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Najistotniejszą cechą fotografii jest jej treść

Większość osób ocenia fotografie tylko pod kątem technicznym - ich zdaniem 
zdjęcie jest dobre wyłącznie gdy jest ostre, dobrze skadrowane i kolory w nim są 
naturalne. Zazwyczaj niemal automatycznie pada pytanie o aparat, obiektyw i eks-
pozycję. Moim zdaniem to duży błąd. To tak, jakby ocenić rzeźbę tylko przez pry-
zmat tego, jakie rzeźbiarz dobrał materiały i jakimi narzędziami pracował. A przecież 
nawet perfekcyjna, ostra fotografia może być nudna i pozbawiona interesujących 
treści. Nie jestem zdania, że technika nie jest istotna, wręcz przeciwnie: wykorzystu-
jąc ją w odpowiedni sposób, można bardzo pomóc swoim fotografiom.

Zarówno dla mnie, jak i wielu moich fotograficznych przyjaciół, aparat jest dokład-
nie tym, czym dla „złotej rączki” młotek i śrubokręt. To zaledwie narzędzie naszej 
pracy, które nie decyduje o tym, czy wykonamy ją dobrze. Oczywiście możesz - jeśli 
chcesz - dołączyć do grona osób, które głównie rozmawiają o wyższości jednego 
aparatu nad drugim, które w posiadaniu tego najnowszego, najszybszego, najdroż-
szego sprzętu upatrują recepty na dobre zdjęcie. Ale nie polecam. 

Zanim zaproszę Cię na kolejne strony magazynu, podzielę się jeszcze jedną myślą. 
Sam się przekonałem, że nie istnieje magiczna winda, która wywiezie Cię na samą 
górę fotograficznej chwały. Za sukcesem każdego docenianego fotografa stoi ciężka 
praca i schody, często kręte i strome. A jeśli odważysz się ruszyć w tę fascynującą 
podróż po stromych stopniach w górę (na co mocno liczę), zabierz ze sobą myśl, że 
najistotniejszą cechą fotografii jest jej treść. Na kolejnych schodkach zadawaj sobie 
nieustannie pytania. Dlaczego właśnie teraz podnoszę aparat do oka? Dlaczego 
chcę nacisnąć spust migawki? Dlaczego zrobiłem właśnie to zdjęcie? I wreszcie to 
najważniejsze pytanie: co tak naprawdę chcesz tym zdjęciem wyrazić?

Zapraszam do lektury, refleksji i dobrej zabawy.

Michał Mrozek 
pomysłodawca i redaktor naczelny
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KSIĄŻKA „BIEL. NOTATKI Z AFRYKI” 
podsumowująca ćwierć wieku podróży Marcina 

Kydryńskiego po tym kontynencie, opublikowana 

2016 nakładem wydawnictwa Edipresse.

Biel. Notatki z Afryki • Marcin Kydryński

PokochajFotografie.pl

POLECA

PokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 7



Biel. Notatki z Afryki • Marcin Kydryński

Biel

NOTATKI Z AFRYKI

HISTORIA MIŁOSNA
Odeszła. A zdawać by się mogło, że łączyło nas tak wiele. Wspię-
liśmy się razem na Mount Kilimanjaro, kiedy jeszcze nie był to 
popularny kierunek wycieczek szkolnych. Spacerowaliśmy z lam-
pą naftową po dziewiczych plażach Zanzibaru, gdy nie było tam 
nikogo. W Tarangire rozstępowały się przed naszym land rove-
rem stada rudych słoni. Było, minęło. Na pożegnanie ofiarowała 
mi kamień. 
 Z nadzieją zwróciłem uwagę, że jej dar ma kształt serca. 
 – Nie – odpowiedziała oschle – ma kształt Afryki.

(…)

 Na przełomie tysiącleci wiele się wydarzyło na kontynencie. 
Świat cały przez te lata zmienił się bardziej być może, niż przez 
minione wieki. W Afryce wszystko jest zawsze jakby trochę „bar-
dziej”. 
 Mogłem być kronikarzem tych przemian. Jednym z wielu. 
Wiedziałem jednak, że w pościgu za katastrofą nie wyprzedzę Ja-
mesa Nachtweya. W analizie ekonomicznych i społecznych prze-
obrażeń nie sięgnę tak głęboko, jak lokalni fotografowie. Wolałem 
skupić się na tym, co uniwersalne. Wyzwolić się z doraźności. Fo-
tografować na udręczonym kontynencie piękno raczej niż grozę. 
Ta zawsze znajdzie do nas drogę z Afryki, w nadmiarze. Głód, epi-
demie, susze, rzezie, dramatyczne przeprawy przez Morze Śród-
ziemne w  dziurawych pontonach – to jest obraz już utrwalony 
w naszej podświadomości miliardem kadrów, tysiącem okładek 
kolorowych magazynów. Na kartach tej książki nie sposób jed-
nak pominąć historii takich miejsc, jak Somalia, Liberia, Etiopia. 
Bez wniknięcia w  przeszłość zdjęcia niczego nam nie otworzą. 
W znacznym stopniu bowiem siła fotografii zależy od kontekstu, 
w jakim ją oglądamy. I od słów, które jej towarzyszą.

Tekst pochodzi 
z książki Biel. 

Notatki z Afryki. 
Marcin Kydryński 

—
Wydawnictwo

Edipresse
2016

B
MARCIN KYDRYŃSKI
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one, Mali, Liberii, Sudanie Południowym czy w Kongu – miejsce 
na szczęście. Nie wolno mi jednak zapomnieć, że cała ta historia 
zdarzyła się z perspektywy bieli. To świat nieuchronnie widziany 
z zewnątrz. Z dystansu. Opowieść „obcego”, naznaczonego bielą, 
jak nieuleczalną chorobą.
 Moja Afryka kochała zatem, marzyła, tęskniła, bawiła i uczy-
ła się. W co trudno uwierzyć – dbała czasem o swoje zwierzęta. 
Wspominała to, co złe, lecz żyła dalej z nadzieją. Smakowała ży-
cie. Wierzyła głęboko. Na wiele sposobów. Ale przede wszystkim 
wierciła się. Była w ciągłym ruchu.
 Ktoś powie: to nieprawda. To jeszcze inna, groźna i zakła-
mana biel! To bowiem wybielanie rzeczywistości, „redukcja cienia”, 
mówiąc językiem fotograficznej ciemni. Będzie miał, oczywiście, 
rację. Fotografia bowiem zawsze fałszuje rzeczywistość, dokonu-
jąc skrajnie subiektywnych wyborów.
 Bo co to niby za historia: obóz uchodźców na środku pu-
styni, w nieistniejącym, a rozdartym wojną kraju, gdzie wychudzo-
ny przesiedleniec zamiast malowniczo – jak to my, fotografowie, 
lubimy – umierać, figluje przed uzbrojonym w kałacha żołnierzem 
i staje dla hecy na rękach?
 Cóż, to może nie jest cała prawda. Ale to moja historia.

 Na przykład taki kadr. Portret czarnego chłopca, w zadu-
mie wpatrzonego w amerykańską flagę. Otwiera się mnogość in-
terpretacji. To dobrze. Co jednak, gdy się dowiemy, że akcja nie 
dzieje się w Luizjanie?  Że to Ghana, flaga jest zatknięta na łódce 
lokalnego rybaka, a chłopiec mówi mi, że marzy, by za każdą cenę, 
w każdy możliwy sposób, choćby w ładowni samolotu, pojechać 
do Ameryki. Tłem tego zdjęcia są białe mury niesławnego fortu 
niewolniczego w Elminie. To więzienie, skąd tych, którzy przeżyli 
jego okrucieństwo, wywożono do pracy na plantacjach Ameryki, 
by tam ich zadręczyć na śmierć.

  Biel. Kluczowe słowo dla tej książki. Powróci wiele razy. 
Nawet w opisie piasku czy księżyca. Przede wszystkim jednak to 
ja byłem biały. Mimo upływu lat wciąż, a może nawet coraz bar-
dziej w tej bieli obcy. Widoczny z daleka, irytująco inny, często od-
rzucany. Próbowałem mimo to spojrzeć pod powierzchnię. Do-
strzec życie samo. Pochylić się nad losem tych, których porzuciły 
kamery telewizyjne i  obiektywy reporterów wielkich agencji, bo 
spieszno im było na kolejną wojnę. Tymczasem ludzie, których 
zostawiliśmy, to swoje kruche życie musieli poukładać od nowa. 
I zadbać, aby było w nim, nawet w Rwandzie, Somalii, Sierra Le-
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 Podróżowałem po Afryce na rozmaite sposoby. Czółnem, 
busem, jeepem, mułem, pociągiem, wielbłądem, piechotą i  jum-
bo jetem. Zdarzało się, że wpadałem na chwilę. Częściej i  chęt-
niej wędrowałem, wzorem Jerzego Stempowskiego,  niespiesznie. 
Wyostrzałem uważność. Czasem los mnie pieścił, kiedy indziej 
upadlał. Bywałem w  grupie, choć wolałem być sam. Wielokrot-
nie doświadczyłem radości na krawędzi bólu, bo nadmiar piękna 
zdawał się nie do udźwignięcia. Chorowałem. Bałem się. Pożą-
dałem. Dwadzieścia pięć lat to szmat czasu. Dla niektórych życie 
całe. A ja wciąż jestem na początku tej drogi i zauważam, że im 
więcej wiem, tym mniej pojmuję. To ostatecznie potwierdziły po-
dróże po Rwandzie, do których na kartach tej książki nie wrócę.  
Być może w ogóle nie wrócę do Rwandy. „The more I see and 
know, the less I understand”, wpisałem kiedyś, w  Murambi, do 
pamiątkowej księgi.  

