
NR 20 • 2015

TELEWIZJA 
fotograficzna

House of Retouching
Rozmowa z polskimi 
mistrzami retuszu

Ben Hopper 
Piękne, brzydkie 
i naturalne
felieton 
Sary Marondel

Krzysztof Gadomski 
& Tomasz Kozakiewicz

Inspirujące programy, 
dzięki, którym otworzysz 

szeroko oczy

Tomasz Böhm

Wiktor Franko

Leszek Górski

Adam Kokot

Anita Kulon

Zygmunt Novak

Alicja Zmysłowska

Maria Anna Zubowicz



dla ludzi o wyjątkowych sercach

Bardzo często jestem pytany o to, jaki aparat warto kupić. Zresztą 
jestem pewny, ze każdy z Was w swoim życiu chociaż raz usłyszał od 
znajomych czy rodziny takie pytanie. A tych pytań jest dużo więcej: 
jaki wybrałbyś obiektyw, statyw, jaki filtr, jaki program, jakie książki 
czytasz, jakie warsztaty polecasz, od kogo się uczyć, jak się uczyć, 
co... jak... Aż dzwoni w głowie, chociaż nie ma w tym nic złego. Każdy 
chciałby wiedzieć, jak robić dobre zdjęcia i co powoduje, że podobają 
się innym.

Zresztą, kto z Was nie chciałaby poznać tej magicznej formuły? Nie 
będę przeciągał i powiem wprost: nie ma na to żadnej cudownej re-
cepty. Ci wszyscy, którzy jej poszukują, tak naprawdę boją się samo-
dzielnie myśleć. Męczą się naśladując to, co wielu fotografów robi  
w sposób naturalny. A wystarczy znaleźć to w sobie.

Podkreślamy często, że Magazyn PokochajFotografie.pl powstał dla 
ludzi o wyjątkowych sercach. Za tymi słowami kryje się wiele zna-
czeń. Dla mnie ta wyjątkowość to odwaga, mądrość i wielka pasja do 
fotografii. Pamiętajmy, że zanim staniemy się dobrymi fotografami, 
powinniśmy przede wszystkim starać się być dobrymi ludźmi.

Z tym przesłaniem zostawiam Was z najnowszym, 20-tym już wy-
daniem Magazynu PokochajFotografie.pl z nadzieją, że znajdziecie 
w nim inspirujące felietony, wywiady i portfolia ludzi o wyjątkowych 
sercach, którzy pokochali fotografię. I mam nadzieję, że czuć to na 
każdej kolejnej stronie =)

Michał Mrozek 
pomysłodawca i redaktor naczelny
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Piękne, brzydkie i naturalne
Sara Marondel

BEN
HOPPER

KIEDY POJAWIA SIĘ PROBLEM, LUBIMY MIEĆ 
JAKIEGOŚ KONKRETNEGO WINNEGO, ŻEBY 
MÓC NA NIEGO NAKRZYCZEĆ I ZBUDOWAĆ 
ILUZJĘ, ŻE COŚ W TEJ SPRAWIE ZROBILIŚMY, 
ALBO PRZYNAJMNIEJ ZNALEŹLIŚMY KOGOŚ, 
KTO POWINIEN. ZA POWÓDŹ OSKARŻYMY 
PREMIERA, ZA KRYZYS – BANKIERÓW, A ZA 
ANOREKSJĘ – PHOTOSHOPA.

www.therealbenhopper.com
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Prawda jest oczywiście znacznie bardziej 
skomplikowana, ale prosta wizja świata z ja-
snym podziałem na dobro i zło kusi nas prze-
cież od dziecka. Photoshop w roli chłopca do 
bicia sprawdza się idealnie – wystarczy znaleźć 
mniej lub bardziej profesjonalne zdjęcie, mniej 
lub bardziej niezgrabnie wyretuszowane, 
i opatrzyć tytułem „wpadka Photoshopa”. Tak 
jakby program do edycji zdjęć mógł popełniać 
błędy i być za nie oskarżanym.

Jednak to, że narzekania na Photoshopa są 
nieporadne i niewłaściwie adresowane, nie 
znaczy, że nie ma problemu. Problem jest, ale 
w tym, jak wyobrażamy sobie piękno. W ostat-
nich latach tak bardzo je ograniczyliśmy, że 
robi się nie tylko nudne, ale i niedorzeczne. 
Skoro wszyscy lubimy różne rzeczy, dlaczego 
na billboardy i okładki magazynów różnorod-
ność wkrada się tak mozolnie?

Oczywiście i to się powoli zmienia. Niedaw-
no media obiegła informacja o tym, że Tess 
Munster podpisała kontrakt z jedną z waż-
niejszych mainstreamowych agencji modelek 
MiLk. Wywołało to międzynarodową sensację, 
ponieważ Tess Munster ma 165 centymetrów 
wzrostu i waży 118 kilo. Coraz częściej okazuje 
się też, że bycie niepełnosprawnym nie musi 
stać na drodze do kariery. Potwierdza to hi-
storia Alexa Minsky’ego, weterana, który na 
wojnie stracił nogę, a teraz reklamuje bieliznę. 
I to tylko dwa przykłady na to, że i w tej branży 
w końcu zachodzą zmiany.

Mimo że powoli zaczynamy mieć powody do 
optymizmu, wciąż mamy wiele do zrobienia. 
Modelki i modele o „niestandardowej urodzie” 
to rzadkość, a problem branży z różnorod-
nością jest oczywisty (Rihanna jest pierwszą 
czarnoskórą „twarzą” domu mody Dior, któ-
ry powstał przecież prawie 70 lat temu). Jeśli 
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mainstream nas nudzi i oczekujemy czegoś 
bardziej radykalnego, na szczęście mamy in-
ternet. I magazyn Pokochajfotografie.pl, dzięki 
któremu właśnie oglądacie zdjęcia Bena Hop-
pera z jego projektu „Natural Beauty”.

Jak deklaruje sam autor, „Natural Beauty” to 
forma protestu: „Od prawie stu lat przemysł 
modowy przeprowadza na nas pranie mózgu, 
zachęcając do golenia”. Dlatego właśnie zro-
dził się pomysł na zdjęcia z modelkami ekspo-
nującymi swoje włosy pod pachami. „Kontrast 
pomiędzy potocznym, «modnym» rozumie-
niem kobiecego piękna a surowym, niekon-
wencjonalnym spojrzeniem na kobiece włosy 
pod pachami, intryguje i zmusza do dyskusji”, 
twierdzi fotograf.

Pierwsze zdjęcia miały premierę na stronie 
The Huffington Post w zeszłym roku, ale Ben 
Hopper zaczął je robić siedem lat wcześniej. 
„Zajęło mi lata zanim byłem zadowolony 
z efektów, to zabawne. Wolałem poczekać, aż 
będę w stu procentach usatysfakcjonowany.” 
Przed swój obiektyw zaprosił modelki, aktorki, 
projektantki, koleżanki. Większość z nich za-
puściła włosy pod pachami specjalnie w tym 
celu. Jedna z nich, jak opowiada Hopper, była 
tak zdegustowana tym procesem, że finalnie 
zrezygnowała z udziału w sesji.

Londyński fotograf przyznaje, że chce szoko-
wać, zmusić do zadania sobie pytania, dlacze-
go kobiece włosy pod pachami wywołują u nas 
takie obrzydzenie. Utrzymane w czarno-bieli, 
pozbawione „rozpraszaczy” zdjęcia skupiają 
uwagę na przekazie. „Nie chcę powiedzieć, że 
kobiety powinny zapuścić włosy pod pachami” 
– przyznał dla The Huffington Post – „Myślę 
tylko, że to jest jakaś możliwość i ludzie nie 
powinni z niej rezygnować. Chcę tylko, żeby 
się nad tym zastanowili.”
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Ponieważ Hopper podejmuje tematykę w spo-
sób radykalny, bezkompromisowy, można mu 
zarzucić, że potencjalnie może spowodować 
odwrotny efekt. Oburzenie, które stara się wy-
wołać, może utwierdzić ludzi w przekonaniu, 
że włosy pod pachami są i pozostaną niestan-
dardowe, a przez to w jakiś sposób i wbrew 
nazwie projektu właśnie nienaturalne. Trud-
no przypuszczać, by projekt mógł wyjść poza 
ramy eksperymentu i doprowadzić do jakiejś 
realnej zmiany społecznej, nie sądzę nawet, 
by fotografowane kobiety kontynuowały nie-
golenie. Zresztą sama nazwa projektu jest dla 
mnie problematyczna i zdaje się sugerować, 
że piękno włosów pod pachami wynika z ich 
bycia „naturalnym”, cokolwiek miałoby to 
właściwie oznaczać, a nie po prostu pięknym. 
I choć sam Hopper przyznaje, że lubi włosy 
pod pachami, to jednak surowa estetyka, na 
którą się zdecydował, w połączeniu z nazwą 
powodują, że zdjęcia nie tyle mówią o pięknie, 
co o naturalności właśnie. Ostatecznie projekt 
„Natural Beauty” przypomina bardziej przejaw 
znanej artystom (naturalizm!) fascynacji brzy-
dotą niż alternatywne spojrzenie na piękno. 
Chyba że brzydota jest właśnie jedyną alter-
natywą dla piękna?

Mimo pewnych wad „Natural Beauty” Bena 
Hoppera to projekt ważny, bo wywołujący 
dyskusję. Jest surowy w wyrazie, ale mimo 
wszystko z większym potencjałem do wywo-
łania zaintrygowania niż obrzydzenia. W do-
datku trudno odmówić Hopperowi dobrego 
oka, a zdjęcie przedstawiające Emilię Bostedt 
wywołało sensację w mediach społecznościo-
wych, dlatego że udało mu się być i kontro-
wersyjnym, i możliwym do zaakceptowania. 
Całkiem nieźle panie Hopper i oby tak dalej!

Sara Marondel
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HOUSE OF RETOUCHING

HIGH END RETOUCHING

ZAPRASZAMY DO ROZMOWY Z KRZYSZTOFEM GADOMSKIM 
I TOMASZEM KOZAKIEWICZEM, ZAŁOŻYCIELAMI NAJSŁYNNIEJSZEGO 

W POLSCE (GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ RETUSZU ANGIELSKIEJ RODZINY 
KRÓLEWSKIEJ) STUDIA HOUSE OF RETOUCHING.

Rozmawiał: Michał Mrozek

Sol Campbell
—
by Jason Bell

www.houseofretouching.com
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Kate Beckinsale
—

by Jason Bell

Jak powstała firma House of Retouching? 
Jak to się wszystko zaczęło?

Tomasz Kozakiewicz: Wszystko zaczęło się 
na schodach Krzysia domu, a może jeszcze 
wcześniej, parę lat wcześniej, kiedy spo-
tkaliśmy się na Alei Grottgera w Krakowie, 
gdzie ja pracowałem w komercyjnym studiu 
fotograficznym, a Krzysiek w agencji rekla-
mowej. Ponieważ obie firmy bardzo blisko 
współpracowały, często mieliśmy okazję 
pracować razem, a w pewnym momencie 
pracowaliśmy nawet w tym samym lokalu. 
Tak się poznaliśmy i gdyby nie to, House of 
Retouching nigdy by nie powstało.

Sam pomysł na stworzenie studia postpro-
dukcyjnego zrodził się po moim powrocie 
z Nowego Jorku, gdzie miałem okazję pod-
glądać fotografów na najwyższym poziomie. 
Niektórzy z nich jeszcze używali klisz, ale 
spora część przeszła już na przystawki cy-
frowe. Królowały Phase One oraz Leaf. Tam 
też zaprzyjaźniłem się z paroma japońskimi 
fotografami wykorzystującymi nowe cyfrowe 
narzędzia do granic możliwości. To ich inno-
wacyjność i wplecienie postprodukcji w sam 
proces robienia zdjęć otworzył mi oczy na 
kierunek rozwoju fotografii w najbliższych 
latach.

Po powrocie do Polski postanowiliśmy 
z Krzysztofem spróbować swoich sił w re-
tuszu i tak się wszystko zaczęło…

Jak uczyliście się retuszu? Jak Waszym 
zdaniem należy się do tego zabrać?

tk: Uczyliśmy się na swoich błędach. Tak se-
rio to szukaliśmy w sieci, w podręcznikach, 
rozmawialiśmy z innymi ludźmi i potem 
z tych wycinków sami zaczęliśmy w ogniu 
zleceń tworzyć swój własny system. Nasza 
metodologia to de facto efekt naszych nie-
ustannych sporów co do właściwych metod 
do każdego z wielu etapów obróbki zdjęć, 
które toczyliśmy przez wiele lat.

Jeśli miałbym coś poradzić komuś, kto chce 
wytworzyć sobie swój własny system, to po-
wiedziałbym dwa słowa: prostota i rzeczywi-
stość. Prostota, ponieważ wygląda na to, że 
najlepsi postproducenci na świecie używają 
dość prostych metod. Może nie prostych 
dla początkujących, ale jak na możliwo-
ści komplikacji, jakie daje photoshop, są 
to proste metody. Ważne jednak, aby je 
bardzo dobrze znać i posługiwać się nimi 
intuicyjnie. To daje wolność w wyrazie tego, 
co chce się osiągnąć. Druga ważna zasada, 
czyli rzeczywistość, dlatego że największym 
błędem początkujących adeptów jest two-
rzenie grafiki komputerowej ze zdjęć, odre-
alnianie zdjęć zamiast wydobywania z nich 
ich piękna i potencjału.

