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Wszystko się zmienia

To już pewna tradycja, że we wstępniaku rozmyślam na temat 
fotografii. Musicie mi wybaczyć, w końcu to już 24 wydanie 
magazynu, a ja czuję się odpowiedzialny za wspaniałą społecz-
ność, która tworzy PokochajFotografie.pl

Tym razem będzie o samym akcie fotografowania, a dokładnie 
o tym, że nie można być obojętnym wobec tego, co widzimy 
(nawiasem mówiąc, najważniejszą umiejętnością jest odróżnie-
nie tego, co widzimy, od tego, co wydaje się nam, że widzimy). 
Moim zdaniem powinniśmy być całkowicie oddani i pochło-
nięci fotografowaniu. Jeśli intensywnie nie przeżywamy tego 
momentu, może to skutkować tym, że efekty naszej pracy nie 
będą warte uwagi. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego ktoś 
miałby zachwycić się naszymi fotografiami, jeśli nie włożyliśmy 
w ich powstanie absolutnie całego serca? Musimy mieć na 
uwadze, że fotografia jest procesem żywym i niepowtarzal-
nym –to, jacy jesteśmy w momencie fotografowania, zmienia 
się na zawsze –już nigdy nie będziemy tacy sami i to, co foto-
grafujemy, też nie będzie już takie samo.

A jeśli mowa o niepowtarzalności, to zapraszam Was do fa-
scynującej podróży, do poznania wspaniałych ludzi, którzy na 
kolejnych stronach dzielą się swoimi fotografiami, odsłaniając 
przed nami swój piękny świat.

Michał Mrozek 
pomysłodawca i redaktor naczelny
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Zatrzymać nieuchwytne

ANNA HARTMAN-KSYCIŃSKA

Dzwonek budzika, 4.30. Dobrze, że to nie czerwiec, byłaby 3.30.
Pierwsze 15 minut jest trudne, ale potem, z każdym krokiem 
w szarzejącej powoli ciemności, zaczyna narastać czysta radość. 
Jest prawie cicho, budzą się pojedyncze ptaki. Można spokojnie 
przygotować sprzęt, koniecznie w wybranym poprzedniego dnia 
miejscu  –nikt, kto choć raz w panice szukał właściwego kadru, 
usiłując zdążyć przed wschodzącym szybko słońcem, nie próbuje 
zostawić tej kwestii przypadkowi.

W ciszy pojawia się myśl, że bez względu na to, czy zrobię tu jakieś 
zdjęcie, mam wszystko, za czym tęsknię na co dzień –ciszę, uczu-
cie wolności, chwilę samotności.
Wielokrotnie słyszy się opinię, że fotografia krajobrazu to naj-
łatwiejsza gałąź tej sztuki. Recepta jest prosta: efektowna loka-
lizacja, ciekawe oświetlenie, obiektyw szerokokątny. Na pewno 
wystarcza to, by zarejestrować piękny widok. Ale fotografia krajo-
brazu jest czymś więcej niż dokumentem –to zapis emocji. Każdy 
z nas –patrząc –widzi w gruncie rzeczy coś innego. I w każdym 
ten widok porusza inne struny. Jak przekazać obrazem  nastrój, 
uczucia, punkt widzenia?
Gdy oglądam prace innych fotografów, wybieram te, które wy-
wołują we mnie uczucie, że teraz, natychmiast, chcę znaleźć się 
w oglądanym miejscu.
Wybieram te, które sprawiają, że spływa na mnie spokój.
Wybieram te, na widok których uśmiecham się lub wydaję okrzyk 
zachwytu.
Wybieram te, które sprawiają, że myślę: dlaczego to nie ja zrobi-
łam to zdjęcie?!
Fotografia krajobrazu to ciągłe poszukiwanie. Światła, koloru, od-
cienia chwili. Jest polowaniem na to, co ulotne, nietrwałe.

„The real voyage of 
discovery consists 

not in seeking new 
landscapes but in 
having new eyes”

—
Marcel Proust
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nie miałoby może tej mocy oddziaływania. Mistrzostwo polega 
na uchwyceniu tej jednej, zwykle krótkiej chwili, kiedy gra światła, 
kolorów, cieni, ruch chmur i wody ułożą się w sposób –zdaniem 
fotografa –perfekcyjny.

Według Susan Sontag siła zdjęcia polega na tym, że umożliwia 
spokojne przyjrzenie się chwilom, które upływ czasu szybko za-
stępuje innymi. Ale jest coś jeszcze. To wybór miejsca. Oleg Novi-
kov, rosyjski fotograf mieszkający i tworzący od ponad piętnastu 
lat w Chinach, zakłada, że wybór scenerii, którą fotografujemy, 
nie jest przypadkowy, ale nie jest też do końca świadomy. In-
stynktownie wybieramy –zarówno robiąc zdjęcia, jak i oglądając 
prace innych fotografów –rodzaj krajobrazu, który najpełniej zga-
dza się z naszą osobowością. W chińskiej filozofii najważniejszy-
mi elementami krajobrazu są woda i góry, będące tyleż przeci-
wieństwami, co wzajemnym uzupełnieniem. Konfucjusz mówiąc: 
„Mądry człowiek wybiera wodę, życzliwy człowiek sprzyja górom” 
wskazuje, że woda i góry reprezentują głęboko ukryte podsta-
wowe cechy naszego charakteru. Novikov stawia więc tezę, że 

Jest próbą ujawnienia części osobowości, zdradza, co fotografu-
jący widzi w morskich falach –groźną, dynamiczną potęgę zamro-
żoną w dynamicznym kadrze, czy płynną, nieskończoną powta-
rzalność wiecznego ruchu wody; pozwala domyślić się, czy góry 
to dla niego groza samotności w skalnych piargach, czy odwiecz-
na, uspokajająca niezmienność.

Minor White, amerykański fotograf zmarły w 1976 roku, przyjaciel 
i współpracownik Ansela Adamsa, napisał, że „zdjęcia krajobra-
zowe są w rzeczywistości krajobrazami wewnętrznymi”. Istotnie, 
w naszym opisanym i do znudzenia skatalogowanym świecie nie 
istnieje już chyba takie miejsce, którego nigdy nie widzieliśmy na 
zdjęciu, na filmie, w telewizji. A jednak zdarza się, że na widok 
utrwalonego w kadrze krajobrazu zatrzymujemy się, wstrzymu-
jemy oddech, doznajemy uczucia zachwytu, nostalgii, niepokoju. 
Sprawiają to zapewne dwa równoległe czynniki: wybór miejsca 
i wybór chwili. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że również 
w fotografii pejzażu istnieje coś, co możemy nazwać „decydują-
cym momentem”. Zdjęcie zrobione chwilę wcześniej lub później 

1. Minor White, 
American 

Photographer
—

The Editors of 
Encyclopedia 

Britannica

 Anna Hartman-Ksycińska • Zatrzymać nieuchwytne

3. Oleg Novikov, 
—
„Landscape
 photography 
and Chinese 
philosophy-sci-
to te ipsum”
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poszukiwanie pięknych, ciekawie oświetlonych krajobrazów jest 
w istocie poszukiwaniem spójności pomiędzy światem zewnętrz-
nym a naszym prawdziwym ja. Fotografia krajobrazu mogłaby 
więc być formą pośredniego, zawoalowanego udostępnienia naj-
głębszych pokładów wrażliwości  –widzowi świadomemu i o po-
dobnym sposobie postrzegania wyjaśniałaby bardzo wiele, pod-
czas gdy dla przypadkowego, niezainteresowanego oglądającego, 
byłaby tylko zbiorem mniej lub bardziej estetycznych obrazów.
Można jednak spojrzeć na fotografię pejzażową z zupełnie in-
nego punktu widzenia. Susan Sontag uważa, że należy ona do 
sposobów oswajania świata. Pisze ona: „fotografie … pomagają 
ludziom objąć w posiadanie przestrzeń, w której nie czują się bez-
piecznie”, a więc wykonywanie zdjęć sprawia, że zmniejsza się lęk 
odczuwany na widok urwistych, niedostępnych gór lub groźnie 
wzburzonego morza. Aparat fotograficzny oddziela nas w pew-
nym sensie od realnego świata; spoglądając przez wizjer widzimy 
już jakby naszą interpretację rzeczywistości. Może nawet, co rów-
nież proponuje Susan Sontag, „bierzemy coś zastępczo w posia-
danie”, niejako przywłaszczamy sobie fotografowany przedmiot 
uzyskując nad nim władzę. Przyjmujemy w ten sposób  antropo-
centryczną postawę dominacji nad otaczającym nas światem.
Czynimy to również w pewien sposób fotografując krajobraz 
zmieniony przez człowieka: szachownicę pól uprawnych, spię-
trzające rzeki tamy, malowniczo wijące się drogi. Nasza fotografia, 
nadając tym widokom walor artystyczny, sankcjonuje ingerencję 
w naturę i pozwala ją zaakceptować w nowym kształcie. Łatwo 
stąd wysnuć wniosek, że fotografia krajobrazu może być także 
kronikarskim zapisem historycznym przemijającego świata.
Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o jeszcze jednej uni-
kalnej właściwości fotografii krajobrazowej. Jak żadna inna po-
siada ona zdolność obrazowania czasu –zarówno precyzyjnego 
zatrzymywania w kadrze dynamiki zjawisk przyrody, na przykład 
rozbryzgującej się fali, oraz  –przede wszystkim  –uwidoczniania, 
dzięki długim czasom ekspozycji, upływu czasu w postaci ruchu 
gwiazd, przesuwania się chmur. Po raz pierwszy czas na fotografii 

 Anna Hartman-Ksycińska • Zatrzymać nieuchwytne

3. Susan Sontag
„O fotografii”

—
Wydawnictwo 

Karakter, Kraków 
2009
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próbował zatrzymać Gustave le Gray w roku 1857. Pomimo że 
dysponował bardzo ograniczonymi możliwościami  technicznymi, 
jego zdjęcia fal morskich wykonane techniką nakładania na siebie 
negatywów wywołały burzliwą dyskusję na temat roli fotografii 
w obrazowaniu czasu.

