ludzie są bardziej auten-
tyczni, prawdziwi i życiowo bardziej dojrzali. 
Słuchanie opowieści o ich doświadczeniach, 
drodze, jaką w życiu przyszło im przebyć, 

Wilsen Way • wywiad
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Jakie masz plany na przyszłość, co 
chciałbyś osiągnąć jako fotograf?

Chciałbym mieć swój wkład w świat foto-
grafii. Chciałbym, by inni poznali Indonezję 
dzięki moim zdjęciom, z mojego punktu 
widzenia. marzy mi się oczywiście wystawa 
moich fotografii i wydanie albumu, ale mam 
dopiero 21 lat i wiem, że to niewiele. I wiem 
również, że nie przestanę się uczyć, że będę 
się starał być jak najlepszym fotografem.

zmienia mój sposób patrzenia na świat, 
ludzi. I te dzieciaki, bez względu na okolicz-
ności i miejsce, w jakim przychodzi im żyć, 
są jakby zupełnie poza tym; korzystają ze 
swego dzieciństwa i radośnie się bawią. To 
niesamowite!

Masz jakiś swoich fotograficznych 
mistrzów? Którego z indonezyjskich 
fotografów cenisz najbardziej?

Wiele czytam na temat henri Cartier-bres-
sona, Dianne Arbus, W. eugene Smitha, 
Steve mcCurry’ego i Sebastiao Salgado. 

Oglądam prace tych mistrzów, nieustannie 
się od nich ucząc. Z indonezyjskich fotogra-
fów cenię najbardziej hengki Koentjoro. 

Co lub kto motywuje Cię do 
fotograficznego rozwoju?

uwielbiam czytać. Codziennie przeglądam 
gazety albo jakieś książki o fotografii repor-
tażowej i z nich czerpię inspiracje, motywa-
cję do dalszego rozwoju. Próbuję później 
robić pewne ujęcia i tym sposobem co-
dziennie, małymi krokami, doskonalę swoje 
umiejętności fotograficzne.
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MęCzy MNie FOtOGRAFiA, dRAż-
Ni MASA złyCH zdJęć, FRUStRUJe 
iLOść dOBRyCH, KtóRe CO dzień 
zALeWAJą śWiAt. MNOGOść iN-
SPiRACJi, KtóRe NARzUCAJą Się, 
MAMią, zARAżAJą UMySł, Nie 
POzWALAJą Się UWOLNić, tWO-
Rzy W GłOWie tRUdNy dO UPO-
RządKOWANiA CHAOS. 

—
Dlaczego więc fotografuję? Nie po-
trafię odpowiedzieć jednoznacznie. 
może to właśnie chaos i ruch wyzwa-
lają we mnie potrzebę zatrzymania, 
refleksji. Każdy zrealizowany projekt 
jest dla mnie rodzajem katharsis. 
To także forma terapii. Fotografia 
okazała się świetnym sposobem na 
przełamanie nieśmiałości, pozwoliła 
mi uporać się z wieloma obawami 
dotyczącymi siebie i ludzi. Wiara 
w pomysł dodaje mi odwagi i przeła-
muje opory.
myślę, że w moim przypadku obraz 
ma zdecydowanie większą siłę niż 
słowo, które zawsze było dla mnie 
wyzwaniem. Obraz przychodzi bez 
wysiłku, jest bardziej uniwersalny 
i odpowiada mi jako sposób komuni-
kacji. Lubię, kiedy moje fotograficzne 
historie zaciekawiają, stają się źró-
dłem refleksji i polem do interpretacji 
dla odbiorcy.
Instynktownie wybrałam fotografię 
inscenizowaną. Ciekawi mnie pod-
glądanie rzeczywistości, ale w roli 

„snajpera” czuję sie niekomfortowo. 
Wkraczanie w intymność drugiego 
człowieka, bez jego przyzwolenia, nie 
leży w mojej naturze. Zdecydowanie 
wolę przetwarzać otaczający świat, 
filtrować poprzez własne spojrzenie. 
W wykreowanych sytuacjach próbuję 
odnaleźć ułamki prawdy, które decy-
dują o sile wyrazu i wiarygodności.
inspiracje wypływają z refleksji po-
wstających z obserwacji świata i ludzi. 
Główny motyw moich zdjęć — czło-
wieka — postrzegam jako istotę 
uwikłaną w rzeczywistość zewnętrzną, 
a także zmagającą się z własnymi 
ograniczeniami, słabościami, dążenia-
mi i tęsknotami, z dylematami i po-
czuciem nieuchronności losu. 
Drugie źródło inspiracji to obrazy 
zapamiętane z przeglądanych od lat 
albumów, ścian galerii. mam poczu-
cie, że te pierwsze, dziecięce i świeże 
spotkania ze sztuką zostawiają naj-
mocniejsze ślady. 
potrzeba twórczości była we mnie od 
zawsze. Od kiedy pamiętam, szyłam, 
przebierałam się, tworzyłam sceno-
grafię do domowych teatrzyków, coś 
budowałam, lepiłam z gliny, tworzy-
łam lalki i bazgrałam w szkolnych 
zeszytach. Wykształcenie plastyczne 
pomogło mi w bardziej świadomym 
operowaniu formą.
fotograficznie jestem samoukiem. 
Początkowo przyglądałam się pasji 
ojca — pracy w amatorskiej ciemni. 

