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Pokochaj Fotografie

Niedawno us³ysza³em w radiu, ¿e chc¹c osi¹gn¹æ mistrzostwo 

w jakieœ dziedzinie, musisz przeznaczyæ na jej naukê oko³o 10 000 

godzin. Jest w tym bardzo du¿o prawdy. Chyba, ¿e urodzi³eœ siê 

geniuszem, jak Ludwik van Beethoven  - wtedy koniecznie odezwij 

siê do mnie, bardzo chêtnie ciê poznam :)

Czy warto d¹¿yæ do mistrzostwa? Zawsze warto byæ specjalist¹ 

w jakiejœ dziedzinie ¿ycia. To bardzo pomaga i otwiera wiele drzwi 

dla wiêkszoœci ludzi zamkniêtych, a tam - ju¿ tylko sukces za 

sukcesem.

Kilka miesiêcy temu pojawi³ siê pomys³, aby zorganizowaæ konkurs 

na autoportret i pokazaæ wszystkie nades³ane prace w magazynie - 

taki reality-show. Œwietnie siê to uda³o, praktycznie wszystkie 

prace s¹ interesuj¹ce. Wartoœci¹ sam¹ w sobie jest zobaczenie, jak 

wygl¹da portret naszego Czytelnika. Pomys³ na tyle siê sprawdzi³, 

¿e postanowiliœmy od razu uruchomiæ drug¹ edycjê. Wszyscy mamy 

z tym chyba trochê ciekawej pracy, ale i radoœci. Zapraszam do 

udzia³u, mo¿ecie zobaczyæ jakiego rodzaju autoportrety nas 

przekonuj¹, lecz tym razem poprzeczka jest du¿o wy¿ej! Jerzy 

Lewczyñski powiedzia³, ¿e ‚Autoportret to jest taki fotograficzny 

odcisk palca’. Bardzo du¿o jest w tych s³owach prawdy, zapraszam 

do pozostawienia na zawsze swojego odcisku w naszym magazynie.

Pokochaj Fotografie razem z nami!

Micha³ Mrozek

Redaktor naczelny
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Uliczne Bitwy Fotograficzne
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na starówce w Gliwicach, lipiec - sierpieñ 2009 r.

sponsorzy nagród:

Terminy:

1 Bitwa - 14 lipca           2 Bitwa - 28 lipca

3 Bitwa - 11 sierpnia     4 Bitwa - 25 sierpnia

4 bitwy. 4 tematy. 4 x 48 zdjêæ.
pod okiem zaproszonych s³aw polskiej fotografii. 

1 na 1. a¿ do ostatnich trzech. 
na rynku. wobec t³umu. b¹dŸ!

Zg³oszenia i informacje na stronie:

bitwa.PokochajFotografie.pl

fot. Jan Wolak-Dyszyñski 4

http://bitwa.pokochajfotografie.pl/
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bo widzisz, ty ju¿ to wszystko wiesz. 

wiesz, ¿e kto stoi w miejscu, ten 

w³aœciwie siê cofa. ¿e bez pracy nie ma 

ko³aczy. i ¿e samo siê raczej nie zrobi. 

wiesz, ¿e ci, których prace ogl¹dasz, 

choæ mo¿e to bolesny bana³, ¿e 

pewnego dnia ruszyli z miejsca i tak 

ju¿ im zosta³o. ¿e to tak naprawdê 

takie proste. ot, wystartowaæ i nie 

pozwoliæ samemu sobie siê zatrzymaæ.
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najproœciej jest ogl¹daæ. zagl¹daæ 

przez ramiê, czytaæ, jak to by³o z nimi.

jak to siê sta³o, ¿e s¹ tam, gdzie s¹, ¿e 

robi¹ takie niesamowite rzeczy.

inspirowaæ siê, budowaæ w sobie 

wiarê, ¿e to tu¿, za zakrêtem, ¿e 

przecie¿ nic nie stoi na przeszkodzie.. 

co wiêcej, nigdy dot¹d nie by³o to a¿ 

tak proste - i loœæ dostêpnych 

materia³ów: wiedzy, porad, zdjêæ, 

sprzêtu.. masz tê dobijaj¹c¹ œwiado-

moœæ, ¿e ¿adna wymówka tu nie 

pomo¿e. w ci¹gu minuty na flickr.com 

pojawia siê parê tysiêcy zdjêæ. chwila 

z Google, a wszystkie bol¹czki 

sprzêtowe, techniczne - ca³a ta dot¹d 

tajemna wiedza, kawa na ³awê, 

prostymi s³owy, od zwyczajnych ludzi, 

na twoim biurku..

wiêc siadasz i ogl¹dasz. zdjêcie za 

zdjêciem, fotograf za fotografem. 

kolekcjonujesz tych, do których ci 

blisko, którzy myœl¹ o fotografii 

podobnie, których napêdzaj¹ podobne 

têsknoty; czytasz, zaczynasz myœleæ 

o tym, co widzisz. dlaczego tak, jakim 

sposobem, co tak naprawdê ciê w tym, 

czy innym obrazku urzeka, co sprawia, 

¿e jest szczególny. wreszcie ten trudny 

moment - czy potrafi³byœ tak samo? 

czego potrzeba, byœ tak potrafi³? 

czego, byœ chocia¿ spróbowa³..
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trafiasz na projekty. 365 dni, jedno 

zdjêcie dziennie. i widzisz rozwój. 

widzisz, jak „koniecznoœæ” zmienia 

tego czy innego. jak z zupe³nie 

zwyczajnych, czasem nudnych, 

przez konsekwentne szukanie, z dnia 

na dzieñ zaczyna robiæ coraz lepsze 

zdjêcia. jak po stu dniach jest ju¿ 

naprawdê dobry - zabawa œwiat³em, 

form¹, znajdowanie tematów we 

w³asnych czterech œcianach, ekspe-

rymenty.

albo stu nieznajomych. taki prosty 

pomys³. chyba trochê bardziej 

spo³eczny, ni¿ fotograficzny. ³apiesz 

stu obcych ci ludzi, na ulicy, 

w poci¹gu, tam, gdzie akurat jesteœ. 

mo¿e jednego dziennie, mo¿e co 

parê dni, kilku pod rz¹d. wa¿ne, ¿eby 

byli zupe³nie obcy, wa¿ne byœ do nich 

podszed³, zagadn¹³, dosta³ zgodê na 

zdjêcie, na jego publikacjê w sieci, 

porozmawia³. przy pierwszych 

trzech, czterech, jest ciê¿ko, jakoœ 

tak dziwnie.. a potem nagle okazuje 

siê, ¿e to takie proste, portret za 

portretem, osoba za osob¹. i nagle 

ka¿da twarz jest inna, ka¿da ma coœ 

w sobie. za ka¿d¹ kryje siê historia.
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to mo¿e tematycznie? niebieski 

poniedzia³ek, malownicze „bokeh" 

w œrodê, czarno-bia³y pi¹tek; coœ 

czerwonego, coœ o uœmiechu, bólu, 

mi³oœci. i, zaskakuj¹ce, co trzecia 

mijana osoba ma czapkê, co pi¹ta 

kobieta zdaje siê oczekiwaæ dziecka 

i a¿ roi siê od dziewczynek z warko-

czykami i starszych panów z para-

solem - wystarczy³o parê dni, 

a nauczy³eœ siê patrzeæ na nowo.

i chyba wa¿na jest publicznoœæ, 

w koñcu to przede wszystkim dla 

tych, jakkolwiek by definiowaæ tê 

grupê, którzy bêd¹ je ogl¹daæ - byæ 

mo¿e czekaæ na kolejny pomys³, 

kolejn¹ ods³onê. i znów, przecie¿ to 

takie proste, œwiadomoœæ, ¿e 

czekaj¹, ¿e ktoœ tam, raz na jakiœ 

czas, sprawdzi, jak ci idzie, 

motywuje, dodaje si³.

9



kwartalnik fotograficzny 3 | 2009

wystarczy zacz¹æ.. nie czekaæ z 365 

na pierwszego stycznia, nie czekaæ 

na i dea lnego n i e zna jomego , 

rozejrzeæ siê po pokoju i zacz¹æ 

eksploatowaæ pierwszy napotkany 

temat. krok po kroku, dzieñ po dniu..

ale przecie¿ ty to wszystko ju¿ wiesz, 

wiedzia³eœ zanim zacz¹³eœ czytaæ..

wiêc? to dziœ, prawda? 

tak zwyczajnie dziœ.
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Konkurs na autoportret
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Dziêkujemy! 

Wp³ynê³o do nas ponad 600 autoportretów, wiêkszoœæ na bardzo dobrym 

poziomie. Zreszt¹ sami zobaczcie, poniewa¿ zgodnie z obietnic¹ 

postanowiliœmy wszystkie je opublikowaæ. Za³o¿enie by³o takie, ¿e wybierzemy 

nie wiêcej ni¿ 5 zdjêæ, które opublikujemy w du¿ym formacie - tymczasem 

wybraliœmy 22!

Jury sk³ada³o siê z przewodnicz¹cego Piotra Chlipalskiego, Lili  Haduch, Kasi 

Kaliny, Marcina Go³aszewskiego, Przemka Stanka i Micha³a Mrozka. Wiêcej by³o 

œmiechu ni¿ sprzeczek, ale to tylko do czasu, gdy musieliœmy wybraæ z tych 22 

prac 5 najlepszych. Zwyciêska praca zosta³a wybrana jednog³oœnie. Grand Prix 

zdoby³ Filip Maranda. Gratulujemy! 

Ze wszystkimi laureatami skontaktujemy siê drog¹ mailow¹ w najbli¿szym 

czasie. A ju¿ teraz zapraszamy do drugiej edycji konkursu - czyli zabawa trwa!
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Ka¿dy cz³owiek ma w³asne plany, w³asne 

spojrzenie na siebie. Ka¿dy te¿ widzi siebie 

inaczej. Przewa¿nie widzimy siebie jak gdyby 

innymi wobec zbiorowoœci, oczywiœcie 

lepszymi, ni¿ jesteœmy. Mamy trochê 

krytycyzmu i nawet robi¹c b³êdy, staramy siê je 

usprawiedliwiæ. Myœlimy: „zrobi³em takie 

g³upstwo, ale trudno, jestem chory czy stary” 

itd. 

Autoportret to jest taki portret pamiêciowy, 

powstaj¹cy w umyœle cz³owieka, który sam siebie 

ogl¹da. Brak krytycyzmu powoduje, ¿e te 

autoportrety pe³ne s¹ dumy i udawania 

m¹drzejszych i lepszych ni¿ naprawdê. Chodzi 

te¿ przecie¿ o urodê – ka¿dy z nas uwa¿a, ¿e jest 

naj³adniejszy na œwiecie, szczególnie panie, 

które maj¹ do tego powody. Ten autoportret jest 

takim portretem psychologicznym jednoczeœnie, 

bo mo¿na wyci¹gn¹æ z niego tysi¹ce rzeczy. 

Z kszta³tów twarzy, pozy, zachowañ. Autoportret 

to jest taki fotograficzny odcisk palca 

z przesz³oœci, bo to zostaje przecie¿ na lata. Te 

rzeczy, które po cz³owieku zostaj¹, które ja 

zbieram, s¹ w³aœnie takimi odciskami – tych ludzi 

ju¿ nie ma, poumierali, a ich portrety zosta³y. 

Dramat polega na tym, ¿e my nie wiemy co ci 

udzie myœleli.

A u t o p o r t r e t  j e s t  w i z y t ó w k ¹  w y s ³ a n ¹  

w przestrzeñ. Jeœli ten œwiat bêdzie pe³en wojen, 

zazdroœci, awantur miêdzy-ludzkich, to tego nie 

zauwa¿ymy. A my chcielibyœmy, aby przysz³oœæ 

czyta³a tego dzisiejszego cz³owieka. Aby za 100 

lat ktoœ potrafi³ powiedzieæ, ¿e by³ taki 

Lewczyñski, mia³ takie pogl¹dy. Ale nie wiemy, 

czy ktoœ nas zrozumie. Tak samo jak my nie 

rozumiemy masy ludzi i oceniamy ich jako 

idiotów, brzydkich, pijanych itp., a to s¹ 

wszystko przecie¿ ludzie. 

Dziêki fotografi i powstaje nowy model 

cz³owieka. Fotografia jest sztuk¹ plebejsk¹, 

codzienn¹, powszechn¹. Wcale nie jest prawd¹, 

¿e fotografia cyfrowa jest klêsk¹. Dziêki temu, ¿e 

mamy tyle obrazów,  one wp³ywaj¹ na psychikê 

cz³owieka. Dzieci robi¹ zdjêcia, starcy robi¹ 

zdjêcia, w ten sposób powstaje zbiorowy obraz. 

Tylko trzeba umieæ go odczytaæ, proponowaæ, 

pokazaæ, tak jak robicie to w tym magazynie.  

„
S³ów kilka Jerzego Lewczyñskiego na temat autoportretu

Autoportret to jest taki fotograficzny odcisk palca

12



GRAND PRIX Filip Maranda
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Roman Sadowski
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Rafa³ Babczyñski
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Paulina Bobrycz
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Marcin JóŸwicki
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Jan Wolak-Dyszyñski
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pokochajfotografe.pl/?page_id=178

Konkurs na autoportret

5 zasad zamiast regulaminu 

1   mo¿esz zg³osiæ tylko jedno swoje zdjêcie

2   na zdjêciu musisz byæ Ty 

3   nie ma znaczenia jak¹ technik¹ wykonasz autoportret  

     (wszystkie chwyty dozwolone)

4   b¹dŸ kreatywny, wyraŸ siebie i zaskocz nas 

5   baw siê dobrze

zg³oszenia przyjmujemy tylko do 1 wrzeœnia 2009 r.

kwartalnik fotograficzny  3 | 2009 29
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Fotografia powinna wynikaæ z wnêtrza, 
z po³¹czenia produkowanego obrazu z tym,
co fotograf myœli.

Jerzy Lewczyñski
rozmawia³ Micha³ Mrozek
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„Jerzy Lewczyñski jest jednym z najwa¿niej-

szych polskich artystów pos³uguj¹cych siê 

medium fotograficznym. (…) Negatyw zyska³ 

u Lewczyñskiego status materialnego 

œwiadka „œwiat³a docieraj¹cego do nas 

z odleg³ych przestrzeni czasu”, co prowadzi 

do dowartoœciowania ka¿dego zdjêcia, bo jak 

twierdzi artysta „nie ma niepotrzebnych, 

nieznacz¹cych fotografii! Wszystkie one 

buduj¹ pomost – continuum pomiêdzy 

przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹ ludzkiej 

egzystencji.”

Stanis³aw Ruksza, 2009 r.

„Lewczyñski nie aran¿uje sytuacji w sposób 

wyszukany – prostotê i dokumentalnoœæ zdjêæ 

czyni swoimi sojusznikami w poszukiwaniu 

si³y wyrazu. Uwa¿a, ¿e ów dramat tkwi 

w ka¿dej rzeczy powo³anej przez cz³owieka 

do myœlenia.

Dla Lewczyñskiego nie ma przedmiotu 

„jednoznacznego”. W tak wielu z nich 

odnajduje ukryt¹ tajemnicê. Niekiedy 

potrafi on ci¹gn¹æ jakby d³ugie ³añcuchy 

z³o¿one ze swych kolejnych zdjêæ. Gdzie 

treœæ jednego z nich poci¹ga za sob¹, poprzez 

skojarzenia, obecnoœæ zdjêæ dalszych.”

Urszula Czartoryska, 1972 r.
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Niezmiernie jestem ciekawy, jak 

zaczê³o siê Pana fotografowanie?

Przed wojn¹ mieszka³em na 

zamojskiej ziemi, w miejscowoœci 

Rachanie, gdzie ojciec by³ wójtem 

gminy, mama pracowa³a na poczcie. 

By³em wówczas uczniem III klasy 

gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim – 

pierwszy kupiony aparat pamiêtam 

z mniej wiêcej 1935 roku. Mam takie 

zdjêcia ojca, kiedy stoi przed makiet¹ 

z portretem Pi³sudskiego – on zmar³ 

w³aœnie w 1935 roku. Kiedy ja 

przyje¿d¿a³em z gimnazjum do domu, 

to oczywiœcie ogl¹da³em te zdjêcia

i aparat. Bardzo mnie intrygowa³o, ¿e 

to jest urz¹dzenie, które rejestruje. 

W mojej rodzinie by³y pewne 

fotograficzne tradycje. Mój wuj, czyli 

matki brat, by³ marynarzem na statku 

Dar Pomorza. Wyp³ywa³ w dalekie 

podró¿e dooko³a œwiata, podczas 

których robi³ zdjêcia. Wujek z rodzin¹ 

mieszka³ w Sosnowcu i przyje¿d¿a³ do 

nas na wakacje. Zabiera³ ze sob¹ 

oczywiœcie aparat, ale jakiœ inny, 

lepszy ni¿ nasz, 6 na 9. Bardzo mnie 

to intrygowa³o, bo fotografia by³a 

takim jednym z elementów 

postêpuj¹cej cywilizacji. Nie tylko 

fotografia zreszt¹. Wówczas pojawi³o 

siê tak¿e radio na s³uchawki. To by³ 

krok do czegoœ nowoczesnego. Mama 

mia³a to radio przy ³ó¿ku i pamiêtam 

pewne audycje, lwowskiej fali na 

przyk³ad. Genialne audycje, dowcipy – 

mam to nagrane na p³ycie. To by³ nasz 

kontakt ze œwiatem. 

Pamiêtam, kiedy by³em ma³ym 

ch³opcem, przyjecha³ na wieœ 

olbrzymi samochód amerykañski, 

a w œrodku siedzia³ Murzyn. Dla 

tamtejszych ch³opów Murzyn by³ 

objawieniem, prawie jak Matka 

Boska. On reklamowa³ i sprzedawa³ 

czarn¹ pastê do butów. Kobiety 

wiejskie przychodzi³y, œmia³y siê

i pyta³y: „czy pan jest ca³y czarny?”. 

To by³ pierwszy Murzyn na lubelskiej 

wsi. Kiedy cz³owiek ma 10 lat, to 

wszystko wokó³ go interesuje, 

wszystko co jest nowe. Postêp, 

technika. Pamiêtam obserwacje na 

poczcie, kiedy monter przychodzi³ 

i wymienia³ jakieœ bezpieczniki w 

stacji. Strasznie mnie to ciekawi³o, 

te ró¿ne œrubki. Bo kontakt z ca³ym 

œwiatem by³ wówczas bardzo 

ograniczony. W szkole powszechnej na 

œcianie wisia³a du¿a plansza, na której 

by³ narysowany du¿y ¿aglowiec – Dar 

Pomorza. Ca³y kad³ub tego ¿aglowca 

wyklejany by³ znaczkami. 

Kupowaliœmy te znaczki i je 

naklejaliœmy. Tak nas oszukiwano, 

¿e jeœli zakleimy ca³y Dar Pomorza, 

to wyruszymy nim w podró¿. 

Oczywiœcie nigdzie nie pojechaliœmy. 

Sensacj¹ by³o tak¿e to, ¿e mój wuj by³ 
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marynarzem. On by³ uczniem Szko³y 

Morskiej i mia³ piêkne, granatowe 

mundury. Kiedy do nas przyje¿d¿a³, 

wszyscy policjanci mu salutowali, 

myœl¹c, ¿e to genera³. Brat wuja, 

Zygmunt, równie¿ robi³ zdjêcia za 

czasów I wojny œwiatowej. Studiowa³ 

w Krakowie, przywozi³ zdjêcia, 

wywo³ywa³ je. St¹d te¿, z tych 

rodzinnych kontaktów z fotografi¹, 

wyros³a moja fascynacja rejestracj¹ 

tego, co siê dzieje. Rejestracj¹ 

rzeczywistoœci. Z Zygmuntem wi¹¿e 

siê te¿ pewna nobilitacja dla mnie – 

kiedy dostawa³em od niego pocztówki 

z Egiptu, by³y one wyk³adane w takiej 

szkolnej kasecie z korespondencj¹. 

Wszyscy przychodzili i ogl¹dali 

nadzwyczajne znaczki i pocztówki, 

jakie przychodzi³y. I tak to siê 

wszystko zaczê³o.  

Ma Pan jeszcze te rodzinne zdjêcia?

Mam bardzo du¿o fotografii 

rodzinnych. Kiedy teraz na nie patrzê, 

robiê nowe odbitki, to siê jakoœ 

odkrêca ta moja historia. W³aœnie 

odkry³em, ¿e na jednym ze zdjêæ 

wujka, moja mama jest w ci¹¿y. Nosi 

mojego brata, to znaczy, ¿e ja mam 

7 lat. 

W rodzinnej wsi mieszkaliœmy w takim 

du¿ym budynku gminnym. W 1942 

roku, w Zielone Œwiêta, przyszli 

bandyci i podpalili nam ten dom.

