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Bardzo cieszy mnie każde kolejne spotkanie z Wami, 
także to wirtualne, za pośrednictwem magazynu Poko-
chajFotografie.pl. Uwielbiam ten moment, kiedy mogę 
oddać w Wasze ręce kolejną dawkę inspiracji i zdjęć. Wy-
dawanie magazynu wymaga sporo pracy i dużej dawki 
motywacji z naszej, redakcyjnej strony, ale też opiera się 
na Waszych osiągnięciach i na tym, co chcecie zaprezen-
tować innym pasjonatom fotografii.

Jak napisałem, magazyn traktuję jako pewnego rodzaju 
spotkanie z Wami. Dlatego tak dużo satysfakcji daje mi 
odzew z Waszej strony – czy to zgłoszenia do publikacji, 
czy też Wasz liczny udział w dwudziestu już edycjach 
konkursu na autoportret. Ależ ten czas zleciał! Konkurs 
bez nagród, a każda z tych dwudziestu edycji zaskaku-
jąca tak wysokim poziomem! Z okazji tego jubileuszu, 
zebraliśmy w jednym miejscu dotychczasowych zwycięz-
ców. To jak archeologia obrazu – zapraszam do wspólnej 
wędrówki.

Ten konkurs daje nam także możliwość poznać Was – 
naszych wiernych Czytelników. Uzależniłem się od tych 
autoportretów i bardzo je lubię, dlatego ogłaszam 21 
edycję konkursu!

Jak zwykle, czekam na dalszy Wasz udział w tworzeniu 
magazynu. Zgłaszajcie swoje portfolia, a także innych 
fotografów czy projekty, które Waszym zdaniem warte 
są szerszej promocji.

A teraz zapraszam – częstujcie się do woli!

Michał Mrozek 
pomysłodawca i redaktor naczelny

PokochajFotografie.pl Nr 22 
Emisja: styczeń 2016
 
Pomysłodawca i redaktor naczelny
Michał Mrozek

Redakcja tekstów
Liliana Haduch

Autorzy:
Krzysztof Bednarski
Tatiana Hajduk
Bartosz Malak
Izabela Nowakowska
Andrzej Pilewski
Małgorzata Sajur
Kuba Sobczyk
Bartosz Stróżyński
Rafal Wojcicki

Opracowanie graficzne i skład:
Michał Mrozek

Zdjęcie na okładce:
Krzysztof Bednarski 
FREE THE NIPPLE

Wydawca:
PokochajFotografie.pl
44-100 Gliwice
Zwycięstwa 12
redakcja@pokochajfotografie.pl
ISSN: 2080-3575
© 2016 PokochajFotografie.pl
Wszelkie prawa do fotografii publikowanych w PokochajFotografie.pl są własnością 
ich autorów. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie zabronione.

productie-
internet & marketing

http://pokochajfotografie.pl/


Tatiana Hajduk 
portfolio 46

Warsztaty w Marrakeszu 
z Marcinem Kydryńskim 242

Kuba Sobczyk 
portfolio 110 Warsztaty na Malcie 

z Michałem Mrozkiem 268

Andrzej Pilewski 
portfolio 128

Krzysztof Bednarski 
Free the Nipple 26

Małgorzata Sajur 
portfolio 160

Bartosz Malak 
portfolio 222Konkurs na autoportret 

edycja 20 68

Warsztaty w Wilnie 
z T.Tomaszewskim i E.Bazanem 286

6 FotoArtFestival 
relacja 310

Izabela Nowakowska 
portfolio 182

Rafal Wojcicki 
portfolio 202

Bartosz Stróżyński 
portfolio 6

PokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 5



Bartosz Stróżyński

Z wykształcenia finansista, z zamiło-
wania fotograf podwodny, fotograf 
przyrody, kompozytor, autor tek-
stów, producent klipów muzycznych 
oraz projektów multimedialnych. Au-
tor książki pt. „AntArktyka. Podwodne 
zauroczenie” wydanej przez National 
Geographic w 2014 roku.

Nagradzany w wielu prestiżowych 
konkursach fotograficznych, między 
innymi w International Photography 
Awards, Por el Planeta Competition, 
European Wildlife Photographer of 
the Year i Wielkim Konkursie Fotogra-
ficznym National Geographic.

Uczestnik licznych wypraw foto-
graficznych, między innymi Elysium 
– Shackleton’s Antarctic Visual Epic. 
Zafascynowany Arktyką i Antarktyką. 
Specjalizuje się w fotografii zimowej, 
fotografii wodnych ssaków, fotografii 
podwodnej krokodyli oraz fotografii 
podwodnej rzek.

Autor artykułów o nurkowaniu i fo-
tografii podwodnej publikowanych 
w kraju i za granicą. Jego prace poja-
wiają się w wielu prestiżowych maga-
zynach, między innymi w magazynie 
National Geographic, Scuba Diver 
Through the Lens, Scuba Diving Ma-
gazine, X-Ray Mag, Sport Diver.