Tworząc trwały zapis tego, co nieodwracalnie przemija, fotografia 
może stać się swego rodzaju pryzmatem, przez który postrze-
gamy świat. Gdy oglądamy bukoliczne, bajkowo nierzeczywiste 
pejzaże stworzone przez polskiego fotografa Tomka Sikorę, do-
strzegamy od razu oczywistą inspirację obrazami Chełmońskiego, 
Gierymskiego, Wyczółkowskiego, a także pewien utrwalony od 
dzieciństwa w naszej świadomości wzorzec polskiego krajobrazu 
wiejskiego. Zdjęcie staje się więc pierwowzorem, nie kopią; będąc 
na wsi, w lesie, nad rzeką, nieświadomie (a może świadomie?) za-
czynamy poszukiwać wokół siebie zapisanych w pamięci kadrów.
Czym więc jest fotografia krajobrazu? Obrazem świata, czy ra-
czej obrazem duszy i umysłu  przefiltrowanych przez te miejsca 
i chwile, które w sposób szczególny fotografa poruszają? Wypada 
w tym miejscu po raz ostatni zacytować Susan Sontag: „jeśli świat 
jest tematem fotografii, fotograf się nie liczy, ale jeśli fotografia 
jest narzędziem nieustraszonej, poszukującej subiektywności  –
fotograf jest wszystkim”.

 Anna Hartman-Ksycińska • Zatrzymać nieuchwytne

4. Marnin Young
—
„Photography 
and the philo-
sophy of time: 
on Gustave Le 
Gray’s Great 
Wave, Sete”

5. Tomek Sikora
—
Cztery pory roku, 
Wydawnictwo 
Bon Libri,
Lublin 2014

PokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 17



 Anna Hartman-Ksycińska • Zatrzymać nieuchwytnePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 19



 Anna Hartman-Ksycińska • Zatrzymać nieuchwytnePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 21



 Anna Hartman-Ksycińska • Zatrzymać nieuchwytnePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 23



FOTOGRAFIA PORTRETOWA I FASHION

Wojciech Foit. Urodzony latem 1987 r. Z wykształ-
cenia inżynier energetyk. Od trzech lat dziewięć-
dziesiąt procent jego życia związane jest z foto-
grafią. To, co na początku było pasją, obecnie 
stało się również jego jedynym zawodem.
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Pamiętam swój pierwszy aparat, który dosta-
łem w wieku dziewięciu lat. Klisza, automat, 
prosta konstrukcja. Wtedy zdjęcia nie intere-
sowały mnie zbytnio. Zrobiłem kilka kadrów 
w ogrodzie obok domu rodzinnego i zapo-
mniałem o temacie. Do fotografii wróciłem 
na początku liceum, wykonując głównie kadry 
koncertowe i okolicznościowe. Ostatecznie 
zdecydowałem się na fotografię mody oraz 
portret. Stało się to ponad trzy lata temu i od 
tego czasu już się nie rozstaję z aparatem. Je-
stem samoukiem, ale często podglądam tuto-
riale czy filmy backstage światowych sław, jak 
np. Alexiego Lubomirskiego czy Petera Lin-
dbergha. Często staram się też uczestniczyć 
w wernisażach wystaw młodych fotografów.

Uwielbiam podróżować, stąd też w pierwszej 
kolejności biorą się moje pomysły. Część ka-
drów pojawia się w mojej wyobraźni, gdy spo-
tykam nowych ludzi i poznaję nowe miejsca. 
Drugim źródłem inspiracji są magazyny mo-
dowe, pinterest, instagram, czy tumblr. Prze-

glądam tysiące kadrów w miesiącu, portfolia 
topowych modelek, oglądam filmy i teledyski. 
Obserwuję trendy w fotografii, staram się po-
szukiwać czegoś nowego. Internet jest świet-
nym źródłem inspiracji, ale czasem warto po 
prostu wyjść na spacer i pomysły napływają 
same.

Ważne są dla mnie spotkania z ludźmi. Foto-
grafia portretowa i modowa nie jest prosta, 
wymaga poznania danej osoby. Czasem nie 
ma na to czasu i wtedy trzeba improwizować. 
Ale zawsze jest to dobre doświadczenie.

Gdy jest się początkujacym, trzeba fotografo-
wać, fotografować i fotografować! Nie zrażać 
się. Każdy kadr może w przyszłości okazać 
się interesujący. Moje prace długo czekały 
na pierwszy przedruk magazynowy, pierwszą 
zbiorową wystawę. Ale w końcu udało się i od 
dwóch lat dzieje się to regularnie.
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Michał Konrad
Urodziłem się w 1983 r. i mieszkam w Wodzisławiu 
Śląskim. Od roku 2006, gdy uzyskałem dyplom 
magisterski Katowickiej AWF, jestem nauczycielem 
wychowania fizycznego. Prywatnie wraz z żoną 
wychowuję trzy córki.
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Od najmłodszych lat interesowałem się sztuką 
wizualną. Zaczynałem od malowania, po długiej 
przerwie moja potrzeba tworzenia powróciła 
w postaci fotografii. Jestem samoukiem, uczyłem 
się metodą prób i błędów. Używałem różnych 
technik, zarówno cyfrowych, jak i analogowych. 
Eksperymentowanie z fotografią pozwoliło mi 
dobrać odpowiednią technikę do danej sytuacji. 
Zajmuję się fotografią konceptualną, w której 
najważniejsza jest myśl, koncept. Całość zostaje 
dokładnie zaprojektowana w głowie. Gdy jestem 
pewien jej ostatecznej postaci, przystępuję do 
realizacji myśli. Biorę aparat tworząc obraz. Za-
mierzam nadal rozwijać się w tym kierunku. Nie 
chcę tworzyć pojedynczych zdjęć, a całe cykle. 
Poprzez fotografię chcę poruszać różne tema-
ty. W sposób niejednoznaczny, pozostawiający 
wiele niedopowiedzeń. Lubię, gdy fotografia jest 
zastanawiająca, niczym matematyka; gdy trzeba 
się zastanowić nad jej rozwiązaniem.

Mam wiele inspiracji do tworzenia, one mnie 
otaczają i przenikają. Inspiruje mnie otoczenie, 
sny, marzenia, lęki, przeżycia, problemy społecz-
ne. Inspiruje mnie człowiek i nawet w naturze 
dostrzegam jego obecność. W moim najnow-
szym cyklu „przejście” wykorzystałem motyw, 
który wielokrotnie powraca w moich snach. 
Chcę biec, a nie mogę, nogi mam jak z betonu. 
Ten sen stanowi wystarczającą inspirację do 
tworzenia.

Największej przyjemności dostarcza mi końcowy 
rezultat mojej pracy. Ponieważ pomysły powsta-
ją w głowie na długo przed tym, zanim je zreali-
zuję, muszę mieć wszystko dobrze zaplanowa-
ne, uwzględniając najdrobniejsze szczegóły. Taki 
proces tworzenia, a przede wszystkim plano-
wania, daje mi duże poczucie bezpieczeństwa 
i pewność siebie. Jestem przekonany, że rezultat 
będzie odpowiadał moim założeniom. Ten rezul-
tat, niczym „wisienka na torcie”, staje się celem, 
do którego dążę przy realizacji każdego kadru. 
Sam proces tworzenia, w postaci utrwalania ob-
razu aparatem fotograficznym też bywa bardzo 
ciekawy. Bywam w różnych miejscach, w które 
bez aparatu raczej bym się nie wybrał. Niejed-
nokrotnie przeżywam przygodę, a te doświad-
czenia z pewnością wpływają na kształt moich 
kolejnych fotografii. Lubię też myśleć, tworzyć 
obrazy w głowie, używać wyobraźni, bawić się 
pamięcią. Myślenie o kolejnych kadrach stanowi 
dla mnie relaks. Oderwanie od rzeczywistości, 
odpoczynek od codzienności.

Najważniejsza jest własna koncepcja. Nie bójmy 
się tworzyć według własnego uznania, umiejęt-
ności przyjdą z czasem, w zależności od zaanga-
żowania. Najgorsza z możliwych form to próba 
kopiowania innych. Każdy fotograf jest indywi-
dualistą, a fotografia jest odzwierciedleniem 
zbioru cech charakteru danego fotografa.

Przejście • Michał Konrad

Lubię, gdy fotografia 
jest zastanawiająca, 
niczym matematyka; 
gdy trzeba się 
zastanowić nad jej 
rozwiązaniem
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przejście
Cykl fotografii konceptualnej 
wykonanej w formie dyptyku

Można przejść na drugą stronę albo zmienić 
stan świadomości. Można znaleźć sekretne 
okno, przez które wejdziemy w nowy wymiar. 
Można się też nawrócić, upaść i się podnieść. 

Przejście bywa trudne, czasami bolesne. Zda-
rza się, że jest ryzykowne. Następuje pod wpły-
wem impulsu, albo też jest zaplanowane. Czasa-
mi jest wynikiem poszukiwań albo przypadku. 
Bywa też tak, że okazuje się niemożliwe.