(…)
Słuchacze radiowej Trójki i  czytelnicy zagadują mnie czasem 
o Afrykę. Zazwyczaj milczę onieśmielony, nie wiedząc, od czego 
zacząć. Bywa,  że proszą o  radę.  Że pojechaliby, ale właściwie 
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nie wiedzą dokąd, jak, kiedy, na jak długo. Najczęściej mówią coś 
w stylu „i chciałabym i boję się”. To – jeśli się czyta czasem wia-
domości – jest jak najbardziej zrozumiałe. Mam to samo. Boję się 
wyjść z domu. Boję się żyć, po prostu. Po lekturze codziennej ga-
zety mam wrażenie, że mój świat się kończy, że nie ma dla niego 
ratunku.
 Właśnie wtedy wracam pamięcią, albo wracam naprawdę 
do miejsc, których ta groza nie dotyczy. Bo, jakkolwiek wspomnia-
łem potworność, nie mówiłem o sprawach być może najważniej-
szych. Znam w Afryce miejsca, w których ogarnia człowieka niedo-
świadczany nigdzie indziej spokój. Mam wrażenie, że jestem tam, 
gdzie powinienem być. Cokolwiek bym w życiu utracił, powróci. 
To, czego zawsze się lękałem, odejdzie w zapomnienie. Szczęście, 
które spowija mnie wówczas, zdaje się, trwać będzie wiecznie.
 
 Tamta dziewczyna minęła. To było dawno. Mam wciąż ka-
mień w kształcie Afryki, lub, jak wtedy wolałem, w kształcie serca. 
Dziś między ich konturami nie ma już dla  mnie różnicy.
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MARCIN KYDRYŃSKI
Radiowiec, wędrowiec, fotograf. Chwilami piosenkopisarz, produ-
cent płytowy,   organizator koncertów i  festiwali. Od 1989 roku 
współtworzy wizerunek radiowej Trójki a jego audycja Siesta zo-
stała wybrana jedną z najpopularniejszych w historii stacji. 
Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Publikował m.in. w National 
Geographic, jako pierwszy autor i fotograf, jakiemu Waszyngton 
zezwolił na okładkowy materiał w lokalnej edycji. Dziś jego repor-
taże ukazują się głównie w Vivie i w Kontynentach. 
Od 2010 roku prowadzi ekspedycje fotograficzne i  warszta-
ty, głównie w  krajach afrykańskich, m.in. dwukrotnie w  Namibii, 
w RPA, Mozambiku, Swazilandzie, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii.
Dla swojej żony, Anny Marii Jopek napisał kilkadziesiąt piosenek 
i wspólnie z nią i wyprodukował kilkanaście płyt, z których więk-
szość stała się Złota i Platynowa. Wśród nich także słynny album 
„Upojenie”, z  20-krotnym laureatem Grammy, Patem Metheny, 
wydany na całym świecie przez Nonesuch. Laureat statuetki Fry-
deryka za produkcję muzyczną.
Od 2011 roku prowadzi w Gdańsku Siesta Festival a także serie 
koncertów w całej Polsce, które nawiązują do jego trójkowych au-
dycji. Coroczne płyty „Siesta” stają się regularnie bestsellerami, 
lądując na pierwszych miejscach Olisu.
Autor książek: „Upadek jest Formą Lotu: Metro Na Broadwayu” 
(1993), „Chwila Przed Zmierzchem” (1996) i  uhonorowanej na-
grodą im. Arkadego Fiedlera „Pod Słońce” (1999).
W 2013 roku National Geographic opublikował książkę-album 
Marcina Kydryńskiego: „Lizbona. Muzyka Moich Ulic”. Marcin zo-
stał uhonorowany medalem „Ordem de Merito” przez prezyden-
ta Portugalii, za promocję muzyki tego kraju.
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Piotr Skrzypiec 
Jestem amatorskim fotografem krajobrazowym 

mieszkającym od dziesięciu lat w Słowenii.

Portfolio • Piotr Skrzypiec

www.piotrskrzypiec.com
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Ukończyłem geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim, na co dzień 
pracuję w firmie handlowej w Lublanie. Fotografia jest dla mnie 
kontynuacją pasji górskiej, której poświęciłem się już we wczesnej 
młodości. Pochodzę bowiem z  Nowego Sącza, skąd w  Beskidy 
i Tatry miałem przysłowiowy „rzut ciupagą”. Aparat zawsze znaj-
dował się gdzieś w plecaku (najpierw była to pożyczana od brata 
małpka, potem kupiony w 1998 r. niezniszczalny Pentax K1000) 
i służył właściwie jedynie do dokumentacji fotograficznej górskich 
wypraw w szeroko pojętych Karpatach. Z zaawansowaną fotogra-
fią zetknąłem się dopiero w 2010 r., kiedy wybrałem się w góry ze 
słoweńskim fotografikiem Miranem Kocjančičem i miałem okazję 
podglądać jego pracę. To on zaszczepił we mnie zainteresowanie 
świadomym wykorzystaniem z aparatu, którym była wtedy prosta 
lustrzanka cyfrowa Canona. Niedługo później zetknąłem się z od-
wiedzającymi słoweńskie miejscówki Arkiem Pałasińskim i Janu-
szem Wojcieszakiem. Spotkanie zaowocowało pasją, która obecnie 
zajmuje mi wiekszą część wolnego czasu, a stary plecak górski za-
mieniłem na nowszy – fotograficzny.

Nauka fotografii to proces nieskończony i złożony, co niezmiernie 
mnie pociąga. Przygodę ze świadomym operowaniem aparatem 
zacząłem od przewertowania podręczników o fotografii krajobra-
zu i mniej lub bardziej udanych prób w terenie. Miałem szczęście 
do kompanów fotowycieczek, którzy byli zazwyczaj bardziej do-
świadczeni i chętnie dzielili się swoją wiedzą. Po pewnym czasie 
zacząłem publikować swoje fotografie w grupach internetowych, 
gdzie często trafiałem na konstruktywną krytykę. Jednocześnie 
rozszerzałem swój arsenał sprzętowy, przede wszystkim o obiek-
tywy i filtry ND, czyli wyposażenie mające największy wpływ na 
zdjęcia krajobrazowe. Obecnie najwięcej czasu poświęcam na oglą-
danie albumów uznanych fotografów pejzażowych. Pełno w nich 
ciekawych pomysłów, interesujących rozwiązań kadrowania, czy 
też pobudzających wyobraźnię motywów. Jednym słowem: analiza 
dobrych zdjęć bardzo pomaga w nauce »widzenia« świata z per-
spektywy wizjera aparatu.
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Kraj, w  którym mieszkam – Słowenia – to rejon niezwykły: na 
powierzchni województwa dolnośląskiego znaleźć można cztery 
absolutnie odmienne i jednocześnie fascynujące typy krajobrazu. 
Wapienne pasma alpejskie i wcale efektowne średniogórze, malow-
nicze wybrzeże, sentymentalne równiny panońskiego Prekmurja 
czy też pełne tajemniczości płaskowyże krasowe Półwyspu Bał-
kańskiego – wszystko to skrywa masę naprawdę mocnych moty-
wów. Atrakcje te znajdują się w  odległości maksymalnie dwóch 
godzin jazdy autem od mojego domu. Zaryzykuję stwierdzenie, 
iż kraj ten jest jednym z najciekawszych z fotograficznego punktu 
widzenia zakątków świata, zaś opinie zagranicznych fotografów, 
których oprowadzam po słoweńskich fotomiejscówkach, potwier-
dzają tę tezę. Zauważam, iż większości zagranicznych fotografów 
zależy najbardziej na odwiedzaniu znanych miejscówek z kategorii 
»must have«, które stosunkowo łatwo znaleźć i fotografować. Mnie 
jednak kręci odkrywanie nowych, oryginalnych kadrów, powiąza-
nych w jakiś sposób z terenem, na którym się znajdują i ten kon-
tekst przestrzenny jest zapewne zbieżny z moim wykształceniem. 
Najbardziej lubię jednak fotografować w górach. Nocne wędrówki 
na wschody słońca czy powroty w świetle czołówki z »zachodzi-
ków« mają w sobie coś pierwotnie pięknego, zaś moment narodzin 
nowego dnia to jedno z największych doznań estetycznych, jakie 
oferuje nam natura. Zdjęcia, które wtedy powstają, darzę chyba 
największym sentymentem w moim portfolio. A jako że mało kto 
w Słowenii uprawia taką dyscyplinę dla lunatyków, są one również  
oryginalne.
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wywiad •  Tomasz Kozlowski

Przedstaw się kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?

Jestem fotografem, od wielu lat pracuję jako freelancer, co 
pozwala mi realizować długoterminowe autorskie pomysły 
w różnych zakątkach świata. Kilka lat temu wraz żoną założy-
liśmy WhyNot Gallery. Umożliwiło nam to powrót do naszych 
życiowych zainteresowań. Dla mnie był to powrót do fotogra-
fii. Patrząc z perspektywy czasu, gdybym miał zaczynać pracę 
zawodową od nowa, chciałbym aby była to fotografia. Foto-
grafowanie jest możliwością wyrażania siebie i pasją, w której 
ukryta jest niewytłumaczalna magia. Na fotografiach utrwalam 
głównie dziedzictwo kulturowe ludzi żyjących w  małych spo-
łecznościach, ich wyjątkowość i niepowtarzalność. W ubiegłym 
roku jeden z naszych projektów fotograficznych został objęty 
patronatem National Geographic Traveler. Oznacza to, że ze 
względu na tematykę i  zakres czasowy przez najbliższe pięć 
sześć lat będziemy podróżować po wielu krajach.