Krzysztof Gadomski: Jak Tomek powiedział, 
nie była to łatwa droga, ale to strona tech-
niczna tego „medalu”. Aby wiedzieć jak to 
zrobić, trzeba jeszcze wiedzieć co trzeba 
lub chce się zrobić, a to nie lada problem, 
szczególnie na początku drogi. Dla mnie 
bardzo pomocny był i nadal jest tzw. feed- 
back fotografa. Dzięki temu wiem, na co 
zwraca uwagę, a tym samym i ja powinie-
nem, wówczas przy następnej sesji rozu-
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miemy się już dużo lepiej, a z niektórymi 
nawet już bez słów. Tak więc drugim klu-
czem moim zdaniem, obok tego techniczne-
go, jest właściwa analiza obrazu, tylko wte-
dy uda się wydobyć i wzmocnić potencjał 
zdjęcia.

Na czym polega retusz – jakie są dzisiaj 
trendy?

kg: Kiedyś starałem się być na czasie i wie-
działem, jakie były aktualne trendy w foto-
grafii, teraz już tego nie kontroluję. Rzadko 
przeglądam style czy klimaty, by nie pró-
bować nawet podświadomie kogoś naśla-
dować. Chociaż – jak wiemy – nie wynika to 
tylko z postprodukcji, ale z tego, jak zdjęcie 
już zostało zrobione. Nawet, gdy tworzymy 
style w naszym studiu, przeglądam tylko 
referencje klienta. Nie patrzę, jakie przygo-
towuje Tomek, opracowuję swoje propo-
zycje, zgodne z tym, co ja czuję patrząc na 
to zdjęcie. Dopiero potem patrzę na całość 
i wtedy przychodzi czas na wysłanie naszych 
styli do klienta. Wtedy też często okazuje 
się, że mamy dość zbieżne pomysły, więc 
dokonujemy selekcji przed wysłaniem.

tk: Sam retusz to dla nas usuwanie lub 
dodawanie elementów, to prace bardziej 
kosmetyczne. Postprodukcja natomiast 
to całościowy proces obróbki zdjęcia, od 
koncepcji, która często rodzi się w głowie 
fotografa nim jeszcze naciśnie migawkę, po 
końcowy plik czy wydruk.

Trendy zmieniają się co roku wraz z modą, 
ale i zmianami technologicznymi. Nie da 

Christopher Biggins
—
by Jason Bell
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się ukryć, że technologia również ma duży 
wpływ na to, co i jak się robi. Z jednej stro-
ny słyszymy wiele głosów o powrocie do 
naturalności i bardziej klasycznego kanonu 
fotografii, a z drugiej wielkie rzesze młod-
szego pokolenia, które tak przywykły do 
ulepszonej rzeczywistości, nawet nie zauwa-
żają bardzo mocnych ingerencji. Sądzę, że 
nie ma jednego trendu. Jest ich wiele, a rolą 
postproducenta jest dostosowanie się do 
swojego klienta lub wytworzenie własnego 
stylu na tyle wyrazistego, że będzie takim 
mini trendem.

Opowiedzcie o swoim najtrudniejszym, 
najciekawszym i najdziwniejszym 
zleceniu...

kg: Myślę, że ciężko jest oddzielić najtrud-
niejsze od najciekawszych, bo im trudniej-
sze, tym wydaje się ciekawsze ;) Pewnego 
razu mieliśmy na zdjęciu zmienić aparat 
tak, aby jego marka nie była rozpoznawal-
na, czyli tak naprawdę musieliśmy stworzyć 
nowy aparat, który był na pierwszym planie. 
Po zrobieniu WIELKICH oczu, wyrzuceniu 
z siebie dość inteligentnego “yyy…”, zaka-
saliśmy rękawy i podzieliliśmy się z Tom-
kiem zadaniem. On zajął się korpusem, 
a ja obiektywem. Muszę zaznaczyć, że to, 
co robimy, zawsze musi mieć jakość fo-
tograficzną, nie graficzną. Tworzyliśmy go 
długo i wysyłając po raz pierwszy do oceny 
fotografowi byliśmy spięci, jaka będzie jego 
opinia. Odpowiedź była krótka „chciałbym 
taki mieć, LOL“. Inna sytuacja wydarzyła 
się jeszcze na początku, gdy nie siedzieli-
śmy z Tomkiem koło siebie, on miał swój 

stały etat a ja swój, House rodził się, szkolił 
i doskonalił nocami. Byliśmy z Tomkiem 
w stałym kontakcie, wspieraliśmy się i opi-
niowaliśmy przez iChat, jednak tej nocy 
było inaczej. Stanęliśmy przed wyjątkowym 
zadaniem. Na zdjęciu przy stole siedziała 
rodzina, jedna z osób opierała się o stół 
i zasłaniała całą zastawę przed sobą. Foto-
graf chciał, by osoba ta się wyprostowała 
i odsłoniła stół przed sobą. Stwierdziłem, że 
to niemożliwe bez dodatkowego materiału 
zdjęciowego, na co Tomek i ten fotograf 
odparli „ dasz radę“ i zostawili mnie z tym 
problemem. Byłem przerażony, godzina 
trzecia w nocy, ledwo widzę, gotowe musi 
być na rano, a ja nie miałem pojęcia jak to 
zrobić. Wreszcie po prostu to narysowałem, 
po czym otrzymałem lakoniczny komentarz 
od fotografa: „mówiłem, że dasz radę“.

Takie małe sukcesy bardzo podbudowują 
i motywują, choć okupione były nerwami 
i wieloma nieprzespanymi nocami. Dzięki 
nim jednak bardzo rozbudowuje się wy-
obraźnia i wnikliwa obserwacja otoczenia, 
żeby to wszystko pasowało i nie odciągało 
wzroku, oraz przede wszystkim miało nadal 
jakość fotografii.

Inną bardzo ciekawą dla mnie serią były pla-
katy dla Royal Opera House. To jedno z mo-
ich ulubionych zleceń, spore wyzwanie pod 
kątem montażu, piękne koncepcje i niesa-
mowita plastyka, efekt ostateczny do dziś 
budzi uśmiech na mojej twarzy. Natomiast 
jedną z tych bardziej kosmicznych próśb 
było usunięcie rusztowania z wieżowca, na 
którym była jeszcze siatka maskująca. Nie 

Brendan Coyle
—

by Jason Bell
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było ani jednego fragmentu niezasłoniętego 
budynku, więc nawet nie wiedzieliśmy jak 
on wygląda. Nie podjęliśmy się tego wyzwa-
nia, ku wielkiemu zdziwieniu fotografa.

Zdjęcia pary królewskiej autorstwa 
Jasona Bella obiegły cały świat. Jak to 
się stało, że braliście w tym udział? Jak 
wyglądała praca (poza tym, że szybko)?

kg: Księżna Kate była na wystawie Jasona 
Bella „An English Men in New York” w Na-
tional Portret Gallery. Wystawa musiała na 
niej zrobić wrażenie, bo zapamiętała Jasona 
i wybrała go w tym ważnym dla jej rodziny 
momencie. Wszystkie zdjęcia z tej wystawy 
przeszły przez nasze studio, wiec nieśmia-
ło dodam, że mieliśmy w tym swój wkład, 
bo gdyby postprodukcja wtedy zawiodła, 
księżna nigdy nie zwróciłaby uwagi na tego 
bardzo utalentowanego fotografa. Wie-
dzieliśmy że, sesja będzie tajna, ale kim 
mają być osoby uchwycone w obiektywie 
JB dowiedzieliśmy się dopiero jakiś tydzień 
wcześniej. Oczywiście był wulkan radości, 
bo zdawaliśmy sobie sprawę, że właśnie za-
pisujemy się w historii fotografii, ale również 
pojawił się stres. Szybko jednak otrząsnęli-
śmy się i podeszliśmy do zdjęć tak samo jak 
zawsze, z wnikliwą analizą i drobiazgowym 
pietyzmem.

Od samego początku przyjęliśmy z Tom-
kiem zasadę, że jeśli podejmujemy się 
zadania, to zawsze dajemy z siebie 100% 
możliwości. Nie uzależniamy zaangażowania 
w sesję ze względu na jakość materiału, fo-
tografa, osoby uwiecznionej czy też budże-

Royal Christening 2013 
Prince William, Kate Middelton, Prince George
—
by Jason Bell
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Royal Christening 2013
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by Jason Bell
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tu. Gdy więc otrzymaliśmy materiał, chwilkę 
nam zajęło, nim wszystko sobie obejrze-
liśmy, poznaliśmy się z rodziną królewską 
niemalże osobiście. Często mam takie 
dziwne wrażenie, jakbym stał tam na planie, 
jakbym naprawdę spoglądał im w oczy. Aż 
chce się powiedzieć „Dzień dobry królowo 
i księżno Kate, jak się miewacie w tym waż-
nym dla Was jak i dla nas dniu?” :) Myślę, że 
to magiczne uczucie zawdzięczam fotogra-
fowi, a przede wszystkim jego talentowi.

Dlaczego tak wielu fotografów ma 
problem z kolorem? Co takiego trudnego 
jest w przygotowaniu poprawnego 
kolorowego zdjęcia?

tk: Kolory to chyba najbardziej subiektywna 
składowa zdjęcia. Ilość możliwych kolory-
tów, odcieni, półcieni, zafarbów, nasyceń, 
gradacji, jest tak nieskończenie wielka, iż nie 
sposób nawet ogarnąć tego, co aktualnie 
jest popularne. Sprawia to jednocześnie, 
że często kolorystyka jest jednym z głów-
nych wyznaczników stylu fotografa. Jest 
ona jednocześnie najbardziej subiektywną 
składową, co sprawia, że ciężko jest krytyko-
wać kogoś za złą kolorystykę. Przecież jeden 
człowiek może być nią zachwycony, a drugi 
uzna ją za fatalną, więc jak ustawić kolory, 
aby podobały się ogółowi? Okazuje się, że 
mimo iż wszyscy mamy inną percepcję ko-
lorów, poprzez wariacje w konstrukcji oka, 
układu nerwowego i mózgu oraz następnie 
edukację artystyczną, jednak można znaleźć 
kanony, które większość ludzi uznaje za 
piękne. To oczywiście klasyka je wyznacza, 
malarstwo jest tu chyba najlepszym źró-

Top Model
—

by Ram Shergill

Weronika Rosati
—
by Randall Slavin
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dłem. Drugim oczywiście natura. I wydaje 
mi się, że to właśnie naturalność, dbałość 
o oddanie na zdjęciu poczucia bycia w rze-
czywistości, którą zdjęcie przedstawia, stało 
się inspiracją do takich kolorystyk, jakie 
widzieliśmy w takich filmach jak Incepcja 
czy Lucy. Filmy natomiast często wpływają 
na fotografię i fotografów. Color grading 
w branży filmowej gra wielką rolę i powodu-
je, że aplikacje do wywoływania RAWów, jak 
np. Capture One, rozwijają paletę narzędzi 
do tworzenia w coraz łatwiejszy sposób co-
raz bardziej ciekawych palet barwnych.

Jakich fotografów najbardziej 
podziwiacie i chlelibyście z nimi 
współpracować?

tk: Dla mnie są to portreciści i fotografo-
wie mody. Takie osoby jak Mario Testino, 
Mert and Marcus czy Annie Leibovitz. Moim 
zdaniem ich prace łączy ich malarskość. 
Mert i Marcus oczywiście są nieraz dalecy 
od klasycznych kanonów, ale ich kolorystyka 
od lat wywołuje sensację i przysparza rze-
sze naśladowców. Annie Leibovitz również 
stworzyła sobie zespół, który sprawia, że 
z jej zdjęć powstają współczesne obrazy. 
Dzieje się to jednak w wielkiej mierze na 
etapie postprodukcji. Oczywiście cały pro-
ces powstawania zdjęcia jest bardzo dopra-
cowany, ale ta malarskość często powstaje 
już w ciemni cyfrowej. To przykra prawda 
naszych czasów.

ROH Lauren Cuthbertson
—

by Jason Bell
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Co wam sprawia największa przyjemność 
w retuszowaniu zdjęć?

kg: Wniebowzięcie fotografa czy klienta 
z efektu końcowego… A tak na serio, lubię 
opracowywać style i nadawać zdjęciom swój 
wygląd, wykorzystując ich potencjał, sprawiać, 
że z łagodnych stają się dramatyczne, z mdłych 
- świetliste; nabierają takiej jakby teatralności. 
Jednak najbardziej lubię malować światłem 
podczas budowania sceny. Sprawia mi ogrom-
ną radość kontrolowanie tego, gdzie widz ma 
patrzeć, co ma być widoczne, co mniej, a co 
w ogóle, budowanie kształtów, brył i planów, 
nadawanie zdjęciom wielowymiarowości.

Jakie macie plany na bliższą czy dalszą 
przyszłość?

kg: Od jakiegoś czasu, a dokładnie odkąd 
temat postprodukcji zagościł w naszych rodzi-
mych mediach za sprawką pewnej dość znanej 
rodziny królewskiej, zaczęliśmy z Tomkiem 
organizować i prowadzić takie mikro-warsz-
taty w naszej “jaskini”. Charakteryzują się one 
tym, że grupy są maksymalnie 4-osobowe, co 
jest chyba dość sporym ewenementem w tej 
branży, bo to prawie jak korepetycje. Pokazu-
jemy uczestnikom poszczególne zagadnienia 
z dziedziny postprodukcji, tak od a do z. Każde 
zagadnienie jest na tyle szerokie, że osobno 
poświęcamy mu cały warsztat.