mONIKA JezUSeK
—
Zaczyna się od pomysłu w głowie
potem jest długa droga
do człowieka
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www.monalli.blogspot.com

http://monalli.blogspot.com/


Nie pamiętam olśnienia związanego 
z odkryciem fotografii, ona była obok 
od zawsze. Jako nastolatka dumnie 
nosiłam swój pierwszy „poważny” 
aparat, Zenit 12 XP, którym bardzo 
spontanicznie próbowałam doku-
mentować otaczającą rzeczywistość. 
Z czasem nabierałam coraz większej 
świadomości w budowaniu obra-
zu. Pojawienie się techniki cyfrowej 
było prawdziwą rewolucją. Tęsknię 
za fotografią tradycyjną, ale jedno-
cześnie fascynuje mnie nowa tech-
nologia, dostępna dla wszystkich, 
dająca nieograniczone możliwości 
kreacji twórczej. Jestem przekonana, 
że moja droga artystyczna potoczy-
łaby się zupełnie inaczej, gdyby nie 
to spotkanie. być może skupiłabym 
się na ceramice, rysunku czy grafice, 
które wciąż leżą w kręgu moich pasji 
„odłożonych na później”. 

FOtOGRAFiA POzWALA Mi  
SPełNiAć Się BARdzO WSzeCH-
StRONNie. 

—
Lubię być odpowiedzialna za obraz 
od początku do końca; od aranżacji 
scenerii, poprzez tworzenie strojów, 
rekwizytów, dobór modeli, wybór 
światła, kadrów, aż po ostatni etap, 
czyli obróbkę zdjęć. uczę sie głównie 
poprzez własne doświadczenia, co 
jest spójne z moją potrzebą niezależ-
ności twórczej.

poddanie się myślom, to najciekawszy 
etap. błądzenie po znanych i nieznanych 
ścieżkach wyobraźni daje mi poczucie 
nieograniczonej wolności. koncepcja jest 
najważniejsza. Istnieje wiele obrazów, 
które żyją we mnie właśnie w tej formie. 
Zbyt trudne do zrealizowania dziś, czeka-
ją na swoją kolej. 
jestem poszukiwaczką metafor. Chętnie 
posługuję się symbolem i groteską. bliski 
mi jest surrealistyczny sposób myślenia. 
Wykorzystuję luźne skojarzenia, czerpię 
z podświadomości, słucham podpowie-
dzi intuicji. 
lubię proste motywy i surową formę. 
Przekaz mieści się przede wszystkim 
w geście, spojrzeniu, wyrazie twarzy. 
Ogromną rolę odgrywa model, dodając 
swój własny pierwiastek i tym samym 
stając się współtwórcą obrazu. 

POdCzAS ReALizACJi WyKORzyStUJę 
BARdzO PROSte śROdKi. 

—
Cieszy mnie, gdy ten „papierowy świat”, 
okazuje się wiarygodny i poruszający.
Nie mam przepisu na dobre zdjęcie. 
Dostępność fotografii sprawia, że coraz 
trudniej poruszyć, zatrzymać odbiorcę 
na dłużej. wierzę w indywidualizm twór-
czy i autorską fotografię kreacyjną.
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Street 
Boxing 
academy 

Jakub Ociepa urodził się w Tychach na Śląsku, obecnie mieszka w Krakowie. 
ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Krakowską, pracował jako techno-
log, konstruktor, mistrz produkcji przemysłu samochodowego i kolejowego... 
Próbował również sił jako sprzedawca telefonów komórkowych i kasjer w hi-
permarkecie. W końcu, po wielu latach chodzenia z aparatem na ramieniu, 
odważył się spróbować sił jako zawodowy fotograf. 

Obecnie jest fotoreporterem krakowskiej Gazety Wyborczej, współpracuje 
z kilkoma agencjami fotograficznymi i  instytucjami. ma na koncie publikacje 
zdjęć w: Gazecie Wyborczej, Polityce, Wprost, uważam Rze, czy Newsweeku. 
Jest laureatem tegorocznego bZWbK Press Foto — 3 miejsce w kategorii Ży-
cie codzienne. 

www.jakubociepa.iportfolio.pl

http://www.jakubociepa.iportfolio.pl/
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Prezentowany cykl zdjęć przedstawia małych bokserów, członków szkółki bok-
su Street Boxing Academy, którzy w pewne niedzielne popołudnie uczest-
niczyli w ulicznej akcji promującej ich działalność. Akadamia ulicznego boksu 
została założona przez byłego członka kadry narodowej Ghany w boksie — 
Isaakę i sprzedawcę pamiątek- Samuela. Obydwaj wychowali się w portowej, 
biednej dzielnicy Accry — James Town — i wspólnie chcą pomagać obecnie 
mieszkającym tam dzieciom. Co miesiąc organizują pokazowe walki takie jak 
ta, podczas której mogłem zrobić te zdjęcia. W pokazach biorą udział dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat, które prezentują swoje umiejętności, a datki zebrane 
w czasie imprezy pomagają w finansowaniu zakupu sprzętu potrzebnego do 
prowadzenia treningów. 
Aby wzbogacić materiał do reportażu spędziłem z bokserami jeszcze trochę 
czasu, podczas którego mogliśmy się poznać. Co jakiś czas odzywam się do 
Samuela, aby pozdrowić chłopców i dowiedzieć się, jak sobie radzą w szkole 
i na treningach. Nie mogą uwierzyć, że Polska jest taka zimna i śnieżna, pod-
czas gdy u nich jest gorące lato.
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fot. łukasz Rzepka