Ale aparat i zdjêcia ocala³y. Ch³opi 

pomagali nam wynieœæ to wszystko 

z podpalonego domu i olbrzymia 

kolekcja dokumentów rodzinnych 

ocala³a. Czy nie jest to przypadek? 

Co to znaczy wszystko? Magiczne 

sprawy.

Ale tych wszystkich osób ze zdjêæ ju¿ 

nie ma, chocia¿ potêga zatrzymanej 

pamiêci zostaje.

Wróci³em przedwczoraj z Lublina, 

gdzie uczestniczy³em w sympozjum 

Sztuka Pamiêci. To  spotkanie by³o 

mi bliskie – i tematycznie, i z powodu 

mojego pochodzenia z tamtych 

terenów. Warsztaty rozpoczê³y siê 

niezwyk³¹ wystaw¹ bazuj¹c¹ na 

rzeczach znalezionych, takich jak 

szklane negatywy z pierwszej po³owy 

XX wieku, odbitki z tych negatywów, 

przedmioty codziennego u¿ytku, 

wycinki z prasy, dŸwiêki. Wystawa 

zatytu³owana zosta³a „O podniesieniu 

rzeczy zdegradowanej”. Takie 

banalne rzeczy, niegdyœ przeznaczone 

do wyrzucenia, teraz s¹ nobilitowane. 

To jest trend bardzo mi bliski, bo 

moja Archeologia, która tu le¿y, te¿ 

siê na tym opiera³a. Ja to wymyœli³em 

10 czy 20 lat temu. 
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Jaka jest Pana zdaniem dzisiaj rola 

archeologii fotografii? 

My Polacy przez 50 lat komuny byliœmy 

deformowani psychicznie i history-

cznie. Mamy teraz ogromne obszary 

pustki w naszej wiedzy. Teraz ta 

archeologia fotografii ma tê dziurê 

zape³niæ. Te znalezione stare zdjêcia, 

porzucone, poniszczone, odtwarzaj¹ 

ten czas, który nam zabrano. Takie 

pañstwa, jak np. Francja, maj¹ 

wszystko, pe³n¹ historiê. A my mamy 

pewne dziury. I teraz te pochody 

pierwszomajowe, czy jakieœ inne 

awantury – to wszystko jest na 

zdjêciach. To jest w³aœnie zadanie 

archeologii fotografii – zarejestrowaæ 

to, co by³o, czego ju¿ nie ma. 

Ja jestem jednym z pierwszych 

na œwiecie, który te negatywy 

archeologii ju¿ od 30 lat pokazuje. 

By³a ju¿ wystawa we Wroc³awiu, 

w Warszawie, w Krakowie. Zbieram 

wszystko, co siê da, co tylko porusza 

moje wnêtrze. To wszystko gdzieœ ktoœ 

wyrzuci³. Tak jak pozbiera³em 

negatywy w Nowym Jorku. Tam 

codziennie kogoœ wyrzucaj¹, jego 

rzeczy osobiste, dokumenty, 

doœwiadczenia, ubrania. Skorupa 

ludzkiej obecnoœci jest wyrzucana, 

niszczona. Mo¿e kiedyœ tak siê stanie, 

¿e zostan¹ tylko te fragmenty, które 

my tu ocalimy. Nie wiadomo. 

Archeologia jest wiêc ocaleniem 

czyjejœ pamiêci. 

Ile czasu up³ynê³o do momentu, 

kiedy poczu³ Pan, ¿e robi Pan dobre 

zdjêcia?

Nigdy. Przecie¿ ja do dzisiaj robiê z³e 

zdjêcia. Taki aparat, który pozwala 

rejestrowaæ rzeczywistoœæ, jest 

fascynacj¹ dla m³odego cz³owieka. 

Jak ju¿ mówi³em, mama pracowa³a 

na poczcie. Przychodzi³y tam ró¿ne 

gazety, które przegl¹da³em. Pewnego 

razu znalaz³em og³oszenie: wyœlij 

pocztówkê, a dostaniesz bezp³atny 

katalog firmy Foto-Greger z Poznania. 

Ja napisa³em tê pocztówkê i dosta³em 

katalog, który mam do dziœ. Wszystkie 

aparaty mo¿na by³o obejrzeæ. Mo¿na 

te¿ by³o je na raty po¿yczyæ. Leica 

kosztowa³a wówczas chyba 1000 z³, 

a taki aparat za 12 z³ mo¿na by³o 

mieæ. Czyta³em tam porady, co 

zrobiæ, ¿eby niebo by³o ciemniejsze, 

¿eby by³o poruszone, ró¿ne takie 

nonsensy. 

Mia³em ju¿ wiêc aparat, wiêc co 

mog³em z tym zrobiæ – wzi¹³em ten 

aparat, za³o¿y³em do niego film 

i pobieg³em z kolegami na ³¹kê. 

Tam by³a jakaœ ¿aba na trawie. 

Fotografowa³em wiêc tê ¿abê. 

Oczywiœcie nic z tego nie wysz³o. 

Raz, ¿e by³o ciemno, a filmy by³y 

wtedy s³abe, sprzêt do niczego, 

a ja by³em idiot¹ przede wszystkim. 

Bardzo szybko zrozumia³em, ¿e coœ 

nie tak robiê. Skracaj¹c t¹ moj¹ d³ug¹ 

historiê powiem tylko, ¿e mia³em 

takie w³aœnie potkniêcia przy 

pierwszych fotografiach. A potem 

dowiedzia³em siê, ¿e jest na wsi 

pewien kolega, niezmiernie 

przem¹drza³y ch³opak. Reprezentowa³ 

taki typ m³odzie¿y wiejskiej, która 

wyró¿nia³a siê bied¹, ale i du¿ym 

sprytem. I on w³aœnie robi³ zdjêcia. 

Nie pamiêtam, jaki mia³ aparat i sk¹d 

go w ogóle mia³, ale potrafi³ robiæ nim 

zdjêcia. Chodzi³em do niego i on mi 

pokazywa³, jak wywo³uje te filmy. 

Dwa talerze po kapuœniaku, 

wywo³ywacz, wody bie¿¹cej nie by³o, 

pr¹du nie by³o. Ja wtedy 

zrozumia³em, ¿e to jest taki proces. 

Pomóg³ mi te¿ mój poradnik, który 

mia³em. Niedaleko te¿ mieszka³ 

pewien starszy kolega, Felek 

£u³kowski. Mam jego ca³y katalog 

bardzo dobrych fotografii. I do niego 

te¿ jeŸdzi³em. W jego mieszkaniu 

razem robiliœmy te zdjêcia. Nie by³o 

œwiat³a, wiêc w okno wstawialiœmy 

dyktê, w której wycinaliœmy 

kwadracik 6 na 9. Przyk³adaliœmy 

tyln¹ œciankê tego aparatu, a na 

drugiej stronie by³ papier. To by³ taki 

nasz powiêkszalnik. Jak trafiliœmy na 

chmurê, to raz by³o za krótko, raz za 

d³ugo. Najlepsze by³o czyste niebo. 

Powsta³o wówczas masê takich zdjêæ. 

ZaprzyjaŸniliœmy siê z Felkiem

i zrobiliœmy ca³e mnóstwo fotografii,

a mam je tu wszystkie opisane. 

To s¹ pe³ne ¿yciorysy, pe³ne wydruki. 

W jakim kierunku przebiega³a Pana 

edukacja? 

Przed wojn¹ ukoñczy³em 3 klasy 

ówczesnego gimnazjum. Po wojnie,

 w 1951 roku skoñczy³em natomiast 

studia na Wydziale Budownictwa 

Politechniki Œl¹skiej. Ja te¿ jestem 

ofiar¹ wojny. Dla nas siê straszne 

rzeczy dzia³y. Niemcy przyszli w 1939 

roku i te pierwsze oddzia³y by³y 
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jeszcze wzglêdnie spokojne. Potem 

zaczê³y siê straszne rzeczy. W 1943 

roku aresztowali i zamordowali 

mojego ojca. By³a taka sroga zima, 

Niemcy byli wyj¹tkowo wœciekli wtedy 

za Stalingrad. Potem wojna siê

 skoñczy³a, przyszli Bolszewicy. 

Pracowa³em wtedy na poczcie 

w Tomaszowie, gdzie by³em 

listonoszem. Oczywiœcie nale¿a³em 

tam do Armii Krajowej, tam byli 

wszyscy moi koledzy. Nie mo¿na by³o 

inaczej. Mieliœmy ró¿ne æwiczenia. 

Miesi¹c przed przyjœciem Sowietów 

by³a mobilizacja, w du¿ych lasach 

witaliœmy oddzia³y radzieckie. 

Byliœmy przekonani, ¿e te oddzia³y 

walcz¹ z tym samym wrogiem, co my, 

¿e to taka wielka pomoc z ich strony. 

Nikt nie przypuszcza³, ¿e bêdzie 

inaczej. Byliœmy bardzo goœcinni dla 

nich, piliœmy razem wódkê. Mogli 

wykorzystaæ t¹ nasz¹ sk³onnoœæ do 

drugiego wyzwoliciela, a oni okazali 

siê bardzo podejrzliwi. Zaczê³y siê 

aresztowania, ucieczki. Potem w 1945 

roku ja uciek³em stamt¹d i przyje-

cha³em na Œl¹sk, zdobywaj¹c po 

drodze Jeleni¹ Górê. W Katowicach 

mieszka³ brat mamy, jeszcze przed 

wojn¹ by³ tu specjalist¹ od wêgla.

U niego siê zatrzyma³em i dowiedzia-

³em siê, ¿e Politechnika przyjmuje na 

kursy przygotowawcze. Jaka ogromna 

jest w tym rola przypadku. Przypadek 

szalenie du¿o znaczy. Zapisa³em siê 

na Politechnikê i wszystko by³oby 

dobrze, gdybym mia³ ma³¹ maturê. Ja 

mia³em tylko 3 klasy gimnazjum. 

Zadepeszowa³em do tej mojej wioski

i przyjecha³ do mnie kolega, Edek 

Kowalski, który mia³ tê ma³¹ maturê. 

Zaczêliœmy razem coœ kombinowaæ. 

W Katowicach na ulicy spotkaliœmy 

dwóch naszych kolegów z partyzantki, 

Kazika i Tolka. By³o nas ju¿ czterech. 

Przyjechaliœmy do Gliwic, koledzy 

u nas spali, razem to wszystko 

uk³adaliœmy. Próbowaliœmy wiêc 

zdobyæ zaœwiadczenie. 

Przypomnieliœmy sobie wtedy naszego 

przedwojennego nauczyciela jêzyka 

niemieckiego, który uczy³ nas tylko 

rok, a by³ to pan Bruno Popczyñski. 

Dobrotliwy starszy pan, bardzo mi³y. 

On potem uczy³ w Katowicach w 

Œl¹skich Zak³adach Technicznych.  

Pojechaliœmy do niego i niezwykle go 

to ucieszy³o. Da³ nam zaœwiadczenie

z piecz¹tkami, ¿e wszyscy 

skoñczyliœmy ma³¹ maturê. I tak siê 

uda³o, ¿e zostaliœmy w Gliwicach. 

Ujawnialiœmy siê potem na takich 

komisjach, przedstawi³em wiêc swoje 

zaœwiadczenie. Traktowali nas wtedy 

jak bohaterów z AK. Dostaliœmy 

mieszkanie na Czêstochowskiej 8. 

Pracowa³em w administracji 

Politechniki Œl¹skiej, jako referent, 

zasiedlaj¹c pracowników lwowskich 

tutaj. Wtedy by³a tutaj jeszcze 

ludnoœæ niemiecka. By³y takie 

œl¹zaczki, fajne kobiety, ale ju¿ same, 

bo mê¿czyzn wszystkich zabrali. 

Opowiadano mi, ¿e pewnego dnia 

w mieœcie pokaza³y siê plakaty, ¿e ju¿ 

dzieñ póŸniej wszyscy mê¿czyŸni maj¹ 

siê stawiæ na godz. 8:00 rano na 

dworcu w Gliwicach z zapasem 

¿ywnoœci na 1 dobê. I ci biedni 

mê¿czyŸni, ró¿ni przecie¿, i chorzy, 

i starzy, stawiali siê do poci¹gu. 

WywieŸli ich wszystkich do Rosji. 

Ca³¹ t¹ mêsk¹ ludnoœæ. Wdowy po nich 

zosta³y w Ostropie i innych czêœciach 

miasta. A jeszcze wczeœniej by³em 

zaskoczony, jak zobaczy³em na ulicy 

Jagielloñskiej na murze huty napis 

„Hochlebe Stalin” – „niech ¿yje 

Stalin”. Ludzie udawali, ¿e s¹ 

entuzjastami Stalina, co okaza³o siê 

nieprawd¹. Co za historia, tylko film 
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krêciæ. Ja oczywiœcie ca³y czas 

mia³em aparat. Robi³em zdjêcia 

podczas podró¿y. To jest olbrzymia 

iloœæ historii, mo¿na by ksi¹¿kê 

napisaæ. 

A jakiego rodzaju przygotowanie 

do fotografii Pan zdobywa³? 

Nie mam ¿adnych studiów zwi¹zanych 

z fotografi¹. Ukoñczy³em tylko jakieœ 

kursy. Po dyplomie, w 1951 roku, 

zobaczy³em takie og³oszenie, ¿e 

powstaje ko³o fotograficzne. 

Nazywa³o siê ono Polskie Towarzystwo 

Fotograficzne Oddzia³ w Gliwicach. 

Prezesem by³ Olek Górski, potem 

Maciejko ze Lwowa, potem inni starsi 

koledzy z ca³ej Polski, ze Lwowa czy 

z Wilna. Ja chodzi³em na te spotkania. 

Wchodziliœmy za ty³ sceny w obecnym 

Urzêdzie Miejskim w Sali na I piêtrze, 

tam by³ taki korytarz. S¹ plakaty, 

wszystko jest opisane. By³ tam tak¿e 

epidiaskop. To jest takie urz¹dzenie, 

gdzie k³adzie siê zdjêcie i przez lustro 

ono odbija siê na œcianie w 

powiêkszeniu. Teraz ju¿ nigdzie tego 

nie ma. Mia³em taki epidiaskop, ale 

podarowa³em go katolickiej szkole 

w Gliwicach. Wszyscy ogl¹daliœmy te 

zdjêcia, prezentowane anonimowo 

zreszt¹. Omawialiœmy je, 

komentowaliœmy. A to ktoœ sugerowa³, 

¿e zdjêcie jest do niczego, a to obci¹æ 

lew¹ stronê, to za ciemne itd. Takim 

krytycznym uwagom poddawa³o siê 

te zdjêcia, nie ujawniaj¹c ich autora. 

Mo¿na by³o z tego wyci¹gaæ wnioski. 

Do tej pory nie umiem tego 

odtworzyæ. Epidiaskopów ju¿ takich 

nie ma, s¹ inne urz¹dzenia. Ale to 

by³a taka samoedukacja. I tak 

uczyliœmy siê tej fotografii. Trwa³o to 

wszystko do 1990 roku, dopiero teraz 

to wszystko zosta³o wyrzucone. 

Du¿o zawdziêczamy te¿ ludziom 

starszym. Koledzy ze Lwowa, z Wilna, 

z Warszawy – to byli starsi ludzie, 

którzy przed wojn¹ znaczyli wiele 

w ruchu amatorskim. Posy³ali zdjêcia, 

mieli kontakty, tak¿e w czasopismach. 

Od nich siê uczyliœmy. Ja uczy³em siê 

szczególnie od Maciejki, bo trochê 

by³em podobny. On by³ takim 

entuzjast¹ nowoczesnej fotografii. 

Ja to samo potem robi³em. Tak¿e 

bardzo nam to odpowiada³o i tak siê 

zaczê³o w tym ruchu fotograficznym. 

W tym czasie powsta³ Zwi¹zek 

Fotografików w Warszawie, do 

którego zosta³em przyjêty w 1956 

roku. Do Gliwic przyje¿d¿ali tak¿e 

tacy ludzie jak Ligocki, Czartoryska, 

D³uba. Na tym polega³ dowcip, ¿e 

Aleksander Górski, mimo, ¿e sam robi³ 

takie zdjêcia klasyczne, bardzo 

tradycyjne, to jednak ulega³ mojej 

namowie na sprowadzenie do nas tych 

osób. Jêzyk tych profesorów by³, 
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co prawda, nie do zrozumienia, ale to 

nie szkodzi³o. Ligockiego czêsto 

koledzy wyœmiewali, uwa¿ali, ¿e to 

nikomu nie potrzebna wiedza. Ale 

jeœli siê to chcia³o i stara³o 

zrozumieæ, to by³o doskona³e Ÿród³o 

wiedzy o fotografii. Ja by³em jednym 

z tych entuzjastów, który chcia³ 

sprowadzaæ takie osoby do Gliwic.

Gdyby móg³ siê Pan cofn¹æ teraz do 

m³odoœci, maj¹c ca³y ten Pana baga¿ 

doœwiadczeñ, czy raz jeszcze 

podj¹³by Pan decyzjê, ¿e zostanie 

Pan fotografem?

Ja siê nie czujê fotografem. Ja siê 

czujê cz³owiekiem, który ma tylko 

aparat, który robi zdjêcia i rejestruje 

sobie to, co siê dzieje. Natomiast nie 

mam takich ambicji. Ale oczywiœcie, 

¿e tak. Dziêki fotografii ja w ogóle 

ocala³em. My wszyscy z lubelskiego, 

z zamojskiego byliœmy podejrzani. 

Ka¿dy mia³ na sumieniu udzia³ w Armii 

Krajowej, ucieczki, wojska, awantury. 

To nie by³o takie proste, ¿e jesteœ 

w lesie i nic siê nie dzieje. Musisz 

strzelaæ i coœ robiæ. Ale jednoczeœnie 

fotograf to by³ w opinii powszechnej 

taki facet, który wyci¹ga królika 

z kapelusza, taki wariat, sztukmistrz, 

nikt powa¿ny. Wobec tego fotografów 

uwa¿a³o siê za tak¹ niegroŸn¹ dla 

komuny grupê spo³eczn¹. Dziêki temu 

Zwi¹zek nie zosta³ rozwi¹zany. 

Zawieszono go tylko na kilka miesiêcy, 

ale nie rozwi¹zano. To przechodzi 

jeszcze dziœ z tradycji, ¿e to jest taki 

niepowa¿ny trochê zawód. Ale dzisiaj 

ruchu amatorskiego w ogóle nie ma. 

Jest w Warszawie federacja, fotoklub 

i tak dalej, ale ju¿ wygl¹da to 

inaczej. 

Gdyby Pan zacz¹³ fotografowaæ od 

nowa, co by Pan zmieni³? 

Zacznijmy od tego, ¿e w tej chwili 

ja ¿yjê w œwiecie, który siê ju¿ 

kilkakrotnie zmieni³. Teraz ja widzê, 

¿e najcenniejsz¹ rzecz¹ dla cz³owieka 

jest jego naturalnoœæ, czyli to, co mu 

daje jedzenie, ubranie, mieszkanie 

itd. Ta zwyczajnoœæ jest najwy¿szym 

dobrodziejstwem, które cz³owiek 

mo¿e w tym ustroju w ogóle dostaæ. 

Wobec tego ja przywi¹zujê wagê do 

tych rzeczy, które s¹ takie zwyczajne 

dla cz³owieka. To wynika z mojego 

œwiatopogl¹du, z mojej historii, 

doœwiadczeñ. Mam te¿ bzika na 

punkcie literatury, Gombrowicza 

w szczególnoœci. I dlatego nie mogê 

zupe³nie zrozumieæ, jak ten naród 

polski, który tyle przeszed³ klêsk 

i katastrof, mo¿e byæ taki zarozu-

mia³y. Strasznie siê chwalimy. Nasz 

naród jest nieskromny. A potem i tak 

wszyscy umieramy, nie ma nas. Wiêc 
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czym tu siê tak chwaliæ. S¹ ciê¿kie 

losy ludzi, których siê nie widzi, nie 

zauwa¿a. Za to w sporcie, w g³osowa-

niach i w innych dziedzinach okropnie 

siê chwalimy. Polityka ma przykryæ te 

wszystkie smutne rzeczy. A przecie¿ 

jest wielu ludzi nieszczêœliwych. Ja 

wiem, ¿e by³o kiedyœ o wiele gorzej, 

ale to nie jest powód, ¿eby tak siê 

chwaliæ. Czasami doznajê takiego 

olœnienia, na przyk³ad jak coœ 

przeczytam czy zauwa¿ê. Ja 

prowadzê dzienniczek. Codziennie 

piszê, co siê dzia³o. Nieszczêœciem 

jest to, ¿e udajemy kogoœ lepszego, 

ni¿ naprawdê jesteœmy. Przecie¿ na 

ca³ym œwiecie jest taka masa 

biednych ludzi, w Afryce, w Europie. 