Powstał jednak fajny pomysł, zresztą dobrze 
o tym wiesz, bo wspólnie to organizujemy, 
żeby połączyć nasze zagadnienia i zrobić jedno 
duże kilkudniowe spotkanie dotyczące sztuki 
postprodukcji, ale nie tylko. Z doświadczenia 
potrafimy już zwerbalizować problemy i błędy 

Wit
—

by Jason Bell

Emily Blunt
—
by Jason Bell
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Doctors Without Borders
—
by Susanne Spiel

jakie się wkradają już na etapie samej sesji 
zdjęciowej, a które w łatwy sposób moż-
na wychwycić i skorygować. Dużo łatwiej, 
szybciej i naturalniej, pod kątem fotografii, 
jest to zrobić na tym poziomie niż potem 
korygować to w samej postprodukcji. Chce-
my wspólnymi siłami dotrzeć do fotografów, 
post-producentów, a także zaawansowa-
nych amatorów. Wierzymy, że dzieląc się 
wiedzą, możemy mieć wpływ na poziom 
postprodukcji fotografii w Polsce i nie tylko. 
Obecnie jesteśmy na etapie zmiany lokalu, 
który już stricte uwzględnia tego typu za-
jęcia. Ponadto nowy lokal to zmiana per-
spektywy, otoczenia, co dla nas – tak myślę 
– będzie jak nowy, mocniejszy wiatr w żagle.

tk: Zmiana miejsca to dla mnie często coś 
więcej niż tylko nowe ściany czy więcej 
pokoi. Z każdym miejscem łączy się kli-
mat i atmosfera otoczenia. Wynosimy się 
obecnie z Zabłocia, postindustrialnej dziel-
nicy Krakowa, niesamowicie popularnego 
ostatnimi czasy miejsca. Obok jest fabryka 
Schindlera, Muzeum Sztuki Współczesnej, 
rzesze małych firm zajmujących się różnymi 
kreatywnymi działaniami, więc atmosfera 
jest naprawdę świetna. Niemniej obraz tej 
dzielnicy bardzo szybko się zmienia. Sta-
re budynki znikają, a na ich miejscu rosną 
nowe bloki mieszkalne i biurowce. Tak też 
dzieje się z budynkiem, w którym obecnie 
wynajmujemy lokal. Przenosimy się za to 
do starej kamienicy w centrum Krakowa. 
Do miejsca, gdzie kiedyś tworzył profesor 
Dąbrowski, malarz, a więc pokrewna dusza. 
Jednocześnie lokal pozwala na to, by przy 
pomocy zastanego światła zrobić czasami 
parę zdjęć, co – nie ukrywam – jest wciąż 
moim konikiem i gdzieś na horyzoncie 
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Ed Sheeran
—
by Jason Bell

moich przyszłych planów. Robiliśmy już pa-
rokrotnie z Krzysiem różne sesje od strony 
fotograficznej, a nie tylko postprodukcyjnej, 
i wydaje mi się, że zawsze nas to bardzo 
rozwijało.

kg: Oprócz tego oczywiście dalej głównym 
naszym zajęciem jest praca nad sesjami; 
pracujemy nad tym, by było ich więcej  
i – na ile to możliwe – najwyższej jakości.

Mam nadzieję, że uda nam się w końcu 
stworzyć stały team, obecnie wspieramy się 
naszymi już wypracowanymi osóbkami, ale 
cały czas nie możemy zaskoczyć. Stały team 
da nam możliwość realizowania innych kre-
atywnych planów, których nam nie brakuje, 
a jak na razie są tylko w naszych głowach 
lub spisane w top secret miejscu, by ujrzeć 
światło dzienne we właściwym momencie.

tk: Tak, planów jest zawsze dużo, w mojej 
głowie nawet za dużo. Na szczęście, kiedy 
się pracuje we dwójkę, kierunek jest wypad-
kową obu nurtów.
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Mr. Selfridge cast 
for Vanity Fair
—
by Jason Bell
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Chanel
—
by Jason Bell

PokochajFotografie.pl • numer 20 | 2015 49wywiad • House of Retouching



Vistula
—

by Magda Wuensche 
& Agnieszka Samson

Dawid Woliński 
& Dorota Paluch
—
by Jacek Poremba
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ROH Lauren 
Cuthbertson
—
by Jason Bell
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Mr. Selfridge cast 
for Vanity Fair
—
by Jason Bell
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JESTEM FOTOGRAFEM

FOTOGRAFIA TO DLA MNIE COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO 

ZAWÓD, HOBBY CZY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU. DLA 

MNIE TO POSTRZEGANIE ŚWIATA KADRAMI, SPOSÓB 

NA OPOWIADANIE RZECZYWISTOŚCI I TEGO, JAK JĄ 

POSTRZEGAM.

www.anitakulon.com
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Fotografią zajmuję się i w pracy, i poza nią. 
W wolnych chwilach realizuję własne projekty. 
Głównie są to kreatywne portrety postaci, czę-
sto androgenicznych, bez wieku. Moje zdjęcia 
to też trochę fotografii modowej.
Pierwszy aparat Zenit dostałam od taty. Nie 
był zbyt doskonały ani nowy, a praca na nim 
wymagała niezłej gimnastyki i sprytu, ale 
dzięki niemu zrobiłam pierwsze swoje zdję-
cia. Później, pracując już na Practice, zrobi-
łam dyplom z fotografii. Mniej więcej w tym 
samym czasie zaczęłam pracować w agencji 
modelek jako wizażystka, stylistka i asystent-
ka przy sesjach zdjęciowych. Pierwsze własne 
sesje z koleżankami – modelkami robiłam 
w domu, na ścianie albo na podwórku obok, 
na strychu, czy w piwnicy. Szyłam ubrania lub 
przerabiałam te znalezione w lumpeksach. 
W tamtym czasie miałam też okazję fotogra-
fować kilka koncertów. Parę lat później, już 
w Dublinie, zaczęłam robić to bardziej inten-
sywnie, choć przyznam, że mimo upływu lat 
to spontaniczne podejście do pracy nie minę-
ło. Nadal chętnie odwiedzam lumpeksy, żeby 
znaleźć gadżety do zdjęć; czasem szyję, mam 
kilka pudeł z biżuterią czy innymi elementa-
mi. Sprawia mi to ogromną przyjemność, cały 
ten proces od pierwszej myśli koncepcyjnej po 
ostatnią. Mam studio fotograficzne w domu, 
gdzie najchętniej pracuję, ale bardzo lubię też 
pracować na zewnątrz przy zastanym świetle. 
Oglądam mnóstwo zdjęć magazynach, strony 
fotografów, wystawy, obrazy, filmy, słucham 
muzyki. Zresztą każda forma kreacji, a także 
jej podglądanie i czerpanie z niej – uczy. Myślę, 
że nauka i chęć rozwoju jest naturalna w pracy 
osób kreatywnych. Chcę wierzyć, że najlepsze 
moje zdjęcie jest jeszcze przede mną.
Pomyły przychodzą same. Zewsząd. Czasem 
jest to jakiś drobiazg, czasem – jeden element 
większej całości. Czasem jakiś starszy pomysł, 
gdzieś tam schowany, zapisany i zapomniany. 
Mamy szczęście żyć w świecie, gdzie dostęp do 
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sztuki jest prawie nieograniczony i myślę, że 
trzeba czerpać z tego, co już zostało zrobione. 
Nie chodzi mi kopiowanie, ale dobrze pojętą 
inspirację. Nieunikniona jest obecnie pewna 
powtarzalność pomysłów, ale czy to nie jest 
największym komplementem dla artysty, je-
śli ktoś inspiruje się jego pracami? Szczerze 
podziwiam kreatywność innych fotografów 
i bardzo sobie cenię pomysły innych.
Inspirują mnie także osoby, które pozują do 
moich zdjęć. Niektóre z nich wnoszą bardzo 
wiele do naszej wspólnej pracy. Z niektórymi 
mam bardzo dobry kontakt, a praca z nimi 
zawsze sprawia mi wielką satysfakcję. Wystar-
czy jedna myśl na temat zdjęć, która często 
uruchamia cały proces twórczy. Ogromnie 
sobie cenię pracę z modelem i stylistą Mi-
chałem Schollem. Nasze wspólne projekty to 
jego pomysły na stylizacje, które często wy-
konuje z niczego. Z worków na śmieci, skraw-
ków materiałów, papierów. Jego kreatywny 
umysł i tysiące pomysłów czy zapał do pracy 
inspirują mnie i zawsze sprawiają ogromną 
przyjemność. Co więcej, każda nasza wspól-
na publikacja, wystawa czy wyróżnienie pcha 
nas w głębsze odmęty szaleństwa twórczego. 
Oczywiście pozytywnego:-)))
Często zajmuję się przygotowywaniem sesji, 
jak i jej wykonaniem, i uwielbiam każdą minu-
tę tego procesu. Wypełnia to mój czas kom-
pletnie, sprawia przyjemność i daje ogromne 
poczucie dobrze wykonanej pracy, jeśli efekt 
końcowy jest taki, jak zamierzony. Często jesz-
cze lepszym uczuciem jest to, że efekt końco-
wy zaskakuje totalnie. Dzięki temu, że maki-
jaż wykonuję sama, w tym czasie mam okazję 
porozmawiać z modelem. Ten czas jest bar-
dzo inspirujący, bo pozwala mi poznać bliżej 
daną osobę. Ponieważ zależy mi na przekaza-
niu emocji osoby portretowanej, a nie tylko 
pokazaniu tego, co jest na zewnątrz, ten czas 
wspólnej rozmowy jest bezcenny.
Zawsze w czasie sesji staram się, dla uzyskania 
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lepszego efektu na zdjęciach, opowiadać hi-
storię kim ta ‘postać’ ma być. Często powstają 
dość uwikłane, abstrakcyjne historie, ale to 
pozwala ‘popchnąć’ osobę pozującą do nie-
co innego sposobu pozowania. Wymaga to 
od niej ogromnego zaufania do mnie, wyjścia 
poza poczucie ‘tak wyglądam dobrze’; pozowa-
nia w przerysowanych strojach czy też rajsto-
pach na głowie. I właśnie to, że ktoś w stanie 
jest wyjść poza swoją bezpieczną strefę, spra-
wia mi ogromną przyjemność. Czy można tego 
nie lubić? To ogromna satysfakcja, gdy udało 
się zrobić coś, co w moim osobistym poczuciu 
estetyki wygląda dobrze.
Nie ma też nic lepszego, jeśli parę osób oprócz 
mnie podziela tę opinię. Pełnia szczęścia.
Myślę też, że z aparatem jestem inną osobą. 
Dla mnie aparat zmniejsza dystans między 
mną a modelem.
Osobom, które zaczynają swoją przygodę 
z fotografią, powiedziałabym, że ogromnie 
im zazdroszczę tego, co przed nimi. Poradzi-
łabym, żeby uczyli się z tego, co widzą wokół, 
bo wszystko może być inspiracją. Aby uczyli 
się oglądając prace innych, ale żeby też nie 
porównywali się do innych. Jeśli robią coś, co 
nie wygląda jak prace innych fotografów, to 
znaczy że idą w dobrym kierunku. A przede 
wszystkim powiedziałabym, żeby zawsze czer-
pali z fotografowania radość.
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AMERYKAŃSKI KOMIK GEORGE 
CARLIN POWIEDZIAŁ KIEDYŚ: “HAVE 
YOU EVER NOTICED THAT THEIR 
STUFF IS SHIT AND YOUR SHIT IS 
STUFF?” PRZEKŁADAJĄC NA JĘZYK 
FOTOGRAFII ZNACZY TO, ŻE NASZE 
PRACE PODOBAJĄ NAM SIĘ NAJBAR-
DZIEJ, A INNYCH – O WIELE MNIEJ.

Leszek Górski

blog.leszekgorski.pl
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Do naszych zdjęć jesteśmy nastawieni pozy-
tywnie, wyszukujemy w nich zalet i mocnych 
stron, elementów smakowitych i zachwycają-
cych detali. Na zdjęcia INNYCH autorów pa-
trzymy inaczej, krytycznie, szukamy czegoś, 
co nie pasuje, przeszkadza, szukamy w nich 
wad. Przyznaj się sam przed sobą, też tak 
masz, prawda?

Jeżeli chcesz rozwijać się fotograficznie, mu-
sisz być krytycznym wobec własnych prac, 
musisz na nie patrzeć oczyma innych ludzi. 
Szukać tego, co w nich jest słabe, obnażać 
przed sobą ich wady, czepiać się. To nie jest 
proste, ale konieczne, jeżeli chcesz robić lep-
sze zdjęcia. Jeżeli zdefiniujesz swoje słabości, 
będziesz wiedział, co masz poprawić.

Ernesto Bazan jest bardzo krytyczny wobec 
własnych zdjęć. Twierdzi, że maksymalnie 
1% jego kadrów ma jakąś wartość. Odrzuca 
zdjęcia, które nie są perfekcyjne. W jego try-
logii kubańskiej (Bazan Cuba, Al Campo, Isla) 
nie znajdziesz zdjęć, które nie są doskonałe. 
One jeszcze przy tym mówią, wywołują emo-
cje. Ernesto twierdzi, że zdjęcie należy zrobić, 
jeżeli znajdziesz w trakcie fotografowania 
obiekt albo sytuację, przy których serce 
zabije ci mocniej. Przy oglądaniu jego zdjęć 
serce również bije mocniej. Przynajmniej ja 
tak mam.