Kluczowy dla całego projektu był czas 20 se-
kund. Fotografie zostały wykonane przy użyciu 
20 sekundowego samowyzwalacza. 20 sekund 
to końcowy czas realizacji pomysłu, a modelem 
byłem ja sam.

Zrealizowanie całego cyklu zajęło mi 3 miesiące. 
Samo urzeczywistnienie myśli w postaci foto-
grafii to tylko niewielka część w jej całym proce-
sie tworzenia. Cykl wykonałem latem i jesienią 
2016r.

Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 51



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 53



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 55



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 57



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 59



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 61



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 63



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 65



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 67



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 69



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 71



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 73



Przejście • Michał KonradPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 75



Paweł Kryza
Urodziłem się w Wolsztynie w 1988 roku. Roz-
wój moich umiejętności fotograficznych to dłuż-
sza historia, pełna zakrętów, mająca swe korze-
nie w dzieciństwie. Matka zawsze twierdziła, że 
zostanę chirurgiem albo artystą, ze względu na 
moje dość obsesyjne, perfekcjonistyczne nawy-
ki. Jednym z nich było mycie rąk przed wykony-
waniem różnych czynności, a w zasadzie przed 
i po. Kiedy ktoś chciał bawić się ze mną lub doty-
kać moich zabawek, również musiał myć ręce... 
Coraz częściej jednak, zamiast chwytać za skal-
pel do wycinania żołnierzyków z ramki, sięga-
łem po kredki i najbardziej koncentrowałem się 
na kartce papieru, by coś z siebie wydobyć. Od 
dziecka grałem też na komputerze i mogłem 
oglądać z rodziną wszystkie filmy, co zdecydo-
wanie silnie wpłynęło na moją wyobraźnię. Je-
stem żywym dowodem na to, że brutalne gry 
i filmy nie degenerują człowieka.
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Mijały lata zeszytów wypełnionych rysunkami, 
aż w końcu nadszedł przełomowy moment 
i urodziła się prawdziwa, świadomie uprawiana 
pasja. Byłem w drugiej lub trzeciej klasie gimna-
zjum, gdy na koniec semestru groziła mi jedyn-
ka (należałem do tych zdolnych, ale leniwych). 
Nauczyciel powiedział, bym przyniósł cokolwiek, 
co mogłoby być podstawą do postawienia mi 
chociaż dwói. Wtedy zmobilizowałem się do ry-
sowania tego, co mi w duszy grało. Były to dość 
ponure, pokręcone wizje, ale zaczęły robić fu-
rorę i pomogły mi ukończyć gimnazjum. Potem 
dostałem na urodziny od dziewczyny pierwsze 
płótno i zestaw farb olejnych. O tamtym czasie 
mógłbym napisać kilka dramatów, z zapachem 
farby olejnej w tle…

Jakiś czas później, pod koniec 2013 roku, w moje 
ręce wpadł nowy Canon 5D mark III, który był 
tym samym pierwszą lustrzanką i w ogóle apa-
ratem, na którym postanowiłem się uczyć fo-
tografii, a przede wszystkim filmowania. Spra-
wiłem sobie kilka obiektywów i tanich lamp 
błyskowych. I tak zacząłem pstrykać. Zapra-
szałem znajome, którym robiłem portrety. Pa-
miętam, że pierwszych 8-10 tys. kliknięć było 
najgorsze. Podłączałem kartę do komputera, 
zrzucałem nowe zdjęcia do Lightroom’a, patrzy-
łem na nie, robiłem się blady i zaczynałem się 
pocić, po czym kładłem na łóżku i wpadałem 
w depresję na kilka dni. Z czasem, kiedy zała-
manie mijało, siadałem ponownie do kompu-
tera i zaczynałem dłubać. Przycinałem zdjęcia, 
kręciłem suwakami we wszystkie strony i nagle 
coś zaczęło wychodzić. Okazywało się czasem, 
że fragment zdjęcia stanowił fajną kompozycję. 
Zacząłem rozumieć oraz czuć, jak każda funk-

cja i jej modyfikowanie wpływa na obraz. Nie-
długo później zacząłem biegać z aparatem po 
mieście. Na początku fotografowałem wszystko, 
by wyrobić sobie nawyk celowania i pstrykania 
pośród ludzi. Na kilkadziesiąt zdjęć zdarzały się 
przebłyski –znalazłem się w odpowiednim miej-
scu i czasie. Wtedy także biegałem z aparatem 
za współlokatorami i nagminnie ich filmowałem, 
jak jakiś psychopata. Od rana wchodziłem do 
ich pokoi i nagrywałem, jak jeszcze w bieliźnie 
siedzą przed komputerami i piją kawę. Insce-
nizowaliśmy nawet koszmarne scenki, których 
nagrani do teraz mam gdzieś zachowane. Już 
wtedy próbowałem swoich sił w organizowa-
niu zespołu i sprzętu, rozstawiając kilka lamp, 
selektywnie oświetlając mieszkanie i bohatera, 
kombinując bardziej skomplikowany (jak na tam-
ten czas) ruch kamerą, do wykonania którego 
była potrzebna osoba asystująca. Zainstalowa-
łem też wtedy Magic Lantern, co również było 
częścią większego planu. Tygodniami siedziałem 
przed komputerem, opracowując swoją metodę 
postprodukcji materiału filmowego. Aż nadszedł 
czas, kiedy poczułem, że jestem gotów na kolej-
ny krok.

Pewnego razu, przeglądając strony niezależ-
nych teatrów, trafiłem na Teatr u Przyjaciół, któ-
ry mnie zainspirował. Napisałem do członków 
zespołu i zaproponowałem im wspólne tworze-
nie filmu dokumentalnego. Nawiązałem z nimi 
współpracę, która była dla mnie bardzo cieka-
wa. W 2015 roku poznałem Magdalenę Kałużyń-
ską, która akurat szukała reżysera do teledysku, 
z bohaterami swojej książki Alvethor. Wpadły jej 
w oko moje fotografie i zdecydowała, że będę 
dla niej reżyserował. Już po pierwszej rozmowie 
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ustaliliśmy, że to nie będzie teledysk tylko film 
krótkometrażowy, mieszczący się w zadanym 
budżecie. I właśnie ten limit finansowy spra-
wiał, że nie było miejsca na błędy. Całość miała 
trwać do 30 minut i składać się z przynajmniej 
trzech epizodów. Światło dzienne ujrzał tylko 
jeden, który  wysłałem na pierwszą edycję Sun-
dance Channel Shorts, w której Polska pierwszy 
raz brała udział. Mój film został doceniony. Ze 
względu na ogrom stresu, z którym się wówczas 
zmagałem, nie potrafiłem się nawet za bardzo 
cieszyć tym sukcesem, ale ostatecznie polecia-
łem do Londynu, odebrałem statuetkę i obej-
rzałem w kinie swój film.

Po tym epizodzie z filmem nastąpiła w mojej 
twórczości przerwa. Po kilku miesiącach, z już 
zupełnie innym nastawieniem i doświadczeniem 
życiowym, chwyciłem za aparat i na przełomie 
2015/2016 zrobiłem trochę zdjęć Krakowa spo-
witego smogiem. Mam ogromny sentyment do 
tego okresu. Inspirowało mnie wtedy podejście 
Ansela Adamsa, który wydaje się być zupełnie 
pozbawionym tego próżnego podejścia, które 
obecnie jest bardzo powszechne. To, co mi się 
w nim podobało, zabierałem ze sobą, wycho-
dząc nocą ze statywem na ulice Krakowa. Pa-
tronował mi. Spacerując z dziewczyną łapałem 
chwile wzrokiem, by potem wrócić z aparatem 
i statywem, żeby uchwycić dokładnie to, co za-
planowałem. Potrafiłem przez godzinę, półtorej, 
nacisnąć spust może 5 razy, z czego 3 zdjęcia 
lądowały w portfolio. To było totalnie odświe-
żające. Dzięki korzystaniu ze statywu i wężyka 
mogłem zapisać nocne pejzaże, które zanie-
czyszczone powietrze przeniosło w inny wymiar.

W ten oto sposób zbliżamy się do czasu teraź-
niejszego, czyli jesieni 2016. Ostatnio podjąłem 
dość znaczącą decyzję dla swojej kariery i pasji, 
czyli zamieniłem body Canona na Blackmagic 
4k i ostatecznie zdecydowałem, że chcę robić 
filmy. Nie zależy mi nawet na tym, żeby stać za 
kamerą –chciałem mieć możliwość samodziel-
nej realizacji niezależnych produkcji, które mam 
w planach na najbliższe lata. Aktualnie prowa-
dzę dość nieregularny tryb życia, które staram 
się tak ułożyć, by służyło pasji, a nie ją zabijało.