A my z siebie robimy przywódców 

narodu, który na przyk³ad czêsto nie 

myje zêbów. 

Ja nie jestem ¿adnym wojuj¹cym 

patriot¹. Mam tutaj pod rêk¹ taki 

wycinek z prasy. By³ kiedyœ major 

Pilecki, oficer wojska polskiego, który 

poszed³ dobrowolnie do Oœwiêcimia

i zak³ada³ tam komórki ruchu oporu. 

Oczywiœcie zosta³ wy³apany i skazany 

na œmieræ. On napisa³ wówczas takie 

s³owa:

„¿eby te wszystkie g³owy, co pod 

piêknym przedzia³kiem maj¹ 

wewn¹trz przys³owiow¹ wodê

i matkom chyba tylko mog¹ 

podziêkowaæ za dobrze sklepione 

czaszki, ¿e owa woda im z g³ów nie 

wycieka – niech siê trochê g³êbiej 

zastanowi¹ nad w³asnym ¿yciem, 

niech siê rozejrz¹ po ludziach i zaczn¹ 

walkê od siebie, ze zwyk³ym fa³szem, 

zak³amaniem, interesem 

podtasowanym sprytnie pod idee, 

prawdê, a nawet wielk¹ sprawê.”

To jest charakterystyka narodu 

polskiego. Nasz¹ wad¹ jest w³aœnie to, 

¿e ci¹gle musimy siê czymœ chwaliæ. 

A to wystarczy siê uczyæ, czytaæ, 

pracowaæ i patrzeæ na codziennoœæ. 

Wystawa: Codziennoœæ, zwyczajnoœæ, 

banalnoœæ – w³aœnie tak¹ planujemy. 

Jakie Pana zdaniem najwiêksze 

pomy³ki pope³niaj¹ ludzie, którzy 

zabieraj¹ siê za fotografiê?

Przede wszystkim zadufanie, 

przekonanie o nieomylnoœci. Co drugi 

jest artyst¹. Co drugi coœ robi, 

wymyœla jakieœ rzeczy, a nie ma 

zupe³nie do tego przygotowania. 

Ka¿dy chce byæ filozofem, ka¿dy chce 

byæ lepszym, ni¿ jest. To jest 

zarozumialstwo, okropna cecha.

I to przekonanie o w³asnej misji. 

Jeden robi tylko zdjêcia w nocy, jeden 

tylko twarze. A wystarczy siê tylko 

zastanowiæ, jacy jesteœmy naprawdê. 

Nie musimy byæ inni. A jesteœmy tylko 

jednymi z wielu braci na ziemi i ta 

pokora mo¿e budowaæ ideê 
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porozumienia. Ci wszyscy m³odzi 

ludzie, a mamy te¿ takich wielu 

w Gliwicach, te¿ siê chwal¹. S¹ na 

ka¿dym otwarciu wystawy, wydaje im 

siê, ¿e s¹ najlepsi. I zawsze tak by³o. 

Teraz dochodzimy do sedna sprawy. 

Czym jest sztuka w ¿yciu cz³owieka? 

Sztuka jest jednym z elementów, 

który to ¿ycie mo¿e zmieniæ, 

upiêkszyæ, a jednoczeœnie pokazaæ 

wszystkie tego ¿ycia zawi³oœci, 

których na ogó³ siê nie widzi. Sztuka 

jest dodatkiem do cz³owieka, który 

bêdzie ¿y³ kiedyœ, który musi zwróciæ 

na coœ uwagê. Przecie¿ dzisiaj 

wiêkszoœæ ludzi nie wie, o czym 

bêdzie g³osowanie 7 czerwca. Ludzie 

nie chc¹ iœæ g³osowaæ. Koledzy, którzy 

przychodz¹ pod ratusz, te¿ nie chc¹ 

g³osowaæ. Bo oni wszyscy s¹ 

m¹drzejsi. No, wiêc co to znaczy? 

Co to bêdzie dalej? 

W Gliwicach powinien powstaæ jakiœ 

oœrodek otwartej sztuki. Politechnika 

to s¹ technokraci, którzy pêdz¹ za 

pieniêdzmi. Oni s¹ bardzo ograniczeni 

w tych kulturowo-atystycznych 

sprawach, mimo ¿e jest tu Wydzia³ 

Architektury. Jeœli chodzi o fotogra-

fiê, to jest w ogóle tragicznie. Nie ma 

nikogo. S¹ m³odzi ludzie oczywiœcie, 

ale to s¹ takie wyb³yski, które s¹ 

puste, pêkaj¹. A nade wszystko liczy 

siê fotografia codziennoœci. Nasze 

buty, nasze ksi¹¿ki, nasz ba³agan 

najbardziej o nas œwiadczy. Bardziej 

ni¿ jakieœ wymyœlone historie. 

Jak Pan myœli, przed jakimi 

problemami stoj¹ dziœ ludzie,

którzy chc¹ siê zawodowo 

zajmowaæ fotografi¹? 

Rozwój technologii, elektroniki, 

spowodowa³, ¿e fotografia to jest 

archaiczne s³owo, prze¿ytek. To jest 

greckie s³owo, które nie pasuje do 

niczego. Œwiat³em siê ktoœ bawi? 

Dzisiaj ka¿de dziecko ma komputer, 

wystarczy nacisn¹æ guzik i gotowe. 

Nast¹pi³a zupe³na zmiana pewnych 

mo¿liwoœci i dzisiaj ka¿dy uczeñ czy 

przedszkolak mo¿e tworzyæ doskona³e 

rzeczy. Naciœnie guziczek i potem 

bêdzie siê to drukowa³o. Tak¿e jest 

to sytuacja dramatyczna, ale 

jednoczeœnie budz¹ca nadziejê, ¿e 

mo¿e ta elektronika w koñcu opanuje 

wnêtrze tego cz³owieka, aby by³ kimœ 

lepszym. ¯eby nie by³ taki 

krwio¿erczy. Ale ju¿ pomijam te 

wojny. Tylko ¿eby cz³owiek siê 

bardziej interesowa³ swoim rozwojem 

wewnêtrznym, kszta³towaniem 

swojego umys³u i ducha ni¿ 

zdobywaniem pieniêdzy. Przecie¿ 

w tej chwili wydaæ wyraŸnie, 

szczególnie na Zachodzie, ¿e 

najbardziej op³aca³oby siê, gdyby 

nikt nie pracowa³. Wystarczy³oby 

tylko pieni¹dze ludziom dawaæ. 

By³yby to najmniejsze straty. To jest 

paradoks, ale coœ takiego jest. 

S³owo fotografia jest wiêc archaiczne. 

Musi byæ zmienione. Ja szukam 

takiego s³owa, ale nie potrafiê 

znaleŸæ. Kreator, audiowizualista 

i inne takie okreœlenia przychodz¹ 

mi na myœl, ale nie brzmi¹ dobrze. 

A fotografia jest tylko jedn¹ z 

dziedzin kultury i cywilizacji. Ka¿dy 

mo¿e mieæ na œcianie Mona Lisê. 

Nie ma ¿adnych ograniczeñ. 

Co by Pan doradzi³ swojemu 

przyjacielowi, który chcia³by siê 

zaj¹æ fotografi¹? 

Niech przede wszystkim du¿o czyta. 

Niech zacznie od Gombrowicza. 

Literatura budowa³a przecie¿ ca³e 

pokolenia. Myœmy czytali razem 

z Beksiñskim, wykradaj¹c jakieœ 

ksi¹¿ki z bibliotek i tak nas to 

cieszy³o, ¿e jesteœmy na tropie jakiejœ 

wspólnej idei. Czytanie kszta³ci 

wyobraŸniê. Pamiêtam, ¿e kiedy 

by³em ma³ym dzieckiem, mama 

wraca³a z pracy i czyta³a nam na g³os 

ksi¹¿ki. Miêdzy innymi by³a taka 

ksi¹¿ka Upiór – nie pamiêtam 

dok³adnie, kto by³ autorem. By³y tam 

takie sceny, ¿e jakiœ potwór szala³ po 

zamku, po piwnicach. Wstawa³ 

o godzinie dwunastej, przybijano go 

ko³kiem osikowym, ¿eby nie móg³ 

wstaæ. To by³y straszne rzeczy. To 

mnie przera¿a³o i kszta³ci³o moj¹ 

wyobraŸniê. Ja to pamiêtam do 

dzisiaj. A przecie¿ ludzie nie maj¹ 

wyobraŸni. 

Wymieni³ Pan Gombrowicza, co 

jeszcze, jakiego rodzaju literaturê 

powinni czytaæ ludzie, którzy chc¹ 

pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê na temat 

fotografii? 

Ja nie jestem literaturoznawc¹, ale 

wydaje mi siê, ¿e chodzi o tak¹ 

literaturê, która odpowiada psychice 

danej osoby i jest pewnego rodzaju 

wstêpem do tego, na co tê osobê staæ. 

Jeœli ktoœ wyobra¿a sobie w nocy, ¿e 

po œwiecie lataj¹ du¿e potwory, to 

musi on w tym kierunku szukaæ 

literatury.

S³owo fotografia 
jest archaiczne.
Musi byæ zmienione
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Mówi¹c o tej wyobraŸni, 

przypomnia³ mi Pan rozmowê 

z Panem Tomaszem Tomaszewskim, 

który poleca³ czytanie mitologii.  

Dotyka to te¿ kwestii tych 

wyobra¿eñ, o których Pan mówi. 

Zgadza siê. A Pana Tomaszewskiego 

przyjmowa³em do ZPAF. On ma bardzo 

du¿¹ wiedzê i zawsze mia³ takie 

zaciêcie reporterskie. Jego cech¹ jest 

taka ³atwoœæ rejestracji, znajdowanie 

decyduj¹cego momentu w tym, co siê 

dzieje. Jest taka chwila, która jest 

najwa¿niejsza, w której siê coœ 

dzieje. I to w³aœnie tê chwilê trzeba 

zapisaæ, zarejestrowaæ. Tak robiono 

ca³e pokolenia. I Tomaszewski, i inni 

polscy fotografowie, grupa Œwiat i tak 

dalej. To wszystko by³o bardzo dobre. 

Ale Amerykanie, ju¿ póŸniej, w latach 

siedemdziesi¹tych, powiedzieli, ¿e to 

nieprawda, ¿e decyduj¹cy moment 

nie jest najwa¿niejszy. Najwa¿niejsze 

jest to, czego nie widaæ w ogóle. Czyli 

taki moment, który nie ma wartoœci 

takiego dokumentu. Po³amany p³ot, 

stare drzwi, zbita szklanka – to 

wszystko bardziej mówi o cz³owieku 

i losie cz³owieka, ni¿ te wymyœlone 

obrazy. Skrytykowano wówczas 

Bressona, o czym nie wszyscy wiedz¹ 

i nie wszyscy siê z tym zgadzaj¹. A ja 

siê zgadzam. To zale¿y od tego, co 

widzimy. Kiedyœ zrobi³em fotografiê 

butów, torsu robotnika – takie 

symbole mnie bardziej wzruszaj¹. 

Zainicjowa³em taki projekt gliwickiej 

grupy, chcia³em wyeliminowaæ ten 

motyw fotografii reporta¿owej, 

opisuj¹cej wszystko. Mówi³em o tym, 

¿eby zrobiæ fotografiê o cz³owieku bez 

pokazania cz³owieka. Kiedy na zdjêciu 

jest cz³owiek, sylwetka, twarz, to ju¿ 

nabiera takiego opisu bardziej 

fabularnego, a sztuka powinna byæ 

bardziej syntetyczna. Kiedy widzimy 

sam obciêty palec, to on robi wiêksze 

wra¿enie. Zastanawiamy siê, sk¹d on 

siê wzi¹³, kto go po³o¿y³, odci¹³. 

Wiêcej nad tym myœlimy ni¿ wówczas, 

gdy jest ca³a sylwetka cz³owieka. 

Ja mo¿e nie mówiê tego wszystkiego 

zbyt przekonywuj¹co, ale to tak jest. 

Jakim sekretem mo¿e siê Pan z nami 

podzieliæ, jeœli chodzi o fotografiê? 

Ma ich Pan na pewno wiele…

Stare majtki. Zrobi³em szereg takich 

zdjêæ, banalnych i obrzydliwych 

mo¿e. I jestem przekonany, ¿e takie 

stare mêskie kalesony, dziurawe, 

wisz¹ce na strychu czy na s³oñcu, 

bardziej mówi¹ o tym cz³owieku, ich 

w³aœcicielu, ni¿ wymyœlone fabularne 

sytuacje. Mam ca³¹ kolekcjê takich 

zdjêæ. Ale jednoczeœnie jestem 

tchórzem i krêpujê siê te fotografie 

pokazaæ. Pomijam ocenê mojej ¿ony, 

¿e to idiotyzm. Ja sam siê krêpujê – 

Lewczyñski i takie majtki. S¹ takie 

tematy, które fotografujê, ale sam siê 

wstydzê pokazywaæ. Takie obna¿enie 

jest kompromitacj¹ pogl¹dów. Mówiê, 

¿e œwiat jest piêkny, a pokazujê stare 

buty. Ja siê te¿ rozbiera³em, robi³em 

ró¿ne takie zdjêcia. Mam bardzo du¿o 

autoportretów. By³ taki czas, kiedy 

by³em m³odszy, mocniejszy, wydawa³o 

mi siê, ¿e trzeba tak¹ kolekcjê 

ró¿nych przedziwnych zdjêæ sobie 

zrobiæ. W tych autoportretach na 

bardzo wielu zdjêciach jestem takim 

¿artownisiem, odkrywam siebie, nie 

wstydzê siê niczego. Ale potem 

pomyœla³em: jak to? Jeœli ja 

uwielbiam tak¹ fotografiê 

dokumentaln¹ typu buty robotnicze, 

czy jakieœ elementy cz³owieka, taki 

cz³owiek bez g³owy i tym podobne 

mocne rzeczy, to, gdy ja poka¿ê taki 

autoportret ¿artobliwy, nie bêdzie to 

pasowaæ. 

W tym numerze magazynu, gdzie 

opublikujemy wywiad z Panem, 

poznamy wyniki konkursu na 

autoportret.  Nap³ynê³o ju¿ 

kilkaset prac. Ludzie lubi¹ robiæ 

autoportrety, coœ w nich jest. 

Chêtnie dam do opublikowania 

równie¿ swóje autoportret. To jest tak 

pojemne has³o, a fotografia jest tak 

pojemn¹ dyscyplin¹, ¿e nie ma 

kryterium, które jest najlepsze. Jest 

ca³a masa autoportretów, s¹ one tak 

ró¿ne. Witkacy robi³ genialne 

autoportrety. Fotografia musi byæ 

moj¹ wypowiedzi¹. Musi byæ moim 

komentarzem do œwiata, w którym ja 

¿yjê. To, co ja mówiê pokrywa siê 

z tym, co ja widzê, co ja czujê. 

Dopiero wtedy jest to prawda 

o wszystkim. To samo ma miejsce 

w malarstwie czy muzyce. To s¹ 

dyscypliny, które w jakiœ sposób 

opisuj¹ twórcê. 

W jaki sposób nale¿y siê 

dokszta³caæ, co robiæ, 

aby byæ na bie¿¹co?

Czytaæ, czytaæ, czytaæ. Chodziæ po 

œwiecie, patrzeæ i znajdywaæ rzeczy 

banalne, codzienne, zwyczajne. 

Bardzo dobrym has³em s¹ buty. Mo¿na 

by zrobiæ tak¹ wystawê fotografii 

butów. Ile¿ to mówi o cz³owieku, o 

jego losie. To samo jest z koszul¹ czy 

majtkami. Tylko jak pokazaæ majtki, 

szczególnie takie stare?  

Nade wszystko 

liczy siê fotografia

codziennoœci.
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Jakie Pana zdaniem zmiany nast¹pi¹ 

w fotografii?

Nast¹pi integracja wszystkich zjawisk 

kulturowych. Czy ktoœ bêdzie gra³, 

fotografowa³ czy malowa³, to bêdzie 

wszystko jedno. Wszystko to bêdzie 

dotyczy³o przysz³ego miejsca 

cz³owieka w œwiecie. Ale to jest 

sprawa zasadnicza i nast¹pi taka 

integracja wnêtrza cz³owieka, jego 

duszy, jego idea³ów. 

A gdyby mia³ Pan czarodziejsk¹ 

ró¿d¿kê, która mo¿e wszystko, co by 

Pan zmieni³ w bran¿y fotograficznej?

Chcia³bym koniecznie, ¿eby panowa³a 

mi³oœæ do obrazu, ¿eby nie by³o tej 

zarozumia³oœci. Sprawi³bym, ¿eby 

fotografowie nie uwa¿ali, ¿e s¹ 

najlepsi, tylko ¿eby ich fotografie 

wynika³y z ich œwiatopogl¹du. Aby 

da³o siê o tym porozmawiaæ. Samo 

pokazywanie zdjêæ i przekonanie o ich 

wartoœci nie jest dojrza³¹ 

wypowiedzi¹, a w³aœnie tak¹ powinno 

byæ. Fotografia powinna wynikaæ z 

wnêtrza, z po³¹czenia produkowanego 

obrazu z tym, co fotograf myœli. Jest 

to bardzo trudne, ale siê udaje. W 

malarstwie, w sztuce wspó³czesnej, 

s¹ takie po³¹czenia. 
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Balony 
filipmaranda.com 

Filip Maranda
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F
ilip Maranda, lat 28. 

Pasjonujê siê fotogra-

fi¹ od 3 lat, dlatego 

jestem s³uchaczem 

Warszawskiej Szko³y 

Filmowej. Moje prace czêsto za-

inspirowane s¹ ¿yciem codzien -

nym, obserwacj¹ tego, co siê dzie -

je dooko³a, tego, co mnie otacza. 

Pomys³y równie¿ czerpiê z filmów, 

ksi¹¿ek, albumów innych twór-

ców, a tak¿e s³uchaj¹c muzyki.

W styczniu tego roku mia³em szan -

sê wyjechaæ z polsk¹ reprezentacj¹ 

„baloniarzy” na mistrzostwa Europy 

do Kaprun/Zell Am See w Austrii, 

gdzie powsta³ ten materia³. Do tej 

pory nie mia³em okazji robiæ tego 

rodzaju fotografii, dlatego przy 

ka¿dym ze zdjêæ towarzyszy³y mi 

nies³ychane emocje. Po raz pierwszy 
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mia³em okazjê lecieæ balonem, po raz pierwszy widzia³em na ¿ywo 30 startuj¹cych 

balonów jednoczeœnie. Obawia³em siê, ¿e temperatura na wysokoœci 3000 me -

trów bêdzie za niska, co mog³oby stanowiæ problem przy zrobieniu dobrych ujêæ. 

Okaza³o siê jednak, ¿e w koszu jest ciep³o, nie czuje siê wiatru, dlatego nie czu -

³em dyskomfortu przy robieniu tego reporta¿u. Ogólne wra¿enie jest niesamowite.
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Pomys³y równie¿ czerpiê z filmów, 
ksi¹¿ek, albumów innych twórców, 
a tak¿e s³uchaj¹c muzyki
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Drezno
Fotografie: Micha³ Mrozek

michalmrozek.pl
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Drezno - piêkne miasto, kiedyœ 

nazywane Florencj¹ Pó³nocy. Precy-

zyjnie odbudowane z powojennych 

ruin. Co rok inne, jeszcze piêkniejsze. 

Zaskakuj¹ce szybkoœci¹ zmian, nowych 

inwestycji, zjawiskowo wpasowanych 

w centrum Starego Miasta. 

Wprost idealne dla fotografa. I dla 

tego, który rodzinie chce pokazaæ 

wspania³e pocztówkowe pami¹tki. I dla 

tego, który starannie dobiera ka¿dy 

kadr. 

Planujesz, kadrujesz w pamiêci ... 

Wyczekujesz wieczornego ciep³ego 

s³oñca...

Tymczasem niekoñcz¹ce siê strugi 

deszczu n iczym s ta lowe k ra ty 

powstrzymuj¹ ciê przed wyjœciem na 

spacer. A co z fotografi¹?

Ch³odne, deszczowe dni odstraszaj¹ 

skutecznie t³umy turystów, szczególnie 

tych, którzy zwykle z kamerami 

i aparatami przemierzaj¹ miasto, nie 

odrywaj¹c oka od rejestruj¹cego 

obrazy sprzêtu. Ale dlaczego? Czy¿by 

tylko w s³oñcu fotografia by³a udana?

W nieskazitelnych, kolorowych ujê-

ciach przeœcigaj¹ siê producenci 

pocztówek. Wystarczy wybraæ jedn¹ 

Czasem s³oñce, czasem deszcz...