Jeżeli Ernesto ocenia zdjęcia swoich studen-
tów, wyszukuje bezlitośnie słabości, które 
umknęły ich autorom. Zero jakiejkolwiek to-
lerancji, szczerość do bólu, często dotkliwe-
go. A byłem tego uczestnikiem i świadkiem 
w czasie warsztatów PokochajFotografie.pl 
z Ernesto Bazanem i Tomaszem Tomaszew-
skim w Porto, w październiku 2014 roku. 

Ernesto mówi uczestnikom, że gdyby nie 
był szczery w ocenie ich zdjęć, czułby się jak 
oszust. Że zasługują oni na to, aby dowie-
dzieć się, co sądzi o ich zdjęciach. Bardzo go 
za to cenię i szanuję.

Z oceniania twoich zdjęć przez inne osoby 
powinieneś uczynić narzędzie swojego roz-
woju. Możesz tutaj oczywiście działać na 
zasadzie wzajemności, dyskutować o zdję-
ciach z drugą osobą, która też będzie cie-
kawa twojej opinii na temat jej prac. Może 
to też być grupa zainteresowanych osób, 
to pewnie jeszcze lepiej. Ale oceny muszą 
być szczere i konsekwentne, bezużyteczne 
jest chwalenie cudzych zdjęć dla świętego 
spokoju lub fałszywie pojmowanej sympatii. 
No, chyba że masz do czynienia z naprawdę 
wspaniałymi zdjęciami… No i nie wierz w to, 
co na temat twoich zdjęć ma do powiedzenia 
najbliższa rodzina. Wyjątki od tej reguły są 
bardzo rzadkie. Jeżeli najbliższe osoby będą 
twierdziły, że robisz coraz gorsze zdjęcia, to 
prawdopodobnie jesteś na dobrej drodze.

Jeszcze jedna istotna sprawa: musisz to, co 
słyszysz od innej osoby, przepuścić przez 
swój wewnętrzny filtr doświadczenia i zdro-
wego rozsądku. Wyobraź sobie, że uczest-
niczysz w przeglądzie portfolio. Osoby, na 
których opinii szczególnie powinno ci zale-
żeć, mają zawsze swój dorobek, duże do-
świadczenie i przeważnie ogromną wiedzę. 
Mają również wyrobiony pogląd na fotogra-
fię i od razu wiedzą, co jest dobre a co złe. 
Należy z najwyższą uwagą wysłuchać ich 
opinii. Należy przeanalizować wszystko to, co 
powiedzą i wyciągnąć z tego wnioski. To dla 
ciebie ogromna wartość i wielki zysk. Jednak 
musisz być czujnym, jeżeli osoba wypowia-
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dająca się na temat twoich zdjęć nie używa 
zastrzeżenia „moim zdaniem”. Bo zawsze 
jest tak, że słyszymy uwagi od osoby, która 
patrzy na nasze zdjęcia przez swój pryzmat, 
ze swojego punktu widzenia, a to może się 
nie pokrywać z naszym widzeniem i rozu-
mieniem fotografii. Są różne rodzaje fotogra-
fii, różne style, podejścia i filozofie. I dlatego 
zawsze należy wiedzieć, jakie podejście do 
fotografii ma osoba nas oceniająca, jakie są 
jej preferencje. Jeżeli przyjmiesz wszystko 
bezrefleksyjnie i bezmyślnie, łatwo możesz 
wpaść w pułapkę naśladownictwa swojego 
Mistrza. Musisz to koniecznie uwzględnić 
w swoich przemyśleniach.

A myśleć i rozwijać się należy. Należy ewo-
luować, stawiać sobie nowe pytania, nowe 
zadania. Sprawdzać stan swojej wiedzy 
i świadomości regularnie. Gdzie byłeś i co 
myślałeś rok temu, a co myślisz dzisiaj. Jak 
fotografowałeś rok temu, a jak dzisiaj. Dzięki 
spotkaniom z mądrymi ludźmi i własnemu 
wysiłkowi będziesz mógł robić postępy. Bę-
dziesz robił dobre i coraz lepsze zdjęcia.

A może kiedyś dojdziesz do takiego punktu, 
w którym bez wątpliwości będziesz mógł po-
wiedzieć, które zdjęcia są dobre, a które nie? 
Czego sobie i wszystkim czytającym serdecz-
nie życzę.

Zdjęcia zostały wykonane w czasie warsztatów Pokochaj-

Fotografie.pl z Ernesto Bazanem i Tomaszem Tomaszew-

skim w Porto w październiku 2014 roku. Były to dni zimne 

i deszczowe, nawet jak na tę późną porę roku. Dni ma-

giczne dzięki naszym Mistrzom i Uczestnikom warsztatów. 

Być może coś z tej atmosfery udało mi się uchwycić w tych 

zdjęciach. Pewności jednak nie mam... Więcej o tym na 

moim blogu: blog.leszekgorski.pl Zapraszam.
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No18
rostrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

Konkurs na Autoportret • edycja 17

Dziękujemy za wszystkie nadesłane autoportrety. 
Spośród wielu zgłoszonych zdjęć wybraliśmy te 
trzy, które najwyżej ocenili redaktorzy PokochajFo-
tografie.pl Gratulujemy autorom i zapraszamy do 
kolejnej edycji konkursu!

www.pokochajfotografie.pl

GRAND PRIX zdobył 

Adrian Czechowski
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wyróżnienie 

Marek Sławiński

wyróżnienie 

Artur Stefanowski
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ALICJA ZMYSŁOWSKA

Psy były moją pasją i największą miłością
od najmłodszych lat. Nie ma tego konkretnej
przyczyny, tak po prostu było… od zawsze :)

www.alicjazmyslowska.pl
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Jestem totalnym samoukiem. Nigdy nie bra-
łam udziału w żadnych kursach, nie chodziłam 
do szkół fotograficznych. Duży wpływ na mój 
rozwój w dziedzinie fotografii miało publiko-
wanie zdjęć na różnych stronach związanych 
mniej lub bardziej z tą tematyką i czytanie 
komentarzy, opinii ludzi, którzy je przegląda-
li. Mogłam następnie przeanalizować te opi-
nie i wyciągnąć konkretne wnioski. Przy na-
stępnych sesjach poprawiałam co mogłam. 
Zdarzało mi się też skorzystać z różnych sa-
mouczków, porad dostępnych za darmo w in-
ternecie.

Mam wrażenie, że od samego początku wie-
działam, do jakiego stylu zdjęć chcę dążyć, 
co chcę osiągnąć. I mogę uznać, że w jakimś 
stopniu mi się to udało. Początkowo ograni-
czał mnie sprzęt i brak możliwości wyjazdu za 
miasto. Dopiero od około dwóch lat częściej 
wyjeżdżam poza okolice mojego miejsca za-
mieszkania, co daje dużo nowych możliwości. 
Od około półtora roku fotografuję już pełną 
klatką, co też jest sporym udogodnieniem 
w rodzaju fotografii, którym się zajmuję. Nigdy 
nie czułam i nie czuję się w pełni zadowolona 
z tego, co tworzę. Zawsze może być lepiej i le-
piej. Ciągła chęć samodoskonalenia, umiejęt-
ność samokrytyki i determinacja w dążeniu do 
obranego celu była i jest w ciągu dalszym dla 
mnie bardzo ważna.

Inspiracją dla mnie są psy, które fotografuję. 
Każdy z nich jest inny i to staram się uchwy-
cić na zdjęciach. Rzadko idę na sesje z jakimś 
konkretnym zamysłem. Wszystko jest bardzo 
spontaniczne. Kluczową kwestią jest wybór 
odpowiedniego miejsca i pory dnia. Kiedy są 
odpowiednie warunki – pomysły na ujęcia 
przychodzą same. A potem jedynie dodaję to, 
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czego nie mogłam uzyskać w aparacie; dopeł-
niam swoją wizję w post-produkcji.

Oprócz obcowania ze wspaniałymi istotami, ja-
kimi są psy, czyli tak naprawdę łączenia dwóch 
pasji w jedno i spędzania w ten sposób wol-
nego czasu, uwielbiam to, że mogę stworzyć 
własny, bajkowy świat z psami w roli głównej. 
Nie chodzi mi o to, aby ukazywać rzeczywi-
stość. To pewnego rodzaju oderwanie się od 
niej. Chcę poprzez fotografie pokazać coś, co 
ciężko dostrzec oraz coś, czego nie jest w sta-
nie zobaczyć nikt inny – mój sposób patrzenia, 
a także moją miłość do psów. Poprzez fotogra-
fię mogę też pomagać zwierzętom w potrze-
bie, pomagać im znaleźć nowy dom. Mówię 
oczywiście o fotografowaniu psów w takiej sy-
tuacji, bezdomnych, przebywających w schro-
niskach czy pod opieką różnych fundacji. Nie 
ma nic piękniejszego niż świadomość, że dzię-
ki kilku fotografiom pies ma większe szanse 
na bycie zauważonym i znalezienie swojego 
nowego właściciela. Takie sesje nie należą do 
najłatwiejszych, ale z pewnością zapadają dłu-
go w pamięć i są bardzo wyjątkowe.

Myślę, że jedną z najważniejszych kwestii jest 
dobry kontakt z fotografowanym zwierzę-
ciem, jego swoboda na sesji; radość z tego, 
co się robi, zarówno dla zwierzęcia, jak i fo-
tografa. Pies odczuwa każdą ludzką emocję, 
także nie ma tu miejsca na jakikolwiek stres, 
zdenerwowanie, przymus. Zwierzak na zdjęciu 
przede wszystkim musi wyglądać naturalnie, 
zrelaksowany i szczęśliwy. Nawet najpiękniej-
sze otoczenie nie sprawi, że fotografia prze-
straszonego psa będzie wzbudzała pozytywne 
emocje. Psia mowa ciała mówi bardzo wiele :) 
Przed sesją warto przygotować dla psiaka 
różnego typu przysmaki czy piszczące zabaw-
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ki, aby skupić jego uwagę, zainteresować go, 
a także sprawić, żeby nas po prostu polubił, 
jeżeli nie jest to znany nam wcześniej osobnik. 
Pamiętajmy tylko, że każdy pies lubi co innego! 
Skupienie na sobie uwagi psa, zachęcenie go 
do pozowania, jest już połową sukcesu – nie 
możemy pominąć tego elementu! Na samym 
początku musimy także dać modelowi chwi-
lę na oswojenie się z często nową sytuacją, 
jaką jest celowanie w niego dziwnym przed-
miotem, a przy obiektywach szerokokątnych 
– wręcz przystawianie mu go do nosa :)

Trzeba dużo ćwiczyć, próbować i się nie pod-
dawać; nie zniechęcać się, kiedy efekt nie jest 
taki, jaki byśmy chcieli uzyskać. Ważne jest też 
oglądanie prac innych artystów, niekoniecznie 
związanych z naszą dziedziną, inspirowanie się 
nimi, w końcu tak rozwijała się sztuka od za-
wsze. Polecam też wrzucanie swoich fotografii 
na fora, portale poświęcone fotografii, grupy 
dyskusyjne. Kurs czy warsztaty to też jest to 
świetna okazja do nauki. Zawsze dobrze jest 
pracować pod czyimś okiem, usłyszeć rady od 
kogoś bardziej doświadczonego, otrzymać od-
powiedzi na nurtujące pytania.
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„JESTEM PERKUSISTĄ,  
PODRÓŻNIKIEM I SZEROKO  

POJĘTYM FOTOGRAFEM  
DOKUMENTALNYM. MIESZKAM 

W MIKOŁOWIE NA GÓRNYM 
ŚLĄSKU, KTÓREGO NIE ZAMIE-

NIŁBYM NA NIC INNEGO!”

Tomasz Böhm | rozmawiał Michał Mrozek

Fotografuję na całym świecie, uskuteczniając podróże po 
krajach Europy, Azji i Ameryki. Kilkadziesiąt lotów i lotnisk 
każdego roku, wiele tygodni spędzonych w górach i kolejne 
dni przespane z aparatem pod głową na plaży, w szałasach, 

na lotnisku czy w opustoszałym barze.

www.tomicher.pl
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Co to znaczy, że jesteś fotografem 
dokumentalnym? Co to znaczy dziś  
– być fotografem?

Dla mnie fotografia dokumentalna to tak 
rozległe pojęcie, że w rzeczywistości tworzy 
się z niego swoisty temat rzeka. W fotografii 
dokumentalnej nie trzeba jechać na drugi 
koniec świata, by robić zdjęcia, wystarczy 
twoje najbliższe otoczenie. Nikt nie wymaga 
od ciebie posiadania najnowszego, drogie-
go sprzętu – często lepszym wyborem jest 
analogowy kompakt za parę złotych. Tak na-
prawdę wszystko zależy od ciebie. To szero-
ki nurt, w którym jednak zawsze kluczowym 
pojęciem powinien być temat. Wydaje mi 
się, że ostatnimi czasy z tym właśnie nie jest 
najlepiej.

Internet przygniatany jest dziennie ty-
siącami gigabajtów nowych plików, które 
publikowane są na wszelkich możliwych 
platformach, instagramach, blogach, forach 
czy portalach społecznościowych. Kolejne 
zdjęcia układających się cieni na ścianach, 
faktur liści, suchych krzaków, przyczep kem-
pingowych czy innych blogowych klasyków. 
Miliony zdjęć dokumentujących wszystko, 
co widzimy, każdego dnia, bez selekcji, licen-
cji, krytyki, cenzury. Kompletnie za darmo. 
Dzisiaj tak naprawdę wszyscy robią zdjęcia.