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

Myśle, że w moim przypadku było podobnie, jak u wielu fotogra-
fów – jestem samoukiem. Odkrywałem fotografię, podpatrując 
i analizując sposób patrzenia innych fotografów i malarzy. Póź-
niej przyszedł czas na eksperymentowanie. I od początku foto-
grafia stała się pasją. Obecnie czuję ją jednak inaczej, bardziej 
świadomie. Pamiętam pierwszy aparat, to był radziecki Fed 3 
odziedziczony po ojcu. Początkowo fotografowałem architek-
turę i pejzaż, gdyż to wydawało się interesujące. Z czasem ten 
rodzaj fotografii stał się marginalną częścią pracy. Oczywiście 
dzisiaj nadal zatracam się w atmosferze fascynujących krajo-
brazów i  jestem w stanie czekać kilka dni na światło. Jednak 
w  tego rodzaju fotografii choć pojawia się intymność obco-
wania z przyrodą, to niezaspokojona pozostaje emocjonalna 
więź, która towarzyszy fotografii portretowej. Tutaj bliskość 
z  drugim człowiekiem zachęca do obserwacji oraz podjęcia 
wysiłku zrozumienia jego i jego otoczenia. Już sam proces two-
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rzenia takiej fotografii jest rozwijający, wymagający cierpliwo-
ści, wrażliwości na drugiego człowieka. Tutaj najważniejsza jest 
relacja pomiędzy fotografowanym a fotografującym.

Czym jest dla Ciebie fotografia?

Fotografia pokazuje kim jest fotograf, co czuje, jak postrzega 
świat. Dla mnie fotografia to sposób myślenia, widzenia i pa-
trzenia. To szereg elementów, jakie zachodzą w procesie ko-
munikacji pomiędzy fotografem a  fotografowanym obiektem 
i  jego otoczeniem. Dlatego w fotografii najważniejszy jest dla 
mnie człowiek. On mnie intryguje i zawsze próbuję pokazać go 
w zwyczajny, a jednocześnie wyjątkowy sposób. Oddać jego na-
turalność, emocje, nastrój, czasami w miarę możliwości uchy-
lić sekret i historię minuty życia. Poprzez człowieka pokazuję 
również jego otoczenie, jego rzeczywistość, problemy, radości 
i  zwyczajność. W mojej fotografii zdecydowanie nie znajdzie 
się niczego, co mogłoby zostać określone mianem awangardy 
fotograficznej. Są to zwykłe kadry, bez technicznych zabiegów 
z superobiektywami, bez dodatkowego oświetlenia czy pracy 
w  studio, bez preferowanych efektów komputerowych, bez 
fajerwerków. To jest człowiek sfotografowany najprościej, co 
oznacza sfotografowany najlepiej. Sfotografowany prawdziwie, 
możliwie najrzetelniej. Fotografuję ludzi, z którymi się identy-
fikuję, których czuję. Uświadamiam sobie wtedy, jak niewia-
rygodna jest ludzka pamięć. Po latach pamiętam każdy kadr, 
każdą sytuację i moment, w którym zostało zrobione zdjęcie. 
Pamiętam każdego człowieka. To jest ta niesamowita więź to-
warzysząca fotografii portretowej. Może jest tak dlatego, że za 
każdą osobą ukryta jest prawdziwa historia, której tylko po-
zornie nie widać na obrazku srebrowym. Poprzez fotografię 
możesz w zasadzie w sposób nieograniczony i subiektywy wy-
razić to, w jaki sposób na coś patrzysz i jak to widzisz. Jednak 
fotografia uświadamia przede wszystkim przemijanie czasu. 
Moment uchwycony na zdjęciu z  chwilą naciśnięcia migawki 
staje się przeszłością. Już go nie ma…
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Skąd bierzesz pomysły na zdjęcia, skąd czerpiesz 
inspiracje?

Z wielu źródeł, choć najważniejszym jest możliwość nieśpiesz-
nej obserwacji świata. Wtedy rodzą się pomysły, z  których 
jakaś znikoma część jest urzeczywistniana. Z pewnością nie-
ocenionym źródłem pomysłów są rozmowy z ludźmi, których 
spotykam. Są to inspiracje, które przychodzą w  danym mo-
mencie i stymulują mnie, wyzwalają kreatywność. Uruchamia 
się intuicja, która podpowiada jak mógłbym sfotografować tę 
osobę. Ale przede wszystkim staram się wybierać i realizować 
te tematy, które mnie interesują, które pozwalają się rozwijać 
wewnętrznie. Z drugiej strony, zawsze niezwykle inspirujące są 
prace innych fotografów. Z wielkim sentymentem powracam 
do fotografii Pepa Boneta, Steve McCurry, Sebastiao Salgado, 
Moniki Bułaj czy Anity Andrzejewskiej. Ich fotografie wyróżniają 
się inną wrażliwością postrzegania świata i obserwacji ludzi. 

Co sądzisz o aktualnej sytuacji w fotografii?

Jeszcze niespełna dwie dekady temu fotografia nie była tak po-
wszechna jak ma to miejsce dzisiaj. Obecny nadmiar fotogra-
fii i mania fotografowania jest już chyba dla każdego trudna 
w odbiorze. Żyjemy w czasach zdominowanych popularnością 
fotografowania wszystkiego przez wszystkich, co znajduje się 
w  zasięgu wzroku. I w  większości przypadków czynione jest 
bez zrozumienia i zastanowienia się przez chwilę, po co w ogó-
le coś jest utrwalane. Między innymi z  tego powodu obecny 
świat fotografii nie w pełni mi odpowiada. Jest zbyt szybki, zbyt 
wszechobecny, zbyt nachalny i  cyfrowy. Mając świadomość 
tego, często myślę o tych ludziach, którzy są już na moich fo-
tografiach i cierpliwie czekają na „wydobycie“ ich z kliszy. Zde-
cydowana większość ludzi ogląda dziś świat przez obiektyw 
(telefonu) i nie dostrzega jak wygląda ten sam świat w rzeczy-
wistości. Przyczynia się do tworzenia zbyt dużej ilości banalnej 
fotografii o bardzo niskiej jakości, bez żadnego konkretnego 
przekazu. Jest tego po prostu zbyt dużo. Z drugiej strony, we 
współczesnej fotografii (w szczególności prasowej) pojawia się 
chęć epatowania dramatem, szokowania. Pożądana i  nagra-
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dzana jest prezentacja tragedii, bólu. Wystarczy zatrzymać się 
tylko nad fotografiami finałowymi jednego z najbardziej pre-
stiżowych konkursów World Press Photo. Niezmiennie główną 
nagrodę zdobywa fotografia lub reportaż prezentujący drama-
tyczne oblicze świata w danym roku. Nie znajdziemy niczego 
innego. Proszę postawić sobie pytanie dlaczego? Fotografia 
epatująca dramatem zdominowała codzienność, w tym przede 
wszystkim fotografię prasową. Natomiast ta zwyczajna foto-
grafia, choć również bardzo atrakcyjna wizualnie dla odbiorcy, 
pozostaje w tle. I w tym miejscu nasuwa się szereg kolejnych 
pytań. Czy otaczający świat jest tylko okrutny? Oczywiście, że 
nie jest. Bywa okrutny. Ale czy oprócz wojen i agresji jest jesz-
cze coś innego, interesującego do zaprezentowania? Oczywi-
ście, że jest. Ale oglądanie tego zwyczajnego życia w fotografii 
juz tak nie szokuje. Nie wywołuje takich wrażeń. Ta zwykła fo-
tografia nie ma już tylu odbiorców. Ludzie dzisiaj żyją szybko 
i żądają wrażeń. Może warto zatem postawić pytanie, w jakim 
miejscu znajduje się fotografia, która utrwala i wyzwala diame-
tralnie odmienne emocje, zdecydowanie bardziej pozytywne, 
nieagresywne, optymistyczne, te zwyczajne?

Wróćmy więc do pozytywnych myśli. Co sprawia Ci 
największą przyjemność w fotografowaniu?

Jest wiele aspektów odczuwania przyjemności w fotografowa-
niu. Nie chciałbym i nie potrafiłbym ich shierarchizować. Myślę, 
że w fotografii społecznej jedną z największych doznawanych 
przyjemności jest dyskretna wędrówka i obserwacja życia fo-
tografowanych osób. Przemieszczanie i życie się z tymi ludźmi, 
chwytanie ich ulotnych chwil życia. Tych momentów nie da się 
powtórzyć. Jest tylko moment, chwila robienia zdjęcia, później 
już wszystko zmienia się, jest przeszłością. Przez ponad 9 mie-
sięcy w roku jestem w podróży i poszukuję nowych tematów. 
Wielokrotnie zdarza się, że powracam w to samo miejsce, aby 
kontynuować realizację pomysłu zapoczątkowanego kilka lat 
wcześniej. Tak na przykład było w lutym tego roku, kiedy pole-
ciałem na kilka dni na Ukrainę, aby uzupełnić materiał o Wikin-
gach dla National  Geographic. Jednak zrealizowałem materiał 
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w tym temacie w bardzo małym zakresie, natomiast skoncen-
trowałem się na tym, co intryguje mnie od wielu lat. Zrobiłem 
serię porterów mnichów z Ławry Peczerskiej, będących kon-
tynuacją projektu o  zakonnikach z  klasztorów z  różnych za-
kątków świata. Każdy wyjazd przynosi coś nieoczekiwanego, 
niezaplanowanego i ciekawego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, 
kiedy wchodzimy w czyjąś sferę prywatności, intymności. Foto-
grafowanie ludzi nie jest czynnością mechaniczną, tylko naci-
śnięciem spustu migawki. Wywołuje określone rodzaje emocji. 
To właśnie od umiejętności nawiązania bezpośredniego kon-
taktu uzależniony jest efekt końcowy. Nigdy nie fotografuję lu-
dzi z zaskoczenia czy ukrycia, ani też za pomocą teleobiekty-
wu. Nieraz zajmuje to kilka minut, niekiedy kilka dni. Tak było 
między innymi w monastyrze Valamo, gdzie aby uzyskać zaufa-
nie i otwartość mnichów, konieczne było włączenie się w  ich 
codzienne życie, rytuały, obrzędy. Dopiero wówczas możliwe 
było użycie aparatu i wykonanie próbnych fotografii. 

A co ze sprzętem fotograficznym? 