maciej Grzybowski, urodzony się w 1980 roku, fotograf, operator 
obrazu. Absolwent PLSP im. Wojciecha Gersona w Warszawie i Wydziału 
Operatorskiego PWSFTviT im. Leona Schillera w łodzi. Fotografią 
zajmuje się od kilkunastu lat. Lubi książki i jazz. Rozmawia też z młodymi 
ludźmi o filmie, prowadząc zajęcia z przedmiotu Film w liceum 
plastycznym. 

www.maciejgrzybowski.com

http://www.maciejgrzybowski.com/
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Wszystko zaczęło się w liceum 
plastycznym w Warszawie. 
Zanim jednak się w nim znala-
złem, interesowałem się głównie 

malarstwem. Kiedy byłem już w liceum, to, co 
dotąd uwielbiałem robić, stało się w pewnym 
sensie przymusem. Nie za bardzo potrafiłem 
poradzić sobie z tym, że od teraz już muszę. 
Zadawane tematy, prace domowe, taki mło-
dzieńczy, trochę naiwny bunt. Od drugiej 
klasy mieliśmy w planie przedmiot Fotografia. 
Zajęcia prowadził nauczyciel, który wyznawał 
zasadę, żeby przede wszystkim nie przeszka-
dzać i nie zmuszać, a jednocześnie dla tych, 
którzy chcieli się uczyć, był bardzo pomocny. 
To bardzo pozytywnie na mnie podziałało. Ale 
przełomowy moment nastąpił wraz z pozna-
niem Jerzego mierzwiaka, który był powszech-
nie szanowanym belfrem w szkole, a — jak 
wiadomo — młodzież chce podważać autory-
tety. W takim właśnie klimacie odbyło się nasze 
pierwsze spotkanie. Tak się zaczęło, mimo 
niezbyt pozytywnego początku naszej znajo-
mości. Los chciał (może przeznaczenie), że pro-
fesor mierzwiak pojechał z moją klasą na letni 
plener malarski nad morze. Tam się bardziej 
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poznaliśmy; rozmowy o pracach trwały do póź-
nej nocy, dostawaliśmy świetne korekty. Ten 
plener był przełomowy dla wielu osób z mojej 
klasy. Choć już wtedy mało malowałem, za to 
cały czas fotografowałem; głownie portretowa-
łem kumpli w różnych sytuacjach. Po plenerze 
przyniosłem swoje zdjęcia do mierzwiaka, żeby 
o nich porozmawiać. I tak już zostałem w jego 
pracowni do momentu ukończenia liceum. Je-
rzy mierzwiak uczył malarstwa, ale czuł znako-
micie fotografię i spotkania z nim były dla mnie 
arcyważne, pewnie dlatego, że temat zmieniał 
się szybko z fotografii w rozmowę o człowieku 
i jego naturze.  
Potem były dwie próby zdawania do Szkoły 
Filmowej w łodzi, na Wydział Operatorski. 
I w końcu trzecia, udana. Decyzja, by tam 
studiować wyniknęła z kilku powodów. To 
była ciekawa, dobra szkoła ze świetną histo-
rią. A jeszcze będąc w liceum kupiłem kamerę 
i zacząłem nią filmować. Jak się ma 18-20 lat to 
krew buzuje w człowieku, a za pomocą kamery 
było mi wtedy łatwiej oddać gęstość atmosfe-
ry, tę intensywność relacji. moje studia w szko-
le filmowej to przede wszystkim spotkanie 
z profesorem Aleksandrem błońskim, profeso-
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rem Stefanem Czyżewskim i — to najbardziej 
wyczekiwane — z profesorem Jerzym Wójci-
kiem, który jest wybitnym operatorem obrazu 
i wielkim humanistą. Wiele mu zawdzięczam. 
Na jego wykłady chodziłem jeszcze długo po 
skończeniu studiów, a rozmowy z nim były 
wielką intelektualną podróżą.  
Podczas studiów cały czas fotografowałem. 
Duże wrażenie robiły na mnie fotografie mo-
jego serdecznego kolegi z roku, Pawła Kosiń-
skiego, który zmarł w tragicznym wypadku, 
gdy byliśmy na drugim roku studiów. To była 
fotografia dokumentalna, bardzo dojrzała, 
opowiadająca o fundamentalnych sprawach, 
przepełniona niepokojem i duchowością. Czas 
studiów to także poznawanie techniki i tech-
nologii, które były zawsze podporządkowane 
treści, a także godziny spędzone na poznawa-
niu klasyków fotografii. 
Od zawsze rozwijały mnie książki, tak jest 
i teraz. To masa przeczytanych książek, nie-
koniecznie związanych z fotografią (uwielbiam 
czytać kilka naraz). Podróże, te małe, lokalne, 
i te dalsze; obcowanie podczas nich z ludź-
mi. Te spotkania, obserwacje, rozwijają mnie, 
mówią mi, na co mam zwrócić uwagę w swojej 
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fotografii. Oczywiście cały czas inspirują wy-
stawy i książki z fotografią mistrzów, spotkania 
z nimi. brałem udział w warsztatach prowa-
dzonych przez Tomasza Tomaszewskiego, to 
był dziki pozytywny lot. Wielka, bardzo bogata 
przygoda, nadzwyczajnie rozwijająca i mobili-
zująca. Taki energetyczny kopniak. 