Największą przyjemność w rejestrowaniu ob-
razu czy fotografowaniu sprawia mi możliwość 
wyrażenia siebie i opowiedzenia tym pewnej hi-
storii. Kiedy człowiek przez całe życie zajmuje 
się np. muzyką, to po kilku latach zaczyna już 
słyszeć rzeczy i dostrzegać w tym schematy, 
które dla innych są niezauważalne, ale wciąż 
jednak na nich oddziałują. To sprawia, że sztu-
ka postrzegana jako forma komunikacji, obna-
ża pewną prawdę, która zawarta jest w meta-
-przekazie, który niewątpliwie tam jest i da się 
go opisać najlepiej przy pomocy właśnie tych 
instrumentów. Myślę, że to jest jedno z bardziej 
romantycznych znanych mi zjawisk, że te dźwię-
ki i obrazy, ułożone w pewnym porządku spra-
wiają, że człowiek się śmieje, płacze, wzrusza, 
boi się czy złości. To trochę jak zgłębianie mocy 
Jedi.
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Z BARTHESEM
W JAPONII

Leszek Górski

Roland Barthes jest autorem niepozornej książeczki 
o zagadkowym tytule La chambre claire, Camera luci-
da, który został spolszczony na Światło obrazu. Tytuł 
jest grą słów, która w tym tłumaczeniu nieszczęśliwie 

się gubi. Bo „camera lucida” jest przeciwieństwem 
określenia znanego każdemu fotografującemu, czyli 
„camera obscura”, narzędziem znanym od wieków, 

które uzupełnione o odpowiednie wnętrze jest obec-
nie aparatem fotograficznym.
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„Camera obscura” to ciemna przestrzeń, do 
której wpada promień światła. Czym mogłaby 
być zatem „camera lucida”? Rozświetlona prze-
strzeń, do której wpada promień ciemności? Tak 
podpowiada logika…

Barthes w swojej książce nie odkrywa fotografii 
na nowo. Ona już jest od dawna zdefiniowana, 
właściwe wszystko jest jasne, czyli „lucida”. Pisał 
tę książkę w latach 1978-79, wspomina w niej np.  
Mapplethorpe’a, bardzo nam już współczesne-
go twórcę. Autor sięga więc po współczesność, 
w świecie idei fotografii przecież od tego cza-
su niewiele istotnego się wydarzyło. I chociaż 
wszystko jasne, jednak książka niepokoi, rzu-
ca cień, wprowadza jakiś zamęt w poukładany 
świat poukładanego fotografa.

Spakowałem sobie tę książkę w podróż do Japo-
nii. Nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się w nią 
tam zagłębiać, ale nie o to mi chodziło. Kiedyś 
już ją przeczytałem. Chciałem jedynie mieć 
wgląd we fragmenty, na które kiedyś zwróciłem 
szczególną uwagę. Bo czułem, że Japonia może 
być dobrym miejscem na przypomnienie sobie 
myśli Barthesa. Kraj o wielu obliczach, niejedno-
znaczny, tajemniczy, a pozornie już wielokrotnie 
„odkryty”. Kraj, o którym przed wyjazdem stara-
łem się dowiedzieć jak najwięcej, co mi się rzad-
ko zdarza w takich przypadkach. A mimo tego 
w dalszym ciągu nie potrafiłem sobie go jedno-
znacznie wyobrazić. Więc klimat eseju Barthesa 
bardzo mi tutaj pasował.

Najczęściej powtarzanym i najlepiej znanym fo-
tografom określeniem Barthesa jest „punctum”, 
które zostało wprowadzone już na samym po-
czątku eseju. Punctum to ukłucie; coś, co wzbu-
dzi w nas emocję. Pewnie czasami wam się zda-
rza, że przeglądając jakąś partię zdjęć jedno za 
drugim, obojętnie, bez większego zaangażowa-

nia, nagle zatrzymujecie się na dłużej przy ta-
kim, które ukłuło, czy, jak to definiuje Barthes, 
zabolało. Należy wtedy to zdjęcie, ale i swoje 
emocje, przeanalizować, poszukać przyczyny 
tego „bólu”. Porozmawiać ze zdjęciem, z jego 
autorem.

Często jako przykład punctum podaje się zdję-
cie Diane Arbus, przedstawiające upośledzone-
go chłopca, z granatem w dłoni. W parku stoi 
chłopiec, widzimy go, widzimy całe otoczenie. 
Ale ten granat w ręku to wzorcowe punctum, 
wspaniale dopełnia i „robi” to zdjęcie. Bez gra-
natu posiadałoby ono tylko warstwę informa-
cyjną czy poznawczą, byłoby jednym z wielu 
zdjęć chłopców w parku, któremu poświęciliby-
śmy pewnie niewiele uwagi i szybko przeszli do 
następnego. Bo sama wiedza i informacja jest 
często nudna.

Ale paradoksalnie takim właśnie zdjęciom Bar-
thes poświęca również wiele uwagi, warstwę in-
formacyjną nazywając „studium”. Według niego 
tylko zrównoważona mieszanka obu elemen-
tów (studium + punctum) tworzy pełne zdjęcie. 
To, które posiada tylko warstwę informacyjną, 
mimo że nudne, jest pouczające i warto je znać. 
Potrafi nam coś dać, czegoś nauczyć, coś poka-
zać. Z drugiej strony zdjęcie posiadające tylko 
„punctum”, bez żadnej wartości poznawczej, 
często jest pustym popisem sprawności foto-
grafa chcącego zaskoczyć nas jakąś sprytną 
sztuczką. Takie zdjęcie według mnie jest bardzo 
kulawe, może nawet bardziej od tego „nudne-
go”.

Japonia na początku była dla mnie ogromnym 
zbiorem punctum. Wszystko wokół nowe, egzo-
tyczne, a jeżeli nawet znajome, to w jakiś dziw-
ny i zaskakujący sposób. Jednak już pod koniec 
pobytu zauważyłem, że wiele z tych „punctum” 
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się stępiło. Przykładowo kobieta w kimonie nie 
wywoływała już takich emocji, jak na początku 
podróży. Przejazdy metrem czy szybkim pocią-
giem już tak nie ekscytowały. Obrazy powsze-
dniały, przechodząc powoli do warstwy „stu-
dium”, czyli wiedzy i informacji. Ale czy przez to 
nagle Japonia przestała być dla mnie ciekawym 
miejscem? Nic bardziej mylnego.

Oczywiście zrobiłem tam bardzo dużo zdjęć. 
Byłem w wielu miejscach, starałem się, jak na 
podróżnika przystało, jak najwięcej zobaczyć. 
A ciekawiło mnie wszystko, od wyglądu ulic 
i sklepów, przez zabytki, po mieszkających tam 
ludzi. Ludzi, którzy nie zauważając swojego 
„Współjapończyka” siedzącego obok w metrze, 
jednocześnie są niesamowicie spontaniczni 
w gronie znajomych i przyjaciół, co demon-
strują czasami w sposób bardzo widowiskowy. 
Często pozytywnie reagowali na nas, gajdzinów 
czyli obcych; oczywiście, kiedy już nas „dostrze-
gli”.  Wtedy można było zaobserwować na ich 
ustach uśmiech, zarezerwowany na okazje ofi-
cjalnych kontaktów, niczym nałożona na twarz 
maska. Spontaniczna do pewnego stopnia jest 
młodzież, z wiekiem przywdziewa tam jednak 
obowiązkowy mundur pasujący do swojej funk-
cji w społeczeństwie, strój roboczy, ubiór straż-
nika, kolejarza albo garnitur pracownika biu-
rowego. Wszystko to mnie zaskakiwało, a przy 
tym było niesłychanie logiczne i celowe. Nic nie 
pozostawia się tam przypadkowi, więc jest po-
wtarzalne i wysokim stopniu przewidywalne. 
Zastanawia oczywisty brak komfortu życia więk-
szości Japończyków w sferze prywatnej przy 
jednocześnie fantastycznie rozwiniętej infra-
strukturze publicznej. Widoczny jest niesamo-
wity instynkt podporządkowania się zwyczajom 
i normom społecznym, który każe stawiać wyżej 
dobro wspólne nad indywidualne. Każdy ma do 
odegrania swoją rolę i tej roli się trzyma. Nawet 

instytucja samobójstwa wydaje się tam być wpi-
sana w regulamin współżycia społecznego, a ma 
to głębokie umocowanie w przeszłości, historii 
i kulturze tego kraju. Wszyscy wszystkich trak-
tują bardzo poważnie i z szacunkiem. Ani śladu 
żartów czy mrugnięcia okiem. Równie poważnie 
traktują obowiązujące zasady i przepisy. Będąc 
tam można przynajmniej częściowo zrozumieć 
źródła tak niesamowitego rozwoju ich kraju 
w niezwykle krótkim czasie. To wszystko, a do-
datkowo jeszcze dziesiątki innych spostrzeżeń, 
do tej pory stanowi przedmiot mojego nieusta-
jącego zdziwienia.

Co zawierają przywiezione stamtąd zdjęcia? Czy 
w jakiś szczególny sposób działają? Ile w nich 
studium, a ile punctum? Czy jestem w stanie 
oddzielić jedno od drugiego?