Uważam, iż nadmiar sprzętu zdecydowanie ogranicza kre-
atywność, dlatego dobór sprzętu uwarunkowany jest od chęci 
wyrażenia tematu, nad którym pracuję. Część fotografii została 
wykonana na aparatach analogowych średnio lub małoobraz-
kowych, część zrealizowana jest przy wykorzystaniu fotografii 
cyfrowej. Jednak bardzo często mam przy sobie tylko jeden 
aparat z jednym stałoogniskowym obiektywem. Preferuję krót-
kie ogniskowe 28mm, 35mm lub 50mm, które dają kontakt 
bezpośredni z  drugim człowiekiem. Uwielbiam te obiektywy, 
ponieważ zmuszają do innej aktywności, świadomego kadro-
wania. Oczywiście można otoczyć się najnowocześniejszym 
sprzętem, zoomami dającym wprost nieograniczone możliwo-
ści techniczne w kadrowaniu.  Pytanie tylko, po co?

A co myślisz o powrocie do fotografii analogowej? 

Zaczynałem od fotografii tradycyjnej i ma ona dla mnie szcze-
gólne znaczenie. Od lat fotografuję w  technologii cyfrowej, 
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ale nadal równocześnie pracuję na tradycyjnych aparatach. 
Wyzwala to kreatywne myślenie, jak przy minimalnych możli-
wościach technicznych (zresztą całkowicie wystarczających) 
w porównaniu do sprzętu cyfrowego, można osiągnąć wyjąt-
kowy i  niepowtarzalny efekt końcowy. Fotografia tradycyjna 
koncentruje się na procesie fotografowania, a nie na obsłudze 
aparatu. Ale z drugiej strony, żyjemy coraz szybciej. Rezygna-
cja z technologii cyfrowej na rzecz powrotu do analogowej nie 
zmieni niczego w samej fotografii. Wszystkie technologie zwy-
czajnie dostarczają rożnych możliwości. Wybór jednej z nich 
jest indywidualną decyzją, osobistą preferencją. Korzystam, 
i z jednej i z drugiej. Z każdą z nich pracuję inaczej, niezależnie 
od tego, czy wybieram Hasselblad, Leica czy Canon.

Co byś doradził tym, którzy są na początku swojej 
fotograficznej przygody?

Fotografia powinna kształtować wizualną wrażliwość. Tak jak 
przygoda z  ponadczasowym malarstwem holenderskim zło-
tego wieku czy impresjonistami. Zawsze warto rozglądać się 
i  szukać ciekawych tematów. Uważnie obserwować świat. 
Wówczas fotografia obroni się bez dodatkowego komentarza, 
będzie posiadała wewnętrzną narrację. Może właściwą suge-
stią z mojej strony byłoby, aby na początku tej przygody każdy 
spróbował poeksperymentować w ekspresji fotografii, zarów-
no wizualnej, jak i technicznej. I był bardzo cierpliwy…

Na koniec powiedz o czym marzy fotograf?

Myślę, że największym marzeniem fotografa jest to, aby udało 
się wypracować własny, niepowtarzalny i rozpoznawalny styl. 
To jest niebywale trudne i wymagające wielu lat konsekwent-
nej pracy i dojrzewania w tematach. Warto na tym się koncen-
trować i nad tym pracować. 
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Nie jestem fotografem, nie jestem fotografikiem. 
Mam hobby. Jestem niegdyś młodym, sympa-
tycznym, dawno temu całkiem przystojnym, do 
dziś umiarkowanie inteligentnym i  okresowo 
błyskotliwym tatą, wujkiem, kuzynem i mężem 
(żona  potwierdzi prawdopodobnie tylko to, że 
niegdyś młodym), pracującym w pewnej zacnej, 
państwowej, medialnej firmie w charakterze kie-
rownika produkcji. To od poniedziałku do piąt-
ku. W weekendy to niezmiennie ten sam wesoły 
człowiek (żona nie potwierdzi, że jestem wesoły), 
za to w zupełnie innych okolicznościach przy-
rody. W dni powszednie to: kosztorysy, zamó-
wienia na sprzęt, faktury, gwar redakcji i szum 
reżyserki; w weekendy: zmagania z wyobraźnią, 
ustawianie świateł, zapach piwnicy (moje pra-
wie-niby-pseudo-quasi-studio  urządziłem so-
bie w blokowej suszarni, konsekwencją czego 
sąsiedzi od kilku lat nie piorą pościeli), ulubiona 
brzmieniowa aura będąca mixem subtelnych 
dźwięków migawki aparatu, ładujących się lamp 
i sączącej się z głośników muzyki jakiegoś ży-
jącego lub nieżyjącego Bacha oraz – najlepsze 
na koniec – nocne rozmowy z Fotoszopem przy 
szklaneczce nieherbaty. To oczywiście tylko taki 
symboliczny podział mojego podwójnego życia, 
bo czas pracy mam nienormowany i często so-
bota wypada we wtorek, a czwartek w niedzielę.

Nie uczyłem się fotografować. O fotografii też 
się nie uczyłem. Zasadniczo – i tu wyznanie, któ-
re na stronach fotograficznego czasopisma jawi 
się jako torpedująco-szokujące – nie interesuję 
się za bardzo fotografią. Od początku (pierwszy 
aparat dla myślącego fotografa nabyłem w ubie-
głej dekadzie) jest ona dla mnie jedynie narzę-
dziem służącym do materializowania wyrastają-
cych z mojej wyobraźni pomysłów. Pewnikiem, 
gdybym potrafił malować, kupiłbym sobie szta-
lugę i farby; wyszłoby taniej. Dlatego gdy mowa 
o historii fotografii i jej wielkich nazwiskach, za-
gina mnie nawet najmniejszy z  najmłodszych 

i najmniej sumienny adept każdego foto-kółka 
w każdym domu kultury. Podobno dawno temu, 
żeby zrobić zdjęcie, trzeba było jakąś szybę do 
jakiejś skrzynki włożyć; do tej pory nie wierzę. 
Trafiłem też kiedyś na prelekcję, na której miało 
być o fotografowaniu, a facet zaczął o kuwetach, 
chemicznych odczynnikach i błonie, no to wy-
szedłem… Przerysowałem? Odrobinę. Pochwa-
lę się, że za sprawą pewnego poznańskiego, 
nieformalnego foto-towarzystwa (FOTSPOT), 
z którym szczęśliwie związałem się wiele cieka-
wych spotkań temu, moja fotograficzna wiedza 
narasta. Narasta też dzięki licznym tutorialom, 
których nieskończona liczba czeka na odkrycie 
w Internecie (są wśród nich naprawdę rzetelne 
lekcje), dzięki książkowym poradnikom (tu pro-
ponowałbym rozwagę, bo kolorowo mnożą się 
w  zastraszającym tempie, a prawdopodobnie 
wystarczy kupić kilka dobrych), dzięki branżowej 
prasie, dzięki rozmowom z  profesjonalistami 
i pasjonatami (w każdej z dwóch rzeczywistości) 
i – to chyba w przede wszystkim – dzięki PRAK-
TYCE. Dwie przesławne maksymy wyczerpują 
temat do końca: „Praktyka czyni mistrza” i „Naj-
lepiej uczyć się na własnych błędach”. Gorąco 
polecam.  Nie zmienia to faktu, że to co robię, 
robię bardziej na wyczucie i raczej za namową 
intuicji, niż pod dyktando reguł. Ich znajomość 
jest jednak nie do przecenienia; choćby dlatego, 
że gdy intuicyjnie je łamiesz, masz tego świado-
mość, a to – dajcie wiarę – jest ogromną frajdą.

Z odpowiedzią na pytanie o inspiracje i źródła 
pomysłów radzę sobie nie bez trudności. Naj-
szybciej i najłatwiej – i niedaleko odbiegając od 
prawdy – odpowiadam: nie wiem. Kolejna szyb-
ka piłka to  – pomysły biorą mi się z głowy. Z tym 
również trudno polemizować. Ale głowa nie żyje 
w próżni. Przyczepiona do reszty utrzymujących 
ją przy życiu podzespołów, przemieszcza się 
w obrębie ogromnego kawałka czasoprzestrze-
ni podlegając nieustannym oddziaływaniom 
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wypełniających ją bodźców: kulturowych, spo-
łecznych, historycznych, artystycznych, etycz-
nych, estetycznych, ludzkich, przyrodniczych, 
etc. Fotograficzna głowa patrzy, widzi, spoglą-
da, analizuje, rozumie, nie rozumie, zachwyca 
się, wzrusza, czuje wstręt, neguje… Wypełniają 
ją bezkresne pokłady nagromadzonych przez 
lata obrazów, w  lwiej części niepoukładanych, 
niepamiętanych, a jednak istniejących. Czasami 
Głowa nie wie nawet, że ów wspaniały – ory-
ginalny – wymyślony przed chwilą obraz, jest 
tak naprawdę retro pomysłem, który dał się 
wyłowić nieświadomej niczego Głowie z odmę-
tów jej własnej podświadomości. I nie byłoby 
w tym nic strasznego, gdyby internauta X przy 
pierwszej nadarzającej się okazji nie omieszkał 
przyłożyć dumnej ze swej odkrywczości Gło-
wie sakramentalnym „ja już to gdzieś widzia-
łem” i  – a  jakże by inaczej – podrzucić linka… 
Niezdarnie tu sobie „filozuję”, by zawoalować 
w gruncie rzeczy prostą odpowiedź na pytanie 
o inspiracje: staram się nie wzorować na innych, 
walczę z pokusą naśladownictwa, szukam świe-
żych pomysłów (czasami daje się je przyrządzić 
z dwóch starych) i programowo stawiam na ory-
ginalność, absurd, surrealizm i nieobsceniczną 
kontrowersyjność. Jednocześnie zdając sobie 
sprawę z tego, że w świecie, w którym „wszyst-
ko już było”, próba wypracowania własnej ory-
ginalnej maniery to bardzo odważna – i wyso-
ce narażona na niepowodzenie – inicjatywa, 
nie mam złudzeń co do własnego stylu, który, 
choć pozornie nietuzinkowy, jest bez wątpienia 
wypadkową mojego zamiłowania do mrocznej 
fantastyki, renesansowego i barokowego malar-
stwa, ulubionych filmów, zdjęć, ilustracji… Bez 
nazwisk, bez tytułów, bez szczegółów – bo nie 
potrafiłbym bez skrupułów wycelować wypro-
stowanym wskazującym palcem w żaden arty-
styczny byt. Rozpisując się na temat inspiracji 
nie mogę też pominąć muzyki, która jest moją 
drugą (a dla niektórych kręgów mojej wewnętrz-