Niecierpliwie czekasz na ten wyjazd. 

Przed oczyma masz ju¿ piêkn¹ pa-

noramê, potê¿ne budynki w blasku 

zachodz¹cego s³oñca. Spodziewasz siê 

jak zwykle t³umów turystów, przele-

waj¹cych siê spod jednego zabytku pod 

drugi, z placu na plac, z knajpki do 

knajpki. Pakujesz torbê i mkniesz na 

spotkanie z miastem, do którego 

zawsze wracasz z takim zachwytem 

i ciekawoœci¹. Wbrew radom z GPS 

powoli suniesz przez most, z którego 

roztacza siê najpiêkniejszy widok. 

Witaj znowu. Co nowego tym razem?

z nich. Lecz jeœli fotografia w podró¿y 

ma inny cel, ni¿ pokazanie zazdrosnym 

znajomym, gdzie siê by³o, deszczowa 

pogoda mo¿e byæ tylko ciekaw¹ 

inspiracj¹. Poszukaj piêkna w szcze-

gó³ach. Przyjrzyj siê lustrzanej tafli 

w ka³u¿y. Pod¹¿aj za kropelk¹ deszczu, 

która sp³ywaj¹c podkreœli niejeden 

piêkny kszta³t. Spójrz w niebo. Zza 

ciemnej chmury byæ mo¿e wychyla siê 

promienna nadzieja, ¿e jutro bêdzie 

s³onecznie...
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Jestem Konrad, obecnie bezrobotny. Ci¹gle siê spóŸniam, ca³y czas 

szukam swojego przeznaczenia. Oczywiœcie na myœli mam 

przeznaczenie w fotografii, bo bez w¹tpienia jestem z ni¹ ju¿ 

zwi¹zany na sta³e. Nie mam jeszcze konkretnie sprecyzowanego 

kierunku, w którym chcia³bym pójœæ, ale ci¹gle szukam. Wiem, ¿e to 

niedobrze, ale nie chcê siê ograniczaæ. Kocham robiæ zdjêcia i bez 

znaczenia jest dla mnie, czy robiê jakiœ reporta¿ w mieœcie, krajobraz, 

mam zlecenie na wykonanie zdjêæ jakiegoœ lokalu, czy umawiam siê 

z modelkami na sesje, (co robiê obecnie).

Na co dzieñ, jak i od œwiêta, zajmujê siê fotografi¹, tak naprawdê jest to jedyna 

rzecz, któr¹ robiê. Totalnie w to wsi¹k³em, nie wyobra¿am sobie, ¿e móg³bym 

robiæ coœ innego i tak naprawdê, nie potrafi³bym chyba robiæ nic wiêcej. 

Uzale¿ni³em siê od tego zajêcia do tego stopnia, ¿e praktycznie ca³ymi dniami 

albo obrabiam zdjêcia, albo umawiam siê i organizujê jak¹œ sesjê, albo ju¿ w³aœnie 

jestem na jakimœ wyjeŸdzie i robiê zdjêcia. Poœwiêci³em siê totalnie, jestem 

œwiadom, ¿e czasami jest to kosztem rodziny i przyjació³, ale nie potrafiê 

inaczej. Je¿eli mam zgromadzony jakiœ materia³, odlatujê na kilka dni, a¿ 

skoñczê go robiæ, wtedy jest najgorzej. Kilka dni na organizacjê 

i planowanie sesji, (je¿eli s¹ to zdjêcia 

z modelk¹), a nastêpnie siadam przy 

komputerze i pracujê nad nimi ca³ymi 

dniami, do póŸnych godzin nocnych. 

Przed ostateczn¹ publikacj¹ mija 

czasami kilka dni, kiedy jestem ju¿ 

pewien, ¿e s¹ gotowe.
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Tak naprawdê nigdy nie jestem z nich 

w 100% zadowolony, zawsze uwa¿am, 

¿e móg³bym zrobiæ je lepiej. 

Stawiam sobie wysoko poprzeczkê, 

ale przynajmniej mobilizuje mnie to 

do ci¹g³ego dzia³ania.

Po zakupie mojej pierwszej 

lustrzanki (analogowej), a by³o to 

ju¿ spory czas temu, postanowi³em, 

¿e trzeba nabyæ wiedzê. Zapisa³em 

siê w ciemno do Akademii Fotografii, 

na egzaminach by³em 15 minut przed 

koñcem, ale siê uda³o. By³o to dla 

mnie o tyle wa¿ne, ¿e w szkole 

zacz¹³em bardziej obcowaæ ze 

zdjêciami ro¿nych znanych autorów 

i fotografi¹ artystyczn¹. Po ka¿dych 

zajêciach wraca³em na³adowany 

energi¹ i chêci¹ zrobienia jakiegoœ 

dobrego materia³u. Fotografowa³em 

ro¿ne rzeczy i sytuacje. Ulice, ludzi 

w mieœcie, stare dworce, krajobrazy 

itp. Ze szko³¹ wyje¿d¿aliœmy na 

ro¿ne plenery, a póŸniej 

organizowaliœmy wystawy, pozna³em 

sporo osób, które, tak jak i ja, maj¹ 

bzika na punkcie fotografii. Po 

skoñczeniu mia³em spor¹ przerwê 

w nauce, w tym czasie oczywiœcie 

nie przestawa³em robiæ zdjêæ, ale 

wci¹¿ nie by³em pewien, co dalej

i czy bêdzie to ju¿ moja ostateczna 

droga w ¿yciu. Rok temu dosta³em 

stypendium na pierwszy rok w 

Warszawskiej Szkole Filmowej 

i mimo, ¿e nie czu³em potrzeby 

dalszego studiowania, spróbowa³em. 

Osobiœcie uwa¿am, ¿e szko³y lub 

kursy absolutnie nie s¹ potrzebne do 

tego, ¿eby byæ dobrym fotografem 

i ¿eby robiæ piêkne zdjêcia. Jest 

du¿o takich osób, które fotografuj¹ 

bez ¿adnego zaplecza edukacyjnego, 

a robi¹ fantastyczne zdjêcia. Nie 

mniej jednak, szko³a daje warsztat, 

który bardzo siê przydaje. Jest to 

bardzo wa¿ne, Dzisiaj ka¿dy 

praktycznie mo¿e byæ fotografem, 

praktycznie ka¿dy ma w domu 

cyfrówkê i ka¿dy mo¿e publikowaæ 

zdjêcia, warto wiêc mieæ jakieœ 

wyuczone ju¿ podstawy fotografii, 

ni¿ uczyæ siê od siebie nawzajem na 

portalach internetowych. Dzisiaj 

konkurencja jest wiêksza i trzeba siê 

naprawdê napracowaæ, ¿eby siê 

przebiæ, chyba, ¿e ma siê to "coœ". 

Ja chyba tego nie mam, wiêc du¿o 

pracujê :) 

Fotografowaniem zaj¹³em siê 

ca³kiem przypadkiem. Mój ojciec by³ 

"rodzinnym" fotografem, mia³ 

powiêkszalnik i zenita, robi³ zdjêcia 

na przyjêciach lub po prostu takie 

pami¹tkowo-rodzinne. Aparat 

przetrwa³ te czasy i le¿a³ w szafce, 

wiedzia³em o jego istnieniu, ale 

nigdy bym nie pomyœla³, ¿e to 

zatrybi. Ale sta³o siê, zatrybi³o

i w³o¿y³em swój pierwszy film. Od 

samego praktycznie pocz¹tku 

fotografowa³em ludzi, co zreszt¹ 

zosta³o mi do dziœ. Zdarza mi siê 

zrobiæ jakiœ krajobraz, ale 

w wiêkszoœci przypadków jest to 

krajobraz, na którym jednak s¹ 

gdzieœ w tle jakieœ postacie. 

Nale¿ê do wymieraj¹cego ju¿ 

gatunku osób, które pokocha³y 

fotografiê, zaczynaj¹c od analoga. 

Dzisiaj niestety, z oczywistych 

wzglêdów, osoby ³api¹ce bakcyla 

zaczynaj¹ od cyfrówek, co nie jest 

z³e. Cyfra sprawi³a, ¿e w bardzo 

niedu¿ym czasie mo¿na siê szybko 

doszkoliæ w kwestii technicznej. Przy 

analogu jest to problem, bo jednak 

wywo³anie 36 klatek wi¹¿e siê ju¿ 

z jakimiœ kosztami.  Przy cyfrze 

robienie zdjêæ jest praktycznie 

nieograniczone finansowo, 

zak³adaj¹c, ¿e siê nie wywo³uje 

odbitek, tylko publikuje w sieci.

Pamiêtam swoje czasy, jak za 

ka¿dym razem, kiedy robi³em film, 

z niecierpliwoœci¹ czeka³em na 

efekty. Czy wysz³o mi jakieœ zdjêcie 

np. z zabawy czasem B, czy mo¿e 

raczej film bêdzie pusty. Przy 

wywo³ywaniu zawsze by³a ta 

niepewnoœæ, co wysz³o i czy w ogóle 

coœ wysz³o, czy dobrze ustawi³em 

czas i przes³onê albo czy dobrze 

ustawi³em ostroœæ. Oczywiœcie 

efekty nigdy nie by³y takie, jakie 

bym sobie wymarzy³, wiêc 

kupowa³em kolejny film i kolejny. 

Ju¿ wtedy uœwiadomi³em sobie, ¿e 

powoli staje siê to moim codziennym 

zajêciem, moj¹ pasj¹. Kupowa³em 

film, robi³em zdjêcia, wywo³ywa³em 

i kupowa³em kolejny. Po pierwszym 

wyró¿nieniu w konkursie dzieci

i m³odzie¿y do lat 21 w Bia³ymstoku, 

postawi³em warunek rodzicom: albo 

kupi¹ mi lepszy aparat, albo 

rezygnujê, (fotografowa³em 

wówczas najpopularniejszym 

aparatem w Polsce - zenitem B) 

No i kupili. Myœlê, ¿e dobrze 

zainwestowali. Na pewno nie 

zwróci³o im siê to finansowo, ale 

mogê byæ im wdziêczny, ¿e zarazili 

mnie t¹ pozytywn¹ chorob¹. Du¿o 

zawdziêczam te¿ mojemu bratu, 

który da³ mi mo¿liwoœæ i dostêp do 

sprzêtu, dziêki któremu mog³em 

w ogóle siê zajmowaæ fotografi¹, 

która jednak, b¹dŸ co b¹dŸ, wymaga 

jakichœ nak³adów finansowych.

Rok temu wyjecha³em do Anglii i to 

by³ mój prze³om, zacz¹³em wtedy 

fotografowaæ kobiety. Anglia jest to 

kraj, gdzie, bez w¹tpienia, jest 

³atwiej, a ludzie podchodz¹ do siebie 

w inny sposób ni¿ u nas. 

Pracowa³em, jako fotograf w klubie, 
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robi³em reporta¿e z ka¿dej imprezy. 

To by³o coœ niesamowitego! Mog³em 

fotografowaæ ludzi i mimo, ¿e by³em 

w innym kulturowo kraju, czu³em siê 

tam bardzo swobodnie. Dziêki temu 

nabra³em doœwiadczenia w fotogra-

fowaniu ludzi. Anglia jest krajem, 

który docenia ludzi, którzy potrafi¹ 

coœ robiæ, którzy maj¹ talent. Je¿eli 

jesteœ dobry, to ciê dostrzeg¹ i dadz¹ 

ci szansê. Robi³em reporta¿e

i ludziom siê podoba³o. PóŸniej 

zdarza³o mi siê robiæ zdjêcia na 

indywidualne zlecenia i mia³em 

nawet zaproszenie na Ibizê.

Na pocz¹tku umawia³em siê 

z dziewczynami na sesje i robi³em im 

zdjêcia. By³y to najczêœciej Polki, 

które wyszukiwa³em na ro¿nych 

portalach angielskich i siê z nimi 

umawia³em. Tak siê zaczê³a moja 

praca z dziewczynami, do dzisiaj 

fotografujê tylko kobiety, uwielbiam 

to. Czy mo¿na sobie wymyœliæ jakiœ 

piêkniejszy temat ni¿ kobieta? No 

chyba, ¿e siê jest kobiet¹ to wtedy 

mo¿e i tak. PóŸniej to ju¿ 

ewoluowa³o, trochê fashion, akty, 

portrety itp., ale zawsze z kobiet¹ 

w roli g³ównej. Uwielbiam je 

fotografowaæ, pokazywaæ ich piêkno 

i zamykaæ je w fotografii. Ka¿da jest 

inna i ka¿da ma inny charakter, wiêc 

ka¿d¹ fotografuje siê indywidualnie 

na swój w³asny sposób.

Nigdy nie inspirowa³em siê ¿adnymi 

nazwiskami, ani znanymi 

fotografiami. Oczywiœcie by³y one 

dla mnie wa¿ne i by³y jakimiœ 

wzorcami, ale nigdy nie stara³em siê 

kopiowaæ jakichœ pomys³ów.  Zawsze 

staram siê wymyœlaæ coœ osobiœcie, 

albo po prostu iœæ na ¿ywio³ i robiæ 

zdjêcia spontanicznie. Na pocz¹tku 

robi³em zdjêcia w zale¿noœci od 

charakteru i temperamentu 

dziewczyny, dziêki temu powstawa³y 

albo dyskretne portrety, albo akty 

gdzieœ na ulicach w Londynie. Dzisiaj 

zdjêcia s¹ bardziej przemyœlane, 

powstaje jakiœ pomys³ na stylizacjê, 

umawiam siê z wiza¿ystkami 

i planujemy zdjêcia w jakimœ 

ciekawym miejscu.

Dla osób, które zaczynaj¹ swoj¹ 

przygodê z fotografi¹, radzi³bym to, 

co radzi³ mi Andrzej Zygmuntowicz: 

"robiæ zdjêcia i jeszcze raz robiæ 

zdjêcia". Trzeba siê niestety sporo 

napracowaæ, ¿eby zacz¹æ œwiadomie 

fotografowaæ. Œwiadomie, tzn. 

uzyskiwaæ efekty, jakie sobie 

zaplanowaliœmy.

Druga sprawa, to narzêdzie pracy. 

Sprzêt jest istotny, ale nie 

najwa¿niejszy! Spec in¿ynierowie 

przeœcigaj¹ siê w testach sprzêtu na 

portalach internetowych a propos, 

¿e na jednym obiektywie w cropie na 

400% widaæ delikatny szum, a na 

drugim ostroœæ jest trochê lepsza. 

Takie rzeczy na pewno s¹ wa¿ne, ale 

na pewno nie najwa¿niejsze, wiêc 

niekoniecznie trzeba na samym 

pocz¹tku inwestowaæ spor¹ iloœæ 

pieniêdzy w sprzêt, ¿eby robiæ dobre 

zdjêcia. Jest ró¿nica miedzy 

zwyk³ym kitem za kilkaset z³otych, 

a obiektywem za 6000, ale dla osoby 

zaczynaj¹cej przygodê z fotografi¹ 

takie niuanse bêd¹ po prostu 

nieistotne, albo zwyczajnie nie bêd¹ 

wychwytywane. Je¿eli ktoœ lubi 

zdjêcia a'la Sarah Moon, nie 

potrzebuje obiektywu za kilka 

tysiêcy, który super ostrzy. Trzeba 

mieæ œwiadomoœæ, co bêdzie siê 

robiæ i w jaki sprzêt zainwestowaæ, 

ale na pewno nie jest to 

najwa¿niejsze. Spotykam czasami 

fotografów, którzy o sprzêcie 

mogliby rozmawiaæ godzinami 

i uzasadniaæ „lepszoœæ” jednego 

szk³a od drugiego, jeden jest 

ostrzejszy drugi ma mniejsz¹ 

aberracjê, trzeci lepiej "bierze" pod 

s³oñce, a suma summarum, je¿eli 

chodzi o prezentacjê swoich prac, 

nie przedstawiaj¹ wysokiego 

poziomu. Nazywam ich 

sprzêtowcami. Nie robi¹ za wielu 

zdjêæ, ale sprzêt wymieniaj¹ lub 

upgrade'uj¹ kilka razy do roku. 

Je¿eli ktoœ zaczyna, nale¿y dobraæ 

sobie odpowiedni sprzêt i ca³y czas 

trenowaæ, czyli robiæ zdjêcia. Adam 

Ma³ysz nie osi¹gn¹³by takich 

wyników bez ci¹g³ego trenowania - 

z fotografi¹, myœlê, jest podobnie. 

Dobraæ odpowiedni sprzêt- mam na 

myœli to, ¿e, je¿eli ktoœ lubi 

biedronki 

w trawie, bez w¹tpienia bêdzie mu 

potrzebne makro. Je¿eli ktoœ 

zamierza robiæ zdjêcia ulicy, ludzi, 

bêdzie mu potrzebne jakieœ szersze 

szk³o i jakaœ standardowa sta³ka do 

portretów. Je¿eli natomiast kogoœ 

interesuj¹ zwierzêta, nale¿a³oby siê 

uzbroiæ w jakiœ d³u¿szy obiektyw. 

Dobór sprzêtu jest to indywidualna 

sprawa, ale - jak pisa³em wczeœniej - 

niekoniecznie trzeba wydawaæ spore 

sumy, ¿eby zacz¹æ na powa¿nie 

fotografowaæ.

Dla osób zaczynaj¹cych polecam 

tak¿e ogl¹danie sporej iloœci 

albumów i wybieranie siê na wystawy 

fotograficzne. Trzeba mieæ 

œwiadomoœæ, kto to jest np. Louis 

Jacques Daguerre, lub znaæ parê 

prac np. Irvinga, Penna, Bressona lub 

Saudka czy Newtona. Je¿eli ma siê 

mo¿liwoœæ, warto jednak zapisaæ siê 

do jakiejœ szko³y. Nie mam na myœli 

kursu fotograficznego, ale szko³ê, 

w której nabêdziemy warsztat. 
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Dzisiaj doceniam, ¿e mia³em kontakt 

z takimi ludŸmi jak Andrzej 

Zygmuntowicz, Zbigniew 

Tomaszczuk, Bogdan Dziworski, 

Wiktor Nowotka czy Tomasz Sikora. 

Wa¿ne jest, ¿eby czerpaæ inspiracje 

od ludzi, którzy fotografii 

poœwiêcaj¹ ca³e swoje ¿ycie, a nie 

od u¿ytkowników portali 

internetowych...

W swoim archiwum prac mam bardzo 

du¿o zdjêæ. Nie publikujê 

wszystkich, ale do wszystkich czujê 

jakiœ sentyment i je szanujê. 

Wszystkie swoje zdjêcia mam 

posegregowane latami, miesi¹cami, 

a nawet dniami, kiedy by³y robione. 

Szanujê swoje zdjêcia nawet, je¿eli 

nie s¹ dobre. Wiele z nich kojarzy mi 

siê z konkretnymi sytuacjami lub 

miejscem, i mimo, ¿e nie wszystkie 

s¹ warte publikacji, to jednak dla 

mnie stanowi¹ wysok¹ wartoœæ. 

Dlatego, ¿e s¹ to moje prace, którym 

poœwiêci³em swój czas i dlatego, ¿e 

do wielu z nich czujê sentyment. 

Mimo ¿e wiêkszoœæ ostatnich moich 

prac s¹ to zdjêcia, które s¹ 

pozowane, to jednak wa¿na jest dla 

mnie spontanicznoœæ. Staram siê 

podczas sesji kierowaæ mniej wiêcej 

modelk¹, ale jednak wiêkszoœæ ujêæ, 

które póŸniej wybieram s¹ to ujêcia 

spontaniczne. Np. zdjêcie 

z papierosem powsta³o tak naprawdê 

podczas przerwy. Ania poprosi³a 

mnie o przerwê i chcia³a zapaliæ. 

Zgodzi³em siê, ale poprosi³em j¹, 

¿eby nigdzie nie wychodzi³a 

i zapali³a na miejscu. Ona wy-

ci¹gnê³a papierosa i zapalniczkê, 

odpali³a papierosa i "ciach" zrobi³em 

zdjêcie. Czy na przyk³ad portret Oli 

który powsta³ na naszym wspólnym 

spacerze po Kazimierzu. By³o mocne 

s³oñce i wia³ delikatny wiatr, 

kaza³em jej siê po³o¿yæ i w³o¿yæ 

okulary, zrobi³em kilka ujêæ. Ju¿ 

póŸniej, podczas korekty na 

komputerze, przyjrza³em siê 

jednemu zdjêciu i… zobaczy³em 

siebie w odbiciu w okularach. Lubiê 

to zdjêcie, sfotografowa³em na nim 

Olê, a jednoczeœnie zrobi³em sobie 

autoportret, albo inaczej: odbiciem 

w szkle podpisa³em siê na zdjêciu.