Rzeczywistość sama w sobie jest inspirująca. 
Ciekawym świata, łaknącym poznania, daje 
niezły wybór. moje przeżycia (jak to górnolot-
nie brzmi...), otoczenie — one mnie kształto-
wały i kształtują, osadzają się we mnie; z nich 
tak naprawdę wynikają moje fotograficzne 
wybory. To, na co zwracam uwagę, a na co nie. 
Książki, które czytam, jak wspomniałem, nie-
koniecznie związane z fotografią, często dają 
kierunek moim podróżom. Dorobek mistrzów 
(nie tylko fotografów) i ich postawy artystycz-
ne, ale to chyba każdy wie.

Odkąd pamiętam, wolałem być wśród kumpli, 
znajomych, tam, gdzie się działo, zamiast stać 
na przykład przy sztaludze w pracowni. Lubi-
łem, jak życie toczyło się wokół mnie. Realność 
sama w sobie jest niesamowicie odurzająca. 
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Fotografując, mogłem zatrzymać z niej coś dla 
siebie, jednocześnie realizując swoją pasję, 
być w środku. To mi odpowiadało. A że jestem 
sentymentalny, to dzięki fotografii też mi się 
łatwiej wspominało. Fotografia otwiera drogę 
do poznawania ludzi i obcowania z nimi, choć 
w jakimś sensie jest to przewrotne w moim 
przypadku, bo nie jestem wielce towarzyskim 
typem.

Wsłuchaj się w siebie, nie w otaczający Cię 
zgiełk. Otaczaj się jakością, a nie bylejakością 
(nie mówię o dobrach materialnych). bierz apa-
rat i fotografuj. I dużo czytaj, oglądaj. Znajdź 
też dla siebie dobre warsztaty — to przyspie-
szy Twój rozwój.
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www.pokochajfotografie.pl

Warsztaty Mokry Kolodion — edycja II
Na upał poleca się mokry kolodion…

Za nami kolejna edycja warsztatów mokrego 
kolodionu z Kasią Kryńską, które odbyły się 
w naszej ulubionej klimatycznej Czytelni Sztuki 
w Gliwicach. Cieszy nas, że dotarliście z odle-
głych zakątków Polski, cieszy nas Wasze zaan-
gażowanie i pomysły na portrety, cieszy nas, 
że mogliśmy Wam pokazać niezwykły świat 
kolodionistów. A najważniejsze, że powstały 
portrety, które stały się lustrem duszy. Zapra-
szamy do udziału w kolejnych edycjach i do 
krótkiej relacji.
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Pod cienką warstwą kolodionu
Kasia kalua Krynska

Fenomen techniki mokrego Kolodionu wynika 
z fascynacji tym, co nieoczywiste. Technika 
ta, odkryta przez Fredericka Scotta Archera 
w 1851 r., jest techniką bardzo wymagającą, 
a jej efekty bywają często nieprzewidywalne. 
Proces mokrego Kolodionu charakteryzuje 
się skomplikowaną recepturą chemiczną oraz 
długim czasem naświetlania. Na efekt końcowy 
ma wpływ wiele czynników. Ręczne oblewy płyt 
będące nośnikiem obrazu, odpowiednie pro-
porcje odczynników chemicznych i koniecz-
ność posiadania ciemni wydłuża i utrudnia 
proces.
Sięgając po technikę z początków fotografii 
w XXI trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego się 
to robi.

Obecnie technika mokrego Kolodionu prze-
żywa swój renesans, spotyka się z coraz więk-
szym zainteresowaniem. urzeka i fascynuje 
niezwykłą plastyką obrazu, ale równie ważnym 
czynnikiem jest cały rytuał powstawania zdję-
cia. Przygotowując się do wykonania zdjęć, 
trzeba opanować warsztat pracy z aparatem 
wielkoformatowym oraz kolejne etapy ciemni 
fotograficznej, jednocześnie nie zapominając 
o fotografowanym obiekcie. Dla osób począt-
kujących wszystko jest tu zaskoczeniem. Po-
jawiający się obraz na matówce wyświetla się 
do góry nogami. Kadrowanie i ostrzenie wy-
maga manualnej precyzji. Praca ze statywem 
może być ograniczeniem, ale otwiera też wiele 
nowych możliwości w kreowaniu obrazu z uży-
ciem długich czasów naświetlania.