Tego materiału jest tak dużo, że niemal 
każda fotografia, którą widzę, ma charakter 
rezydualny. „To już gdzieś było”. Było, a jed-
nak ktoś znowu zrobił podobne.

Pewien bardzo dobry polski fotograf powie-
dział kiedyś, że w dzisiejszych czasach, przy 
tak ogromnej dostępności sprzętu fotogra-
ficznego, każdy może zrobić zdjęcie koszom 
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na śmieci. Jednak tylko fotograf wie, dlacze-
go je zrobił.

Opowiedz coś więcej o Twoich 
podróżach, gdzie byłeś, a gdzie  
chciałbyś być?

Kiedy zaproponowałeś mi ten wywiad, by-
łem w Rydze, na Łotwie. W ostatnich latach 
przebywałem w kilkunastu krajach Europy 
i Azji. W maju nieco ponad 3 tygodnie spę-
dziłem na Islandii. 6-krotnie wracałem do 
Norwegii. W międzyczasie odwiedziłem też 
Gruzję, Sardynię, Hiszpanię czy Bałkany, 
żeby pod koniec roku miesiąc swojego życia 
spędzić w Iranie.

A plany? Miałem krótki epizod w Stanach 
Zjednoczonych. Kilka dni pobytu w NY 
wystarczyło mi, bym chciał wrócić do tego 
kraju. Tym razem jednak z określoną wiedzą 
i świadomością tego, co chciałbym pokazać 
na zdjęciach. Marzę o Alasce. Gdzieś z tyłu 
głowy czai się też Grenlandia i tysiąc innych 
miejsc.

Do których miejsc wracasz ze 
szczególnym sentymentem i dlaczego?

Tak naprawdę mało jeszcze widziałem. Cały 
czas badam swoje reakcje i wpływ tych 
egzotycznych miejsc na samego siebie. 
Niejako na żywym organizmie sprawdzam, 
jak toleruję dane warunki klimatyczne, kul-
turę, a z racji, że jestem wegetarianinem, to 
i miejscową kuchnię. Ciągle poznaję samego 
siebie. Nie lubię dużych miast. Nie czuję się 
dobrze w skupiskach ludzi. Ten zgiełk, hałas 
i specyficzna atmosfera źle na mnie wpływa. 
Do szczęścia nie są mi potrzebne kolejne 
sklepy, kawiarnie, wi-fi i blichtr. Naturalnym 

jest zatem, że dobrze odnajduję się na 
północy. Norwegia czy Islandia to miejsca 
wręcz idealnie stworzone pod moje „wyma-
gania”. Cicho, pusto, melancholia zawieszo-
na w powietrzu. Do Norwegii ciągle wracam, 
Islandia kojarzy mi się z bardzo zły okresem 
w moim życiu, więc wątpię bym tam szybko 
wrócił. Ostatnio znajomy polecił mi Wyspy 
Owcze. Może więc mała wyspa stanie się 
takim moim substytutem Islandii ?

Jaki sprzęt zabierasz zwykle w podróż? 
Ograniczasz się do minimum czy 
przeciwnie?

Z tym minimum to byłbym ostrożny:) Dla 
mnie w danej sytuacji to oczywiście mini-
mum, choć dla innych to pewnie szaleń-
stwo, by czasami nosić tyle gratów ze sobą.

Jeżeli mówimy o wyjazdach, to zawsze przed 
samym wylotem mam plan co do formy, 
w jakiej chciałbym utrzymać fotografie. Mam 
własną koncepcję, w której od początku do 
końca się poruszam.

Dla przykładu na Islandii, gdzie pierwszy 
raz w taki przemyślany sposób chciałem 
stworzyć swój materiał, moim zamierzeniem 
było, aby zdjęcia wykonane były różnymi 
rodzajami aparatów, ponieważ miało to 
konkretne uzasadnienie w tym projekcie. 
W rezultacie przez wspomniane wcześniej 
3 tygodnie przemieszczałem się autosto-
pem, spałem w namiocie i targałem ze sobą 
ogromny statyw oraz plecak, w którym zna-
lazła się Mamiya 7, Canon 5d II z zestawem 
szkieł, fuji instax i olympus mju. Reasumując 
– jeden plecak sprzętu, a drugi konwencjo-
nalny z namiotem, jedzeniem, ubraniami. 
I wiecie co? Nie żałuję ani jednego grama, 
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który musiałem nosić każdego dnia na 
plecach =) W opozycji do Islandii była po-
dróż do Iranu. Tam wziąłem ze sobą jedynie 
malutką Leicę M9 z jednym obiektywem i to 
również był strzał w dziesiątkę. Najważniej-
sze, by zawsze świadomie ten sprzęt dobie-
rać i wiedzieć czego się oczekuje, kiedy po 
powrocie włożymy kartę pamięci do kompu-
tera albo przejrzymy negatywy.

Jak uczyłeś się fotografować,  
w jaki sposób dziś się rozwijasz?

Przygodę z fotografią rozpocząłem od 
podarowanego przez wujka aparatu. Wte-
dy też zdałem sobie sprawę jak cudownym 
medium, sposobem na wyrażanie samego 
siebie może być fotografia.

Z czasem coraz więcej podróżowałem 
i zauważyłem, że coraz mniej liczyło się dla 
mnie tworzenie kolejnego ładnego obrazka 
jako wymuszonego, estetycznego i często 
jedynie atrakcyjnego wizualnie efektu final-
nego. Swoją uwagę zacząłem skupiać wokół 
okoliczności wykonywania zdjęć. Znaczenia 
nabrała nie tylko chwila wykonania zdjęcia, 
ale i to, co się działo przed i po jego wyko-
naniu. Okoliczności i kontekst naciśnięcia 
spustu stał się kluczowy.

Obecnie w moim rozwoju bardziej poma-
gają mi książki, ogólnie literatura piękna czy 
filozofia, aniżeli robienie kolejnych zdjęć. 
Chcąc robić dobre zdjęcia muszę być świa-
domym otoczenia, w jakim się znajduję. 
Rozmowa z ludźmi, oglądanie wiadomości, 
czytanie książek, to wszystko bardzo poma-
ga. Wiedza ma naprawdę niesamowitą moc.

Całkowicie się z Tobą zgadzam, dzięki 
wcześniej zdobytej wiedzy można więcej 
zobaczyć. Ale co to znaczy robić dobre 
zdjęcia? Albo inaczej: jak rozpoznać 
dobre zdjęcia? 

W takiej dziedzinie jak fotografia nie ma 
kryteriów, którymi dałoby się w prosty sposób 
skategoryzować czy zdjęcie jest dobre bądź 
złe. To nie bieg na 100 metrów, gdzie łatwo 
zweryfikować kto jest mocny, a kto zwyczajnie 
wolny. W fotografii nikt nie ma monopolu na 
prawdę. Każdy może mieć odmienne zdanie 
w kontekście danej pracy. Zwykle jednak osoby 
o wyrobionej już świadomości fotograficznej 
podobnie dostrzegają słabe i mocne strony 
danego zdjęcia czy projektu. Choćby z tego 
powodu warto od czasu do czasu konsultować 
rezultaty swojej pracy z doświadczonymi 
fotografami, kuratorami czy teoretykami 
sztuki. Festiwale fotograficzne na terenie 
Polski czy coroczne styczniowe konsultacje na 
Uniwersytecie Śląskim w Opavie to świetne 
miejsca, by zweryfikować swoje dokonania 
i nieco krytyczniej podejść do swojej 
twórczości.

Skąd bierzesz pomysły na zdjęcia,  
skąd czerpiesz inspiracje?

Fabryką pomysłów, tak jak wspomniałem, 
często jest literatura albo prasa. Jako perku-
sista słucham bardzo dużo muzyki, to także 
pomaga i często bardzo inspiruje. Muzyka 
jest mi tak bliska, że niemal każdy zestaw 
zdjęć na mojej stronie uzupełniam ścieżką 
dźwiękową, którą „słyszę” widząc określone 
fotografie. Moją ostatnią kopalnią pomy-
słów (choć wcale nie najgorszą) jest życie. 
Mimo, iż brzmi to nieco trywialnie, to jest to 

PokochajFotografie.pl • numer 20 | 2015 139wywiad • Tomasz Böhm



naprawdę niesamowita sprawa, kiedy los 
podrzuca ci unikalne pomysły do zrealizo-
wania. Obecnie pracuję nad projektem, któ-
ry dotyczy pewnych przykrych chwil w moim 
życiu. Gdyby nie one – nie byłoby najlepsze-
go materiału jaki kiedykolwiek wykonałem.

Czy możesz uchylić rąbek tajemnicy, 
o czym jest ten projekt? Jakie masz plany 
co do jego publikacji? (książka, wystawa, 
magazyn, konkurs)

To zdjęcia, które wykonałem na Islandii. Fo-
tografie osadzone w specyficznych okolicz-
nościach podróży, właśnie dzięki nim nabra-
ły większej mocy. Całość posiada zamknięte 
ramy czasowe, więc nie mogę tam wrócić 
i dorobić kolejnych zdjęć. Pozostaje praca 
z tym, co już posiadam.

Jestem na etapie, w którym potrzebuję 
nieco wewnętrznego dystansu do tego 
materiału. Staram się o nim choć trochę za-
pomnieć i zająć innymi rzeczami. Wszystko 
po to, bym wrócił do niego nieco zdystan-
sowany i może bardziej obiektywny. A co do 
metod publikacji, życz mi wszystkich, które 
wymieniłeś! Rzeczywistość zweryfikuje, czy 
na jakikolwiek z nich zasłużyłem, a raczej 
ten projekt, nie ja :)

Co sprawia Ci największą przyjemność 
w fotografowaniu?

Najwięcej przyjemności sprawia mi możli-
wość przedstawienia danego zagadnienia, 
problemu czy sytuacji w sposób kompletnie 
osobisty, subiektywny. Nikt inny nie może 
wpłynąć na dobór odpowiedniej formy dla 
danych zdjęć czy sposobu narracji. Efekt 
finalny i jego możliwości interpretacyjne 

zależą tylko i wyłącznie ode mnie.

Prowadzisz w internecie pewnego 
rodzaju pamiętnik / blog, 
w którym dzielisz się swoimi zdjęciami 
i przemyśleniami. Jeśli ktoś dziś chciałby 
zacząć blogować, na co powinien 
zwrócić szczególnie uwagę, czego się 
wystrzegać?

Tomicher.pl prowadzę od 5 lat. Przyznam 
szczerze, że najważniejsza w tym wszyst-
kim jest chyba konsekwencja. W przypadku 
bloga będą to oczywiście regularne posty. 
Sugeruję przy tym, aby publikować jedynie 
własne, autorskie prace, by w jakiś sposób, 
dzięki własnemu dorobkowi, tworzyć wi-
zerunek samego siebie. Bo cóż mówi nam 
przeklejone cudze zdjęcie o właścicielu blo-
ga, poza tym, że kamufluje jego rzeczywiste 
umiejętności albo ich brak? Dla mnie to jest 
też, jak sam zauważyłeś, taki trochę pamięt-
nik, ale też trochę poligon fotograficzny, 
na którym testuję jakieś wynalazki z mojej 
głowy, a trochę osobista kuchnia, na której 
odgrzewam jakieś stare, nudne fotograficz-
ne kotlety :)

Jakie masz fotograficzne plany na 
przyszłość? Jakieś nowe projekty, 
wyprawy?

Jest ich kilka. Nie wiem jednak, czy to plany, 
które są marzeniami, czy marzenia, które są 
planami :) Część wiąże się z moją edukacją 
fotograficzną, część ze wspomnianym wcze-
śniej islandzkim materiałem. Planów i pomy-
słów jest naprawdę wiele. Bardzo chcę się 
rozwijać, bo tak naprawdę jestem dopiero 
na samym początku tej fotograficznej drogi. 
Chciałbym w tym roku rozpocząć robienie 
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zdjęć… gdzieś niedaleko. Chcę poruszyć 
temat, który znajdowałby się możliwie blisko 
miejsca, w którym mieszkam, tak bym mógł 
robić fotografie przez kilka miesięcy czy 
nawet lat. Taka systematyczna i spokojna 
praca bardzo by mi odpowiadała.

Co byś powiedział, co byś doradził, tym 
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę 
z fotografią?

Życzę wam żebyście nigdy nie zgubili pasji, 
jaką pewnie posiadacie na początku przygo-
dy z obrazem. Jeżeli chcecie być coraz lepsi, 
musicie wyrabiać w sobie coś na kształt 
fotograficznej świadomości, tworzonej po-
przez oglądanie wyłącznie świetnych zdjęć. 
Dobrych zdjęć nie znajdziecie na forach in-
ternetowych, instagramie czy innych odmę-
tach internetu.

Prace godne uwagi wiszą w galeriach i pre-
zentowane są w postaci publikacji, książek 
i to one powinny być dla Was wszystkich 
materiałem do analiz. Powodzenia!
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OD 8 LAT FOTOGRAFIA JEST NIEOD-
ŁĄCZNYM ELEMENTEM KAŻDEGO MO-
JEGO DNIA… NIE, NIE BĘDZIE TO TEKST 

O TYM, ŻE MAM NUDNE ŻYCIE… ALE 
MUSZĘ PRZYZNAĆ, ŻE ZDĄŻYŁEM SIĘ 
W TYM CZASIE O FOTOGRAFII NAMY-

ŚLEĆ (NAWET CZĘSTO NIEZAMIERZENIE) 
EFEKTEM CZEGO CZĘSTO BYŁY KOLEJNE 

WĄTPLIWOŚCI I KRYZYSY, ALE WBREW 
POZOROM WCIĄŻ NIE MAM DOŚĆ.