nej sceny politycznej nadal pierwszą) życiową 
pasją.  Z wykształcenia jestem muzykologiem, 
a zanim kupiłem swój pierwszy aparat i poże-
niłem go z lampą, fantazją i fotoszopem, więk-
szość wolnego czasu poświęcałem na tworzenie 
muzyki (z subiektywnym obiektywizmem przy-
znam, że marne). Komponowałem głównie do 
szuflady, choć splamiłem się też kilkakrotnie nie-
szufladową ‘sztuką’. Dobrze mającymi się świa-
dectwami moich muzycznych inklinacji są dziś: 
robiący za tłok w moim mikroskopijnym pokoju 
relaksator, w  postaci niedrogiego keyboardu, 
codzienna, obowiązkowa dawka muzy z gatun-
ku „od Wolfganga Sebastiana Vivaldiego do eks-
perymentalnej el-muzyki” oraz obowiązkowe 
towarzystwo sprzętu grającego na każdym eta-
pie tworzenia obrazów. Wpływ muzyki na moją 
„sztukę” jest równie istotny, co nieokreślony. Nie 
potrafiłbym wyprowadzić jakiegoś sensownego 
równania, bezsprzecznie jednak syntezator na-
pędza do mnie wizje zupełnie inne od tych, któ-
re wabi dla mnie viola d’amore.

Najbardziej w  fotografowaniu lubię chyba to, 
że nie muszę tego robić. Fotografia – w moim 
przypadku cały proces od naciśnięcia migawki 
w aparacie do zapisania na twardym dysku wie-
lowarstwowego projektu – to wyłącznie moje 
hobby, mój relax, moja odskocznia, mój azyl, 
moja radość… Uwielbiam tę właściwą amator-
skiemu tworzeniu sztuki wolność, luz, niezobo-
wiązanie. Mogę zrobić zdjęcie komu chcę, kiedy 
chcę, jak chcę. Mogę też schować aparat do lo-
dówki i pójść na spacer z żyrafą. I to jest pięk-
ne. Pomysł zarabiania na tym, co się lubi, jest 
kuszący i  skłamałbym, gdybym powiedział, że 
o tym nie myślę, jednak wizja tworzenia czegoś 
„na życzenie klienta”, w narzuconym stylu i naj-
lepiej na jutro, zamalowuje na czarno mój obraz 
radosnego fotografowania i skutecznie hamuje 
komercyjne zapędy. A to właśnie owa nieograni-
czona swoboda w kształtowaniu modela i kon-

Portfolio • Marcin WeronPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 91



tekstu, w którym go umieszczam, sprawia mi 
największą przyjemność. W tym miejscu apel 
do potencjalnego klienta: Szanowny Potencjal-
ny Kliencie, jeśli dopadnie Cię kiedyś – zupeł-
nie nagle i niepostrzeżenie, a być może nawet 
wbrew Twojej rodzinie – ochota na nietuzinkowy 
portret w stylu a la Weron, przybywaj do mnie 
bez skrępowania i bez pomysłów. Serdecznie 
zapraszam. 

Jeśli chodzi o  sam proces tworzenia obrazu 
(wolę tak nazywać swoje „sztuki”, bo zdjęcie wy-
jęte z aparatu jest dla mnie zaledwie swoistym 
prefabrykatem) ze szczególną przyjemnością 
przeżywam  te etapy pracy, w których poczucie 
tworzenia jest najsilniejsze. Pierwszy moment 
to praca nad modelem (ciało własne lub obce). 
Traktując go bardzo przedmiotowo (konkretnie, 
jak plastelinę) dosłownie rzeźbisz w nim lub, za 
pomocą słownych komend, sterujesz, jak wyso-
kiej klasy robotem. Drugi etap to postprodukcja, 
w której górę bierze fantazja – czasami tempero-
wana przez niedostatek edytorskich umiejętno-
ści – i w której dzięki nieograniczonym możliwo-
ściom komputera można… dosłownie wszystko. 
Etap finałowy, tzn. ostateczna akceptacja formy 
i treści oraz przyjemne męki barwnej korekty, 
to oczywiście również bardzo ekscytujące do-
znania.

Na zdecydowanej większości moich obrazków 
straszę i  zachwycam ja sam. Autoportret był, 
jest i prawdopodobnie będzie ulubioną formą 
mojej ekspresji. Niestety muszę rozczarować 
tych, którzy spodziewają się, że źródło owego 
zafascynowania osobistym, skądinąd niezbyt  
fascynującym, ciałem zakorzenione jest w  ja-
kiejś głębszej idei. Nie ma drugiego dna, nie 
ma rozdwojenia jaźni, nie ma prób wypędza-
nia tkwiących we mnie demonów, nie ma na-
wet narcyzmu, bo ilekroć oglądam się w lustrze 
śmieję się lub smucę… Jedynym i  niepodwa-

żalnym powodem mojego zaangażowania się 
w autoportret jest… pragmatyzm. Na początku 
byłem dla swojej fotografii doświadczalnym po-
ligonem, do dzisiaj jestem dla siebie najlepszym 
modelem: niebywale dyspozycyjnym, wzorcowo 
tanim, cudownie niegrymaszącym, zbieżnie ze 
mną kreatywnym, nieoponującym nawet w ob-
liczu najbardziej zwariowanych pomysłów. Za-
lety można mnożyć… Ostatnio coraz częściej 
zamieniam autoportret na portret, jak to się 
mówi – zacząłem wychodzić do ludzi. Oczywi-
ście i tutaj staram się udziwniać i odbiegać od 
standardów, ku mojemu niezadowoleniu za-
uważyłem jednak, że w przypadku pracy nad 
„ciałem obcym” znacznie obniża mi się poziom 
surrealizmu i wariactwa w kreowaniu, a fantazję 
trzymam jakby na krótszym łańcuchu. Być może 
nabędę w przyszłości więcej odwagi i nieskrę-
powania w stosunku do innych,  na razie jednak 
nic nie sprawia mi równie wiele przyjemności, 
co twórcze „wygibasy” mojego modela przed 
obiektywem mojego fotografa.

Autoportretowanie polecam każdemu. Po 
pierwsze: ze względu na tkwiący w tej dziedzi-
nie  fotografii niesamowity potencjał edukacyjny 
(całą techniczną wiedzę robienia zdjęć w studiu 
posiadłem robiąc autoportrety). Jestem przeko-
nany, że to doskonały pomysł na wykształcenie 
i utrwalenie w sobie zachowań niezbędnych do 
poprawnego wykonania portretu. Wprawdzie 
uważam, że ten ostatni jest sztuką trudniejszą 
od autoportretu, niemniej jednak nawyki wy-
robione podczas fotografowania siebie (w tym 
opanowanie sprzętu, ustawienia świateł, spo-
soby kadrowania, etc.) pozwalają na wystar-
towanie w  ‘poważnej’ fotografii portretowej 
z wyższego poziomu. Po drugie: nie bez zna-
czenia jest tutaj aspekt bardzo dobrej zabawy. 
Przebieranie się (mogę np. założyć spódniczkę 
i nie być posądzonym o dewiacje, bo to przecież 
dla „sztuki”), granie dowolnego kogoś, robienie 
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z siebie brzydala, poprawianie lub karykatural-
ne wyolbrzymianie defektów własnej urody, czy 
– dajmy na to – sprawdzanie, jak wyglądałbym 
bez włosów (a  jeszcze lepiej z  włosami), albo 
z czterema nogami, w tym dwie na plecach  – to 
działania bardzo relaksujące, a będących tego 
efektem radochy i odprężenia nie da się prze-
cenić.  W końcu, po trzecie: autoportrety bardzo 
skutecznie pozwalają na stworzenie dystansu 
do samego siebie.

I jeszcze mały praktyczny załącznik do powyż-
szego zagadnienia: z technicznego punktu wi-
dzenia fotografia autoportretowa jest tylko 
odrobinę droższa od fotografii portretowej. 
Niezbędny będzie statyw, pilot do wyzwalania 
migawki (korzystanie z samowyzwalacza jest na 
dłuższą metę męcząco-irytujące) i lustro tuż za 
aparatem lub – to wygodniejszy i bardziej uży-
teczny wariant – podpięty do aparatu monitor 
podglądowy, na którym możemy podejrzeć sie-
bie przed zrobieniem zdjęcia, a po wyzwoleniu 
migawki obejrzeć rezultat.