Technika mokrego Kolodionu rządzi się swoimi 
własnymi prawami, uczy cierpliwości i pokory. 
Nauczyć się jej może każdy, lecz nie wystarczy 
opanować tajniki warsztatu. Wymaga czasu, 
zaangażowania i odpowiedniej wrażliwości.

W fotografii, chcąc uzyskać zamierzony efekt 
końcowy, wybiera się odpowiedni aparat, tech-
nikę czy rodzaj filmu. Pracując nad reporta-
żem, dobieramy sprzęt gwarantujący szybkość 
i precyzję. W portrecie czy krajobrazie ważny 
jest dobór odpowiedniej optyki. Natomiast po-
szukując indywidualnej formy wyrazu, sięgamy 
po techniki szlachetne, polaroidy czy aparaty 
otworkowe. Proces powstawania zdjęć spowal-
nia, powstaje w większym skupieniu, zmienia 
się również ekspresja obrazu. Wszelkie jego 
niedoskonałości stawiają ten rodzaj fotografii 
w opozycji do fotografii cyfrowej.

Na co dzień zalewani jesteśmy licznymi obraz-
kami, wymyślnymi reklamami i lukrowanym 
światem, podanym w perfekcyjnej formie. 
W technice cyfrowej nie ma miejsca na pomył-
kę czy nieprzewidywalność. Dążąc do perfekcji 
obrazu i idealnego odwzorowania rzeczywi-
stości, zatraca się to coś, co sprawia, że pod 
warstwą ziarna, prześwietlenia czy rozmytego 
obrazu, odnajdujemy bogactwo świata wy-
obraźni i możliwości interpretacji na wielu 
płaszczyznach.
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michał Mrozek
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mACIeJ KNAPA

Maciej Knapa • portfolio

Pochodzę z Kluczborka, na co dzień pracuję w urzę-
dzie miasta w Referacie Promocji, Rozwoju i Integra-
cji europejskiej. Od 10 lat zajmuję się także zawodo-
wo fotografią ślubną.

Podczas studiów o profilu plastycznym na Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, na zajęciach z fo-
tografii zacząłem doskonalić umiejętności, poznawać 
i tworzyć — tak zaczęła się moja przygoda z fotogra-
fią. Zafascynowało mnie, że fotografia cyfrowa daje 
niewiarygodnie dużo możliwości, jest dla mnie ideal-
nym medium. Rozwijam się, otwierając się na nowe 
doświadczenia, wciąż szukam i oglądam. Fotografia 
jest istotnym elementem mojego życia.

Inspirację czerpię z obserwacji świata, odczuć, wła-
snych doświadczeń, to bierze się z serca i duszy. To 
poczucie chwili. Fotografia jest dla mnie fascynują-
cym sposobem interpretacji świata. Na moją foto-
grafię niewątpliwie wpływ ma wieloletnie obcowanie 
z grafiką, rysunkiem i malarstwem. Obserwacja 
i analizowanie tysięcy obrazów, które po przefiltro-
waniu przez moją percepcję mają pewnego rodzaju 
odbicie w tworzonych przeze mnie obrazach foto-
graficznych.

www.maciejknapa.com

http://www.maciejknapa.com/
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Fotografia jest dla mnie najlepszym sposobem 
narracji. Szczególnie interesuje mnie technika fo-
tokolażu. Tworząc fotografie, zwracam uwagę na 
przekazanie odczuć oraz sposób ich przedstawienia. 
Komponowanie, mieszanie kształtów, barw w za-
mkniętej przestrzeni kadru, jest dla mnie próbą 
pozarzeczywistego spojrzenia na świat, dzięki czemu 
mogę kreować własny obraz świata na fotografii.

Interesują mnIe 
zjawIska dzIejące 
sIę na granIcy 
rzeczywIstoścI 
I wyobraźnI, trudne 
do klasyfIkowanIa, 
tajemnIcze, 
nIepokojące...
Technicznym środkiem realizacji moich fotokolaży 
jest obróbka graficzna, która pozwala modyfikować 
obraz i szukać wielu możliwości jego artystycznej 
kreacji. Pozwala ukazywać to, co jest niemożliwe 
w normalnym analogowym obrazowaniu lub jest 
bardzo trudne. Za pomocą aparatu filtruję otaczają-
cą mnie rzeczywistość.

bardzo ważne jest, aby fotograf wnikliwie obserwo-
wał otaczający go świat i za pomocą fotografii kre-
ował go według własnych emocji i własnej wyobraźni. 
Trzeba doskonalić warsztat, a w nadmiarze zdjęć 
w naszym otoczeniu potrafić wybrać to, co warto-
ściowe i inspirujące oraz wykształcić własny sposób 
wypowiedzi, własny styl.