Wiktor Franko

www.wiktorfranko.com
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Ten tekst z założenia ma być właśnie o my-
śleniu o fotografii, albo i o sztuce w ogóle, 
bo niechybnie przyjdzie mi się zmierzyć 
także z innymi jej dziedzinami. Zrobię to 
tylko po to, żeby lepiej wyrazić mój stosu-
nek do zdjęć; przecież wiadomo, że wszyst-
ko znakomicie się przeplata – muzyka, ma-
larstwo, fotografia, literatura.

 Jadę właśnie pociągiem z Grenoble do 
Paryża – szybkie podróżowanie, wręcz za-
skakujące i trochę nierealne. Obrazy za 
oknem zmieniają się szybko, często i gę-
sto. W tym samym czasie zastanawiam się, 
do czego to wszystko zmierza? Nie, nie ta 
podróż. Choć tworzenie to też swoistego 
rodzaju podróż, a przynajmniej – jak sądzę 
– powinno nią być. Ale czy tak jest w isto-
cie, czy tak jest u wszystkich? Z pewnością 
nie, nawet nie wiem, czy było nią wcześniej 
dla mnie i kiedy właściwie uzmysłowiłem 
sobie, że tworzyć znaczy podróżować. Nie 
mam tu na myśli prostolinijnego pojmo-
wania drogi twórczej, dążenia do wyzna-
czonych celów i tym podobnych wyświech-
tanych bzdur. Raczej to, że tworzenie to 
ewolucja, ciągłe poszukiwanie zmian. Ale 
do tego jeszcze wrócę…

 Pytanie podstawowe na początek, które 
zresztą już tutaj padło: „Do czego to zmie-
rza?” Zadaję je sobie bardzo często. Do 
czego zmierza moja fotografia, po co ją 
właściwie robię, jaka jest właściwa moty-
wacja do tego, żeby po raz kolejny sięgać 
po aparat, żeby budzić się rano i myśleć 
o kolejnych realizacjach fotograficznych? 
Zbyt oczywistą odpowiedzią byłaby: „bo 
lubię”, co zresztą prawdopodobnie wyrzu-
ciłaby z siebie bezrefleksyjnie większość 
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spośród zebranej gawiedzi. Pójdę krok da-
lej i zauważę, że „bo lubię” może wystar-
czyć na zachłyśnięcie się fotografią na rok 
albo trzy lata, a później już tylko marazm 
i degrengolada. „Bo lubię” niestety do ni-
czego nie prowadzi, nie prowokuje zmian. 
„Bo lubię” to niestety stagnacja i samoza-
dowolenie ze wszystkiego, co się robi, a od 
tego już krok do wszędobylskiej nudy.

 To musi być jednak coś więcej, „sława, pie-
niądze i wielka kariera”? Obawiam się, że 
– chociaż brzmi to dla mnie dość kuriozal-
nie – główną motywacją dla wielu osób są 
właśnie te czynniki, objawiające się w róż-
niasty sposób i przybierając różniaste po-
stacie (wszystko na miarę możliwości). Czy 
to będzie więcej lajków na fejsbuku, czy 
większa ilość folołersów na instagramie, 
czy większa ilość klientów, czy większa 
kasa za zlecenia. Nie odnieście mylnego 
wrażenia, że zamierzam w jakikolwiek spo-
sób wartościować postawy względem two-
rzenia – wskazuję jedynie, że motywacje są 
bardzo różne i, przyznaję, bardzo często 
się przenikają – „bo lubię” i „bo lubię mieć 
więcej lajków” ;) Oczywiście nie ma w tym 
nic złego, a wręcz jest to naturalne, że two-
rząc coś, chcemy mieć swoich odbiorców. 
Jeśli więc tych odbiorców jest więcej, tym 
lepiej, a jeśli jeszcze nam płacą za to, co 
robimy, to już w ogóle miód w gębie. Jakiś 
czas temu zdałem sobie jednak sprawę, 
z jakiego banalnego powodu taka posta-
wa może przeszkadzać. Może to przeszka-
dzać w byciu szczerym fotograficznie, czyli 
w czymś, co dla mnie stało się priorytetem. 
Co to oznacza i z czym się to je? Ano je się 
to bezpośrednio z początkowym pytaniem: 
„po co to robię?” Uważam, że najważniej-
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sze w fotografii, albo ogólnie w tworze-
niu, jest oddać siebie, jakiś pierwiastek 
siebie. Nie mówię tu o sztuce, która ma 
charakter autoportretu, ale raczej o tym, 
żeby w tworzeniu potrafić wyrzucić z sie-
bie jakąś zuniwersalizowaną prawdę o so-
bie, ubraną w kreację artystyczną. Wtedy 
taka sztuka nabiera wartości, gdyż staje się 
szczera, prawdziwa, nie przyrównując, ni-
czym witkiewiczowska „czysta forma”. Nie 
mówię też tutaj o prawdzie obrazu, chcę 
być dobrze zrozumiany, że nawet w kre-
acji może znajdować się prawda o twór-
cy. Natomiast wszelkiego rodzaju kalku-
lacje wprowadzają dysharmonię między 
twórcę o tworzywo, tym samym zubażają 
i odrapują z wartości na wielu poziomach 
twórczych i poznawczych. Jakiś czas temu 
zdałem sobie sprawę, że motywacją do 
tworzenia jest to, żeby wciąż i za każdym 
kolejnym razem na nowo poznawać siebie 
i wyrzucać część siebie w postaci energii 
lub atmosfery zdjęcia. Ponieważ zmieniam 
się cały czas, estetycznie ewoluuję, wraz ze 
mną zmienia się moja fotografia – szcze-
rość staje się tym samym motorem zmian 
i ewolucji, staje się rzeczoną drogą z dru-
giego akapitu.

 Sztuka jest wyrazem ekspresji samego 
siebie i za sprawą tego zjawiska zaciera 
się jej funkcja, która przez wielu jest moim 
zdaniem przereklamowana, a mianowicie 
to, że sztuka musi się podobać. Mówiąc: 
sztuka, nie mam w głowie jakiegoś pu-
stego, sztucznie napompowanego słowa, 
a jedynie dookreślenie czegoś, co zostało 
stworzone. Sztukę można, albo wręcz na-
leży, odbierać na wielu poziomach, a nie 
(jak np. w przypadku fotografii) jedynie na 
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poziomie wizualnym, czyli tym najbardziej 
oczywistym, pierwszo-kontaktowym. Czyli 
łopatologicznie: na takim, że patrzymy na 
zdjęcie przez ułamek sekundy i w myślach 
osądzamy „bleh” albo „yeah”, po czym 
przerzucamy na kolejne zdjęcie. W tej 
wiekopomnej chwili zapada decyzja, czy 
to się nam podoba czy też, o zgrozo, nie. 
Jednak najbardziej wartościowe rzeczy, 
i to dotyczy każdej materii sztuki (muzy-
ki, filmu, malarstwa), dostrzega się często 
pod-powierzchniowo, czyli na innych po-
ziomach poznawczych niż ten najbardziej 
pierwszorzędny. No, może trochę przesa-
dziłem. Nie jest prawdą, że uważam, że te 
wartości, które nie są podane w sposób 
dosłowny, mają stać wyżej niż te czysto 
estetyczne, dostrzegalne w pierwszym 
momencie kontaktu odbiorcy z dziełem. 
Z drugiej jednak strony trzeba przyznać, że 
bardzo wzbogacają dany twór i nadają mu 
inną rangę. Sztuka nie musi się podobać 
z estetycznego punktu widzenia, a – co za 
tym idzie – nie musi być piękna. Rolą sztuki 
jest wytaczanie nowych dróg; rolą sztuki 
jest nie być wtórnym, ale zmieniać się, być 
świeżym i ewoluować, a to możliwe jest 
dzięki szczerości w tym, co się tworzy.

Niekiedy niedoskonałość staje się warto-
ścią. Nie ma jednoznacznych dwubiegu-
nowych podziałów: tracąc coś, zyskujemy 
coś innego, zyskując – tracimy.
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ADAM KOKOT
URODZIŁEM SIĘ W 1981 ROKU. Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM 
MAGISTREM FARMACJI I CAŁY CZAS PRACUJĘ W WYUCZONYM 
ZAWODZIE, W APTECE. JESTEM SZCZĘŚLIWE ŻONATY I MAM 
CUDOWNEGO ROCZNEGO SYNA. STARAM SIĘ BYĆ RÓWNIEŻ 
FOTOGRAFEM SPORTÓW EXTREME, JEDNAK FACH FOTOGRA-
FA TRAKTUJĘ CAŁY CZAS JAKO HOBBY, MAJĄC NADZIEJĘ, ŻE 
KIEDYŚ BĘDZIE TO MÓJ GŁÓWNY ZAWÓD.

www.adamkokot.pl
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Swoją przygodę z aparatem zacząłem w 2007 
roku, wcześniej w ogóle nie interesowałem się 
zdjęciami i nie miałem najmniejszego pojęcia 
o sprzęcie. Pierwszy aparat kupiłem, aby doku-
mentować moje podróże. Był to Canon 400 D 
z obiektywem Tamron. Pamiętam, że Ojciec 
zapytał mnie wtedy, po co mi taki drogi aparat, 
skoro i tak nigdy nie będę profesjonalistą :)
Podstaw obsługi uczyłem się z szybkiego sa-
mouczka dołączonego do aparatu. Chodziłem 
w różne miejsca i eksperymentowałem ze 
wszystkimi możliwymi ustawieniami, aby uzy-
skać taki efekt, jaki sobie wymyśliłem. Bardzo 
dużo dały mi również podróże. Nauczyły mnie 
sztuki obserwacji otoczenia. Jeżeli widziałem 
coś ciekawego i wartego uwagi – drążyłem 
temat, fotografowałem, natomiast jeżeli nie 
widziałem szans na dobre zdjęcia to po pro-
stu odpuszczałem i cieszyłem się chwilą. Mam 
takie wspomnienie: płynąłem z moim kolegą 
podziemną rzeką na wyspie Palawan (Filipi-
ny). Krzychu cały czas szarpał się z aparatem, 
natomiast ja nie zrobiłem ani jednego zdjęcia, 
bo wiedziałem z góry, że i tak nic nie wyjdzie. 
Z tej wycieczki mam świetne wspomnienia, 
natomiast Krzysiek pamięta tylko tyle, że miał 
za małe ISO i słabą lampę, a człowiek siedzący 
w łódce przed nami zasłaniał mu kadry :)
Jeżeli chodzi o mój bieżący rozwój, cały czas 
nastawiony jestem na eksperymentowanie. 
Uważam, że nauka na własnych błędach jest 
najbardziej skuteczna. Wcześniej wydawało mi 
się, że każde moje zdjęcie jest idealne, nato-
miast teraz patrząc na nie myślę, co mógłbym 
zrobić inaczej, aby kadr był lepszy. Największą 
przyjemność mam wtedy gdy naciskam spust 
migawki i wiem, że właśnie zrobiłem dobre 
zdjęcie. Używam systemu Canona, pracuję 
głównie na 5d mk III, natomiast wszystkie inne 
akcesoria to sprzęt firmy Phottix, a szczególnie 

PokochajFotografie.pl • numer 20 | 2015 185portfolio • Adam Kokot



wyzwalacz Odin oraz lampy Mitros+. Według 
mnie to świetny zestaw. Lampy mają wbu-
dowane odbiorniki, więc nie trzeba do nich 
nic doczepiać, a wyzwalacz Odin umożliwia 
kontrolę nad wszystkimi parametrami lamp, 
a także daje możliwość szybkiej synchronizacji 
błysku i TTL. Wszystkie te możliwości bardzo 
ułatwiają mi pracę i jestem z nich naprawdę 
zadowolony.
Fotografując sport, obserwuję kolegów po 
fachu, ale nie staram się nikim inspirować, 
bo wydaje mi się, że w pewnym momencie 
to pierwszy krok w stronę plagiatu. Lubię pa-
trzeć na dobre zdjęcia, natomiast staram się 
fotografować swoje własne pomysły i wyra-
biać swój własny styl. Często oglądam zdjęcia 
młodych fotografów i widzę od razu kim się 
inspirowali, według mnie to droga donikąd. 
Z moją fotografią jest tak, że jeśli nie mam 
pomysłu na kadr, to czasami aparatu nie biorę 
do rąk nawet przez dwa miesiące, a kiedy mi 
się coś „włączy” w głowie – mogę fotografować 
cały czas. Największą satysfakcję mam wtedy, 
gdy uda mi się zrobić dokładnie to, co sobie 
wymyśliłem, a nieczęsto się to zdarza.
Najważniejsze w fotografii to czerpać z niej 
przyjemność. Nieważne czym fotografujecie, 
róbcie to; eksperymentujcie i bądźcie otwarci 
na krytykę. Ważne według mnie jest też, aby 
nie kopiować zdjęć, które już zostały zrobione. 
Największa przyjemność jest wtedy, gdy foto-
grafuje się swoje własne pomysły.
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Autoportret powstał w trakcie jednego

tylko zanurzyć się samotnie 
w brudzie swojego umysłu.
Maria Anna Zubowicz

z tych dni, w czasie których nie masz
ochoty odebrać od nikogo telefonu,

www.mariazubowiczfotografia.pl
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Jeszcze niedawno wymieniłabym kilka punk-
tów z całej listy tematów jednocześnie przeze 
mnie realizowanych. Z wykształcenia jestem 
psychologiem klinicznym. Od początku studiów 
(2000 r.) jednocześnie samodzielnie uczyłam 
się projektowania graficznego i między innymi 
w taki sposób zarabiałam. Psychologia była wy-
borem intuicyjnym i bardzo dobrze odnajduję 
się w tej roli. Kończąc studia wybrałam jednak 
„karierę w korporacji” zamiast długiej i kosz-
townej drogi do własnego gabinetu terapeu-
tycznego. Czułam się też nieprzygotowana do 

samodzielnej pracy psychologicznej, nie dość 
dobra, by udzielać pomocy na profesjonalnym 
poziomie.