Nie czuję się na siłach, by radzić tym, którzy już 
zaczęli fotografować, bo taki ze mnie fotogra-
ficzny guru, jak z Andrzeja Gołoty pływak syn-
chroniczny. Mógłbym najwyżej dać pół lekcji 

z obróbki… Za to tych, którzy dopiero noszą się 
z zamiarem rozpoczęcia ZABAWY w fotografię 
kreatywną, gorąco zachęcam do tego, żeby pie-
lęgnowali i nigdy nie zatracili wynikających z owej 
zabawy radości, podniecenia, euforii i satysfak-
cji. Oglądajcie dużo dobrych zdjęć, szukajcie na-
tchnienia i inspiracji u innych, ale nie naśladuj-
cie. W odnajdywaniu własnego stylu nie bójcie 
się eksperymentów, nie unikajcie zwariowanych 
pomysłów i pamiętajcie, że absurd nie gryzie, 
a egzaltowana powaga najczęściej rozśmiesza. 
Nie bądźcie jak dwunożna kserokopiarka i nie 
powielajcie po tysiąckroć skopiowanych pomy-
słów. Jak już chcecie „zrobić” kolejną Damę z ła-
siczką, to niech to chociaż facet będzie i niech 
wisi, a nie siedzi, a zamiast łasicy, żeby to cho-
ciaż monitor z  łasicą był… Kupcie sobie praw-
dziwy aparat (nie musi być drogi, ważne, żeby 
pozwalał Wam na autonomiczne podejmowa-
nie decyzji), odpalcie wyobraźnię i róbcie dużo 
zdjęć. Przednio się bawiąc dużo ćwiczcie, uczcie 
się na własnych błędach i koniecznie pokazujcie 
efekty swoich działań tak zwanemu szerokiemu 
odbiorcy (rodzinie nie, bo zawsze powiedzą, że 
wyszło świetnie), żeby probierzem różnej maści 
lajków zorientować się w słuszności obranego 
kierunku. I nie zapominajcie o autoportretach. 
Powodzenia!
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No21
rozstrzygnięcie 
Konkursu na 
autoportret

Konkurs na Autoportret • edycja 17

Dziękujemy za wszystkie nadesłane 
autoportrety. Spośród wielu zgłoszonych 
zdjęć wybraliśmy te trzy, które najwyżej 
ocenili redaktorzy PokochajFotografie.pl 
Gratulujemy i czekamy na kolejne prace!

Na zgłoszenia do 22 edycji konkursu na 
autoportret czekamy do 31 lipca 2016

GRAND PRIX zdobyła 

Justyna Walichniewicz

Konkurs na Autoportret • edycja 21

www.pokochajfotografie.pl
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wyróżnienie 

Eugeniusz Nurzyński

wyróżnienie 

Malwina Walczak
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ARKADIUSZ KIKULSKI

Mam 41 lat, prowadzę zwyczajne życie, mieszkając  
w małej miejscowości pod Grudziądzem. Na co dzień 
pracuję w grudziądzkim hospicjum. 

Moje pierwsze kroki w  świecie fotografii postawi-
łem kilka lat temu. Kupując pierwszą lustrzankę by-
łem przekonany, że od razu będę robił przynajmniej 
dobre zdjęcia. Szybko okazało się jednak, że robię 
„pstryki z biodra”.  Musiało upłynąć wiele czasu, abym 
zrozumiał, że nie wystarczy mieć dobry aparat; trzeba 
włożyć wiele pracy, aby osiągać dobre rezultaty w fo-
tografowaniu.
Jestem samoukiem. Aby rozwinąć swój warsztat fo-
tograficzny zacząłem publikować swoje zdjęcia na 
portalach fotograficznych. Początki były trudne. By-
wało tak, że nie zostawiono na moich pracach suchej 
nitki. Ale ja byłem cierpliwy, przyjmowałem „na klatę” 
wszystkie uwagi oraz konstruktywną krytykę  i wycią-
gałem wnioski. Po jakimś czasie zauważyłem, że to 
przynosi pożądane efekty. 
Fotografia jest nieodłączną częścią mojego życia, 
poświęcam jej wiele czasu, energii i  uwagi. Poprzez 
„smakowanie” różnych dziedzin, technik i  stylów fo-
tografii, staram się pokazać innym świat oczyma mo-
jej wyobraźni…  W fotografowaniu największą radość 

Fot. Justyna Matczak Kubasiewicz
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Portfolio • Arkadiusz Kikulski

daje mi możliwość wyrażania siebie, pokazania swojej 
wrażliwości i kreatywności. Ja bywam małomówny i to 
właśnie fotografie powiedzą o mnie więcej niż ja sam. 
Moje pierwsze foto manipulacje  powstały trzy lata 
temu. Iskrą zapalną były prace Roberta Fabroo, który 
tworzy w  moim klimacie. Postanowiłem spróbować. 
Inspirowałem się zarówno pracami innych autorów, 
jak i własnymi snami, które są dobrym materiałem do 
tworzenia i  wyrażania siebie. Myślę, że duży wpływ 
twórczy ma moja praca zawodowa, a  także muzyka 
i wyobraźnia. 

W MOICH FOTO-
MANIPULACJACH 
CZĘSTYM MOTYWEM 
SĄ PTAKI. DLA MNIE 
PTAKI SYMBOLIZUJĄ 
WOLNOŚĆ I SWOBODĘ 
MYŚLI. 
Osoby, które oglądają moje prace, odbierają je w róż-
norodny sposób. Dla  niektórych dana fotografia jest 
przygnębiająca, a dla innych wręcz odwrotnie. Celo-
wo podczas swoich wystaw nie nadaję zdjęciom tytu-
łów, chciałbym pozostawić odbiorcy ich interpretację.  
Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę fotogra-
ficzną,  zachęciłbym do podążania swoją drogą, szu-
kania własnej wrażliwości fotograficznej.  Z własnego 
doświadczenia wiem, że na pewno przyda się pod-
glądanie prac innych autorów i czytanie książek. Wy-
trwałość, pokora oraz przyjmowanie konstruktywnej 
krytyki pozwoli odnaleźć swoją ścieżkę. 
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W fotografii pociąga mnie człowiek
Sara Marondel

JAKUB

MICHALEC
SWOJĄ PRZYGODĘ Z FOTOGRAFIĄ ZACZĄ-
ŁEM, TAK JAK WIELE INNYCH OSÓB, JESZCZE 
W DZIECIŃSTWIE (WSZYSCY TAK  TWIERDZĄ, 
ALE CO MAM POCZĄĆ, SKORO TO PRAW-
DA…) DO DZIŚ PAMIĘTAM JAK INTRYGOWA-
ŁO MNIE ZDJĘCIE NA  INSTRUKCJI OBSŁUGI  
ZENITA MOJEGO TATY, KTÓRY BYŁ MOIM 
PIERWSZYM NAUCZYCIELEM. 

jakubmichalec.blogspot.com
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Dość szybko „zaskoczyłem” – po naukach, któ-
re dostawałem od rodzica, zaczęło się pod-
kradanie aparatu. To były całkiem inne czasy; 
sporo zdjęć robiliśmy na slajdach, naświe-
tlone lądowały w kopercie i były wysłane do 
wywoływania do jakiegoś dużego miasta, nie 
pamiętam już gdzie. Porównując to z szybko-
ścią, jaką teraz mamy do dyspozycji, czuję się, 
jakbym zaczynał naukę w prehistorii. Nie omi-
nęła mnie oczywiście fotografia czarno-biała 
czy przerabianie kuchni na ciemnię. Tak to już 
chyba jest, że dzieciństwo wspomina się naj-
lepiej… Zdjęcia robiłem mniej więcej do czasu 
nauki w liceum, wtedy zaczęła się dość długa 
przerwa. Może to brzmieć banalnie, ale inspi-
racją do ponownego zajęcia się fotografią było 
dla mnie obejrzenie filmu pt. „Powrót”, w któ-
rym pod koniec pokazywane są zdjęcia wyko-
nane przez jednego z synów towarzyszących 
ojcu w przygodzie i podróży. Wróciłem więc 
do tematu, kupując jakąś prostą cyfrę. Potem 
sięgałem po sprzęt coraz wyżej i wyżej, lecz 
zdecydowanie do tzw. sprzętowców się nie 
zaliczam. Do analogu wróciłem stosunkowo 
niedawno, zafascynował mnie średni format. 
Od około roku naprawiam pryzmat, a w  lo-
dówce czeka sporo filmów do wywołania. W 
międzyczasie studiowałem w Warszawie i tam 
zmieniłem znacznie swój punkt widzenia, skrę-
ciłem w stronę sztuki. Przekaz stał się zdecy-
dowanie ważniejszy od formy. Obecnie apa-
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rat towarzyszy mi codziennie, nie potrafiłbym 
chyba funkcjonować bez pewności, że zawszę 
mogę zrobić zdjęcie. Owszem, mamy telefony 
komórkowe, robię nimi również zdjęcia, ale 
tylko do publikacji na Instagramie. Odczuwam 
jakiś wewnętrzny podział; gdy coś dostrzegam, 
to wiem także, czym wykonać  zdjęcie i gdzie 
je zamieścić. 

Niestety na co dzień nie utrzymuję się z  fo-
tografii, ale jestem wciąż blisko – zajmuję się 
poligrafią. Mój fotograficzny rozwój polega 
na tym, że codziennie staram się zrobić choć-
by jedno poprawne zdjęcie, czyli jest to nie-
ustanny trening. Inspirację czerpię głównie 
z  codzienności; dużo obserwuję, patrzę na 
świat już jakby pod kątem zdjęć. Dużo czer-
pię też z filmów czy literatury, lecz to nie są 
odwzorowania, tylko myśli, które pojawiają się 
w trakcie. Zapisuję  je w notesie i staram się 
jak najszybciej wykonać. Jeszcze kilka pomy-
słów mam do realizacji – czas mnie nie goni, 
wiem, że to zrobię, więc nie mam żadnego 
poczucia marnowania szans czy pomysłów. 

W fotografii pociąga mnie człowiek, lecz nie 
skupiam się bezpośrednio na nim, bardziej 
na śladach jego obecności. Interesuje mnie 
też jego wewnętrzna samotność. Dużo uwa-
gi zwracam na rozpad: czy to jednostki, czy 
miejsca. Zawsze wracam do człowieka i  jego 
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miejsca w świecie, co z nim robi, w jaki spo-
sób z niego korzysta. Największą satysfakcję 
daje mi czas od momentu zrobienia zdjęcia do 
zgrania go na dysk i rozpoczęcia postproduk-
cji. Lubię to uczucie, kiedy wiem, że na karcie 
pamięci czeka na mnie coś wyjątkowego.