Maciej Knapa • portfolio
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www.pokochajfotografie.pl

istanbul • relacja z warsztatów

zA NAMi KOLeJNA edyCJA WARSztAtóW W iStANBULe
Istanbul – jedno z największych miast na świecie, które z każ-
dym kolejnym krokiem zapewnia niezwykłe wrażenia. To cel 
naszej czerwcowej wyprawy - na warsztaty z maćkiem Nabrda-
likiem. Fotografowaliśmy od świtu do późnej nocy, delektując 
się zarówno widokami, jak i tureckimi specjałami kulinarnymi; 
zaglądaliśmy w każdy zakątek, wpraszaliśmy się do domów, aby 
jak najlepiej poznać miasto i mieszkających tam ludzi. Próbowa-
liśmy uchwycić na zdjęciach każdy swój własny, niepowtarzalny 
obraz Stambułu. Jak fantastyczne jest to miejsce, możesz prze-
konać się oglądając naszą wspólną historię na zdjęciach uczest-
ników warsztatów.

istanbul • relacja z warsztatów | michał mrozek

www.pokochajfotografie.pl
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eDYCJA X

Juror i gość specjalny: Maciek Nabrdalik

Jurorzy poprzednich dziewiewięciu edycji:

Rafał Milach marek Arcimowicz

uliczna bitwa fotograficzna

gliwice, 20 lipca 2013

dom
TemAT

Tomasz tomaszewski

Organizatorzy Sponsorzy nagród

Witold Krassowski

http://pokochajfotografie.pl/?p=4920
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augustyn bardian
zwycięzca bitwy

Nagrody za zdobycie I miejsca to:
• Wacom Intuos5 touch m
• Kata WS-606 Torba biodrowa
• 5 dowolnych wydruków w formacie A2 na 

drukarce epson w technologii Digigraphie®
• Zestaw 6 książek wydawnictwa helion
• Plecak National Geographic NGTb
• 13 sekcyjny monopod manfrotto mm294A3
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stefan Pietrykiewicz
III miejsce

Nagrody:
• Torba wodoszczelna Camera Amor Seattle Sling
• 20 powiększeń w formacie 30×45 od vertis

bartosz fatek
II miejsce

Nagrody:
• Wacom Intuos5 touch S
• Plecak National Geographic NGTb1
• Zestaw 5 książek wydawnictwa helion
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juror
PokochajFotografie.pl

zwycięzca bitwy

iii miejsce

ii miejsce
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9 —16 czerwca 2013

Fotografia pejzażowa uczy cierpliwości. Wybierasz 
kadr, ustawiasz aparat, zakładasz filtr, naciskasz 

spust wężyka i… czekasz. Potem próbujesz jeszcze 
raz, potem kolejny… Efekty zaskakują, więc cieszy 
już nie tylko piękny widok, ale i wspaniałe zdjęcie.

Podczas warsztatów z Pawłem Klareckim w Irlan-
dii odwiedziliśmy wiele uroczych miejsc, o których 
czasem nie wiedzieli nawet dobrze znający okolicę 
mieszkańcy. To był bardzo inspirujący czas — wy-
jątkowa grupa zapaleńców, piękna pogoda, nieza-

pomniane krajobrazy… Zresztą, zobaczcie sami. 

irlandia • relacja z warsztatów | Paweł Klarecki

www.pokochajfotografie.pl
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fotografii pejzażowej w Irlandii Północnej

http://pokochajfotografie.pl/
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zdjęcia uczestników
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Leszek Górski
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Bartosz Hryniewiecki
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Jacek Kadaj
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Piotr Koralewski
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 Maciej Kostyk
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Joanna Kręcisz
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Wojciech Kręcisz
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Adrianna Mercedes Lipiec-Lenc
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Małgorzata Lisiak
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Jarosław Partyka
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Beata Radwańska
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Karol Tracz
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Monika Viwegier
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Elżbieta Złakowska
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Michał Mrozek
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Syrop:
* 60 ml octu balsamicznego
* 120 ml wytrawnego sherry
* 2 łyżki brązowego cukru

MaSa:
* 250g mascarpone
* 250g białego sera typu quark
* 3 łyżki miodu
* 2 łyżki wytrawnego sherry
* szczypta mielonego różowego pieprzu

Pozostałe składniki:
* 10 podłużnych biszkoptów (savoiardi)
* wystudzony syrop balsamiczny
* masa serowa
* świeże czerwone porzeczki
* kilka kostek gorzkiej czekolady

tuż przed podaniem na wierzchu deseru 
ułóż porzeczki. Całość posyp okruchami 
z biszkoptów oraz startą czekoladą i po-
lej odrobiną syropu. 

smaCznego! |

www.table-table.blogspot.com

Wszystkie składniki umieść w małym rondelku, 
doprowadź do wrzenia gotuj na średnim ogniu 
przez około 15 minut, aż większość płynu odparuje, 
a reszta nabierze konsystencji syropu. Zestaw 
rondel z palnika i ostudź jego zawartość.

Mascarpone przełóż do miski. Dodaj serek i miód 
i wymieszaj łyżką. Dodaj sherry oraz pieprz 
i jeszcze raz dokładnie wymieszaj, aby masa 
była gładka i aksamitna.