I tak kilka kolejnych lat upłynęło mi na zdoby-
waniu doświadczenia na różnych szczeblach 
korporacyjnej drabinki, w różnych obszarach 
komunikacji. Podczas jednego z wyjazdów inte-
gracyjnych organizowanych przez dział public 
relations, w którym pracuję, miałam za zadanie 
uwiecznić całą imprezę firmowym aparatem 
fotograficznym. Tym, co skupiło moją uwagę 
w kadrze podczas realizacji tego reportażu, był 
człowiek. Wówczas wróciło marzenie z dzieciń-
stwa. Ciemnia nie była mi obca, jako kilkuletni 
łobuz spędzałam czas z tatą, śledząc magiczny 
moment wyczarowywania obrazów z papieru 
zanurzonego w tajemniczych chemikaliach. 
Gdy trochę jeszcze podrosłam, bardzo chcia-
łam, by tata przekazał mi swoją wiedzę, jednak 
z powodu nadmiaru obowiązków nigdy to się 
nie udało. A chwilę później fotografia analogo-
wa zaczęła być zastępowana przez cyfrowe apa-
raty, będące poza moim zasięgiem finansowym.

Od zakupu mojego pierwszego aparatu mija 
dziesięć lat. Dziesięć lat nieustannej nauki, 
wystawiania prac pod ocenę, przyjmowania 
z pokorą krytyki i dalszej nauki. Dzięki całej 
tej drodze, dzisiaj odpowiem już z przekona-
niem: jestem fotografem, właścicielem agencji 
fotograficznej. I kropka:)

Fotografować uczyłam się każdego dnia, przy 
okazji, w tle, pomimo wszystko, bez specjalnej 
ku temu misji. Mam całe prenumeraty nieprze-
czytanych do dzisiaj fotograficznych gazet. Się-
gam po nie gdy potrzebuję odnaleźć odpowiedź 
na konkretny problem, którego rozwiązania 

nie odnalazłam samodzielnie. Każdy element 
mojego warsztatu to efekt własnej nauki. Przez 
dziesięć lat rozwój moich umiejętności nastę-
pował organicznie, bez przyspieszeń, wszystko 
działo się we właściwym czasie. Bardzo cennym 
krokiem dostarczającym dużej dawki wiedzy 
był kilkumiesięczny kurs fotograficzny, który 
otrzymałam w prezencie (2009 r.). Prowadzący 
go wykładowcy ASP w Poznaniu wśród swoich 
kursantów starali się wzbudzić przede wszyst-
kim świadomość fotograficzną i w moim przy-
padku im się to udało.

W latach 2008-2010 fotografowałam głównie 
reportaż historyczny. Jako członek grupy re-
konstrukcji historycznej miałam możliwość 
uwieczniać wojenny klimat z perspektywy 
uczestnika, a nie tylko obserwatora zza folio-
wych taśm. Z tego okresu mam w swoim port-
folio sporo pięknych obrazów, kilka publika-
cji m.in. w magazynie Szabla i Koń. Obecnie 
wszystkie te zdjęcia znajdują się tylko w archi-
wum. Przyjdzie pewnie moment, że pojawi się 
dla nich odpowiednia zakładka w całokształcie 
mojego portfolio. Dzisiaj jeszcze nie znajduję 
w nich spójności z drogą, którą świadomie wy-
brałam.

Na początku 2011 roku, kiedy wracałam z tar-
gów reklamy w Warszawie, po raz drugi w ży-
ciu pojawiła się we mnie tak silna intuicyjna 
myśl, że chcę zawodowo zajmować się foto-
grafią. Wtedy też zrodziła się też nazwa studia. 
Cztery miesiące później zamknęłam etap pracy 
w korporacji, pozyskałam dotację na otwarcie 
działalności i stałam się właścicielem agencji 
reklamowo-fotograficznej, posiadaczem legal-
nego oprogramowania oraz dawki sprzętu, któ-
ry umożliwił mi wzmożenie działań.

modelka: Ola Dobrowolska
—
MUAH: Karolina Cnark

 Długie kilka lat 
zajęło mi dojście 
do momentu, 
w którym na 
pytanie kim 
jestem i czym 
się zajmuję na 
co dzień, mogę 
odpowiedzieć bez 
wahania: jestem 
fotografem.
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A później nastąpiły cztery najtrudniejsze lata 
mojego życia.

Żeby zarabiać na fotografii trzeba mieć dobre 
portfolio w każdej dziedzinie, na której chcemy 
zarabiać. Żeby je zbudować, trzeba wykonać 
kilka dobrych sesji w każdej z tych dziedzin, 
„do portfolio”, czyli za darmo. Błędne koło. Na 
tamten moment miałam kilkuletni spory doro-
bek portretu i reportażu historycznego. I nie-
wiele ponad to. Pomysł na to, by wykorzystać 
moje doświadczenie z grafiką oraz komuni-
kacją i stworzyć z tego główną oś działalności 
mojej agencji, by zapewnić finansowanie pasji 
fotograficznej zmierzającej ku zawodowstwu, 
okazał się zbawienny. Rzeczywistość bywa jed-
nak różna. Reklama zapewniała mi byt, bądź 
nie – i tutaj nie bez znaczenia było wsparcie 
wówczas najbliższej mi osoby.

Jednocześnie cały czas konsekwentnie reali-
zowałam kolejne sesje, z lepszym lub gorszym 
efektem. Wciągał mnie, dotąd nieznany, temat 
kobiecej i modowej fotografii. Odkryłam i odna-
lazłam w tym siebie, ale trafiłam wtedy również 
na ścianę: mój rozwój fotograficzny nie szedł 
w parze z rozwojem obróbki zdjęć. Nigdy nie 
lubiłam zbytniej ingerencji w wygląd człowieka 
na zdjęciu, więc z photoshopem zaprzyjaźnio-
na byłam „po swojemu”. W fotografii beauty, 
fashion, gdy fotografujemy z oświetleniem 
studyjnym – nie ma szans, by tego uniknąć. 
Przeglądając wstecznie portfolio odkrywam 
zdjęciowe perełki, które utknęły na dysku, z po-
wodu braku właściwych umiejętności do ich 
obrobienia. Nie byłam wtedy również gotowa, 

by oddać swoje prace retuszerowi. To również 
inwestycja: dobry retusz odpowiednio kosztuje. 
Nawet do tego trzeba dojrzeć. 

Równolegle rozpadło się moje wymarzone ży-
cie osobiste. W konsekwencji mojego wyboru, 
z początkującą na rynku działalnością, bez ja-
kiegokolwiek finansowego zaplecza, zostałam 
sama. Fotografia w wydaniu komercyjnym zo-
stała bardzo w tle. Sprzedałam sporo sprzętu 
fotograficznego, m.in. po to, by wynająć miesz-
kanie. Zostałam z body Canon 5D i ukocha-
ną canonowską 50-tką. I z całą walizką siebie 
w kawałach do poskładania na nowo. Wszystko, 
co miało nastąpić później, z założenia powinno 
być już tylko z górki. Było. Górka była wielka 
i stroma, a pojazd nie posiadał pasów bezpie-
czeństwa.

W tym okresie powstał mój pierwszy autorski 
projekt „Mała Czarna”, który jest opowieścią 
o emocjach kobiecego życia przez pryzmat ma-
łej czarnej kawy. Wystawa została bardzo ciepło 
przyjęta podczas eventu Mała Czarna w po-
znańskim Hotelu Andersia, a także opubliko-
wana w magazynie Fabric-a. To mój pierwszy 
projekt, który powstał dokładnie tak jak chcę, 
lubię i jak pracuję najchętniej. Zanim zdjęcia 
powstały, widziałam je. Stworzyłam je niezwy-
kle świadomie, pracując z każdym elementem 
umieszczonym w kadrze. Jedna fotografia tego 
projektu to autoportret powstały w trakcie 
jednego z tych dni, w czasie których nie masz 
ochoty odebrać od nikogo telefonu, tylko zanu-
rzyć się samotnie w brudzie swojego umysłu.

—
projekt „Mała Czarna”

PokochajFotografie.pl • numer 20 | 2015 219portfolio • Maria Anna Zubowicz



Jesień 2013. W ciągu trzech tygodni wydarzyło 
się wiele: umarła najbliższa Babcia, rozwiodłam 
się, straciłam głównego klienta, zostając ze 
środkami na miesiąc życia. Z wyjątkiem śmierci 
Babci – reszta z własnego wyboru. Cóż to na 
moje siły, pomyślałam, trzeba wstać, otrzepać 
się i pójść dalej. Nowy rok zawsze skłania do 
postanowień i planów, stworzyłam więc całą 
listę zadań do zrealizowania w 2014 roku. Bar-
dzo ambitnych i licznych zadań: ciągły rozwój 
umiejętności fotograficznych, piękne sesje, pu-
blikacje w magazynach, kolejne autorskie pro-
jekty, wystawy itd. Czym prędzej zabrałam się 
do działania. Jednocześnie wróciłam do ukła-
du: klient marketingowy, który zapewnia mi 
podstawowe finansowanie. Wyjeżdżałam coraz 
częściej do pracy do Warszawy, robiłam cieka-
we projekty, pojawiły się publikacje. Świetnie, 
pomyślałam, ale jeszcze tyle zostało punktów 
z listy „to do”! A ja... już ledwie zipałam. Z po-
czątkiem jesieni 2014 r. – wysiadłam. Kończyło 
się paliwo, energia, zapał, chęci. Koniec.

Życie toczyło się dalej. Każdego dnia trzeba było 
jednak usiąść do pracy i dać z siebie wszystko 
dla klienta, dla którego się pracuje. I dałam. 
Wszystko. Na całą resztę nie starczało już sił. 
Zawaliłam terminy oddania obrobionych zdjęć 
z licznych sesji zrealizowanych w ramach „pla-
nu na 2014 rok”, nie podejmowałam się nowych 
wyzwań, oprócz zleceń komercyjnych nie foto-
grafowałam wówczas nic. Przestałam widzieć 
i czuć zdjęcia. Fotograficznie stałam się pusta. 
Byłam bliska wypalenia.

W takich momentach dobrze jest mieć blisko 
siebie zaufane osoby, które wysłuchają, przytu-

lą, pójdą z tobą na długi spacer z psem, a przede 
wszystkim bezgranicznie wierzą w ciebie i mo-
tywują, kiedy ty tę wiarę tracisz. Małymi kroka-
mi, przy wsparciu kochanych osób, wróciłam 
do równowagi i nadrabiałam zaległości.

W sylwestrowe popołudnie okoliczności zmu-
siły mnie do pozbycia się strachu.

Postanowiłam nie szukać już zaplecza finanso-
wego w zleceniach marketingowych, a skupić 
się w dziewięćdziesięciu procentach na foto-
grafii. Pozostałe projekty zostawić w ramach 
higieny umysłu. Tak też się stało, zostałam za-
wodowym fotografem!

Oglądałam i oglądam każdego dnia różne zdję-
cia, zapisuję w foldery te, na które chciałabym 
patrzeć częściej. Nie jest ich wcale dużo. Po-
ruszają mnie prace świadome w każdym de-
talu, ale pozostawiające miejsce na niedopo-
wiedzenia. Uwielbiam zdjęcia, na których naga 
postać jest formą, linią, grą, czymś więcej niż 
tylko tym, czym jest w rzeczywistości. Nie mam 
wielu mistrzów, jednym z nich jest oczywiście 
Helmut Newton. Ze współczesnych polskich 
twórców fascynują mnie prace Szymona Bro-
dziaka. W ich fotografiach odnajduję ten szalo-
ny perfekcjonizm w świadomej kreacji obrazu, 
który staje się środkiem komunikacji z odbior-
cą, nie tylko piękną pocztówką. Mistrzowskie 
w uchwyceniu emocji są prace Izabeli Urba-
niak. Pięknie wypracowane – Martyny Gmu-
ły. Inspiracje na zdjęcia przychodzą do mnie 
niejako same, jako gotowe obrazy. Zapisuję je 
w wewnętrznym archiwum. Czasem schema-
tycznie rysuję w zeszycie.

makijaż: Katarzyna 
Konopa – Pink Mink 
Studio, modelka: 
Dorota Kaska
—
plan zdjęciowy: 
Ósma Kolonia/ 
Secret Life Cafe.