Ponieważ Barthes zauważa wiele różnych ro-
dzajów punctum, na swój użytek stworzyłem 
definicję, że wszystko, co nas w zdjęciu „zaboli”, 
jest jakimś rodzajem punctum. Oczywiście  bę-
dzie to bardzo nieobiektywne, bo każdy inaczej 
to odbiera, docierają do niego inne bodźce i na 
co innego zwraca uwagę. Bo „punctum” częściej 
objawia się w umyśle widza, niż w konkretnym 
miejscu na oglądanym zdjęciu. Uważam, że wła-
śnie to jest kwintesencją przewrotności fotogra-
fii, że to jest w niej najpiękniejsze. Czy jakiś dla 
nas egzotyczny obraz z Japonii wzbudziłby w Ja-
pończyku jakiekolwiek emocje? Jeżeli już, to za-
pewne na o wiele mniejszą skalę i zupełnie inne, 
niż w Europejczyku. Nas łatwiej zainteresować 
egzotyką, tak jak Japończyka łatwiej zaintereso-
wać naszą codziennością. To tłumaczy odwiecz-
ną fascynację każdego rodzaju niezwykłością, 
niezależnie od tego skąd pochodzimy i w jakim 
otoczeniu żyjemy na co dzień. I tak pewnie po-
zostanie już na zawsze.
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Wróćmy na koniec jeszcze do eseju Barthesa.  
Jak już wspomniałem, rozróżnia on wiele ro-
dzajów punctum. Jednym z nich jest refleksja, 
że zobrazowane na bardzo starych zdjęciach 
lub filmach osoby już nie żyją, co jest źródłem 
pewnego dyskomfortu oglądającego. Przyznam 
szczerze, że zawsze miałem taką refleksję, od 
najmłodszych lat. Obecnie obchodzimy setne 
rocznice wielu wydarzeń z przebiegu I Wojny 
Światowej, które zostały już wtedy już dość do-
brze udokumentowane filmowo i fotograficznie. 
Tłumy zgromadzone na jakimś placu, maszeru-
jące wojska, wiwatująca ludność. Wszyscy nie-
żywi. To znaczy teraz nieżywi, a wtedy wręcz 
przeciwnie, pełni pasji i planów na przyszłość. 
Taki mały paradoks, dyskomfort, ukłucie, ból. 
Czyli punctum.

Fotografia tłumu zrobiona dzisiaj. Ktoś popatrzy 
na nią za 100 lat. Refleksja: oni już nie żyją… my 
już nie żyjemy… A tyle jeszcze przed nami!

Esej Barthesa w pewnym momencie dochodzi 
do kulminacji, wtedy trudno się oderwać od 
książki, bo staje się tak wciągająca jak najlep-
szy thriller. Snując swoje rozważania o warto-
ści i właściwościach fotografii wreszcie wyjawia, 
w jakim celu to czyni. Barthes pisał ten esej po 
śmierci swojej ukochanej matki, z którą przez 
całe życie był bardzo blisko związany. Książka 
ta jest dowodem, jak głęboko i dramatycznie 
przeżył jej stratę. Z determinacją, wręcz roz-
paczliwie szukał, analizując domowe archiwum 
fotograficzne, takiego zdjęcia matki, które odpo-
wiadałoby jego wspomnieniu o niej. Na szczę-
ście czytając w pewnym momencie oddychamy 
z ulgą: Barthes znalazł zdjęcie, które go zado-
wala, które budzi jego emocje, które ratuje jego 
pamięć o matce. Na tym zdjęciu jest ona 5-let-
nim dzieckiem. Bardzo dokładnie nam to zdję-
cie opisuje, bo jest ono w tej chwili dla niego 
najważniejszym zdjęciem świata.

Opisuje, ale nie pokazuje. Zapytacie: dlacze-
go? Odpowiedź jest prosta: to zdjęcie dla nas 
nie przedstawiałoby większej wartości. Bo dla 
nas zawierałoby ono jedynie warstwę studium, 
byłoby jeszcze jednym z wielu nudnych zdjęć, 
których tak wiele widzieliśmy w życiu, których 
po chwili już nie bylibyśmy sobie w stanie przy-
pomnieć.

Może ktoś kiedyś w dalekiej przyszłości zoba-
czy moje japońskie zdjęcia i odczuje przy nich 
jakieś ukłucie albo dyskomfort. Może z czasem 
przybędzie im wartości „punctum”, co będzie 
spowodowane przemijającym czasem, wzmac-
niającym ich warstwę emocjonalną, dodatkowo 
podlaną egzotycznym sosem? Pewnie tego już 
się nie dowiem…

Barthes był filozofem, człowiekiem bardzo 
wszechstronnym, interesującym się wieloma 
sferami życia i rozwoju cywilizacji. Napisał rów-
nież ważny esej o Japonii, do którego znawcy 
tematu sięgają do tej pory. Jego oryginalny 
umysł i sposób myślenia pozwoliły mu pozosta-
wić swój ślad w wielu dziedzinach. I tak stało się 
również z fotografią. Jakie szczęście dla nas, że 
jego głęboka żałoba, z której już się nie otrzą-
snął, bo nieszczęśliwie zmarł wkrótce po ukoń-
czeniu tej książki, skłoniła go do napisania jednej 
z najgłębszych analiz istoty fotografii, z której do 
tej pory możemy czerpać garściami.

W każdym razie myślę, że warto wziąć ze sobą 
Barthesa w każdą podróż, bliską czy daleką, nie 
tylko w tę do Japonii.
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JEŚLI SAMI NIE BĘDZIECIE TEGO 
CHCIELI; NIKT TEŻ ZA WAS NIE 
UWIERZY, ŻĘ SIĘ UDA.
Marta Pawlik, lat 25 urodzona na Podhalu. 
Świeżo upieczona inżynier architekt.
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ktualnie całkowicie poświęcam się 
fotografii; zatrzymaniu tego czegoś, 
czego nie widać na co dzień, a co 
ja chciałabym ująć na zdjęciach. 
Mam wrażenie, że fotografia towa-
rzyszy mi, odkąd sięgam pamięcią; 
zawsze uwielbiałam utrwalać  mo-
menty. Nigdy nie sądziłam, że zaj-
dzie pomiędzy nami (aparat –foto-
grafia –obraz –ja) tak silna reakcja, 
iż będę chciała zajmować się tym 
tak na poważnie, a wręcz  prawie 
nałogowo. Moja mama nie była tym 
wcale zaskoczona; zawsze mówiła, 
że byłam dzieckiem nad wyraz cie-
kawym świata. Lubiłam sport i sztu-
kę, dwie skrajności. I tak mi już zo-
stało. Teraz swą ciekawość kieruję 
przede wszystkim na twarz ludzką 
oraz na człowieka. Nie jestem na 
pewno pierwsza ani też ostatnia, 
która zakochała się w fotografii por-
tretowej. Uważam, że nie ma ludzi 
brzydkich i czy niefotogenicznych, 
każdy ma coś ciekawego w sobie, 
jakieś ukryte piękno. Staram się jak 
najlepiej pokazać to na portretach 
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fotografowanych przeze mnie osób. Uwielbiam 
obserwować, chodzić po ulicach i portretować 
napotkanych ludzi, stwarzać historie z jednego 
zdjęcia. Fascynuje mnie fotografia dokumen-
talna, szczególnie Bressonowska teoria decy-
dującego momentu. Aktualnie jest mi bardzo 
bliskie street foto, w moim wydaniu najczęściej 
w czerni i bieli; rzadko kiedy wychodzę poza mo-
nochromatyczność. Jestem dość staroświecka 
w tym temacie. Uwielbiam starych mistrzów; 
wyżej wspomniany Bresson, Arbus, Avedon, Sal-
ly Man, Robert Mapplethorpe (którego nazwiska 
nie potrafię do tej pory wymówić), dawna agen-
cja Magnum. Jeśli kolor ma istotne znaczenie 
w danej fotografii, to również się u mnie przewi-
ja, ale rzadziej w street foto.

Chciałabym jeszcze więcej poeksperymento-
wać, popracować w tradycyjnych technikach, 
takich jak np. mokry kolodion, ze względu na 
niesamowite efekty i możliwości w fotografii 
portretowej.  Chciałbym, aby to, co robię miało 
w przyszłości jakieś znaczenie, aby miało jakiś 
głębszy sens, aby zwracało na coś uwagę, na 
jakiś ważny problem; abym potrafiła zamknąć 
jakąś historię w jednym zdjęciu, lub by moje fo-
tografie były mocno osadzone w emocjach ludz-
kich. Nad tym chcę pracować.

Pamiętam, jak małą wiedzę fotograficzną mia-
łam na początku. Zaczęłam robić zdjęcia tylko 
dla siebie, bardzo dawno temu, aparatem ana-
logowym jednorazowego użytku. Opatentowa-
łam wtedy sposób, jak założyć kliszę kilka razy 

tak, aby nie uszkodzić tej „wybitnej konstrukcji”.  
Później był  troszkę lepszy aparat, w komórce, 
pierwszy kompakt (zepsuty zaraz potem przez 
moją koleżankę, co nauczyło mnie nie odda-
wać sprzętu w obce ręce). I wreszcie pierwsza 
upragniona lustrzanka, zakupiona w 2010, któ-
rą sfinansowała moja ukochana mama. To był 
przełom w moim rozwoju. Oczywiście zaczęłam 
od instrukcji obsługi, gdyż nie miałam pojęcia, 
do czego służą te wszystkie guziczki i przyciski. 
Mogę powiedzieć, że jestem samoukiem, cho-
ciaż kilka lat temu ukończyłam szybki zaawanso-
wany kurs fotografii w Krakowie. Dużo techniki 
i wiedzy kompozycyjnej zyskałam na studiach 
architektonicznych. Nie są to studia lekkie, wy-
magają dużej kreatywności, ale i asertywności, 
by projektować to, co się chce i przy tym prze-
konać jeszcze prowadzących. Jednak zdobywa 
się umiejętność kompozycji i widzenie rzeczy, 
zanim jeszcze są realne. To moim zdaniem już 
bardzo dużo i jest to podstawą również w foto-
grafii. Uważam, że trzeba widzieć zdjęcie zanim 
się je zrobi. Często robię szkice tego, co chcę fo-
tograficznie osiągnąć, żeby nie zapomnieć, żeby 
też modelkę czy modela trochę nakierować. 
Na początku czytałam wszystko, co wpadło mi 
w ręce; magazyny, książki, wszystko, co mogło 
zawierać słowo „foto”. I to właśnie było najbar-
dziej rozwijające. Portale internetowe wszelkiej 
maści, wystawianie się na krytykę, której –mu-
szę dodać –nie było mało… Ale na pewno nie 
bez powodu. Z czasem doszłam do dość pro-
zaicznego wniosku, że fotografia to ciągła ob-
serwacja. Teraz chodzę i obserwuję, słucham, 
jestem bardzo „wyczulona”.
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Teraz wszystko, na co patrzę, mnie inspiruje. 
Przede wszystkim zmieniające się światło, cie-
nie, ruch liści drzew, powiew wiatru. Inspirację 
czerpię z muzyki, nierzadko robię zdjęcia pod 
dany nastrój muzyczny. Analizuję filmy, lubię 
kino niezależne. Choć staram się oglądać dużo 
różnych rzeczy, dużo też słuchać, to jeszcze tak 
wiele przede mną!