Połowę biszkoptów połam na mniejsze kawał-
ki, a drugą połowę zmiel na drobne okruchy. 
Czekoladę zetrzyj na tarce na cienkie płatki 
i przygotuj 4 niewysokie szklanki. Na dno każ-
dej szklanki wsyp kawałki biszkoptów. Polej 
je syropem balsamicznym i rozłóż na nie po 
2 łyżki masy serowej. Na masie serowej ułóż 
obrane z szypułek porzeczki i posyp je startą 
czekoladą. Następnie dodaj łyżkę okruchów 
biszkoptowych, odrobinę syropu i kolejne 2 łyżki 
masy. Szklanki owiń delikatnie folią spożywczą 
i wstaw do lodówki na minimum 2 godziny. 

Lekkie tiRamisU z PoRzeCzkami

PostĘPUJ zgodnie z PRzePisem, zRÓB zdJĘCie deseRU i WYŚLiJ do nas, naJLePsze oPUBLikUJemY!
foto-kuchnia@pokochajfotografie.pl
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5 zasad, zamiast regulaminu

1. możesz zgłosić tylko jedno swoje 
zdjęcie

2. na zdjęciu musisz być Ty
3. nie ma znaczenia, jaką techniką wyko-

nasz autoportret — wszystkie chwyty 
dozwolone

4. bądź kreatywny/a, wyraź siebie i za-
skocz nas

5. baw się dobrze :)

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.09.2013 r.

15
Konkurs na 
autoportret
www.pokochajfotografie.pl
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wszystko za darmo 
jeśli jeszcze nie prenumerujesz — to na co czekasz? ;)) 

Prenumeruj za darmo, a zawsze na czas 
dostaniesz informację o najnowszym 
numerze. Przeczytaj, dlaczego zdaniem 
naszych kochanych Czytelników warto 
prenumerować PokochajFotografie.pl

Arkadiusz: PF to magazyn inny niż wszystkie 
istniejące. To nie elektroniczna dystrybucja 
i nie jego „darmowość” przesądziły o słusznym 
uznaniu, jakim się cieszy. Zadecydowała o tym 
jego forma i konsekwentnie przestrzegana 
idea. Po pierwsze i najważniejsze: Pokochaj 
Fotografię INSPIRuJe. Inspiruje do fotografo-
wania, inspiruje do tworzenia. Lektura każde-
go kolejnego numeru PF nakręca pozytywnie 

www.pokochajfotografie.pl

i motywuje do rozwoju fotograficznego. maga-
zyn z premedytacją pomija techniczny aspekt 
fotografii – skupia się na efektach naszej pasji 
– fotografiach. Nie sugeruje jednej możliwej 
drogi, nie proponuje łatwych rozwiązań. Poka-
zuje natomiast jaką fotograficzną ścieżkę ob-
rali inni. możemy ich naśladować, ale możemy 
również spróbować odszukać własną drogę. 
Wydaje mi się, że do tego właśnie zachęca 
Pokochaj Fotografię. Po drugie udowadniacie, 
że profesjonalna forma czasopisma może 
być wynikiem prawdziwej pasji a nie wsparcia 
reklamodawców. Staranny dobór materiału 
oraz stonowany klasyczny layout dopełniają 
się wzajemnie i nie pozostawiają wątpliwości 
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co do świadomości artystycznej autorów PF. 
Podsumowując. Nie wierzę, że istnieje choćby 
jeden wrażliwy artystycznie czytelnik, który 
pozostał obojętny na walory czasopisma. Nie 
pozostawia one wyboru: Pokochasz Fotogra-
fię.

Agata: Podobno tak to jest, że książki mówią 
bardziej o autorze niż przedmiocie opisywa-
nym. Z fotografiami jest podobnie. Więc pre-
numeruję dla fotografii, dla ich autorów, dla 
pomysłów. Po łyk inspiracji, odrobinę fantazji 
i by za tym wszystkim, znaleźć jakoś czas by 
zacząć coś nowego. I z najprostszego powo-
du, bo kocham fotografię. I kocham, gdy ktoś 
potrafi zawrzeć w nich coś więcej niż obraz. 

łukasz: PokochajFotografie.pl to wydawałoby 
jeden z kilku polskich magazynów interneto-
wych o fotografii, ale najbliższy czytelnikom 
– tutaj są uwzględniane nasze uwagi, tutaj or-
ganizowane są atelier i fotograficzne konkursy, 
tutaj możemy opublikować swoje autoportre-
ty. można się poczuć współtwórcą, a nie tylko 
obserwatorem. Czyli tak naprawdę z niczego 
innego jak z próżności, bo to bardzo przyjem-
ne uczucie ;)

Paulina: Prenumerata pozwala mi cieszyć się 
Fotografią razem z innymi, którzy rozkochali 
się w niej na dobre. moja przygoda z Fotogra-
fią trwa już kilka lat i były momenty, w których 
myślałam sobie: „nie, to nie dla mnie, gdzie ja 
się pcham z tym swoim starym gratem” – aż 
do momentu, gdy znalazłam się na tej stronie. 
Ten magazyn jest jak motor, który napędza do 
działania i pcha w coraz to nowe pomysły. Jest 
napełniony optymizmem, który zaraża wszyst-
kich, którzy się w niego zagłębią. Szczególnie 
dla mnie jest ucieczką od szarej codzienności. 
Sprawia, że Fotografia staje się czymś wyjątko-
wym, magicznym :) 