W ¿yciu jestem dumny z jednego: 

znalaz³em pasjê, której siê 

poœwiêcam i której oddajê wiêksz¹ 

czêœæ swojego ¿ycia.

„Love your life, live your dreams"
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Justyna Ziemniak

W dowodzie mam wypisane drukowanymi 

literami: ZIEMNIAK ;) a tak naprawdê jestem 

ma³¹, rud¹ dziewczynk¹ z aparatem.

Obecnie biegam pomiêdzy uczelni¹ a prac¹ 

jako fotograf, na noc staram siê zahaczyæ 

o dom i siê wyspaæ, ale od kilku tygodni jest to 

wrêcz niemo¿liwe.

jestem ma³¹, rud¹ dziewczynk¹

 z aparatem.

http://libi-in-the-bedroom.blogspot.com
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Skoñczy³am wroc³awsk¹ SKiBê w klasie 

f i lmowej, gdz ie dyp lom zrob i ³am 

z operatorki, ale nikt nie chcia³ daæ takiej 

chudzinie ciê¿kiej kamery do rêki, wiêc 

zaczê³am robiæ zdjêcia ;) Obecnie studiujê 

na SWPS we Wroc³awiu.

Nie mogê jednak powiedz ieæ, ¿e 

ukoñczy³am jakiœ kurs fotografii czy, tym 

bardziej, studia. Zawsze unika³am tego 

typu wykszta³cenia, bo moim zdaniem, 

nikt nie nauczy mnie patrzeæ na œwiat, 

a technik fotografii skutecznie mogê siê 

sama nauczyæ i nie potrzebujê do tego 

¿adnych dyplomów.

Na pocz¹tku by³a pierwsza komunia 

i pierwszy aparat od dziadków - tzw. 

ma³pka i pe³no z ni¹ frajdy. Pod koniec 

ósmej klasy dosta³am od taty Zenita ET 

i zaaran¿owaliœmy ma³¹ ciemniê - wsi¹k-

³am na ca³e liceum. Gdy zarobi³am 

pierwsze pieni¹dze w filmie, wszystko 

wyda³am na cyfrowego Canona 350d 

I siê potoczy³o...

Pomys³y na zdjêcia i inspiracje czerpiê 

z ludzi. Patrzê na nich, obserwujê, 

przygl¹dam siê. Czasami jakieœ kadry mi siê 

przyœni¹ i potem staram siê to zrealizowaæ 

tak, jak tylko siê da.

Jednak, gdy dostajê zlecenie, stajê czêsto 

przed faktem dokonanym i wymyœlam 

wtedy wszystko "na gor¹co" – obserwuj¹c, 

co siê dzieje - to mi chyba daje najwiêcej 

adrenaliny.
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Nowicjuszom radzi ³abym, aby n ie 

przejmowali siê krytyk¹ i robili swoje, 

jednak potrafili w tym wszystkim wy³uskaæ 

informacje potrzebne do tego, jak 

poprawiæ swój warsztat. Nie mo¿na siê 

zamykaæ na ludzi, ale jednoczeœnie nie 

wolno daæ siê st³amsiæ - a to jest trudn¹ 

sztuk¹.

Za ka¿dym moim zdjêciem kryj¹ siê 

historie - spotkania, które s¹ dla mnie 

wa¿ne. Mogê tylko siê przyznaæ, ¿e 

wszystkie moje autoportrety s¹ robione 

autowyzwalaczem, w ma³ym pokoju we 

Wroc³awiu, ze œwiat³em "z okna" lub 

z biurow¹ lampk¹ ;)  Make up'y do nich 

tworzy Hania Leœna - czarodziejka wœród 

charakteryzatorek.

Gdybym wygra³a w totka, kupi³abym 

ogromny strych we Wroc³awiu, gdzie 

zmontowa³abym pracownie fotograficzne, 

filmowe, muzyczne i graficzne. Kupi³abym 

masê sprzêtu i zaprosi³a dzieciaki, by siê 

tym bawi³y, by nie musia³y zaczynaæ od 

zera. Sta³abym siê Warhol'em w spódnicy 

i tak zapewni³abym sobie nieœmierte-

lnoœæ…
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nie przejmuj siê krytyk¹

 i rób swoje
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Wa¿ne, by wierzyæ w to, co 
siê robi, zaufaæ swojej pasji 
i poœwiêciæ siê jej ca³kowicie, 
reszta przyjdzie sama.
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Klatka

Jak siê zaczê³a Pana fotograficzna pasja?

Jako oœmiolatek zosta³em pos³any do 

I Komunii œwiêtej. Wszyscy „komuniœci” 

wyst¹pili w koœciele z japoñskimi 

zegarkami z melodyjkami. Ja dosta³em 

dwa rosyjskie aparaty fotograficzne. 

Jeden mia³ nawet dwa obiektywy. Po kilku 

latach zacz¹³em siê nimi bawiæ. Pod 

koniec szko³y podstawowej, kolega 

znalaz³ w piwnicy tak¹ blaszan¹ gruszkê, 

która nale¿a³a do jego ojca. By³o na niej 

napisane Krokus i okaza³a siê powiêksza-

lnikiem fotograficznym. Zasady dzia³ania 

wyjawi³ ojciec i dorzuci³ pude³ko 

fabrycznie zapakowanego papieru Foton. 

Wtedy, w miednicach, w pomieszczeniu 

o nazwie suszarnia, w naszym budynku 

zaczêliœmy odkrywaæ magiê chemii 

fotograficznej. Musia³em siê czuæ jak 

Niepce eksperymentuj¹cy z heliografi¹ 

170 lat wczeœniej. 

Grzegorz

Rozmawia³: Przemek Stanek

Ceremonia œlubu w pawilonie ¿yraf praskiego zoo. 83
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Nasze odbitki wysz³y bardzo szare. Poszed³em do zak³adu 

Pana Kud³y na s¹siedniej ulicy zapytaæ o fachow¹ radê. ¯ona 

w³aœciciela, Pani Kud³a spojrza³a na pude³ko z naszym 

papierem i z³apa³a siê za g³owê. Termin wa¿noœci papieru 

skoñczy³ siê po wojnie. Tak siê zaczê³o moje „fotogra-

fowanie”. 

Nie wiem. Na pewno fascynacja obcowania z przyrz¹dem, 

obserwowania przez wizjer i pstrykania. Wy³¹cznie 

pstrykania. Do dzisiaj moja mama mnie zarzuca pytaniami 

o zdjêcia, które zrobi³em gdzieœ tam na wakacjach, kiedy 

mia³em 16 lat i wyjechaliœmy do W³och. „Gdzie jest ten 

negatyw? Przecie¿ to na pewno by³y takie fajne zdjêcia i ju¿ 

archiwalne”. A ja robi³em po prostu zdjêcia przez ca³y czas na 

tym samym filmie (œmiech).

Najpierw zacz¹³em fotografowaæ, a póŸniej zacz¹³em siê 

fotografi¹ interesowaæ. Niestety w takiej kolejnoœci. Jako 

nastoletni ch³opak nie mia³em ¿adnej podbudowy 

teoretycznej, nie interesowa³a mnie historia fotografii, bo 

nie wiedzia³em, ¿e coœ takiego w ogóle jest. Czu³em siê trochê 

tak, jakbym, jako jedyny na œwiecie robi³ zdjêcia. To inny 

temat, ale warto dodaæ, ¿e nasz system edukacji jest 

przestarza³y. Uczymy siê g³ównie czytaj¹c. A przecie¿ to tylko 

czêœæ informacji, które potrzebne nam s¹ do zrozumienia 

i odczuwania œwiata. Ja nie pamiêtam ze szko³y podstawowej 

lekcji plastyki i nie pamiêtam ¿adnych pojêæ jak np. edukacja 

wizualna. Ba, myœmy siê przecie¿ uczyli historii o wojnach 

i królach, ale kto z nas potrafi³ sobie wyobraziæ jak taki król na 

wojnie naprawdê wygl¹da³? Mnie tego brakowa³o, czyli 

Czy to ju¿ by³a pasja? 

Na czym siê Pan wzorowa³, kto by³ Pana mistrzem, kiedy pasja 

siê ju¿ rozwinê³a?

Aktorka drugoplanowa w bufecie teatralnym po premierze musicalu „Kuba Rozpruwacz”

 Pierwszy w Republice Czeskiej pañstwowy egzaminy na grabarza
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obrazu. Dopiero póŸniej by³y strzêpy malarstwa i szarobure 

zdj¹tka w podrêcznikach szkolnych. To naturalnie nie mia³o 

wp³ywu na rozwój pasji obcowania z obrazem, bo te¿ nie 

mog³o mieæ. Wydaje mi siê, ¿e pasja przysz³a znacznie 

póŸniej. Kiedy wywo³ywanie odbitek sta³o siê tak powszednie 

jak parzenie herbaty. Kiedy technologia przesta³a byæ 

tajemnic¹, zaczê³o siê to, co istotne, czyli przekaz. Pasja 

przysz³a, tak myœlê, wtedy, gdy zaczê³y siê rodziæ 

ambiwalentne odczucia zwi¹zane z fotografowaniem. 

Zrozumia³em, ile cz³owiek mo¿e zobaczyæ posiadaj¹c 

umiejêtnoœæ obserwacji. A jak niewiele z tego mo¿e 

sfotografowaæ. To odczucie stale we mnie potêguje. Bo ka¿dy 

fotograf na pewnym etapie zaczyna mieæ œwiadomoœæ, ¿e 

forma wypowiedzi, któr¹ siê pos³uguje, ju¿ mu nie wystarcza, 

jest zbyt uboga i pe³na ograniczeñ. Jednoczeœnie jest 

œwiadomy olbrzymiej si³y fotografii, nieosi¹galnej dla 

¿adnego innego œrodka przekazu. Na tê si³ê sk³ada siê m.in. 

naturalizm i autentyzm. Taki jak w fotografiach Weegee'go, 

dokumentuj¹cych ¿ycie ulicy Nowego Jorku w latach 30-tych, 

czy Diane Arbus, odkrywaj¹cych œwiat freeków, kar³ów, ludzi 

upoœledzonych i outsiderów. Ju¿ zaczynam odpowiadaæ na 

pytanie. Jest bardzo wielu inspiruj¹cych fotografów. 

Zbankrutowa³bym gdybym chcia³ kupiæ po jednej ksi¹¿ce 

ka¿dego z nich. Uwielbiam Sally Mann, jej portrety dzieci, 

subtelne i perwersyjne. Lubiê Ivana Pinkavê i jego zdjêcia 

bezdomnych arystokratów. Jeœli o Czechach ju¿ mowa, to 

Pavel Stecha i Jindrich Streit i ich ostre reporterskie 

spojrzenie na absurdaln¹ rzeczywistoœæ Czechos³owacji lat 

g³êbokiej komuny. Ceniê spo³eczn¹ funkcjê fotografii. Jacob 

Riis i jego nowojorskie slumsy, Louis Hine – jego zdjêcia dzieci 

pracuj¹cych w kopalniach - na ich podstawie Kongres 

w Stanach zakaza³ wykorzystywania nieletnich do ciê¿kich 

robót. Jacob Holdt – kolejny fotografuj¹cy socjolog, ju¿ nam 

wspó³czesny i jego seria niewiarygodnych zdjêæ z ksi¹¿ki 

„United States 1970-1975”. Dlaczego ¿adna z tych publikacji 

Zebranie lokatorów osiedla w Bohnicach celem protestu 

przeciw planowanym podwy¿kom cen wykupu mieszkañ. 

Miêdzynarodowa wystawa psów w Pradze
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nie trafia do naszego kraju? A jeszcze „Vietnam INC.” Jonesa 

Griffithsa – to klasyka, inna prawda o wojnie w Wietnamie. 

Wracaj¹c do inspiracji: Lubiê malarstwo Egona Schiele, 

pomys³y fotograficzne Witkacego…

 

To prawda wystaw i takich festiwali, czy przegl¹dów 

fotografii jest ma³o, a kiedy ju¿ siê zaczn¹, to wszystkie 

w jednym czasie. Internet jest pewnym rozwi¹zaniem, ale nie 

przegl¹dnie w nim pan ca³ej ksi¹¿ki, czy wystawy. Poza tym 

Jonesa Griffithsa w sieci mogê ogl¹daæ, ale Sally Mann ju¿ nie, 

poniewa¿ ca³a plastyka wynikaj¹ca z u¿ycia kamery 

wielkoformatowej, na monitorze ulega sp³aszczeniu i ginie. 

Wracaj¹c do Krakowa – tak, to potrzebna impreza w³aœnie ze 

wzglêdu na tych parê arcywa¿nych wystaw. W tym roku warto 

by³o zobaczyæ m.in.: autoportrety i portrety Witkacego czy 

fotografie Arthura Felliga „Weegee”, to zupe³nie inni twórcy, 

choæ podobne szaleñstwo emanuje z ich zdjêæ.

Kto jeszcze? W³adys³aw S³awny to wspó³twórca tygodnika 

„Œwiat” – kompletnie zapomniany w kraju, Tadeusz Rolke, 

Eustachy Kossakowski, Renard Dudley, to wszystko œwietni 

fotografowie, ka¿dy inny. Dalej, Witold Krassowski wybitny 

reporter. On, jak fotografuje Polskê, Wielk¹ Brytaniê czy 

Afganistan, to jest to ¿ywa, mocna opowieœæ o ludziach, 

relacjach, interakcjach zachodz¹cych miêdzy nimi. 

W³aœnie podczas Miesi¹ca Fotografii w Krakowie mo¿na by³o 

zobaczyæ prace Weegee'go oraz portrety i autoportrety 

Witkacego. Dla mnie to najwa¿niejsze wydarzenia 

tegorocznej edycji Miesi¹ca.

Którzy polscy fotografowie s¹ dla Pana wa¿ni? Kto by³ lub jest 

dla Pana wzorem z Polaków?

Studencki festiwal muzyki

Kontrola policyjna na placu Wac³awa 
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U Pana równie¿ czêsto widaæ te interakcje na zdjêciach.

To widaæ. Na Pana zdjêciach Czesi s¹ zupe³ni inni, ni¿ 

w naszych stereotypach, nie uœmiechaj¹ siê, nie s¹ otwarci, 

s¹ karni wobec policji, spokojni.

To wynika z obserwowania i sytuacji, jakie prowokuj¹ mnie do 

wyci¹gniêcia aparatu. Po prostu ka¿dy fotograf reaguje na 

inny kolor p³achty. 

To jest tak, jak w ka¿dym innym mieœcie owianym legend¹. 

Jeœli przyjedziemy do Pragi na wycieczkê, najpierw idziemy 

na stare miasto, póŸniej Hradczany, odwiedzamy muzea, 

galerie, teatry, urocze restauracyjki, gdzie wszyscy staj¹ na 

bacznoœæ na has³o: „Ein bier, bitte”. PóŸniej siadamy 

U Èerneho vola, o którym dowiedzieliœmy siê z jakiegoœ super 

trendy przewodnika, ¿e to ta prawdziwa czeska gospoda. 

I rzeczywiœcie: chamowaty kelner wylewa nam piwo na kolana 

i jeszcze burczy z pretensjami, ¿e stoimy mu na drodze. A my 

jesteœmy zauroczeni - co za niesamowite miejsce, jaka 

atrakcja, prawdziwie ¿ycie! Ale podœwiadomie odbieramy to, 

jako zabieg marketingowy. A to nie jest marketing. 

Dla kogoœ, kto tam pracuje, ¿yje na bardzo przeciêtnym 

poziomie, Praga zaczyna siê poza starym miastem. Sama 

starówka nie jest dla Czechów, po prostu jest zbyt droga. Oni 

Ja staram siê odnajdywaæ takie 
sytuacje, które nie potwierdzaj¹ 
albo lepiej: zaprzeczaj¹ ogólnie 
przyjêtemu i akceptowanemu 
obrazowi danej grupy spo³ecznej. 
Lubiê zaprzeczaæ stereotypom. 

17 listopada, Dzieñ Walki o Wolnoœæ i Demokracjê
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ocalili to miasto, to powód do dumy i jednoczeœnie frustracji. 

Bo wielu Czechów, z którymi rozmawia³em, nie zgadza siê 

z wizerunkiem historycznych tchórzy. Tymczasem serce 

miasta, które ocalili, sta³o siê dla nich lizakiem za szybk¹. Ja 

fotografowa³em wszêdzie, równie¿ na starówce, ale to nie s¹ 

zdjêcia na potrzeby magazynu podró¿niczego.

One pokazuj¹ prawdziwy, choæ oczywiœcie wybiórczy, obraz 

tych ludzi. To, ¿e smutni i zamkniêci w sobie - to specyfika 

zakompleksionych spo³eczeñstw postsocjalistycznych. My 

te¿ jesteœmy zakompleksieni, choæ osobiœcie nie widzê ku 

temu powodów. 

Wynika to st¹d, ¿e wiêkszoœæ moich znajomych Czechów jest 

tak naprawdê samotna. Jedynym miejscem spotkañ jest ta 

gospoda. Czesi nie odwiedzaj¹ siê w domach. Ja dopiero po 

pó³ roku przebywania w Pradze zosta³em zaproszony przez 

kolegê do jego mieszkania. Z jednej strony te gospody i t³umy 

ludzi, którzy tam przesiaduj¹, a z drugiej ten dystans: dzwoni 

bardzo dobry znajomy i pyta „przepraszam, czy nie 

przeszkadzam?”. 

Studiowa³em w Czechach w Opawie, to by³y studia zaoczne. 

Mia³em kontakt z Czechami, jeŸdziliœmy na takie seminaria. 

Poznawa³em szersze œrodowisko, bo tê fotografiê studiowa³y 

ró¿ne dziwol¹gi. Szkoda by³o opuszczaæ tê uczelniê i same 

Czechy. Kilka lat póŸniej zadzwoni³em do kolegi ze szko³y 

(mieszka³em wówczas w Warszawie) i mówiê: „s³ysza³em, ¿e 

coœ robisz, zaczynasz, rozkrêcasz dzia³ foto w nowym 

My Polacy patrzymy na Czechów przez pryzmat Wojaka 

Szwejka, ludzi pij¹cych piwo, ci¹gle weso³ych. A jest zupe³nie 

inaczej.

Dlaczego Czechy? W jaki sposób pojawi³y siê w Pana ¿yciu 

Czechy?

Posiedzenie sejmu
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dzienniku”. On na to „tak”. I opowiedzia³ mi szczegó³y. 

Powiedzia³, ¿e s¹ na to pieni¹dze, bêdzie to coœ ciekawego i ¿e 

ma jeszcze jedno miejsce wolne. No to ja mu na to „trzymaj je 

dla mnie!”. Rozmowa by³a w po³owie grudnia, a ju¿ w po³owie 

stycznia by³em przeprowadzony. Pamiêtam, przyjecha³em w 

pi¹tek, a zacz¹³em pracê w poniedzia³ek. I tak naprawdê 

wtedy zaczê³y siê dla mnie Czechy.

Oczywiœcie, ¿e mia³em. Jecha³em w ten mój pierwszy 

poniedzia³ek z jak¹œ dziennikark¹ na lotnisko. Ona mia³a 

pisaæ, a ja robiæ zdjêcia. Nie wiedzia³em, jakie zdjêcia mam 

robiæ, komu i gdzie jadê. Po prostu siedzia³em za kierownic¹ 

Škody, obok mnie siedzia³a jakaœ dziewucha, mówi³a do mnie 

po niemiecku, a ja jej odpowiada³em po angielsku i oboje 

krêciliœmy g³owami, ¿e siê rozumiemy. 

Taki by³ pocz¹tek. Dopiero po trzech, czterech miesi¹cach 

mia³em wra¿enie, ¿e coœ rozumiem. Po roku zacz¹³em siê 

pos³ugiwaæ jêzykiem p³ynnie, ale to na skutek zawarcia 

bli¿szej znajomoœci z par¹ fantastycznych ludzi, z którymi siê 

zaprzyjaŸni³em i spêdza³em bardzo du¿o czasu i to tak 

naprawdê od nich nauczy³em siê jêzyka. 

Specyfika planowania pracy w gazecie, w której pracowa³em, 

by³a taka, ¿e wieczorem dostawa³em maila z firmy, 

z informacj¹, co mnie czeka nastêpnego dnia. Mail dochodzi³ 

o dziesi¹tej wieczór. To nie pozwala³o zapomnieæ o pracy 

przez ca³y dzieñ, nie pozwala³o na relaks. Pamiêtam, jak 

przeczyta³em jeden z pierwszych maili, zrozumia³em dwie 

frazy: Dejvice, bo to nazwa dzielnicy i Èeskoslovenska 

armada. Reszta by³a pisana skrótami. 