Inspirują mnie ludzie, z którymi rozmawiam. Czę-
sto widzę kogoś i zaraz wiem, jak chciałabym go 
sportretować. Dawniej podglądałam innych fo-
tografów, klasyków i aktualnych mistrzów, chcąc 
dowiedzieć, jak oni to robią. Teraz raczej szukam 
inspiracji gdzie indziej, ograniczam „podgląda-
nie” i czytanie biografii do minimum.  Inspirację 
znajduję naprawdę wszędzie, to trochę jak na-
łóg, gdzie się obejrzę tam widzę kadr. Czasem 
celowo nie zabieram aparatu, żeby odpocząć, 
ale działa to zazwyczaj odwrotnie –jeszcze bar-
dziej chcę zrobić zdjęcie i jeszcze bardziej żału-
ję, że nie mam ze sobą sprzętu. Dużo chodzę 
po górach i spaceruję, gdziekolwiek jestem. Kil-
ka miast europejskich mam naprawdę dobrze 
„schodzonych”. Duży wpływ na moje patrzenie 
ma miejsce, z którego pochodzę, jedno z pięk-
niejszych miejsc w Polsce, czyli Podhale. Nie 
mogę tego pominąć, bo tam kreowała się moja 
wrażliwość na otaczający świat. Choć zdarzają 
mi się miesiące nieproduktywne, kiedy moja 
kreatywność, a raczej jej brak, naprawdę daje 
w kość. Wtedy zastanawiam się, czy ja jeszcze 
potrafię robić zdjęcia... Na szczęście raczej szyb-

ko mi ten stan mija. Wówczas bywam w górach, 
szukam ciszy, chodzę i obserwuję światło, natu-
rę.  To mnie uspokaja i kiedy wracam, już wiem, 
co dalej.

Największą frajdą dla mnie jest samo fotogra-
fowanie, obserwacja. Jestem dość niecierpliwa 
(choć studia architektoniczne już to trochę zmie-
niły), mozolne długie obrabianie mnie męczy, 
choć późniejszy efekt nierzadko mnie bardziej 
satysfakcjonuje. Uwielbiam fakt, że żeby zrobić 
coś kreatywnego, trzeba się naprawdę nacho-
dzić; dosłownie pooglądać wszystkie ściany, 
płoty, budynki, krzaki; tak naprawdę wszystko. 
Trzeba się też naprawdę przyjrzeć sobie, bo fo-
tografia to odbicie siebie, własnych odczuć. Czę-
sto się człowiek odsłania, a wtedy krytyka boli, 
choć myślę, że mam już grubą skórę. Fotografia 
jest bardzo subiektywna.

Wszystkim, którzy rozpoczynają, mówię: rób-
cie swoje, to, co Wam podpowiada serducho. 
Ale głowy też trzeba słuchać, dlatego trzeba 
się kształcić. Czy to samodzielnie, czy w jakiejś 
szkole, nawet studia w innym kierunku bardzo 
rozwijają. Samouk musi być głodny wiedzy, bo 
nikt was nie zmusi, jeśli sami nie będziecie tego 
chcieli; nikt też za was nie uwierzy, żę się uda. 
Bywają słabsze chwile, ale generalnie trzeba 
w siebie wierzyć. Bądźcie wyczuleni na krytykę, 
nie pomijajcie jej, ale traktujcie ją raczej niezbyt 
serio. I jeszcze raz: róbcie swoje, wybierzcie 
dziedzinę, w której czujecie się mocni i działajcie.
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No22
rozstrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

Dziękujemy za wszystkie nadesłane 
autoportrety. Spośród wielu zgłoszonych 
zdjęć wybraliśmy te trzy, które najwyżej 
ocenili redaktorzy PokochajFotografie.pl 
Gratulujemy i czekamy na kolejne prace!
Na zgłoszenia do 23 edycji konkursu na 
autoportret czekamy do 10 stycznia 2017

GRAND PRIX zdobyła 

Aleksandra Wasilewska

www.pokochajfotografie.pl
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wyróżnienie 

Bernard Maciulko
wyróżnienie 

Ania Sikora
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Pomysły na zdjęcia 
czasami przychodzą 
zupełnie spontanicznie

portfolio • Vincent Tate

Jestem samoukiem i laikiem, jeżeli chodzi o teorię.
Zdjęcia robię intuicyjnie i staram się za dużo o nich nie myśleć.

Głównym tematem jest człowiek, czyli także moja rodzina 
i poboczne typy ludzkie. W stanach skrajnych zdarza mi się też 

pejzaż. Fotografia  jest dla mnie formą terapii i tak ją postrzegam; 
ciężko więc tu o przyjemność. Moja rada dla fotografujących: 

szukajcie w sobie i naturze. Nie oglądajcie się na innych.

VINCENT TATE
—
Rocznik 1973,
samotnik
i melancholik.

Zdjęcia robię intuicyjnie 
i staram się za dużo o nich 
nie myśleć.

PokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 137

www.500px.com/kinski

https://500px.com/kinski


portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 139



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 141



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 143



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 145



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 147



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 149



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 151



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 153



portfolio • Vincent TatePokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 155



www.pokochajfotografie.pl

fotografia
mówi sama za siebie

Michał Kowalski
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portfolio • Michał Kowalski

Urodziłem się w Bydgoszczy. Mam 20 lat. Zajmuję się fotografią 
reportażową. Fotografuję wydarzenia społeczne, sport, koncerty.  
W swoich pracach staram się pokazać niekonwencjonalne podej-
ście do tego rodzaju fotografii. Jednocześnie fascynuje mnie foto-
grafia wojenna. Sądzę, że wizualna intensywność, jaką niesie, jest 
nieporównywalna do innych dziedzin fotografii.
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Od dziecka interesowałem się fotografią. Dużo 
też malowałem, szkicowałem. Zawsze z własnej 
inicjatywy, nigdy nikt nie kierował moją przyszło-
ścią. Z początku fotografowałem nieświado-
mie, czysto wizualnie, aby osiągnąć zamierzony 
efekt. Jakiś czas później zdecydowałem się na 
kierunek fototechniczny w szkole średniej. Tam 
też nauczyłem się całej teorii, podejścia mocno 
technicznego do fotografii. Wszystko miało być 
poprawnie naświetlone, wykadrowane i ostre 
w sam punkt. Aspekt twórczy był szeroko po-
mijany. Jednakże ta droga nie przypadła mi do 
gustu. Wolałem tworzyć własną indywidualną 
wizję, niekoniecznie opartą na znanych za-
sadach. Zdarzało mi się nie iść do szkoły, gdy 
miałem ważny projekt do zrobienia. Cały czas 
wyznaczałem sobie odległy cel i dążyłem do 
niego małymi krokami.

Naukę fotografii powinno zaczynać się od 
sposobu patrzenia na świat, dopiero potem 
wchodzić w sekrety techniki. Obserwacja jest 
kluczową cechą fotografa. Nie powinno się 
przywiązywać do sprzętu, jest on ważny, ale 
na finalny efekt składa się dużo więcej innych 
czynników. Moim zdaniem warto zacząć swo-
ją przygodę od fotografii analogowej, manu-
alnych obiektywów stałoogniskowych, błony 
czarno-białej i pracy w ciemni. Osobiście mam 
wielki sentyment do tego typu fotografii i sta-
ram zawsze mieć przy sobie aparat analogowy. 
Niestety, z biegiem czasu tego typu fotografia 
schodzi na dalszy bok i coraz ciężej dostać do 
niej odpowiednie materiały.

Warto również konfrontować swoje prace z in-
nymi, pokazywać je szerszej publiczności. Kon-
kursy są świetną formą prezentowania swoich 
prac, jednakże oceniane są bardzo subiek-
tywnie. Zdjęcie nagrodzone nie czyni go auto-

matycznie dobrym i na odwrót. Osobiście nie 
traktuję konkursów jako celu samego w sobie. 
Uważam, że w dzisiejszych czasach trzeba pilno-
wać siebie, aby nie popaść w samouwielbienie. 
Jeżeli chcesz rozwijać się fotograficznie, musisz 
być krytycznym wobec własnych prac, musisz 
patrzeć na nie oczyma innych ludzi. Warto pod-
dać swoje zdjęcia ocenie ludzi, którzy potrafią 
na nie spojrzeć obiektywnie. Konstruktywna 
krytyka potrafi zdziałać cuda i pomóc bardziej 
niż niejeden podręcznik fotografii. Wielu mło-
dych ludzi w obecnych czasach fotografię wy-
korzystuje wbrew przeznaczeniu, jednocześnie 
zaniżając jej potencjalne wartości. Równocze-
śnie trzeba zawsze pozostawać sobą, podążać 
za swoimi celami, robić to, co się kocha. Ob-
serwować z ogromną wrażliwością, znać swo-
ją wartość i iść do przodu zgodnie z własnymi 
ideami. Stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę. 
Nie naśladować nikogo, pokazywać swój świat, 
takim jaki jest, a przede wszystkim nigdy się nie 
poddawać.