Kiedyś usłyszałem stwierdzenie, że codziennie 
w internecie ląduje liczba zdjęć przewyższają-
ca liczebność populacji ludzkiej. Nie wiem ile 
w tym prawdy, ale jestem w stanie w to uwie-
rzyć. Zaistnienie w obecnych czasach wiążę 
się z ciężką pracą i talentem, ale najważniej-
sze jest to, czy fotografię się czuje, czy ma się 
wrażenie, że to część osobowości, bez której 
nie bylibyśmy takim samym człowiekiem jakim 
jesteśmy. Jeśli to tak wygląda, to  moim zda-
niem jest to duży krok do przodu. Moją radą 
dla wszystkich, którzy chcą robić zdjęcia jest 
przede wszystkim być cierpliwym. Jak pokazu-
je mój przykład: mam 34 lata, a jakieś owoce 
swojej pasji zaczynam zbierać dopiero teraz.  
I na koniec chyba najważniejsze, nie jest to na 
pewno moja teoria, ale ja również uważam, 
że najlepszym podręcznikiem jest instrukcja 
obsługi aparatu. Trzeba robić zdjęcia, oglądać 
zdjęcia, chodzić na wystawy, starać się pozna-
wać zdanie o swoich pracach podczas rozmów 
z innymi osobami, które również się tym zaj-
mują. Życzę sukcesów wszystkim, którzy na 
nie czekają.
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PORTFOLIO

Light At Night 
Jestem niedoszłym przyszłym doktorem chemii. Od roku na co 
dzień zajmuję się moją działalnością fotograficzną pod marką 
Light At Night oraz prowadzeniem portalu NowaWarszawa.pl, 
w którym jestem zastępcą redaktora naczelnego. 

Kuba Jurkowski

www.kubajurkowski.com
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Moja droga do fotografii była trochę nietypowa – zdję-
cia zacząłem robić wtedy, gdy zdecydowałem się kupić 
teleskop. Był to klasyczny reflektor Newtona 150/750 
mm, do którego mogłem podłączyć – przez adapter 
– pożyczoną początkowo lustrzankę. Był to zdecy-
dowanie skok na głęboką wodę. Już sama praca ze 
100% manualnym obiektywem, jakim jest teleskop, 
była od początku niezłym wyzwaniem. Na szczęście 
z mojego naukowego wykształcenia wyniosłem umie-
jętności zdobywania wiedzy i samokształcenia, dzięki 
czemu dość szybko czyniłem postępy. Astrofotogra-
fia pozwoliła mi poznać podstawowe zasady działania 
aparatu fotograficznego i wymusiła zdobycie umiejęt-
ności kontroli wszystkich parametrów. Dodatkowo po-
szerzałem wiedzę na temat rejestracji i przetwarzania 
obrazu przez matryce cyfrowe, co bardzo mi się przy-
dało w późniejszej pracy. W mojej początkowej edu-
kacji nieoceniony był internet i masa poradników na 
różnorakich stronach. Obecnie rozwijam się poprzez 
ciągłą praktykę, słuchanie konstruktywnej krytyki, 
bardzo krytyczne podejście do swoich prac oraz pró-
bowanie nowych rzeczy, często wykraczających poza 
moją strefę komfortu. 

Sporo inspiracji czerpię z  filmów i  literatury, głów-
nie sci-fi oraz fantasy. Dużo nowych pomysłów rodzi 
się podczas przeglądania zdjęć, które już zrobiłem, 
ale którym czegoś brakowało. Dzięki temu wiem, co 
w takiej kompozycji wzmocnić, czego się pozbyć i za 
czym muszę jeszcze pochodzić. Staram się chłonąć 
możliwie jak najwięcej prac autorów z całego świata. 
Oglądam świetne zdjęcia z elementami, które potem 
staram się wykorzystać w moich fotografiach. 

W fotografii ważny jest dla mnie cały proces, od mo-
mentu wyboru lokalizacji, przez prewizualizację tego, 
co chciałbym otrzymać jako efekt końcowy, do chwili 
wciśnięcia spustu migawki. Ale nic nie jest w stanie 
przebić tego uczucia, gdy już wiem, że uda mi się za-
rejestrować to, co zaplanowałem. Dzieje się tak np. 
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gdy dopisała pogoda, albo moje wyliczenia miejsca, 
gdzie wschodzi księżyc, były trafne i właśnie zaczyna 
się wyłaniać zza upatrzonego budynku. W takich chwi-
lach lubię skupić się wyłącznie na zdjęciach i otocze-
niu, odrywając się od myślenia o codzienności. 

Moim zdaniem współczesne czasy bardzo sprzyja-
ją rozpoczęciu przygody z fotografią. Nawet aparaty 
w  smartfonach pozwalają zrobić bardzo efektowne 
zdjęcia. Cyfrowa fotografia daje nam możliwości przy-
spieszonej nauki. Dzięki niemal zerowym kosztom po-
szczególnych zdjęć możemy wykonywać ogromne ich 
ilości i na bieżąco je weryfikować, ucząc się, co można 
jeszcze w nich poprawić. Po pewnym czasie będziemy 
mogli wykonywać coraz mniej zdjęć, osiągając więcej 
fotografii wartych zachowania. Dzięki skróceniu czasu 
od wykonania zdjęcia do ostatecznego efektu na ekra-
nie komputera lub nawet wydruku, szybko zobaczymy 
to, co udało nam się zarejestrować i możemy wycią-
gnąć wnioski. Bogatsi o to doświadczenie możemy po-
nownie podejść do danego zdjęcia tak, żeby uzyskać 
bardziej zadowalające rezultaty. Powszechny dostęp 
do informacji pozwala dodatkowo przyspieszyć pro-
ces nauki, ogromna rzesza fotografów dzieli się wiedzą 
na swoich blogach i kanałach na youtube; przy odro-
binie wysiłku można w krótkim czasie przyjąć więcej 
informacji, niż ktokolwiek jest w stanie przetrawić. Jest 
to wiedza dotycząca zarówno aspektów technicznych, 
jak również artystycznych i biznesowych. 

Internet oferuje również możliwości prezentowania 
swoich prac szerszemu gronu odbiorców, co pozwala 
zweryfikować swoje postępy. Warto przy tym zwracać 
szczególną uwagę na krytyczne komentarze, a z grub-
sza ignorować pochwały znajomych, które niewiele 
wnoszą, a często prowadzą do powielania złych sche-
matów. Z drugiej strony bardzo ważne jest znalezienie 
w fotografii tego, co najbardziej nas cieszy i rozwijanie 
konkretnego stylu/techniki, pomimo krytyków posia-
dających totalnie odmienne zdanie, na których zawsze 
można trafić w internecie. 

portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 165



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 167



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 169



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 171



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 173



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 175



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 177



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 179



portfolio • Kuba JurkowskiPokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 181



NA CO DZIEŃ SZEF ZESPOŁU GRAFIKÓW W JEDNEJ  
Z WARSZAWSKICH FIRM IT. POZA TYM FOTOGRAF, 

KALIGRAF, MIŁOŚNIK GIER PRZYGODOWYCH  
I KOLEKCJONER MATCHBOXÓW.

MICHAŁ POLAK
—
fotografii trzeba
uczyć się cały czas

www.mikepolak.com

Pomysły na zdjęcia 
czasami przychodzą 
zupełnie spontanicznie
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Fotografii uczyłem się przede wszystkim sam, 
robiąc mnóstwo zdjęć i próbując odnaleźć ulu-
bione tematy oraz stylistykę. Pasję odziedziczy-
łem pewnie w genach, po ojcu. Potrafił uchwycić 
te najważniejsze emocje na zdjęciach, a nie było 
to kiedyś przecież tak łatwe jak dzisiaj. Zosta-
wił mi też sporo starych podręczników, z któ-
rych wyciągnąłem wiele teorii odnośnie choć-
by kompozycji obrazu czy ekspozycji. Oprócz 
prac taty, od początku moją uwagę przyciągały 
prace zagranicznych fotografów. Istotne wska-
zówki i trafne komentarze znalazłem na forum 
fremiranda.com. Poznałem tam wielu doświad-
czonych ludzi, którzy nauczyli mnie, że oczywi-
ście warto mieć solidną wiedzę techniczną, ale 
najważniejsze jest to, że fotografią można się 
bawić, można pokazać świat swoimi oczyma. 
Zacząłem wrzucać zdjęcia na flickr i  jednocze-
śnie obserwować innych, którzy byli dla mnie 
w tamtym czasie autorytetami. Nie chciałem ich 
naśladować, potrzebowałem inspiracji i podpo-
wiedzi, żeby wyrobić swój unikalny styl. Ekspe-
rymentowałem, obserwowałem. W zasadzie do 
dziś to robię. 

Pomysły na zdjęcia czasami przychodzą zupeł-
nie spontanicznie. Słucham jakiejś nowej pio-
senki lub płyty, biorę aparat i ruszam w plener, 
bo mam jakąś wizję i pomysł. Staram się rów-
nież na bieżąco śledzić aktualne sesje zdjęcio-
we z różnych magazynów i portali. Szczególnie 
lubię prace amerykańskich portrecistów, którzy 
pracują z gwiazdami, jak np. Peggy Sirota, Ben 

Watts, Norman Jean Roy. Jeśli chodzi o  foto-
grafów mody to bardzo podobają mi się prace 
takich fotografów jak Mikael Jansson, Alexi Lu-
bomirski, Mario Testino. Mimo wszystko jednak 
najlepszą inspirację stanowi to, co nas otacza. 
Czy będzie to promień słońca odbity od wie-
żowca, czy piękny kolor nieba dający modelce 
pastelowe światło i kolory.

Największą przyjemność w fotografowaniu daje 
mi wolność, jaką jest dla mnie robienie zdjęć. 
Kiedy biorę aparat i idę robić zdjęcia mam wra-
żenie, że wszystkie problemy dnia codzienne-
go zostają gdzieś w  tyle, a  ja mogę aparatem 
uchwycić świat w taki sposób, jaki tylko sobie 
wymarzę. Poza tym dzięki fotografii zacząłem 
zupełnie inaczej postrzegać otoczenie, pozna-
łem wielu ludzi i mogłem odwiedzić wiele cieka-
wych miejsc.