Pomyœla³em sobie „Armada? Super! Wojsko, manewry, 

poligon”. Nie skojarzy³em, ¿e „Èeskoslovenska” ju¿ nie 

istnieje. Rano pojecha³em do Dejvic, pytam o tych wojaków, 

Czy w takim razie mia³ Pan problemy jêzykowe, czy te¿ 

z aklimatyzacj¹?

Zamkniêcie sezonu morsów
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nikt nic nie wie. Zrezygnowany wchodzê do urzêdu dzielnicy. 

Pokazuje moj¹ kartkê z informacj¹, pani w portierni czyta: 

„konferencja prasowa o poprawie bezpieczeñstwa w ruchu 

ulicznym, urz¹d dzielnicy Dejvice, ulica Èeskoslovenske 

armady… to u nas!”

Mój kolega, który œci¹gn¹³ mnie do Czech (mówi¹c krótko 

za³atwi³ mi robotê), zanim jeszcze przyjecha³em, odby³ 

nastêpuj¹c¹ rozmowê w dziale administracyjnym redakcji. 

Mówi do szefowej dzia³u kadr:

- Bêdzie z nami pracowa³ nowy fotograf, Grzegorz Klatka. 

Kierowniczka podchwyci³a i pyta:

- A co to za dziwne imiê?

- Bo to Polak.

- Polak?!?! Po co nam Polaka sprowadzacie?, 

- No, jak to po co? Mamy Uniê Europejsk¹, otwieramy siê, bêd¹ 

nowe doœwiadczenia, przecie¿ inne redakcje miewaj¹ 

obcokrajowców, zreszt¹ i tak jesteœmy niemieck¹ firm¹. To 

Praga, musimy siê otwieraæ na nowe i inne spo³eczeñstwa, 

musimy pokazywaæ, ¿e jesteœmy europejscy.

- No tak, no tak. A on sobie poradzi?

- Tak, tak to mój kolega. 

- A nie macie przypadkiem jakiœ kolegów Francuzów albo 

Anglików? 

- No, ale co wy myœlicie, jak wy siê z tym Anglikiem, czy 

Francuzem dogadacie? Co wy myœlicie, ¿e on siê bêdzie 

czeskiego uczy³?

- No dobrze, dobrze. To niech bêdzie i Polak. 

Taki by³ mniej wiêcej pocz¹tek i reakcja na cudzoziemca. 

PóŸniej by³o ju¿ normalnie, przyszed³ facet z Polski, pytali siê 

o ró¿ne rzeczy, a on odpowiada³, na ile pozwala³ mu jêzyk. 

Kiedyœ, podczas wesela inny znajomy (czyli ten dziennikarz, 

A jak Czesi podchodzili do Pana – Polaka, fotoreportera 

czeskiej gazety?

Policyjna kontrola nocnych klubów w Pradze. 
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którego œlub fotografowa³em w pawilonie ¿yraf) zwróci³ 

uwagê: 

-Wy Polacy jesteœcie tacy d¿entelmeni, u was to normalne, ¿e 

kobiety ca³uje siê w rêkê, jesteœcie tacy szarmanccy. 

- A Wy nie jesteœcie? – pytam. 

- U nas to ju¿ jest raczej takie równouprawnienie.

Z równouprawnieniem kobiet i mê¿czyzn w Czechach 

zetkn¹³em siê wiele razy. W walentynki wys³ano mnie, ¿ebym 

zrobi³ zdjêcia, jak to mê¿czyŸni wrêczaj¹ kobietom kwiaty. 

No i biegam od kwiaciarni do kwiaciarni, pytam: 

- A kiedy bêdziecie mieli najwiêkszy ruch?

- No, ci¹gle jest ruch, ci¹gle.

- Gdzie? Przecie¿ nikogo nie ma. 

I czekam, w jednej kwiaciarni, póŸniej drugiej. Przychodzi 

jakaœ pani, kupuje kwiatek, przychodzi pan z pani¹ kupuj¹ 

kwiatek. No dobrze. Wychodzê na du¿¹ turystyczn¹ ulicê obok 

placu Wac³awa, stoi tam taki namiocik z kwiatami. Podchodzi 

m³ody ch³opak, kupuje kwiatek. Za nim stoi dziewczyna. 

Ch³opak daje dziewczynie kwiat, ona go ca³uje. Wiadomo, 

klasyczna ilustracja walentynkowa. Zwracam siê do pary: 

„Bardzo dziêkujê, w³aœciwie to Pañstwo mnie uratowali, bo 

czekam tutaj jak g³upek ju¿ od godziny i ¿aden facet nie chce 

swojej narzeczonej kupiæ kwiatków. Biegam od kwiaciarni do 

kwiaciarni i Pañstwo jesteœcie pierwsi. Jutro bêdziecie 

w praskim dzienniku”. Mówiê to po czesku, ch³opak patrzy na 

mnie i odwraca siê do swojej dziewczyny i mówi: „wiesz co, ja 

tego Czecha w ogóle nie rozumiem”. Bo to byli polscy 

turyœci...

Na pewno chcê siê dowiedzieæ, co ju¿ by³o sfotografowane, 

¿eby nie powtarzaæ. Potrzebny jest pewien zasób wiedzy. Ale 

to zale¿y od tematu. Inaczej siê przygotujê do trudnego 

W jaki sposób przygotowuje siê Pan do danego tematu 

reporta¿u?

Wyœcig w jedzeniu kaszanki, podczas festynu z okazji 

œwiêtego Marcina, w miejscowoœci Lety pod Prag¹.
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spo³ecznego tematu np. o wiêzieniach dla matek z dzieæmi,

a inaczej do portretu spo³ecznoœci, w której ¿yjê. Tu nauk¹ 

jest ka¿dy dzieñ. Po prostu trzeba ch³on¹æ. Mieszkaj¹c 

w Czechach, ca³y czas interesowa³em siê otaczaj¹c¹ 

rzeczywistoœci¹, obserwowa³em, czyta³em i ³adowa³em siê - 

jakby powiedzia³ Kapuœciñski, „³adowa³em akumulatory” - 

a jednoczeœnie, bêd¹c tam na miejscu, musia³em oddawaæ tê 

energiê, bo nie mo¿na zrobiæ fotografii po powrocie do domu. 

Ale krótko -  raz: obserwacja, dwa: kontakt z ludŸmi, trzy: 

teoria, czyli literatura, fotografia, wszelkie przejawy 

ciekawej wypowiedzi na dany temat. 

Wizja bardzo czêsto kreuje siê po skoñczeniu tematu 

(œmiech). Np. przy selekcji materia³u. Bardzo dobrze, jeœli 

ma siê mo¿liwoœæ powrotu w to samo miejsce. 

Ja przynajmniej w ten sposób lubiê dzia³aæ. Lubiê pojechaæ, 

zobaczyæ i coœ zacz¹æ, póŸniej wróciæ, zyskaæ dystans 

i pojechaæ jeszcze raz. Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e jest na 

to czas i nie robiê czegoœ dzisiaj i jutro na pojutrze (œmiech). 

Wówczas rodzi siê pomys³. Albo siê nie rodzi. Pomys³y nie 

powstaj¹ wed³ug przepisów. Bardzo mnie irytuje podejœcie, 

które jest nagminne i czêsto je spotykam w prasie, kiedy 

wspó³pracujê z dziennikarzami. Czêsto od pocz¹tku jest 

wizja tematu i konkretne pomys³y na jego realizacjê, 

oczywiœcie „delikatnie” podsuwane. To jest bardzo niedobra 

rzecz - próbowaæ sobie wyobraziæ, co siê zobaczy w nowym 

miejscu. Nie jesteœmy w stanie tego przewidzieæ. Zawsze 

wyobraŸnia odkrywa przed nami niebywa³e œwiaty i 

niecodzienne zdarzenia. I przyje¿d¿amy na miejsce, a tam nic 

nie ma, w ka¿dym razie nic z tych rzeczy, które sobie 

wymarzyliœmy, na które nastawiliœmy siê. 

Kiedyœ robi³em temat o Gimnazjum ¯eñskim w Szymanowie. 

Ho, ho! Gimnazjum ¯eñskie, w klasztorze, siostry zakonne 

Dopiero wówczas kreuje siê wizja realizacji tematu?

Uroczystoœæ wrêczenia Pañstwowych Nagród Literackich
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prowadz¹ zajêcia! Niebywa³e! Prawda? Ale jak cz³owiek 

przyje¿d¿a na miejsce, trafia do czegoœ na wzór zwyczajnej 

szko³y, z t¹ ró¿nic¹, ¿e od czasu do czasu przejdzie zakonnica 

korytarzem, w klasach normalne lekcje… To, co z tym zrobiæ? 

Dopiero wchodz¹c w kontakt z tymi ludŸmi, jest siê 

wprowadzanym w ró¿ne ciekawe sytuacje, towarzysz¹ce 

¿yciu codziennemu. To – szczególnie w przypadku fotografii – 

s¹ czêsto drobiazgi, ma³e spektakularne historyjki i to 

w³aœnie te historyjki fotografujemy. Zreszt¹ sformu³owanie 

„opowieœæ o ¿yciu codziennym” nie t³umaczy istoty takiej 

opowieœci. Bo ¿ycie codzienne, je¿eli sprowadzimy je do 

powtarzaj¹cych siê czynnoœci mo¿e nie byæ ciekawe.

To s¹ rzeczy, które dziwi¹ obserwatora, na pewno. Mog¹, ale 

nie musz¹, dziwiæ uczestnika sytuacji, osobê fotografowan¹. 

Mog¹ byæ przez ni¹ niezauwa¿one. 

Tak, jednak proszê spojrzeæ, jest to codzienna sytuacja, 

poniewa¿ ta policjantka prawdopodobnie codziennie 

zatrzymuje kierowców. Ale niecodziennoœæ tej sytuacji 

polega dla mnie na reakcji doros³ego cz³owieka. Dok³adnie 

tak, jak Pan to okreœli³, karcony doros³y nastolatek. 

Czy te sytuacje s¹ niecodzienne z perspektywy nas, jako 

obserwatorów, czy te¿ z perspektywy ich, ich ¿ycia?

Czyli mamy zdjêcie cz³owieka, niew¹tpliwie majêtnego, 

siedz¹cego w baga¿niku Mercedesa z rozbrajaj¹c¹ min¹ 

karconego ch³opca…

Prezydent Vaclav Klaus podczas garden – party, zorganizowanego 

w ambasadzie francuskiej w zwi¹zku z obchodami Dnia Bastylii

Licz¹ siê te niecodzienne 
sytuacje w codziennym ¿yciu.
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Jakie da³by Pan rady osobie, która chce byæ reporterem?

 Co robiæ: masê zdjêæ, czy uczyæ siê ogl¹daj¹c zdjêcia innych?

A czy osoba, która kocha ludzi i otaczaj¹cy œwiat, jest w stanie 

nauczyæ siê reporta¿u tylko na podstawie ogl¹dania zdjêæ 

innych?

Pierwsza rada, aby najpierw osoba ta zastanowi³a siê, czy na 

pewno chce byæ reporterem. Na tym siê nie da zarobiæ 

(œmiech). Ale jeœli ju¿ dojdzie do wniosku, ¿e chce, przede 

wszystkim musi - jeœli jeszcze nie lubi ludzi – polubiæ ich. To 

jest najwa¿niejsza sprawa, lubiæ i czuæ. Empatia jest 

strasznie wa¿n¹ cech¹ fotografa, czy reportera w ogóle. 

Nauka fotografii jest prostsza ni¿ nauka pisania. A przecie¿ 

prawie wszyscy piszemy. Ale ilu wœród nas jest pisarzy? 

Lektura jest niezbêdna, bo inspiruje. Ale s¹ wyj¹tki. Jacques-

Henri Lartigue, maj¹c osiem lat ju¿ fotografowa³, robi³ 

œwietne zdjêcia, a maj¹c lat 14 lub 16, mia³ ju¿ ca³kiem spore 

archiwum fotograficzne, z którego korzysta³y francuskie 

gazety na pocz¹tku XX w. To by³a nowoczesna fotografia 

reporta¿owa. Ale to by³ czas, kiedy fotografia przechodzi³a 

z fazy fascynacji malarstwem do akceptacji samej siebie, 

surowego realistycznego obrazu. A tu ch³opak, który robi 

zdjêcia tak po prostu, bez ceregieli i ca³ej tej chemicznej 

„uszlachetniaj¹cej” obróbki pozytywowej. Bez oporów 

moralnych i nabytej wiedzy, jak siê powinno to robiæ. I to jest 

dobre, i to jest inne! 

Mnie studia da³y przede wszystkim to, ¿e mia³em przegl¹d 

najró¿niejszych nurtów w fotografii, tysi¹ce pomys³ów, ró¿ne 

spojrzenia. To bardzo inspiruje i daje kopa. Poza tym 

obcowanie z fotografi¹ powoduje nowy sposób patrzenia na 

rzeczywistoœæ. 

Jarmark œredniowiecznych rzemios³
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Czyli, tak naprawdê, nie ma uniwersalnej rady. Pan 

i ogl¹daj¹c i robi¹c zdjêcia uczy³ siê. Jednak wyszed³ Pan od 

etapu robienia zdjêæ…

S³owo, które w tym kontekœcie ma pejoratywny wydŸwiêk…

Z tym ogl¹daniem to jest tak: dziœ z obrazami mamy do 

czynienia na co dzieñ, obrazy s¹ wszêdzie, obrazy te 

najczêœciej s¹ bardzo niedobre. Bo one nic nie wnosz¹. Jeœli 

czytam, ¿e prezydent spotka³ siê z premierem, to, co nowego 

jeszcze wnosi fotografia tych dwóch Panów œciskaj¹cych 

sobie rêce? Coraz czêœciej u¿ywa siê sformu³owania „kultura 

obrazkowa”. I to jest negatywne pojêcie. I ja siê z tym 

zgadzam, bo to nie edukuje, nie informuje ani nie uwra¿liwia. 

Czyli ¿adnej funkcji. To powiela informacjê tekstow¹, i to jest 

najwiêkszy b³¹d, jaki widzê w wykorzystaniu fotografii 

i obrazu w ogóle w œrodkach przekazu. ¯eby zobaczyæ coœ 

ciekawszego, pozostaje fachowa prasa (w druku czy w sieci) 

i przede wszystkim dobre ksi¹¿ki, których w Polsce nie ma. 

Wiec jak ktoœ siê tym nie interesuje, to jest skazany na zdjêcia 

prezydenta z premierem. I parówki na billboardach. To nie 

sprzyja edukacji. Je¿eli powiedzmy, pocz¹tkuj¹cy fotograf 

proponuje gazecie jak¹œ bardziej interesuj¹c¹, czy 

ambitniejsz¹ fotografiê, która trafnie zilustruje krótki tekst, 

us³yszy: „nie, bo wiesz, to jest sztuka, artyzm”. Czyli nawet 

dla kolegów redaktorów norm¹ s¹ parówki. Po kilku próbach 

pocz¹tkuj¹cy fotograf przestanie proponowaæ. Albo 

przestanie robiæ dobre zdjêcia, bo to „sztuka”.

Tak. Kiedy s³yszê „sztuka”, to ja odbieram komunikat „ja tego 

nie rozumiem”. Wiêc jeœli „ja tego nie zrozumiem”, to 

czytelnik, który jest g³upi, (bo jest takie za³o¿enie w prasie), 

te¿ tego nie zrozumie. Nie wiem sk¹d to siê wziê³o. Spotykam 

masê czytelników, którzy s¹ m¹drzejsi i inteligentniejsi ode 

mnie i od niejednego z moich redakcyjnych kolegów.

Inwalidka na magistrali
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W takim razie, w któr¹ stronê idzie obecnie reporta¿?

Czyli mamy teraz reporta¿ystów i dokumentalistów…

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystko ju¿ by³o?

Trudno mi wypowiadaæ siê na temat wspó³czesnego reporta¿u 

fotograficznego, poniewa¿ nie jestem na bie¿¹co. Natomiast 

widzê pewien trend, polegaj¹cy na tym, ¿e wielu reporterów, 

ludzi, którzy dawniej byli zwi¹zani z pras¹ lub nadal s¹, chc¹, 

jako te ambitne rzeczy robiæ tzw. dokument. Dokument jest 

czymœ takim wa¿niejszym, ambitniejszym.

Zawsze byli, ale to wynika³o z charakteru pracy, a nie 

z nazewnictwa. I wyczuwam to wartoœciowanie: dokument, 

prawda, tutaj ju¿ nie ma ¿artów, to powa¿na sprawa. A to 

tylko inna konwencja. Kto jest lepszy, poeta czy 

powieœciopisarz?

Ja tego tak nie rozgraniczam. Swoje zdjêcia nazywam 

reporterskie, czy dokumentalne, tylko dlatego, ¿e jak 

mi³oœnik aktów przyjdzie na moj¹ wystawê, to ¿eby nie mia³ 

pretensji. Nie ma dla mnie kompletnie znaczenia, czy ktoœ 

nazwie mój zestaw zdjêæ reporta¿em, czy te¿ dokumentem. 

Nie konwencja, a pomys³ jest istot¹. Konwencja, forma 

i technika musz¹ siê pomys³owi podporz¹dkowaæ.

Nie, to jest bzdura, poniewa¿ œwiat siê ca³y czas rozwija, 

spo³eczeñstwo idzie wci¹¿ do przodu, przechodzi przemiany. 

Podwórko, na którym mieszkamy, siê zmienia. Pojawiaj¹ siê 

nowe grupy spo³eczne, nowe sposoby myœlenia, spêdzania 

wolnego czasu itd. Masê nowych rzeczy mo¿na zrobiæ, ale 

nowe to nie wszystko: musi byæ ciekawe. 

Zesz³oroczna Miss Czech, zaanga¿owana do antykorupcyjnej akcji, 

zainicjowanej przez lokalne w³adze dzielnicy Praha Haje
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Co Pan s¹dzi o fotokastach? Jak Pan siê do nich odnosi? Czy jest 

to rozwój dla samego reporta¿u?

Czyli technika przyt³oczy³a zdjêcia…

To jest pomys³ na formê. Rozwiniêcie diaporamy. 

Najciekawszy, tzw. fotokast, jaki widzia³em, pochodzi³ 

z Francji, z prze³omu lat 80-tych i 90-tych. To by³a fikcyjna 

historia, pokazana w czerni i bieli. Twórca poradzi³ sobie 

z po³¹czeniem dŸwiêku z nieruchomym obrazem i to by³o 

ciekawe. To by³a forma bardziej zbli¿ona do filmu i tak siê te¿ 

to ogl¹da³o. 

To jest kolejna próba upodabniania fotografii do innego 

medium. Malarstwo ju¿ by³o, teraz jest film. Jak ju¿ 

wspomnia³em, podstawa to pomys³ i wtedy mo¿e byæ 

interesuj¹cy nawet fotokast w duchu piktorializmu. 

Robi³em trzy lata temu z pewn¹ Holenderk¹ krótki filmik 

metod¹ poklatkow¹, to by³o fajne doœwiadczenie i ciekawy 

surrealistyczny efekt wizualny. Ale to nie mia³o nic wspólnego 

z reporta¿em, czy innym dokumentem. Na razie fotokasty, 

które widujê, koncentruj¹ siê na bajerach technicznych. 

Przypominaj¹ mi upoœledzone rodzeñstwo filmu. Ale pocz¹tki 

zawsze s¹ kulawe. Wreszcie, ktoœ, kto z tak¹ czêstotliwoœci¹ 

bêdzie ten spust naciska³, odkryje film. Wtedy kupi sobie 

kamerê. 

Czêœciowo tak. Mnie tylko denerwuje, ¿e my fotografowie nie 

potrafimy zaakceptowaæ fotografii takiej, jak¹ jest. A jaka 

jest? Jest obrazem, nieruchomym, w którym mamy znaleŸæ 

wszystko to, co fotograf chcia³ pokazaæ, albo i wiêcej. 

Fotografia ma tak¹ wspania³¹ cechê: potrafi zatrzymaæ czas. 

A my chcemy go przyœpieszaæ, lub przynajmniej ruszyæ.

Kolejka po numery do kolejki po bilety do teatru Jary Zimmermana na praskim Žižkovie
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Robi Pan zdjêcia z bardzo bliska i wrêcz czeka na kontakt 

z fotografowan¹ osob¹. Czy Czesi s¹ przychylniejsi 

reporterom?

W Pana zdjêciach praktycznie zawsze bohaterem jest 

pojedynczy cz³owiek. Nawet w t³umie. Jest to jedna 

konkretna osoba, reszta stanowi ju¿ t³o. Czy dla Pana 

punktem wyjœcia jest chêæ uwiecznienia konkretnej osoby 

w danej sytuacji, czy te¿ odwrotnie – w³aœnie rzeczywistoœci, 

w której znalaz³ siê cz³owiek?