Filip: Dlaczego? Dzięki temu magazynowi 
nauczyłem się postrzegać inaczej fotografię – 
nie tylko jako zapis pikseli lub kropli tuszu, lecz 
to, co z nich płynie. Ich duszę. Spowodowało 
to, że zacząłem się bardziej zastanawiać nad 
swoimi zdjęciami i tym, co chcę za ich pomocą 
przekazać. urzekł mnie również sposób pisa-
nia. Nie ma typowo technicznych pierdół.  
W dodatku świetne i naturalne zdjęcia, zapie-
rające czasem dech w piersiach. Z niecierpli-
wością czekam na kolejny numer, i liczę, że 
będzie tak samo dobry bA! nawet lepszy niż 
poprzednie. :)

Michał: Prenumeruję Pokochaj Fotografie od 
samego początku dlatego, że – w przeciwień-
stwie do natłoku kolorowych gazet z ,,foto” 
w tytule – Wy naprawdę piszecie o Fotografii, 
a nie o dyrdymałach czy zabawkach. Artykuły 
są poważne, co nie znaczy, że trudne. Wywiady 
prawdziwe, a całość okraszona dużą ilością 
niezmiernie ciekawych, dobrych i inspirujących 
zdjęć. Pokochaj Fotografie to idealna rzecz na 
długie przerwy na uczelni, czy też nudne wy-
kłady. Cztery ( i daj boże więcej !) numery, do 
których chce się wracać raz po raz. Ponadto 
idealnie wpasowuje się w mój monitor zamie-
niając komputer w prawdziwą galerię. Dzięki 
Wam znów chcę fotografować.

ewelina: Fotografia jest moją jedyną pasją, 
w którą wkładam całą swoją duszę i serce. 
Dlatego, by się doskonalić, zaczęłam szukać 
poradników, stron internetowych o tej tema-
tyce. Przez przypadek odwiedziłam „Pokochaj 
Fotografię”. Z ciekawości pobrałam jeden 
z numerów kwartalnika i zostałam mile zasko-
czona. Publikacje w nim zawarte, wzbogacone 
interesującymi fotografiami, szybko mnie wcią-
gnęły. W tym magazynie podoba mi się jego 
powszechność i łatwy dostęp oraz że każdy, 
czy to amator, czy profesjonalista, może tu 

znaleźć coś dla siebie. Prezentuje także do-
robek uznanych artystów fotografików, dzięki 
którym można wyciągnąć naukę dla siebie. 
Otwiera nam okno na świat, inspiruje, pobu-
dza do działań. pozwala poznawać i analizo-
wać aktualne tendencje w fotografii. Dla mnie 
są to wystarczające powody, by prenumero-
wać kwartalnik.

Monika: Zauroczyło mnie podejście autorów 
– fantastycznie pozytywne i nieziemsko inne. 
Ośmielę się powiedzieć, że to dzięki Pokochaj-
Fotografie.pl aparat stał się dla mnie przewod-
nikiem i nauczycielem. PokochajFotografie.pl 
pojawił się w, jak do tej pory, jednym z najgor-
szych momentów w moim życiu, z którym do 
końca poradzić nie potrafię sobie do dziś ;-). 
Pojawił się z projektem 365. Niby nic, a zmie-
niło w mojej głowie wszystko. Narodziło się 
mnóstwo szalonych projektów, nadało sens 
i utrzymuje, żeby nie zwariować. Z namięt-
nością oglądam kolejne fotki, doczekać się 
nie mogę następnej strony, podziwiam zapał 
i zazdroszczę pomysłu. Dlaczego prenumeruję 
PokochajFotografię.pl? bo jest nitką, która sca-
la każdą moją komórkę, a działa jak balsam.

Aleksandra: magazyn PokochajFotografię.
pl prenumeruję, ponieważ jest wykonany ze 
smakiem i gustem, można popodziwiać prace 
amatorów i profesjonalistów. Dla mnie osobi-
ście sprawia, że patrzę na świat coraz bardziej 
drobiazgowo, dzięki czemu zauważam rzeczy 
kiedyś dla mnie niezauważalne. Ponad to, licz-
ne projekty jakie prowadzą autorzy magazynu 
pozwalają rozwijać się każdemu, kto w mini-
malnym stopniu jest zainteresowany tym kie-
runkiem w sztuce. A kolejnym dużym plusem 
jest to, że jest zupełnie darmowe :)

Karolina: uważam, że jest to najciekawsza 
gazeta poświęcona fotografii na rynku, bardzo 

inspirująca, poszerzająca horyzonty, dzięki niej 
mogę poznać bliżej nie tylko pracę, ale i same-
go twórcę, dla mnie to niesamowita „podróż” 
i to najbardziej mnie wciąga. Wasze warsztaty 
są magiczne i widać, że mają niemal rodzinną 
atmosferę, to wszystko razem łapie za serce 
i nie pozwala już o was zapomnieć... mam 
nadzieję, że kiedyś będę mogła uczestniczyć 
w waszych warsztatach i poznać to wszystko 
od zaplecza, byłoby fantastycznie...

wszystko za darmo 
więc jeśli jeszcze nie prenumeru-
jesz — to na co czekasz? ;)) 
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