Kiedyś nie pomyślałbym, że będę realizował 
zdjęcia dla dużej firmy za oceanem. Co więcej, 
że będę fotografował na dużej scenie najwięk-
szego festiwalu muzycznego w Polsce. Dzięki 
ogromnej pracy i włożonemu wysiłkowi, w tak 
młodym wieku miałem tę właśnie okazję. Cały 
czas się uczę. Staram się stawiać przed sobą 
coraz to większe wyzwania, bo uważam, że to 
najlepszy sposób na to, aby się rozwijać.

Bardzo cenię sobie sztukę malarską, jest ona 
doskonałą inspiracją dla wielu dziedzin foto-
grafii. Wiele motywów może być szeroko inter-
pretowane i adaptowane. Sporo swoich wizji 
czerpię również z kadrów filmowych. W szcze-
gólności sztuka operatorska, którą się niezwy-
kle fascynuję, daje mi ogromny impuls do dzia-

łania i wyznacza mi cel do zrealizowania. Jeśli 
mam motywację, mogę przenosić góry i bardzo 
trudno mnie wtedy zatrzymać. Nie szukam in-
spiracji na siłę, bardzo często pomysły przy-
chodzą spontanicznie. W świecie portali spo-
łecznościowych, gdzie obraca się miliony zdjęć 
dziennie, o inspirację nietrudno.

Dzięki fotografii mogę wykreować własną rze-
czywistość. Pokazać swój punkt widzenia, wła-
sną perspektywę. Fotografia jest medium, któ-
re w bardzo przystępny sposób może posłużyć 
do opowiadania o tym, co nas interesuje, o na-
szym otoczeniu, o tym, co obserwujemy, czy 
o nas samych i naszych uczuciach. Aparat jest 

tylko prostym narzędziem, które pozwala nam 
te uczucia przekazać innym.

Olbrzymią przyjemność sprawia mi to, że jedne-
go dnia mogę realizować reportaż w kilkumilio-
nowym mieście, a kilka dni później wykonywać 
zdjęcia w małej wsi, liczącej zaledwie kilkuset 
mieszkańców.

Fotografię doceniam też za to, że nie potrze-
buje dodatkowego komentarza, mówi sama za 
siebie.
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Witold Wyrwa

Fotografia jest związana bardziej 
z czuciem niż z patrzeniem –gdzieś 
to kiedyś przeczytałem, więc nie 
są to moje słowa, ale myślę, że są 
bardzo prawdziwe. Każdy ma swoją 
drogę, by te uczucia odkryć i wyra-
zić, więc nie warto powielać innych, 
ale trzeba patrzeć w głąb siebie. Nie 
chcę popadać w zbyt wielki patos; 
prosty, szczery portret też cieszy…

Zabrzmi to może dość ignorancko, 
ale w zasadzie nie przeczytałem 
żadnej książki o fotografii (choć 
miałem, ale była strasznie nudna). 
Byłem tylko na kursie ambrotypii. 
Reszty nauczyłem się albo przez 
obserwację, albo czytając artykuły 
w internecie. Ale też też popełnia-
jąc błędy. Rozwijam się czytając ar-
tykuły albo oglądając materiały na 
youtube. Czasem również ekspery-
mentuję.

Nie wiem, czy istnieje jakieś jedno 
źródło mojej inspiracji. Lubię słu-
chać muzyki, wtedy zdarza się, że 
rodzą się w głowie obrazy. Czasem 
podczas rozmowy ktoś mnie na coś 
naprowadzi.

Z wykształcenia jestem germanistą ze specjalizacją nauczy-
ciela, jednak nigdy nie pracowałem w tym zawodzie. Na co 
dzień pracuję jako specjalista ds. obsługi klienta niemiec-
kojęzycznego w zakresie podróży służbowych, jak interesu-
jąco nazwano to stanowisko.

Na początku cieszył mnie sam fakt 
zatrzymania chwili, uchwycenia da-
nej sytuacji. Często chodziłem po 
mieście, fotografowałem ludzi i ar-
chitekturę. Później polubiłem por-
trety, następnie przyszła ambroty-
pia.  Kiedyś zobaczyłem na jednym 
z forów fotograficznych zdjęcie w tej 
technice. To był portret, ale nie taki 
jak zwykle. Jego klimat i wyrazistość 
oczu wydawały mi się z jednej stro-
ny nierealne, z drugiej –tak szczere 
i głębokie, jakich nigdy na zdjęciach 
nie widziałem.  Jakiś czas później zo-
baczyłem ogłoszenie o kursie i się 
na niego zapisałem.

Ambrotypia ma swoje wady i zalety, 
prawdopodobnie jak każda tech-
nika. W świecie, w którym wszyst-
ko dzieje się szybko  –mamy apa-
raty, które potrafią zarejestrować 
1/4000 sekundy, speed dating, fast 
foody, nawet nie trzeba wychodzić 
z domu, żeby zrobić zakupy, a za-
miast naprawiać, wszystko wyrzu-
camy  –ambrotypia wydaje mi się 
czymś niezwykłym. Zrobienie jedne-
go zdjęcia zajmuje około 30 minut, 
a gdy ono nie wyjdzie, to kolejne 30 

www.facebook.com/Witold-Wyrwa
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minut. Zdarza się, że robię zdjęcia 
cały dzień, a jak dobrze pójdzie  –
wychodzi z nich tylko kilka. Czasem 
wiozę pociągiem przez pół Polski 
kilkadziesiąt kilogramów szklanych 
płytek, chemii i innych potrzebnych 
rzeczy. Ludzie przyzwyczaili się, że 
wszystko jest na wyciągnięcie ręki, 
na naduszenie odpowiedniego kla-
wisza w komputerze lub telefonie, 
ale łatwe i szybkie rzeczy nie dają 
takiej satysfakcji. Upraszczają pew-
ne sprawy i to nie jest złe, ale często 
zapominamy, co oznacza pracować 
nad czymś. Inaczej przecież smaku-
je potrawa, którą gotowałeś przez 
2 godziny i cały dom pachnie przy-
prawami, a inaczej hamburger z Mc-
Donald’s. Nie twierdzę, że wszystko 
w ambrotypii jest fajne. Zapach che-
mii, czarne plamy na rękach, pora-
nione od ostrych krawędzi płytek 
dłonie, masa pyłków po skanie... To 
wszystko nie brzmi jak lista zalet, ale 
jeśli rezultat jest udany, to satysfak-
cja gwarantowana, być może wła-
śnie dlatego, że kosztuje to niemało 
energii. Często jestem tym zmęczo-
ny, więc odkładam ambrotypię na 
półkę, jednak mam wrażenie, że za-
wsze będę do niej wracał.

Myślę, że fotografia to dla mnie 
forma rozwoju osobistego, taki 
proces wewnętrzny, który zacho-
dzi nieświadomie. Fotografia bywa 
często niewdzięczna. Odnoszę bo-
wiem wrażenie, że wszystko już 
było, zmieniają się tylko kombinacje 
modelek, miejsc i stylizacji. Z tego 
względu momentami zastana-

wiam się, czy to wszystko ma sens, 
zwłaszcza w czasach, gdy fotografia 
jest właściwie wszechobecna, a fo-
tografem jest niemal każdy posia-
dacz lustrzanki cyfrowej, a nawet 
smartfona. Przypomina mi się wów-
czas anegdota, którą opowiedział 
mi kiedyś przyjaciel, o profesorze 
wydziału aktorstwa, który podczas 
pierwszych zajęć mówił do młodych 
studentów tak: „w teatrze było już 
wszystko, oprócz was...”. Wówczas 
myślę, że warto zagłębiać się w sie-
bie i szukać nowych form wyrazu, 
opowiadać historie za pomocą ob-
razów. Bo tak jak ambrotypia jest 
procesem, tak i oddzielny proces za-
chodzi w nas samych. Zmieniają się 
techniki, formy wyrazu, zmienia się 
świat i zmieniamy się my sami. My-
ślę, że to jest dla mnie największa 
inspiracja, obserwowanie tego pro-
cesu i branie w nim udziału, rozwi-
janie się, wyrażanie siebie poprzez 
zdjęcia; choć nie zawsze wszystko 
wychodzi, czasem przychodzą wąt-
pliwości. Ale dopóki próbujesz, to 
czujesz, że żyjesz.

W fotografii lubię kontakt z ludźmi, 
ale to też zależy od ludzi. Lubię ten 
dreszczyk emocji, gdy wkładasz płyt-
kę do utrwalacza, gdy już za chwilę 
wyłoni się zdjęcie i okaże się czy się 
udało. Albo wtedy, gdy budzisz się 
o 5 nad ranem w schronisku nie dla-
tego, że musisz wyjść wcześnie na 
szlak, ale dlatego, że chcesz spraw-
dzić czy jest piękny wschód słońca...
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LIGURIA
WŁOCHY

Liguria, a zwłaszcza Cinque Terre, to ciekawy zakątek na mapie słonecznej 
Italii. Malownicze miasteczka, piękne wzgórza, błękitne morze, domy pnące 
się piętrowo na różnych wysokościach… Zwiedzaliśmy na różne sposoby –

pływaliśmy promem, mknęliśmy po zakrętach samochodami, wyruszyliśmy 
pociągiem, wreszcie –przemierzyliśmy trochę kilometrów pieszo, z aparatem 

w dłoni. Do tego na deser pyszne włoskie lody i debaty o fotografiach wy-
konanych przez uczestników, przyprawione szczyptą tajemnic Lightrooma, 
żeby zdjęcia były jeszcze mocniejsze. Dziękujemy wszystkim za prawdziwie 

rodzinną atmosferę i wspólny czas!