Nie wiem, mo¿e ta osoba zwraca na mnie uwagê zanim 

wyci¹gnê aparat. Nie robiê tego doœæ szybko. (œmiech) Czy 

blisko, krótkie ogniskowe? Nie. Po prostu lubiê do kogoœ 

podejœæ na tyle blisko, ¿e kiedy on do mnie mówi, ja go s³yszê. 

Lubiê go poczuæ, pow¹chaæ. To jest trochê maniera, ¿e u¿ywa 

siê obiektywu 24 mm, szerokie k¹ty, ach… Jednak 

szerokok¹tny obiektyw ma jedn¹ zasadnicz¹ zaletê - 

pokazuje kontekst, w jakim dana sytuacja siê odbywa. 

Czasem ten kontekst jest nieistotny i tylko jakby zabrudza, 

zanieczyszcza g³ówn¹ scenê, a czasem jest zasadniczy, 

wa¿ny, bo w jakiœ sposób umieszcza siê tê scenê w konkretnej 

sytuacji, œrodowisku, przestrzeni. 

Raczej pojedyncze osoby. Wolê detal w ogólnym planie. 

W t³umie tysi¹ca osób zawsze znajdzie siê ta jedna 

interesuj¹ca gêba i ja w³aœnie tej gêby szukam. Sporo zdjêæ z 

Czech powstawa³o tak, ¿e moim zadaniem by³o 

sfotografowanie, na potrzeby gazety, wydarzenia, które 

samo w sobie nie by³o interesuj¹ce, ale czêsto t³umnie 

oblegane. St¹d po prostu wziê³y siê te portrety. 

Odpowiadaj¹c na Pana pytanie: punktem wyjœcia jest 

cz³owiek, który znalaz³ siê w tej konkretnej sytuacji. Po 

prostu bardzo lubiê portret. Lubiê twarze. Twarz ma swoj¹ 

si³ê przyci¹gania. Te twarze bardzo du¿o mówi¹ 

Jiøi Èunek, minister Rozwoju Regionalnego, (znielubiony przez mniejszoœæ romsk¹ w Czechach) 

podczas demonstracji Romów domagaj¹cych siê jego ust¹pienia z rz¹du.
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o spo³eczeñstwie, o czasach. One po prostu ilustruj¹ bardzo 

wiele problemów. 

Nigdy nie chcia³em tam zostaæ na sta³e. A dlaczego tak krótko? 

W ci¹gu dwóch lat lizn¹³em kulturê, pozna³em jêzyk, mam 

parê wspania³ych przyjació³ w Pradze, wykona³em przesz³o 

sto tysiêcy zdjêæ, a teraz je selekcjonujê. Myœlê, ¿e dwa lata 

to nie jest krótko. 

Dlaczego podj¹³ Pan decyzjê o powrocie?

Twarz cz³owieka jest - mo¿na 
powiedzieæ - zwierciad³em 
czasu. Jak inaczej zbudowaæ 
portret spo³eczeñstwa, jeœli nie 
za pomoc¹ pojedynczych twarzy? 
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Micha³ 
giedrojcmichal.com

Giedrojæ
Rocznik 1980, s³upszczanin.Do niedawna 

pracowa³em z osobami bezdomnymi, ale 

na dzieñ dzisiejszy chcê zaj¹æ siê 

fotografi¹ zawodowo i wszystkie moje 

najbli¿sze plany zawodowe zwi¹zane s¹ 

z fotografi¹.
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Wykszta³cenia fotograficznego nie mam, 

mój zawód wyuczony to pracownik 

socjalny. W niedalekiej przysz³oœci chcê 

podj¹æ studia fotograficzne. Pomimo 

tego, ¿e posiadam ju¿ zawód, ca³y czas 

ci¹gnie mnie do tego, aby skoñczyæ 

studia fotograficzne. Wiem, ¿e na naukê 

nigdy nie jest za póŸno.

Moja przygoda z fotografi¹ zaczê³a siê 

doœæ banalnie. Maj¹c 8 lat podgl¹da³em 

jak w ciemni pracuje mój wujek. Da³ mi 

wywo³aæ moje pierwsze zdjêcia. By³em 

zafascynowany tym, ¿e z bia³ego papieru 

po naœwietleniu i moczeniu w odczy-

nnikach chemicznych powstaje obraz. 

Fascynacja fotografi¹ 8 latka trwa³a doœæ 

krótko, jeszcze w³asnorêcznie wywo-

³a³em film w koreksie i na tym siê 

zakoñczy³a moja pierwsza przygoda 

z fotografi¹. Na nastêpne zetkniêcie ze 

zdjêciami musia³em czekaæ kolejnych 

7 lat. Jako ¿e w moim domu sta³ 

powiêkszalnik, kuwety, ca³y sprzêt 

ciemniowy, stwierdzi³em, ¿e mo¿e 

jeszcze raz zmierzê siê z t¹ materi¹. To 

by³a dobra decyzja. Przez kolejne 5 lat 

myœla³em tylko o fotografii. Uwielbia³em 

przebywaæ w ciemni. Zapisa³em siê do 

kó³ka fotograficznego przy S³upskim 

Oœrodku Kultury. Po okresie fascynacji 

znowu przyszed³ okres, w którym przez 

3 lata nie zrobi³em ani jednego zdjêcia. 

Stara mi³oœæ nie rdzewieje - nast¹pi³o 
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kolejne podejœcie do fotografii i trwa ono 

do dziœ. I mam nadziejê, ¿e bêdzie 

trwa³o... Co prawda obecnie u¿ywam 

prawie wy³¹cznie aparatu cyfrowego, ale 

ca³y czas ci¹gnie mnie do ciemni, do 

fotografii analogowej.

Pomys³y czêsto czerpiê ze snów, ale 

równie¿ z obserwowania rzeczywistoœci. 

S¹ takie momenty, ¿e coœ zaobserwujê - 

jak¹œ sytuacjê. Ale ona mnie zwyczajnie 

nudzi, wiêc myœlê jak chcia³bym dan¹ 

sytuacjê zobaczyæ, aby bardziej przyku³a 

moj¹ uwagê. Przelewam moje pomys³y 

odrealnienia œwiata na byt materialny 

przy pomocy komputera. Co mnie 

inspiruje?  ̄ ycie mnie inspiruje.

Osobom, które zaczynaj¹ swoj¹ przygodê 

z fotografi¹ chcia³bym doradziæ, aby 

poznali magiê fotografii analogowej. 

W dobie, gdy aparaty cyfrowe prze¿y-

waj¹ rozkwit, nie mo¿na zapomnieæ, ¿e 

istnieje równie¿ fotografia tradycyjna. 

Choæ na dzieñ dzisiejszy sam korzystam 

tylko z cyfry, doceniam te chwile 

spêdzone w ciemni - nauczy³em siê przy 

tym podstaw fotografii. ¯yczê wszy-

stkim, którzy rozpoczynaj¹ robiæ 

zdjêcia, aby prze¿yli te magiczne 

momenty z fotografi¹ analogow¹ - daje 

to du¿¹ radoœæ, jak i spore podstawy 

fotografii. 
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Nie mam ¿adnych sekretów, jeœli chodzi 

o moje zdjêcia. Ka¿dy, kto choæ trochê 

posiad³ umiejêtnoœæ cyfrowej obróbki 

zdjêæ w programach do tego stworzo-

nych, bêdzie móg³ to wykorzystaæ do 

przelania swoich wizji na monitor 

komputera. Pocz¹tki mojej zabawy 

z fotografi¹ kreatywn¹ zaczyna³em tak, 

¿e siada³em do zdjêcia i próbowa³em co 

mi wyjdzie. Na pocz¹tku by³o to raczej 

testowanie programów, ni¿ realizowanie 

z góry wymyœlonych wizji. Na dzieñ 

dzisiejszy siadam do komputera z goto-

wym pomys³em, w wyobraŸni wiem jak 

chcê, aby wygl¹da³o moje zdjêcie. Po 

ponad dwóch latach przyjaŸni z foto-

grafi¹ kreatywn¹, nie ogranicza mnie ju¿ 

software, ale tylko moja wyobraŸnia...
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Nazywam siê Wiktor Franko. Od paru lat – wcale 

nie tak wielu – zajmujê siê fotografi¹ i temu 

staram siê poœwiêcaæ wiêkszoœæ swojego czasu – 

prywatnego i zawodowego. Decyduj¹c siê na to, 

¿e chce siê zajmowaæ fotografi¹ (ogólnie 

rozumian¹) na serio, to trzeba poœwiêciæ siê 

temu w 100%. Nie ma dobrej fotografii bez 

prywatnoœci, bez elementów osobistych, bez 

w³o¿enia cz¹stki siebie samego w ka¿de swoje 

zdjêcie. Mówiê tu tak¿e o fotografii kreacyjnej 

– w tego typu fotografii ja czujê siê najlepiej. 

Kreacyjnej czyli wystylizowanej, 

zainscenizowanej – czyli z pozoru sztucznej. 

Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e osoby na takim 

zdjêciu to aktorzy wcielaj¹cy siê w jak¹œ rolê,

a sytuacja na fotografii jest czymœ na kszta³t 

teatralnej sceny – tak chcia³bym, aby by³y 

odbierane moje zdjêcia. Nie nale¿y jednak 

zapominaæ, ¿e nawet ten ca³kowicie 

wykreowany œwiat narodzi³ siê w g³owie autora 

zdjêcia,  którego mo¿na traktowaæ jako kogoœ 

na kszta³t ksi¹¿kowego narratora, czy filmo-

wego re¿ysera. Bohaterów zdjêcia nie mo¿emy 

uto¿samiaæ z osob¹ prywatn¹, realnie istnie-

j¹c¹, a w wykreowanej rzeczywistoœci foto-

grafii nie nale¿y doszukiwaæ siê autentycznych 

wydarzeñ z ¿ycia fotografa. To tak, jak nie 

ka¿da ksi¹¿ka jest autobiograficzna, ale ludzie i 

tak uwielbiaj¹ pytaæ autorów czy tak¹ a tak¹ 

sytuacjê prze¿yli naprawdê i czy to, o czym 

pisz¹, przydarzy³o im siê osobiœcie – jest to 

bardzo naiwne podejœcie do sztuki. 

Pamiêtajmy, ¿e fotografia artystyczna, to 

kreacja artystyczna i nie musi mieæ nic 
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Wiktor Franko
wiktorfranko.com
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wspólnego z rzeczywistoœci¹ 

i z osobistym ¿yciem jej autora, ale 

nie nale¿y zapominaæ jednoczeœnie, 

¿e dan¹ scenê (w przypadku 

fotografii kreacyjnej) ten autor 

wymyœli³ - czyli pierwotnie powsta³a 

w jego g³owie – ma mo¿liwoœæ, dziêki 

temu, przekazaæ w³asne odczucia, 

obawy, przemyœlenia – ten osobisty 

pierwiastek, o którym pisa³em na 

pocz¹tku. Zatem jednoczeœnie, przy 

kategorycznym odrzuceniu 

autobiografii w mojej fotografii, 

przyznajê, ¿e przekazujê to, co 

powstaje w mojej „chorej” 

wyobraŸni. Œmiejê siê, ¿e „chorej”, 

gdy¿ czêsto spotykam siê z opiniami, 

¿e robi¹c takie zdjêcia nie mogê byæ 

normalny, co te¿ mnie œmieszy. Bo  

czym w dzisiejszych czasach jest 

„normalnoœæ”? Czy „normalnoœci¹” 

w fotografii dzisiejszych czasów s¹ 

„wyplastikowane babki” w koloro-

wych magazynach? Jeœli tak, to czy 

w dzisiejszych czasach „normalnoœæ” 

nie ma nic wspólnego z prawd¹ 

o cz³owieku? Bo chyba nikt mi nie 

powie, ¿e to jest prawdziwy portret 

wspó³czesnoœci – plastik? Dlatego te¿ 

wolê byæ trochê zbzikowany, robiæ 

swoje zwariowane zdjêcia, które 

jednak uwa¿am za bardziej 

prawdziwe ni¿ te wspó³czeœnie 

„normalne”. Prawdê mówi¹c 

nast¹pi³o jakieœ dziwne 

przewartoœciowanie – gdy¿, ¿eby dziœ 

zachowaæ normalnoœæ, trzeba byæ 

trochê nienormalnym, czyli innym od 

reszty.

Ale wracaj¹c do tematu – kim jestem 

i czym siê zajmujê – chcia³bym siê 

skupiæ tutaj jedynie na bardziej 

artystycznym wymiarze swojej 

fotografii, co stanowi jedynie, 

niestety, czêœæ mojego fotogra-

ficznego ¿ycia, ale pozosta³ej czêœci 

nie ma co poœwiêcaæ tu czasu. 

Mo¿emy uznaæ, ¿e jestem æwieræeta-

towym artyst¹, bo na wiêcej czasu 

nie mam ...nale¿a³oby dodaæ, ¿e na 

co dzieñ jestem bardzo ironiczny, 

szczególnie w stosunku do siebie.

Z wykszta³cenia jestem polonist¹, 

tak¿e pozornie nijak ma siê moje 

wykszta³cenie do tego, czym  

zajmujê siê dzisiaj. Ale to tylko 

pozory, gdy¿ humanistyczne studia 

rozwinê³y mnie nie tylko jako 

„czytacza ksi¹¿ek”. Takie studia, 

to ci¹g³e obcowanie z szeroko 

rozumian¹ sztuk¹ w kontekœcie 

historycznym - poznanie jej trendów 

i pr¹dów na przestrzeni wieków. Po 

takich studiach ma siê ogl¹d na to, 

czym jest sztuka w dzisiejszych 

czasach – czy istotnie jest tak 

innowacyjna, za jak¹ sama siê 

uwa¿a, czy jest jedynie 

transformacj¹ i wariacj¹ 
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wczeœniejszych trendów. Studia 

pozwoli³y mi zatem rozeznaæ siê, 

na ile to, co siê robi np. 

w fotografii, wpisuje siê w ci¹g 

przemian w sztuce na przestrzeni 

wieków – i pozwoli³y tym samym 

znaleŸæ mi osobiœcie odpowiednie 

miejsce, w którym móg³bym 

umieœciæ swoj¹ fotografiê. Trzeba 

wiedzieæ, ¿e ¿aden wytwór 

artystyczny nie jest oderwany od 

kontekstu historycznego i ¿e 

wszystko, co siê tworzy œwiadomie 

ma swoje Ÿród³o gdzieœ tam 

w przesz³oœci. Poza tym studia 

znacznie poszerzy³y moje horyzonty 

myœlowe – mam po prostu œwiado-

moœæ jak du¿o nie wiem. Studia 

pozwoli³y mi przede wszystkim 

sprecyzowaæ, co lubiê a czego nie 

lubiê w sztuce, co mi siê podoba a co 

mi siê nie podoba, co jest dobr¹ 

sztuk¹, a co jest kiczem. ¯eby robiæ 

dobr¹ sztukê, najwa¿niejsza, wydaje 

mi siê, jest ŒWIADOMOŒÆ. Bardzo 

bliski sta³ mi siê francuski 

egzystencjalizm – st¹d moje 

przywi¹zanie do samoœwiadomoœci. 

Tylko dziêki œwiadomoœci 

prze¿ywania mo¿emy wiedzieæ, ¿e 

¿yjemy, tylko dziêki œwiadomoœci co 

i jak tworzymy, mo¿emy cokolwiek 

stworzyæ. Teraz chyba jasne jest, 

dlaczego tak uwielbi³em sobie t¹ 

szufladkê fotograficzn¹, jak¹ jest 

fotografia kreacyjna. 

Nie mam ¿adnego przygotowania 

technicznego, aby zajmowaæ siê 

fotografi¹, ale wydaje mi siê, ¿e 

przygotowanie intelektualne jest 

ca³kiem wystarczaj¹ce. Dla mnie to 

OK, bo po pierwsze techniczne 

aspekty s¹ dla mnie drugo - albo 

i trzeciorzêdne, a nale¿y pamiêtaæ 

¿e fotografia na pocz¹tku powstaje 

w g³owie – czyli aspekt intelektualny 

jest tu dominuj¹cy. Po drugie - nie 

chcia³bym byæ „technikiem 

fotografii”, chyba nie chcia³bym byæ 

w ogóle ¿adnym technikiem...

W rozwa¿aniach o moich fotogra-

ficznych pocz¹tkach, nale¿a³oby 

zacz¹æ chyba od tego, ¿e jestem 

typowym „dzieckiem epoki 

cyfrowej” – co znaczy, ¿e moja 

przygoda z fotografi¹ zaczyna siê 

i koñczy (póki co) na plikach 

cyfrowych i na aparatach cyfrowych. 

Myœlê, ¿e siê to zmieni, gdy¿ moja 

fotografia zawiera wiele aspektów 

fotografii analogowej, wiêc nied³ugo 

pewnie przestanê udawaæ/ 

stylizowaæ zdjêcia na analogowe – 

tylko po prostu takie zacznê robiæ. 

Ale to przysz³oœæ, a ja mia³em pisaæ 

o przesz³oœci. Poniewa¿ jestem 

fotografem rozwijaj¹cym siê, 

kszta³tuj¹cym dopiero swój styl, to 

ca³y czas wydaje mi siê, ¿e to, co 
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zrobi³em dopiero pó³ roku temu to 

jest to, co mogê uznaæ za naprawdê 

swoj¹ fotografiê. Wczeœniejsze - to 

jakieœ przygotowanie do fotogra-

fowania, a nie prawdziwe foto-

grafowanie, czyli pewnie za pó³ roku 

to, co robiê dziœ, uznam tak¿e za 

przygotowanie. Czy zatem moje 
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fotografowanie ju¿ siê zaczê³o czy 

dopiero zacznie? – ciê¿ka sprawa...;) 

W ka¿dym razie, upraszczaj¹c – 

pierwszy aparat – 4 lata temu, 

pierwsze koncepty – 3 lata temu. 

Uznajmy, ¿e fotografi¹ zajmujê siê 

od 2 lat.

Pomys³y, inspiracje? Temat rzeka – 

moja fotografia to ci¹g³e przetwa-

rzanie muzyki, filmu, ksi¹¿ki na 

obraz z aparatu. Mo¿e zacznê od 

tego, ¿e jest parê rzeczy, które 

traktujê œmiertelnie serio – niektórzy 

nazwaliby to hobby, a ja bym siê nie 

oœmieli³, bo w tym s³owie jest ju¿ 

jakiœ pierwiastek infantylnoœci 

i frywolnoœci – a ja np. mi³oœæ do 

muzyki traktujê bardzo serio. 

Dlatego dra¿ni mnie jak ktoœ uznaje 

muzykê, jakiej s³ucham, za muzykê 

rozrywkow¹ (tak siê czasem 

okreœla), ja nie s³ucham muzyki dla 

rozrywki tylko raczej dla 

zaspokojenia potrzeb wewnêtrznych 

Bohaterowie drugiego planu czeœæ II - Niewiedza
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– naturalnej potrzeby cz³owieka do 

obcowania ze sztuk¹. Nale¿a³oby 

pewnie teraz ujawniæ, czego 

s³ucham – od razu dodam, ¿e nie 

lubiê szufladkowaæ muzyki w ramy 

gatunkowe – mój wstrêt do ludzkiej 

potrzeby dookreœlania wszystkiego

i nada-wania wszystkiemu 

sztucznych nazw znajdzie tak¿e 

swoje odbicie w mojej fotografii – 

ale o tym póŸniej. S³ucham bardzo 

wielu zespo³ów, g³ównie 

wspó³czesnych – no mo¿e uœciœlijmy: 

XXto wiecznych - pocz¹wszy od 

ambientowych, przestrzennych 

dokonañ Roberta Fripp'a i Davida 

Sylviana, poprzez smutne i mroczne 

Porcupine Tree i Archive, 

melancholijne No-Man, Marillion, 

eksperymentalne King Crimson, 

nieklasyfikowalne Sigur Ros, 

mistyczne Dead Can Dance, ponad-

czasowe Pink Floyd, a skoñczywszy 

na wszelkich projektach, w jakich 

bra³ udzia³ nieskrêpowany form¹ Pat 

Metheny – to wszystko jest dla mnie 

muzyk¹ powa¿n¹ - bo nie ma w niej 

frywolnoœci, a jest podejœcie do 

tego, co siê robi na serio. Ja te¿ do 

foto-grafii podchodzê na serio, 

a wszy-stkie przymiotniki, jakimi 

okreœli³em muzykê, której s³ucham, 
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staram siê zawrzeæ w mojej 

fotografii. Najbardziej jednak 

doceniam klimat i atmosferê. To te¿ 

szczególna w³aœciwoœæ muzyki, ¿e 

potrafi wytworzyæ szczególny klimat. 

Chcia³bym umieæ nad tym panowaæ 

w fotografii. 