Osobom, które dopiero zaczynają przygodę 
z  fotografią poradziłbym, żeby nie zrażały się, 
jeśli nie uda im się od razu zrobić wymarzonego 
zdjęcia, ani wtedy, kiedy ktoś negatywnie sko-
mentuje ich prace. Na początku drogi fotogra-
ficznej nie trzeba mieć super aparatu z drogim 
obiektywem. Oczywiście jest to ułatwienie, ale 
świetne zdjęcia można zrobić nawet telefonem. 
Wystarczy chcieć i  próbować. Moim zdaniem 
fotografii trzeba uczyć się cały czas. Próbować 
różnych technik i  przede wszystkim robić jak 
najwięcej zdjęć.
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www.tamaramerino.com

Z przyjemnością prezentujemy Tammy Merino  i Yael Martineza 
- tegorocznych laureatów stypendium dla młodych fotografów, 
umożliwiającego udział w warsztatach Ernesto Bazana. Spośród 
kandydatów w wieku do 35 lat, którzy zgłosili swój materiał w od-
powiedzi na konkurs, wybranych zostało 2 laureatów, którzy 
zyskali uznanie jury w składzie: Ernesto Bazan, Chad Anderson, 
Frank Baudino, Kevin Sweeney, Sandra Pereznieto i Tomasz To-
maszewski. Przedstawiamy wybrane prace zwycięzców, a w na-
stępnym numerze PokochajFotografie.pl zapraszamy do lektury 
wywiadu z Ernesto Bazanem. 

Niezależna fotografka dokumentalna. Urodziła się i wy-
chowała w Kolumbii, jej mama jest Niemką, a ojciec po-
chodzi z Chile. Jak mówi o sobie: serce ma kolumbijskie, 
krew chilijsko-niemiecką, a jej dusza należy do każdego 
zakątka na świecie. Uwielbia podróżować, zagłębiać się 
w  innej kulturze, odkrywać i  stawać się częścią miast, 
które odwiedza, czując się jak w domu u każdej rodziny, 
z którą spędza czas. 

Tammy Merino 
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Niezależny fotograf, pochodzący z Meksyku. Studiował fo-
tografię, uczestniczył w różnych warsztatach, stypendy-
sta m.in. Eugene Smith Grant; ma na swoim koncie udział 
w wystawach zbiorowych w krajach Ameryki Północnej 
i Południowej oraz w Europie, a także nagrody kilku kon-
kursów fotograficznych.  

Yael Martinez
www.yaelmartinez.com
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FOTOGR AFIA PORTRETOWA I  FA SHION

Mam 25 lat, mieszkam w Tarnowskich Górach. 
Fotografia to moje hobby, które narodziło się oko-
ło 2010 roku. Od tamtej chwili staram się nie zba-
czać z kursu i doskonalić się w tej dziedzinie. Na-
leżę do Tarnogórskiej Grupy Fotograficznej, biorę 
udział w spotkaniach, plenerach, warsztatach. Na 
co dzień pracuję w rodzinnej firmie optycznej.

www.facebook.com
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Zaczynałam jako samouk, metodą 
prób i błędów doskonaliłam swój 
warsztat. Dużo wiedzy przyswo-
iłam z portali fotograficznych, 

a dzięki publikacji zdjęć na różnych forach 
dostrzegałam jakie błędy popełniam i sta-
ram się ich już więcej nie popełniać. Po 
skończeniu szkoły średniej postanowiłam 
pójść do policealnej szkoły fotograficznej 
w Katowicach. Przez dwa lata przyswoiłam 
dużą dawkę wiedzy, poznałam fotografię 
analogową, uczestniczyłam w różnych ple-
nerach,warsztatach, spotkaniach ze znany-
mi osobami związanymi z fotografią. Nie 
uważam, że o fotografii wiem już wszystko. 
Nadal poszerzam swoją wiedzę, wymie-
niam się poglądami z innymi fotografami, 
cały czas dowiaduję się czegoś nowego.

Poszukując własnego sposobu na fotografo-
wanie, próbowałam wszystkiego. Najwięcej 
przyjemności daje mi jednak uwiecznianie 

tego, czego z pozoru nie widać. Stąd pomysł 
na zdjęcia motyli, owadów i roślin oraz 
drobnych detali z ich świata. Pomysły na 
zdjęcia rodzą się spontanicznie, fotografuję 
to, co przykuje moje spojrzenie. Najczęściej 
wychodzę z zamiarem zrobienia konkret-
nych zdjęć, a wracam do domu z czymś 
zupełnie innym. Inspiruje mnie sama na-
tura, nie jest w żaden sposób pozowana ani 
sztucznie upiększana. Zatrzymuję w ka-
drze jej piękno, naturalność, a czasem na-
wet zachwycającą brzydotę. Inspirują mnie 
również prace innych fotografów, najczę-
ściej te przeglądane na forach i portalach 
fotograficznych oraz bardziej już znanych 
osób, m.in. mojej ulubionej fotograf Magda-
leny Wasiczek.

 Największą przyjemność w fotografowa-
niu sprawia mi to, że w wolnej chwili mogę 
wyjechać poza miasto, w odludne miejsce 
i po prostu robić to, co lubię – fotografować. 

Przy robieniu zdjęć motyli i owadów trzeba 
uważać na każdy krok, powoli i jak najciszej 
się poruszać, aby nie spłoszyć fotografowa-
nego modela. Dzięki temu człowiek niesa-
mowicie się wycisza, a w takiej ciszy i spo-
koju również odpoczywa.

 Fotografia makro jest sporym wyzwaniem 
zarówno dla amatorów, jak i profesjonali-
stów. Ze wszystkich dziedzin fotografii to 
właśnie makro wymaga najwięcej cierpliwo-
ści. Przede wszystkim musimy zdecydować 
się na ręczne ustawianie ostrości oraz tryb 
manualny aparatu. Ważne jest, aby przysło-
na była jak najbardziej otwarta. Daje nam 
to nie tylko więcej światła, ale też mniejszą 
głębię ostrości, co w fotografii makro jest jak 
najbardziej wskazane. Fotografując na łonie 
natury głównie motyle i owady, najlepiej na 
zdjęcia wybrać się wczesnym rankiem lub 
tuż przed zachodem słońca. Dla śpiochów 
nie będzie to dobra wiadomość – najlepsze 

zdjęcia wychodzą o świcie. Motyle i owady, 
jeszcze na wpół śpiące, skąpane w porannej 
rosie i oblane miękkim światłem wschodzą-
cego słońca, są dużo bardziej przyjazne niż 
w ciągu dnia, kiedy pełne energii stają się 
po prostu płochliwe.

Zaczynając przygodę z fotografią dobrze 
jest spróbować wszystkiego, ale ostatecznie 
zdecydować się na to, w czym czujemy się 
najlepiej. Trzeba robić dużo zdjęć, nie zra-
żając się tym, że coś nie wychodzi lub ko-
muś się one nie podobają. Nie każdego da 
się zadowolić, ale przede wszystkim to nam 
fotografowanie ma sprawiać przyjemność. 
Warto oglądać zdjęcia innych fotografów, 
na forach, portalach społecznościowych, 
szukać inspiracji, ciekawych kadrów, ale 
nie kopiować – w każdym zdjęciu musi być 
jakaś cząstka nas samych.
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New York
miasto, które nigdy nie śpi

Ulice pełne różnorodnych twarzy,  sporych rozmiarów samochodów 
oraz żółtych taksówek; kolorowe parki i place zabaw, w których tętni 
życie; strzeliste wieżowce, których ostatnie piętro trudno dostrzec 
nie zadzierając wysoko głowy;  wielopiętrowe sklepy, z całym teatrem 
wokół dostawy do przymiarki jednej pary butów, i te małe, na każ-
dym rogu osiedlowej ulicy; dzielnice tak odmienne jedna od drugiej, 
będące domem dla różnych narodowości… Nowy Jork – miasto o tak 
wielu obliczach, że 10 dni to wciąż mało na ich poznanie. Przebyliśmy 
dziesiątki kilometrów, żeby je bliżej poznać i utrwalić na fotografii to, co 
najbardziej nas zadziwiało. Pod okiem Tomasza Tomaszewskiego, który 
każdego ranka poddawał analizie przyniesione zdjęcia, tworzyliśmy 
kolejne, które ułożyły się w nasz obraz tego zadziwiającego miasta.

Przedstawiamy wybrane zdjęcia 
uczestników warsztatów reportażu  
z Tomaszem Tomaszewskim 
30 kwietnia – 10 maja 2016 

www.pokochajfotografie.pl
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Marcin Górzyński
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Wit Kulczycki
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Adrianna Lipiec-Lenc
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Olgierd de Mehlem
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Marzena Safader
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Jim Stevenson
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PokochajFotografie.pl • numer 23 | 2016 283



warsztaty • fot. Adam Zdebel

Adam Zdebel
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Dziękujemy i zapraszamy 
na kolejne warsztaty

www.pokochajfotografie.pl
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THE ARCTIC LIGHT
NORWEGIA / LOFOTY

w poszukiwaniu zórz polarnych

Lofoty dostarczyły nam ogromu wrażeń. Piękne ośnieżone 
szczyty, zmieniająca się co chwilę pogoda, od deszczowego 

powitania, przez pochmurne i zamglone krajobrazy po chwili od-
słaniające na niebie piękny błękit i urocze chmurki, aż po prze-
piękną w ostatnich 2 dniach aurę. I ta zorza! Zarówno pierwsze 

z nią spotkanie, na pięknej plaży, przy towarzyszących okrzykach 
radości, jak i to ostatnie, wieczór przed odlotem do domu, zosta-

ną w pamięci na długo. Ależ to był spektakl!

Przedstawiamy wybrane zdjęcia uczestników  
warsztatów pejzażu z Pawłem Klareckim 

14-21 marca 2016 

www.pokochajfotografie.pl
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Podziękowania za wsparcie sprzętowe dla
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 Irena Walania
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Dziękujemy i zapraszamy 
na kolejne warsztaty

www.pokochajfotografie.pl
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prenumeruj
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