PokochajFotografie.pl • numer 20 | 2015 221portfolio • Maria Anna Zubowicz



Wyczyściłam też swoje codzienne życie ze zbęd-
nych bodźców, nie moich emocji i frustracji: nie 
oglądam telewizji, nie czytam wiadomości na 
portalach, tylko sporadycznie, kiedy wydarza 
się coś naprawdę ważnego. Wolę dobry film, 
książkę i radio. Wybieram treści, którym po-
zwalam do mnie dotrzeć. Jestem też audiofi-
lem, przy komputerze pracuję ze słuchawkami 
na uszach, czasem przez cały dzień słuchając 
jednego utworu. To moja medytacja, droga do 
emocji, spokoju, ciszy. Sportem resetuję „twar-
dy dysk” i spotykam się ze swoim charakte-
rem twarzą w twarz. Dużo spaceruję z psem po 
pięknych terenach, które mam do dyspozycji 
dookoła miejsca zamieszkania. Przyjaźnię się 
i kocham prawdziwie.

Kiedy mam bardzo silną potrzebę zamknięcia 
emocji w kadrze, a nie mam innej możliwości, 
robię autoportrety. Zawodowo współpracuję 
tylko z osobami, z którymi mi mentalnie po 
drodze. I wtedy wszystko jest takie, jakie ma 
być.

W zależności od rodzaju zdjęć, które wykonuję, 
radość sprawia mi co innego. Specjalizuję się 
w portrecie i w fotografii fashion. Gdy mam 
dużą swobodę w realizacji sesji dla projektanta 
– jestem prawdziwie w swoim żywiole. Radość 
sprawia mi wówczas możliwość świadomej 
kreacji każdego detalu, zrobienia czegoś nie-
co „odjechanego”, ciekawego. Bawię się wtedy 
formą i sprawdzam, do czego to doprowadzi. To 
niesamowita adrenalina i ekscytacja.

W portrecie kręci mnie połączenie dwu dzie-
dzin: psychologii i fotografii. Bardzo ważne 
jest dla mnie nawiązanie kontaktu przed se-
sją, poznanie osoby, którą mam fotografować. 
Odczuwam satysfakcję, gdy wiem, że na mo-
ich zdjęciach portretowana osoba widzi siebie 
prawdziwą/prawdziwego lub oblicze, które było 
dla niej/niego dotąd nieznane. Żeby osiągnąć 
ten efekt, czasem poświęcam na przygotowa-
nie do sesji nawet dwie godziny, spotykam się 
wcześniej na dodatkową kawę. Sesje u mnie 
nie trwają trzydziestu minut, podczas których 
trzy razy kobieta zmienia stylizację i powstaje 
piętnaście zdjęć. Kiedyś denerwowało mnie to, 
że takie działania psują rynek fotograficzny. 
Dzisiaj spokojnie robię swoje, najlepiej jak po-
trafię. Klientów jest tylu, że dla każdego starczy. 
Chciałabym, by sesję u mnie i jej efekty, klient 
zapamiętał do końca życia.

Wielu fotografów, którzy są rozpoznawalni, ra-
dzi adeptom fotografii to samo: odnajdź swoją 
własną drogę i konsekwentnie nią podążaj. Ze 
swojej strony dodam: pracuj ciężko, doceniaj 
krytykę i potknięcia – one są niezbędne do 
twojego rozwoju. Nie czuj się zobowiązany do 
noszenia ze sobą wszędzie aparatu, chyba że 
fascynuje cię bressonowski magiczny moment. 
Bądź cierpliwy – wszystko przyjdzie we właści-
wym czasie, kiedy będziesz na to prawdziwie 
gotów. Bądź gotów.

modelka: Katarzyna Chmielarz
—

projekt „Mała Czarna”
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modelka Daria Kaczmarek
—

projekt „Mała Czarna”
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Edytorial dla 
Krawiectwa INFINI, 
MODELKA : Anna 
Sindrewicz, MUAH: 
Karolina Cnark
—
„Mała Czarna”
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modelka: Monika Kall
—

modelka: Joanna Stuermer
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modelka: 
Ola Dobrowolska
—
MUAH: 
Karolina Cnark

—
modelka: 
Marta Gajewska
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modelka: Monika Kall
—

modelka: Joanna Stuermer
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modelka: 
Monika Kall
—
modelka: 
Joanna Stuermer

modelka: 
Ola Dobrowolska
—
MUAH: 
Karolina Cnark
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—
modelka: Karolina Krzywosz
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Zygmunt Novak

Fotografia tak wrosła w moje życie, że 
od dłuższego czasu zajmuję się nią na co 
dzień. Działam jako tzw. fotograf freelan-
cer. Wydaje mi się, że mimo powszech-
nej specjalizacji udało mi się zachować 
pewną uniwersalność. W fotografii nie-
wymuszonej, czyli mojej prywatnej, tej 
zupełnie dowolnej, najbardziej intere-
suje mnie subiektywny dokument, czyli 

www.zygmuntnovak.com
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rzeczywistość przefiltrowana przez moje 
oko i kadr aparatu. Dokument, bo jed-
nak wolę podglądać świat niż go aran-
żować i kreować. Czy fotografuję pejzaż, 
reportaż czy portret – najbardziej lubię 
w nich prawdę. Mój wpływ na zdjęcie 
staram się ograniczać do wyboru te-
matu, kompozycji, chwili, niekoniecznie 
decydującej, oraz do wyboru światła. 
W pracy komercyjnej, na zlecenie, z ak-
tywnego obserwatora przeobrażam się 
w kreatora. Szczególnie podczas foto-
grafowania produktów kulinarnych, po-
mysł, stworzenie całej aranżacji i zadba-
nie o najdrobniejsze detale, to ponad 
dwie trzecie pracy nad całym zdjęciem. 
Samo oświetlenie i wykonanie fotografii 
wydaje się już proste. Najwięcej jednak 
emocji i radości z fotografowania czerpię 
fotografując ludzi. Niezależnie czy obiek-
tyw kieruję w stronę moich najbliższych, 
nieznajomych spotkanych w podróży, na 
parę zakochanych czy prezesa banku. 
Będąc uważnym obserwatorem, aktyw-
nym uczestnikiem spotkania, poznaję 
prawdę lub pozę fotografowanego i po-
znaję też prawdę o sobie.

Skąd się wzięła u mnie fotografia? Jako 
dzieciaki chodziliśmy z tatą na wycieczki 
i każde z nas robiło mniej lub bardziej 
udane zdjęcia. Potem wywoływaliśmy 
negatywy i przy czerwonej lampie na-
świetlaliśmy odbitki. To historia wspólna 
pewnie dla wielu pamiętających czasy fil-
mu Fotopan HL czy Foto 65. Najbardziej 
mi się podobało to, że dzięki aparatowi 
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fotograficznemu przyglądasz się temu, 
co cię otacza, bardziej wnikliwie, z nie-
codzienną ciekawością. To zostało mi do 
dzisiaj. Potem przyszedł czas na udział 
w warsztatach fotograficznych, dalekie 
podróże zawsze z aparatem i studia foto-
graficzne. Z czasem postanowiłem zmie-
nić zawód. Fotografii produktowej – jed-
nej z dziedzin, którą zajmuję się obecnie 
– uczyłem się w studiu opakowań, w któ-
rym tworzyłem dział foto. Odkryłem też, 
że potrafię uczyć innych i sprawia mi to 
wielką frajdę. Dzielę się doświadczeniem 
i wiedzą na warsztatach Przygoda z foto-
grafią, które współtworzę od ośmiu lat 
z Małgorzatą Pióro. Przygotowywanie 
zajęć to świetny pretekst do nowych po-
szukiwań, do znajdowania efektywnych 
sposobów przekazywania wiedzy, kre-
atywnych ćwiczeń i sprawdzania nowych 
technik, którymi być może sam bym się 
nie zainteresował, gdyby nie ciekawość 
uczestników.

Jedną z piękniejszych inspiracji do zdjęć 
zawsze jest dla mnie podróż. Będąc 
w Indochinach zrealizowałem projekt 
„16 godzin do Wschodu”. Pamiętam, 
że najlepszym sposobem, tak to mogę 
ocenić z perspektywy czasu, na zrobie-
nie szczerych zdjęć była dla mnie peł-
na swoboda w wyborze trasy podróży, 
czasu przeznaczonego na fotografo-
wanie i książka związana z miejscami, 
po których podróżowałem. Moim zda-
niem inspiracji najlepiej szukać w sobie. 
Owszem, warto oglądać prace innych. 
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Szczególnie te, które leżą na drugim bie-
gunie naszej twórczości. Takie, których 
nie zrobilibyśmy sami. Jednak tylko te 
prace, które wypływają z nas, są prawdzi-
we, szczere i niepowtarzalne. Dlatego to, 
co ja mogę zrobić dla swoich zdjęć naj-
lepszego, pomijając ciągłe doskonalenie 
strony technicznej, to poznawanie siebie 
i pielęgnowanie wartościowych relacji, 
czyli rozwój na pozór w ogóle niezwią-
zany z fotografią.

Czy mógłbym coś doradzić komuś kto 
dopiero zaczyna? Jeśli ktoś uzna moją 
radę akurat przeznaczoną dla siebie, to 
powiedziałbym tyle: pamiętaj zawsze 
o tym, do czego dążysz, potem zastanów 
się jak to zrobić. Niech twój cel nie znik-
nie ci z oczu na etapie doboru sprzętu 
lub ustawień aparatu. Bądź konsekwent-
ny i cierpliwy, dobre owoce nie dojrze-
wają w tydzień.
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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 wykonasz 

autoportret — wszystkie chwyty dozwolone

4. bądź kreatywny/a, wyraź siebie i zaskocz nas

5. baw się dobrze :)

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2015

19
Konkurs na 
autoportret

Konkurs na Autoportret • edycja 19

GRAND PRIX 17 edycji konkursu na autoportret 

Kamil Cichoń

www.pokochajfotografi.pl

PokochajFotografie.pl • numer 20 | 2015 259

http://pokochajfotografie.pl/magazyn-pf/konkurs_autoportret/


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 uzna-
niu, jakim się cieszy. Zadecydowała o tym jego 
forma i konsekwentnie przestrzegana idea. Po 
pierwsze i najważniejsze: Pokochaj Fotografię 
INSPIRUJE. Inspiruje do fotografowania, inspi-
ruje do tworzenia. Lektura każdego kolejnego 
numeru PF nakręca pozytywnie i motywuje do 
rozwoju fotograficznego. Magazyn z premedy-

tacją pomija techniczny aspekt fotografii – sku-
pia się na efektach naszej pasji – fotografiach. 
Nie sugeruje jednej możliwej drogi, nie propo-
nuje łatwych rozwiązań. Pokazuje natomiast 
jaką fotograficzną ścieżkę obrali inni. Możemy 
ich naśladować, ale możemy również spróbo-
wać odszukać własną drogę. Wydaje mi się, że 
do tego właśnie zachęca Pokochaj Fotografię. 
Po drugie udowadniacie, że profesjonalna for-
ma czasopisma może być wynikiem prawdziwej 
pasji a nie wsparcia reklamodawców. Staranny 
dobór materiału oraz stonowany klasyczny 
layout dopełniają się wzajemnie i nie pozosta-
wiają wątpliwości co do świadomości artystycz-
nej autorów PF. Podsumowując. Nie wierzę, że 
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istnieje choćby jeden wrażliwy artystycznie czy-
telnik, który pozostał obojętny na walory czaso-
pisma. Nie pozostawia one w yboru: Pokochasz 
Fotografię.
Agata: Podobno tak to jest, że książki mówią 
bardziej o autorze niż przedmiocie opisywa-
nym. Z fotografiami jest podobnie. Więc prenu-
meruję dla fotografii, dla ich autorów, dla pomy-
słów. Po łyk inspiracji, odrobinę fantazji i by za 
tym wszystkim, znaleźć jakoś czas by zacząć coś 
nowego. I z najprostszego powodu, 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 orga-
nizowane są atelier i fotograficzne konkursy, 
tutaj możemy opublikować swoje autoportrety. 
Można się poczuć współtwórcą, a nie tylko 
obserwatorem. Czyli tak naprawdę z niczego 
innego jak z próżności, bo to bardzo przyjemne 
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 na-
uczyłem 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 przeka-
zać. Urzekł mnie również sposób pisania. Nie 
ma typowo technicznych pierdół. 
W dodatku świetne i naturalne zdjęcia, zapiera-
jące czasem dech w piersiach. Z niecierpliwo-
ścią czekam na kolejny numer, i liczę, że będzie 
tak samo dobry BA! nawet lepszy niż poprzed-
nie. :)
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. Wywia-
dy 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 dorobek uzna-
nych artystów fotografików, dzięki którym moż-
na wyciągnąć naukę dla siebie. Otwiera nam 
okno na świat, inspiruje, pobudza do działań. 
pozwala poznawać i analizować aktualne ten-
dencje w fotografii. Dla mnie są to wystarczają-
ce powody, by prenumerować 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 zmieniło 
w mojej głowie wszystko. Narodziło się mnó-
stwo szalonych projektów, nadało sens i utrzy-
muje, żeby nie zwariować. Z namiętnością 
oglądam kolejne fotki, doczekać się nie mogę 
następnej strony, podziwiam zapał i zazdrosz-
czę pomysłu. Dlaczego prenumeruję Pokochaj-
Fotografię.pl? Bo jest nitką, która scala 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, liczne 
projekty jakie prowadzą autorzy magazynu 
pozwalają rozwijać się każdemu, kto w minimal-
nym stopniu jest zainteresowany tym kierun-
kiem 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 ser-
ce 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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Wszystko za darmo
zasubskrybuj — aby być na bieżąco
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Pokochaj Fotografię w TV
internetowa telewizja fotograficzna
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