Przedstawiamy wybrane zdjęcia uczestników 
warsztatów z Michałem Mrozkiem 

2-9 lipca 2016

www.pokochajfotografie.pl
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Podziękowania za wsparcie 
sprzętowe dla Olympus Polska

PokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 199

http://pokochajfotografie.pl/warsztaty/


warsztaty • fot. Anna Górska

Anna Górska
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Leszek Górski
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Ela Klinowska
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Piotr Koralewski
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Maciek Kostyk
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Olgierd de Mehlem
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Joanna Myszkowska

warsztaty • fot.  Joanna MyszkowskaPokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 213



Czarek Myszkowski
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Marta Nadolska
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Beata Radwańska
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Piotr Solka
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Patrycja Solka
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James Stevenson
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Warsztaty dla ludzi 
o wyjątkowych sercach 

warsztaty • fot. Michał Mrozek

www.pokochajfotografie.pl
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LIZBONA
PORTUGALIA

Tegoroczne warsztaty w Lizbonie, dzięki wydarze-
niom, które miały tam miejsce, miały bardzo dyna-
miczny przebieg. Przemarsz wystrojonych tańczą-

cych grup przez miasto, wśród tłumu widzów po obu 
stronach przestronnej alei; wielkie świętowanie, tań-
czące tłumy na Alfamie, sardynki z grilla i rozlewająca 
się po ciasnych uliczkach muzyka; wreszcie procesja 
i szereg innych elementów składających się na ce-

lebrację dnia Świętego Antoniego. Na deser jeszcze 
strefa kibica na pięknym placu nad brzegiem Tagu, 
a tam mecz Polska-Niemcy czy Portugalia-Islandia. 
Ach, co to był za tydzień! Wieczory przy vinho ver-

de, poranki przy ekranie, a na obiad pyszne dorsze, 
ostrygi i ośmiornice… Było bardzo intensywnie. Mar-
cin Kydryński pokazał nam swoje ścieżki po Lizbonie 
i bardzo ciekawie, jak zwykle, opowiadał o zdjęciach 

każdego z uczestników. Dziesiątki schodów, żółty 
tramwaj, tarasy widokowe –było po prostu pięknie!  
Tęsknimy i już zapraszamy za rok, o tej samej porze!

Przedstawiamy wybrane zdjęcia uczestników 
warsztatów z Marcinem kydryńskim 

10-18 czerwca 2016

www.pokochajfotografie.pl

warsztaty • fot. Michał Mrozek

Podziękowania za wsparcie 
sprzętowe dla Olympus Polska
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warsztaty • Lizbona

Anna Hartman-Ksycińska
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warsztaty • Lizbona

Marcin Korona
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warsztaty • Lizbona

Robert Musiał
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warsztaty • Lizbona

Mirosław Nowakowski

PokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 241



warsztaty • Lizbona

Barbara Sarna
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warsztaty • Lizbona

Piotr Solka
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warsztaty • Lizbona

Rafał Szumański
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warsztaty • Lizbona

Bogusław Wójcikiewicz
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warsztaty • fot. Michał Mrozek

Warsztaty dla ludzi 
o wyjątkowych sercach 

www.pokochajfotografie.pl
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Red Bull Illume to najważniejszy międzynarodowy konkurs 
fotograficzny poświęcony sportom akcji. Jego celem jest 
prezentacja najbardziej ekscytujących i kreatywnych zdjęć 
ze świata sportu i akcji w formie sztuki, i tym samym 
przybliżenie tego świata szerszej publiczności. Red Bull 
Illume Image Quest 2016 jest czwartą edycją konkursu.
Poniżej nasz subiektywny wybór najlepszych fotografii.
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Camera: Canon EOS 5D Mark III

Lens: EF 24-70mm f/2.8L USM

ISO: 500

F-Stop: 8.0

Shutter Speed: 1/640

Lorenz Holder
Germany
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Camera: Canon EOS-1D Mark IV

Lens: EF 8-15mm f/4L Fisheye USM

ISO: 250

F-Stop: 9.0

Shutter Speed: 1/1250

Stuart Gibson
Australia
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Camera: Nikon D810

Lens: 16.0-35.0mm f/4.0

ISO: 800

F-Stop: 4.0

Shutter Speed: 1/1600

Ken Etzel
United States
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Camera: Apple iPhone 5s

Lens:

ISO: 40

F-Stop: 2.2

Shutter Speed: 1/120

Satchel Cronk
United States
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Camera: Nikon D3S

Lens: 24.0-70.0mm f/2.8

ISO: 320

F-Stop: 9.0

Shutter Speed: 0.3

Chris Garrison
United States
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Camera: GoPro HERO3  Black Edition

Lens:

ISO: 100

F-Stop: 2.8

Shutter Speed: 1/1500

Gaps Sabuero
Philippines
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Camera: Canon EOS 5D Mark III

Lens: EF 16-35mm f/2.8L USM

ISO: 400

F-Stop: 3.5

Shutter Speed: 1/1600

Micky Wiswedel
South Africa
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Camera: Nikon D810

Lens: 105mm f/2.8

ISO: 640

F-Stop: 14.0

Shutter Speed: 1/200

Jaanus Ree
Estonia
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Camera: Canon EOS 5D Mark II

Lens: EF 16-35mm f/2.8L II USM

ISO: 3200

F-Stop: 2.8

Shutter Speed: 1/400

Enric Adrian Gener
Spain
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Camera: Leica X-U (Typ 113)

Lens: 23.0mm f/1.7

ISO: 100

F-Stop: 7.1

Shutter Speed: 1/500

Jody MacDonald
Canada
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Camera: Apple iPhone 5s

Lens:

ISO: 32

F-Stop: 2.2

Shutter Speed: 1/470

Skip Brown
United States
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Camera: DJI Phantom 3

Lens:

ISO: 100

F-Stop: 2.8

Shutter Speed: 1/1250

Victor Sukhorukov
Russian Federation
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Camera: Canon EOS 1D Mark IV

Lens: EF 8-15mm f/4L Fisheye USM

ISO: 400

F-Stop: 5.0

Shutter Speed: 1/1250

Ben Thouard
French Polynesia
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Camera: Nikon D800

Lens: 24.0-70.0mm f/2.8

ISO: 320

F-Stop: 4.0

Shutter Speed: 1/500

Greg Mionske
United States
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Camera: Canon EOS 5D Mark II

Lens: 15mm

ISO: 640

F-Stop: 7.1

Shutter Speed: 1/200

Alexandre Voyer
France
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Camera: Nikon D610

Lens: 14.0-24.0mm f/2.8

ISO: 800

F-Stop: 5.0

Shutter Speed: 1/640

Kirsten Quist
Canada
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Camera: DJI Phantom 3

Lens:

ISO: 100

F-Stop: 2.8

Shutter Speed: 1/1200

Lorenz Holder
Germany

PokochajFotografie.pl • numer 24 | 2016 291Konkurs RedBull • illume



Camera: Hasselblad H4D-60

Lens: HCD 28

ISO: 400

F-Stop: 4.0

Shutter Speed: 1

Klaus Thymann
Denmark
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Uliczna Bitwa Fotograficzna

temat: Moja ulica

juror: Tomasz Tomaszewski

organizatorzy partnerzy

XII
Ależ była to Bitwa! Najpierw, około 17-tej, walczyliśmy z myślami, czy w obliczu rzęsistego desz-
czu nie przenieść Ulicznej Bitwy po raz pierwszy do zadaszonej przestrzeni. Ale wygraliśmy! 
Już po kilkunastu minutach wyszło piękne słońce. Potem była walka z czasem, żeby postawić 
i uruchomić sprzęt, ale tu mistrzowie z Festiwalu Ulicznicy jak zwykle poradzili sobie doskonale. 
Wreszcie nadszedł czas na bijatykę na zdjęcia. Z zakwalifikowanych dziewięćdziesięciu osób, 72 
śmiałków przystąpiło do rywalizacji. Przyjechali nie tylko z Gliwic –tradycyjnie nie zabrakło też 
reprezentacji Krakowa, Częstochowy, Wrocławia, Rybnika czy Katowic. Juror Tomasz Tomaszew-
ski szybko zjednał sobie publiczność, zwłaszcza obecne maluchy i każdego psa :) Omawianie 
tak różnorodnych zdjęć okazało się niezłym kilkugodzinnym warsztatem fotografii! Po pierwszej 
rundzie została ich połowa, potem jeszcze mniej i jeszcze... Do ścisłego finału dotarło pięć foto-
grafii, z których zdaniem jurora najlepsza była ta jedna, autorstwa Maciej Barszcza. .
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ZWYCIĘZCA BITWY

Maciej Barszcz
Nagrody za zdobycie I miejsca to:
Udział w warsztatach Lightroom, Work Flow –
EXPERT z Michałem Mrozkiem. Wacom Intuos 
Pro M., Drukarka EPSON L130 oraz zestaw 
książek wydawnictwa Helion.
Gratulujemy!
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