Natomiast ksi¹¿ki s³u¿¹ mi jako 

pewna baza do fotografii. Na 

przyk³ad jeden z moich ulubionych 

cyklów – tutaj, na ³amach 

czasopisma tak¿e prezentowanych, 

ma tytu³y kolejnych powieœci Milana 

Kundery – czeskiego wspó³czesnego 

pisarza: „Nieznoœna lekkoœæ bytu”, 

„Niewiedza”, „¯ycie jest gdzie 

indziej”. Cykl jeszcze jest 

niedokoñczony. Myœlê, ¿e nie bêdzie 

to zdrad¹ tajemnicy, jak powiem, ¿e 

jest to zestaw, z którym startujê do 

ZPAF-u. I ju¿ wkrótce w ca³oœci mam 

zamiar go zaprezentowaæ przed 

komisj¹ rekrutacyjn¹. 

Chcia³bym uœciœliæ, ¿e to nie jest 

tak, ¿e czytam sobie ksi¹¿kê 

i przychodzi myœl – „O! Mo¿e bym 

sobie zrobi³ zdjêcie obrazuj¹ce 

sytuacjê w ksi¹¿ce...” Nie, nie, to 

zupe³nie nie tak! – moje zdjêcie nie 

jest nigdy ilustracj¹ do ksi¹¿ki. 

Najpierw pojawia siê pomys³ na 

zdjêcie – póŸniej ewentualnie 

pojawia siê myœl, ¿e do tego tematu 

œwietnie by pasowa³a wymowa danej 

powieœci – bo to te¿ nie tak, ¿e 

bezpoœrednio odnoszê siê do 

wydarzeñ danej ksi¹¿ki, a raczej 

uzyskujê na zdjêciu jej klimat lub 

wymowa zdjêcia zbiega siê w jakimœ 

punkcie z wymow¹ ksi¹¿ki -  

w gruncie rzeczy jest to bardzo 

trudne do wychwycenia. Tak te¿ by³o 

w przypadku Kundery – mam pomys³ 

na kolejne zdjêcia cyklu, 

a przyporz¹dkowanie ich do danych 

tytu³ów powieœci Kundery, to czêsto 

kwestia przy-padku - znalezienie 

wspólnego mianownika miêdzy 
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zdjêciem a ksi¹¿k¹ – wspólnym 

mianownikiem prawie nigdy nie jest 

sama treœæ, a czêsto sprowadza siê 

jedynie do tego, ¿e pasuje tytu³. 

Wybór Kundery mo¿e nie do koñca 

przypadkowy, gdy¿ to podejœcie, 

jakie prezentuje czeski pisarz 

w kwestii kondycji cz³owieka, 

obrazowania ¿ycia, w kwestii takich 

aspektów ¿ycia jak erotyka, relacje 

miêdzyludzkie czy przedstawienie 

zale¿noœci cz³owiek-historia jest 

bardzo podobne do tego, co 

pokazuj¹ na  zdjêciach tacy czescy 

twórcy jak Saudek, Drtikol, Rossler 

czy Koudelka (to ju¿ musz¹ mieæ we 

krwi wszyscy Czesi). Znowu mój cykl 

te¿ jest podobny w pewnych 

aspektach do fotografii Czechów, ale 

tu raczej chyba chodzi bardziej 

o aspekt estetyczny – czyli wszystko 

siê zgrabnie zazêbia – no, mo¿e poza 

tym, ¿e nie mam czeskich korzeni.

Innym zjawiskiem literackim, które 

bardzo mi siê podoba i które prawdo-

podobnie wywar³o wp³yw na mój 

sposób obrazowania, jest realizm 
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magiczny. Jestem wielkim fanem 

Marqueza i jego „Stu lat 

samotnoœci”. Œwietnie przypasowa³o 

mi wprowadzanie do rzeczywistego 

œwiata elementów, które do niego 

nie pasuj¹ – odrealnianie 

rzeczywistoœci.

Gdybym móg³ zaczynaæ jeszcze raz, 

chcia³bym skupiæ siê na jednej 

dziedzinie fotografii – m³odzi twórcy 

maj¹ to do siebie, ¿e fotografuj¹ 

wszystko i nic (tak samo by³o ze 

mn¹). Rozumiem chêæ spróbowania 

wszystkiego, w celu odnalezienia 

tego, co jest odpowiednie dla mnie 

samego, ale obserwujê niektórych 

fotografów, którzy praktycznie od 

pocz¹tku dobrze wiedzieli, ¿e chc¹ 

robiæ np. portrety – nie rozdrabniali 

siê, tylko ca³y czas d¹¿yli do 

osi¹gania coraz to lepszych efektów 

tylko w tej dziedzinie. Oni w du¿o 

szybszym czasie doszli do 

niesamowitych efektów i po roku, 

czy dwóch latach fotografowania 

odnosz¹ du¿e sukcesy w danej 

dziedzinie. Zatem osobom, które 

dopiero zaczynaj¹, radzi³bym 

szybkie odnalezienie swojego 

„konika” i temu poœwiêcanie 

swojego fotograficznego czasu. 

Nie ma fotografów, którzy s¹ 

doskonali we wszystkim.

Mam pewn¹ zasadê, któr¹ sam sobie 

narzuci³em i staram siê jej kurczowo 

trzymaæ: rób aparatem fotogra-

ficznym tyle, ile da siê nim zrobiæ, 

to, czego nie da siê zrobiæ aparatem 

uzupe³nij programem graficznym. 

Znaczy to w praktyce tyle, ¿e nasza 

wyobraŸnia jest nieograniczona. 

Ograniczeni jesteœmy œrodkami, za 

pomoc¹ których mamy zrealizowaæ 

nasze pomys³y powsta³e w wyobra-

Ÿni. Wewnêtrzna dyscyplina zmusza 

mnie, ¿eby za pomoc¹ aparatu, na 

etapie robienia zdjêcia, zrealizowaæ 

maksymaln¹ mo¿liw¹ iloœæ 

elementów sk³adowych fotografii. To 

znaczy, weŸmy przyk³adowo zdjêcie 

z mê¿czyzn¹ do po³owy „zanurzo-

nym” w torach. Wiele osób widz¹c 

pierwszy raz to zdjêcie uwa¿a³o, ¿e 

jest ono fotomonta¿em (po 

dok³adniejszym przyjrzeniu siê 

widaæ jednoznacznie, ¿e foto-

monta¿em byæ ono nie mo¿e) – 

po³¹czeniem dwóch zdjêæ – 

mê¿czyzny i torów. Mo¿na by by³o 

tak zrobiæ, ale wewnêtrzna 

dyscyplina fotograficzna nakaza³a mi 

znalezienie takiego miejsca na 

ziemi, gdzie bêdzie mo¿liwe 

wsadzenie pó³nagiego faceta miêdzy 

tory i zrobienie zdjêcia - takiego 

zdjêcia, od razu w ca³oœci. Innym 

przyk³adem jest naga kobieta 

„zanurzona” do po³owy w zielonoœci 

trawy czy innych krzewów. Odbiorcê 

dekoncentruj¹ w³osy „lec¹ce” 

w lewo zamiast w dó³. To równie¿ nie 

jest fotomonta¿, a surrealistycznego 

charakteru zdjêcie nabra³o po 

obróceniu go na prawy bok.  Do 

czego zmierzam... – moje zdjêcia nie 

s¹ w takiej mierze fotomonta¿ami 

jakby siê mog³o wydawaæ, a nie-

realny, magiczny charakter fotografii 

mo¿na ju¿ osi¹gn¹æ na etapie 

fotografowania. Na ile tylko mogê, 

staram siê wbrew pozorom unikaæ 

programu graficznego przy tworzeniu 

elementów sk³adowych sceny. 

Photoshopa u¿ywam najczêœciej do 

zbudowania odpowiedniego nastroju 

na zdjêciu, czyli chodzi tu g³ównie o 

zmiany kolorystyki, kontrastów czy 

faktury zdjêcia. 

Zatem moim sekretem, którym siê 

mogê z wami podzieliæ jest to, ¿e 

prawie nigdy nie dodajê i nie tworzê 

elementów sceny zdjêcia w progra-

mie graficznym – to jest wbrew moim 

osobistym zasadom fotografowania. 

Sekretem jest to tylko dlatego, ¿e 

wielu osobom siê wydaje niemo¿liwe 

osi¹gniêcie takich w³aœnie efektów 

ju¿ na etapie naciskania spustu 

migawki, a wystarczy otworzyæ 

trochê umys³.

Z drugiej jednak strony, bêd¹c 

zupe³nie szczerym, s¹ zdjêcia, 

w których wnika³em w elementy 

sceny, przetwarzaj¹c je – np. 
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Nie ma fotografów, 
którzy s¹ doskonali 
we wszystkim.
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w przypadku drugiej czêœci 

„Bohaterów drugiego planu” (to 

zdjêcie z ¿arówkami na pod³odze). 

Musia³em pousuwaæ za pomoc¹ 

stempelka przewody, które 

doprowadza³y pr¹d do pal¹cych siê 

¿arówek, efekt nierealnoœci dziêki 

temu jest silniejszy. Przy tym zdjêciu 

pos³u¿y³em siê tak¿e technik¹ 

fotomonta¿u dodaj¹c swoje zdjêcie 

r¹k obejmuj¹cych œcianê. Uwa¿am 

jednak, ¿e zabiegi graficzne, 

zastosowane w przypadku tej 

fotografii, ograniczy³em do 

niezbêdnego minimum. 

Moje zdjêcia czêsto na wyrost 

nazywane s¹ grafik¹. Mo¿e i czêsto 

wygl¹daj¹ na grafikê – ale 

powtarzaj¹c utarty schemat – nie 

zawsze coœ jest tym, na co wygl¹da. 

To, ¿e grafik¹ z pewnoœci¹ nie s¹, 

wyjaœni³em ju¿ powy¿ej – choæ 

przyznajê, ¿e granice miedzy 

fotografi¹ a grafik¹ w przypadku 

teraŸniejszej fotografii cyfrowej 

prawie siê zacieraj¹. Inn¹ spraw¹ 

jest to, ¿e zupe³nie odcinam siê od 

przymusu dookreœlania i nazywania 

czegoœ po imieniu. Dla mnie bardzo 

wa¿ne w fotografii jest to, ¿eby 

zaskoczyæ odbiorcê, a jeœli odbiorca 

siê zaczyna zastanawiaæ, czy 

zaskakiwany jest fotografi¹, 

fotomonta¿em czy grafik¹, to ju¿ 

jego problem.
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Nazywam siê Krzysztof Tkacz, je -

stem fotografem, przyk³adnym mê -

¿em wspania³ej ¿ony i œwie¿o upie -

czonym tat¹ ma³ego Stasia. 75% czasu 

poœwiêcam parom m³odym, wiêc je -

stem g³ównie fotografem œlubnym. Nie 

wstydzê siê tego, ba, jestem z tego 

dumny. Dobrze sfotografowaæ œlub 

jest sporym wyzwaniem, na którym 

nie jeden fotograf poleg³ z kretesem.

Z wykszta³cenia jestem archi -

tektem krajobrazu i chocia¿ 

skoñczy³em studia o tym kie -

runku, nie mogê pochwaliæ siê 

bogatym doœwiadczeniem zawodowym 

z dziedziny projektowania. Wydaje mi 

siê, ¿e to po prostu nie by³o mi pisa -

ne. Chcia³em zostaæ architektem, do-

staæ siê na ten wydzia³ na Politechnice 

Warszawskiej, lecz w dniu egzami -

nu nie poznali siê na mnie. Có¿, tak 

bywa. Teraz myœlê, ¿e mo¿e dobrze, 

¿e tak siê sta³o.

Jestem samoukiem z du¿¹ dawk¹ sa -

mozaparcia, samokrytyki i pokory. 

Nie kszta³ci³em siê nigdzie w dzie -

dzinie fotografi, co ma swoje plusy 

i minusy. Wszystko, co wiem to efekt 

moich w³asnych doœwiadczeñ i b³ê -

dów. Ceniê sobie tê samodzielnoœæ. 

Jestem pozbawiony wspomnieñ zapa -

chu utrwalacza, nie wiem, co to jest 

DIN i ASA, czerwone ¿arówki kojarz¹ 

mi siê z czymœ zgo³a odmiennym ni¿ 

fotografczna ciemnia. 

Nie jestem bynajmniej ignorantem 

— wrêcz przeciwnie — bijê pok³ony 

mistrzom. Uwa¿am jednak, ¿e dziêki 

temu mogê patrzeæ na pewne rzeczy 

w mniej oczywisty spo -

sób. Wynalaz³em ko³o 

na nowo, odkry³em nie -

jeden kontynent i po -

twierdzi³em sobie, ¿e 

Ziemia jest sfer¹. By³o 

mi te¿ zapewne trud -

niej dojœæ do pewnego poziomu, ni¿ 

osobom, które fotografuj¹ od ko³ys -

ki. Mia³em zatem normalne dzieciñ -

stwo, a Zorka 5 kojarzy mi siê z ¿e -

glug¹ wiœlan¹, zachryp³ym Janem H. 

i Hal¹ Mirowsk¹. No i mo¿e z tym, ¿e 

¿onie, biedactwu, czasem zdarzy siê 

zaniemóc.

Bardzo du¿o rysowa³em, ale Chagallem 

bym siê nie nazwa³. Chocia¿ jestem 

gadu³¹, komunikowa³em siê z otocze -

niem g³ównie piktografcznie. Techniki 

pracy ze zdigitalizowanym obrazkiem 

pozwoli³y mi ulepszaæ moje rysun -

ki i zast¹piæ z czasem czêœæ „ana -

logowych” narzêdzi grafcznych. 

W gazetach ogl¹da³em g³ównie foto -

grafie. W fotografiach poci¹ga³ mnie 

najbardziej zatrzymany moment, 

chwila, coœ ulotnego. Podoba³o mi siê 

te¿ to, ¿e to ja decydujê o tym, jaki 

konkretnie moment i chwila zosta -

n¹ przekazane na papier. Fotografujê 

bardzo krótko. Jeœli odj¹æ dwuletni¹ 

Wszystko, co wiem to efekt moich 

w³asnych doœwiadczeñ i b³êdów

Podoba³o mi siê te¿ to, ¿e to ja decydujê 

o tym, jaki konkretnie moment i chwila 

zostan¹ przekazane na papier
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przerwê spowodowan¹ brakiem wiary 

w siebie, to w ujêciu sumarycznym fo -

tografujê od 3 lat. Myœlê, ¿e do œwiata 

fotografi dosta³em siê od kuchni, za -

pleczem przez piwnicê.

Bardzo lubiê rozmawiaæ z ludŸmi 

i dowiadywaæ siê o nich nowych rze -

czy. £atwo nawi¹zujê kontakt z oso -

bami, którym robiê zdjêcia. Pomaga 

mi w tym otwarta postawa. Wydaje 

mi siê, ¿e ich rozumiem. Dziêki temu 

prze³amuj¹ siê bariery, które z regu³y 

obce osoby maj¹ wobec siebie.  

Ja przestajê byæ dla nich obcy.

Pomys³y i inspiracjê biorê w³aœnie 

z ludzi. Czasem wystarczy odpowied -

ni wygl¹d, czasem jakieœ cechy cha -

rakteru. Drobne rzeczy, które scalaj¹ 

siê na pomys³ na dan¹ osobê. Je¿eli 

mam taki luksus, ¿e mogê poobcowaæ 

z równie otwartymi ludŸmi, pomys³ 

na sesjê jest tylko dodatkiem — kli -

mat zdjêæ tworz¹ wtedy w 100% moi 

modele. Pozostaje mi tylko bacznie 

obserwowaæ, czy realizuj¹ moje za -

³o¿enia. Nigdy nie próbujê wcielaæ 

w konkretne role osób, które ewi -

dentnie nie poczuj¹ danego pomy -

s³u lub te¿ nie zaufaj¹ mi na tyle, 

by powierzyæ do sesji swój wizeru -

nek. Warunkiem jest to, aby charak -

ter sesji nawi¹zywa³ do osób przed 

obiektywem.

Niestety wiele pomys³ów na zdjê -

cia czeka na wieszaku w garderobie 

na odpowiedni moment i odpowied -

nich ludzi. Jak ka¿dy fotograf mam 

grono klientów, którzy chc¹ po pro -

role osób, które ewidentnie 
nie poczuj¹ danego pomys³u
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wiêkszych problemów, lecz nie ukry -

wam, ¿e wracaj¹c do domu z sesji 

z „pomys³em” czujê siê lepiej, bo ro -

biê to tak¿e dla siebie. Ludzie czê -

sto porównuj¹ mój styl do komiksu. 

Bardzo mi siê podoba to okreœlenie, 

bo mimowolnie gdzieœ nadal zmierzam 

w stronê rysunku. Ca³y czas staram 

siê udoskonaliæ postprocess. Komiks 

i œlub maj¹ wiele wspólnego — w obu 

przypadkach mamy do czynienia z su -

perbohaterami na pierwszym planie.

siê na 200%. Wróæ z sesji, z reporta¿u 

z przekonaniem, ¿e nikt nie zrobi³by 

tego lepiej od Ciebie. Komercyjnie nie 

podejmuj siê tematów, których nie je -

steœ w stanie zrealizowaæ. Nie oszukuj 

sam siebie, ale te¿ ludzi, którzy maj¹ 

Ci za to zap³aciæ. Na koniec ostatni, 

ale najwa¿niejszy temat — znajdŸ swój 

styl. Nie kopiuj innych. Patrz, obser- -

wuj, ucz siê i wyci¹gaj wnioski. Jeœli 

trzeba — pytaj. Jeœli jest mo¿liwoœæ 

— asystuj. Nie naœladuj innych, bo zgi -

przypadkach mamy do czynienia z superbohaterami 
na pierwszym planie

Najwa¿niejsze — myœl. Nie produkuj 

bezsensownych klatek. Myœl nad swoi -

mi zdjêciami. ¯yczy³bym te¿ wytrwa -

³oœci i znalezienia tematów, w których 

dobrze siê czujesz. Ktoœ zafascynowa -

ny reporta¿em niekoniecznie bêdzie 

œwietnie fotografowaæ krajobrazy, 

a portrecista nie sfotografuje œlu -

bu. ¯yczy³bym te¿ pokory i szacunku 

do innych. Ucz siê, wyznaczaj sobie 

cele i je realizuj. Staraj siê zawsze na 

150%. Jeœli to nie wystarcza — staraj 

niesz w t³umie. Nie bêdziesz mieæ te¿ 

satysfakcji z posiadania i szlifowania 

czegoœ tak bezcennego, jak indywidu -

alny styl. Nie poddawaj siê i nie traæ 

wiary we w³asne umiejêtnoœci, tak, 

jak swego czasu zrobi³em to ja. Dziœ 

du¿o bym da³, aby odzyskaæ te 700 dni, 

podczas których nie zrobi³em ani jed -

nego zdjêcia. By³bym dalej o 2 lata. 

Fotografa to na³óg, do którego wróci-

³em z odwyku. Dziœ próbujê nadrobiæ 

stracony czas i staram siê na 350%.
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Najwa¿niejsze — myœl. 
Nie produkuj 

bezsensownych 
klatek. 

Myœl nad swoimi 
zdjêciami

Na jednym ze zdjêæ jest starszy jego -

moœæ. Wraca³ z ¿on¹ zapewne z zaku -

pów. Kiedy zobaczy³ nas i ca³y rozsta -

wiony sprzêt, podszed³ i powiedzia³: 

„Panie kochany, u nas w Warszawie 

nie ma takiej biedy, po co to pokazy -

waæ? Poka¿cie coœ ³adnego, jeszcze 

ludzie uwierz¹...” Nie mog³em siê po-

wstrzymaæ od œmiechu, bo ów Pan by³ 

¿ywcem wyjêty z tej epoki.

Zdjêcia robiliœmy w marcu, ale 

opublikowa³em ten materia³ w ma -

ju, celowo nawi¹zuj¹c do rocznicy 

4 czerwca 1989 r. Tydzieñ po odda -

niu zdjêæ, Kasia urodzi³a piêknego 

zdrowego ch³opca. Ju¿ teraz mogê 

zdradziæ, ¿e na prze³omie paŸdzier -

nika i listopada planujemy kontynua -

cjê. Plan jest ju¿ rozpisany, pozosta -

je nam tylko poczekaæ i wkroczyæ do 

akcji. Ju¿ teraz mam przeczucie, ¿e 

bêdzie to fajna sesja.

Mój kadr ¿ycia to zdjêcie, którego nie 

zrobi³em, lecz mimo wszystko mam 

je ca³y czas przed oczami w mojej 

pamiêci.

To moment narodzin mojego synka — 

Stasia. Widzê je dok³adnie, mimo, i¿ 

jest to zdjêcie rozmazane i technicz -

nie niedoskona³e. 24 mm, lekko poru-

szone, czarno-bia³e.

NiewyraŸne, bo zapamiêtane przez 

³zy. To moje zdjêcie ¿ycia.
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