www.fimufo.com
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Kiedy około 18 lat temu zacząłem nurkować, 
nie miałem pojęcia o fotografii. Chyba nawet 
nigdy wcześniej nie korzystałem z żadnej „głu-
pawki”. Gdzieś z tyłu głowy mam mgliste obra-
zy z dzieciństwa i kultową Smienę Symbol, ale 
chyba nigdy nie robiłem nią zdjęć. Po kilku la-
tach nurkowania zdecydowałem się kupić prze-
chodzoną lustrzankę analogową Canona wraz 
z obudową podwodną i tak zaczęła się moja 
przygoda. Uczyłem się sam. Fotografowałem na 
slajdach, a 36 klatek zmuszało mnie do szybkiej 
nauki. W międzyczasie trochę podpytywałem 
doświadczonych fotografów, ale nie przesadzę, 
kiedy powiem, że większości zagadnień prak-
tycznych i teoretycznych dowiedziałem się na 
własną rękę, przechodząc przez prawdziwy po-
ligon doświadczalny. Od pierwszego zanurzenia 
ustawiałem parametry ekspozycji manualnie. 
Nie umiałem tego robić na powierzchni, a co 
dopiero pod wodą… Pierwsze efekty były bar-
dzo złe, ale na tym etapie rozwoju byłem zado-
wolony. Dopóki widziałem progres wraz z każ-
dym zanurzeniem, wiedziałem, że idę w dobrym 
kierunku. Cieszę się, że zaczynałem od aparatu 
analogowego, bo mogłem poczuć to coś, co 
związane jest z odpowiedzialnością za naciśnię-
cie spustu i długim oczekiwaniem na efekty… Po 
wielu latach, kiedy fotografia cyfrowa stawała 
się coraz bardziej popularna, nabyłem cyfrową 
lustrzankę, a potem kolejną i kolejną… Podczas 
każdego nurkowania uczę się czegoś nowego. To 
się nigdy nie skończy. Nie ma dwóch takich sa-
mych zdjęć podwodnych, dwóch takich samych 
nurkowań, światła, przejrzystości itd. Woda nie 
wybacza błędów i mimo dużego doświadczenia 
bardzo, ale to bardzo często jestem na siebie 
strasznie zły, że coś zepsułem i zmarnowałem 
szansę…

Bezsprzecznie inspiracją na mojej drodze foto-
graficznej były i nadal są dwie wielkie postacie 
fotografii: Ernie Brooks i Paul Nicklen. Ernie zro-

bił mi niesamowity prezent pisząc przedmowę 
do mojej książki „AntArktyka. Podwodne zau-
roczenie”. Niesamowity starszy człowiek i wy-
jątkowy fotograf używający w swych pracach 
wyłącznie techniki infra-red. Paul to chyba ak-
tualnie najsłynniejszy fotograf przyrody w Na-
tional Geographic, jego „Polarne obsesje” to dla 
mnie coś w rodzaju biblii fotografii przyrodniczej 
terenów polarnych. Chwalę się trochę tym, że 
znam obu panów osobiście, ale są tak wyjątko-
wi, że trzeba o nich mówić i promować ich prace 
gdzie tylko jest to możliwe.

Pomysły na zdjęcia przychodzą same, nie wia-
domo skąd, pojawiają się znienacka. Przez lata 
wyspecjalizowałem się w fotografii podwodnej 
Antarktyki i Arktyki oraz fotografii rzek, więc 
moje działania i cele siłą rzeczy są bliskie tym 
tematom, ale oczywiście staram się realizować 
wszystkie dobre pomysły, które pojawiają się 
w mojej głowie i na które mnie stać.

Największą przyjemność w fotografowaniu spra-
wia mi relacja ze zwierzęciem. Nie ukrywam, że 
wszystkie moje fotografie podwodne wykonu-
ję przy użyciu obiektywu 14 mm. Nazwałem tę 
technikę „25 and less”. Polega ona na koniecz-
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ności podpłynięcia do fotografowanego obiektu 
na odległość nie większą niż 25 cm. Wtedy fo-
tografia ma to coś, czego szukam. Jeśli dodam, 
że te obiekty do ogromne foki, misie polarne, 
krokodyle czy kajmany, to staje się oczywiste, 
że aby sesja zakończyła się sukcesem, musi po-
jawić się między nami pewna relacja. Wyjątkowe 
emocje wynikające z tych niesamowitych spo-
tkań to jest to, na co zawsze czekam.

W fotografii podwodnej bardzo dużo zależy od 
doświadczenia. Aby fotografować, trzeba być 
bardzo dobrym nurkiem. Nurkowanie musi być 
jak jazda samochodem, w dużej mierze automa-
tyczna i intuicyjna. To warunek konieczny, ale 
niewystarczający. Pod wodą nie ma mowy o fo-
tografowaniu automatem. Szkoda na to czasu, 
efekty nigdy nie będą satysfakcjonujące. Zawo-
dowy zestaw podwodny uzbrojony jest w dwie 
lampy błyskowe, również sterowane ręcznie. Tak 
więc, aby zrobić zdjęcie, trzeba ustawić aparat 
i lampy w grubych neoprenowych rękawicach, 
kręcąc małymi gałkami w obudowie podwodnej, 
w trudnych warunkach, np. w wodzie o tempe-
raturze minus dwa stopnie, w silnym prądzie, 
w towarzystwie dzikich zwierząt itd. Jest tak 
wiele czynników, o których musimy pamiętać 
i każdy z nich jest istotny. Doświadczenie jest 
niezmiernie ważne, ale trzeba mieć również 
trochę szczęścia. Znalezienie się we właściwym 
miejscu, we właściwym czasie, trochę szczęścia 
i umiejętność techniczna i mentalna wykorzy-
stania nadarzającej się okazji, to moja recepta 
na dobre zdjęcie.

Waga bagażu i podróżowanie samolotem – to 
jest zwykle największy problem. Biorę zawsze 
zdublowany sprzęt podwodny, czyli dwa body 
i dwa obiektywy szerokokątne, zapasowe lam-
py błyskowe itd. oraz cały zestaw powierzchnio-
wy, włączając w to obiektyw tele 400 mm. Poza 
sprzętem nie biorę już prawie nic, bo nie mam 

miejsca. Mój zestaw waży zwykle około 70 kg 
i jest źródłem niekończących się problemów lo-
gistycznych.

Nie warto się spinać i stresować patrząc, gdzie 
inni fotografowie jeżdżą i jak dobre są tego efek-
ty. Inne prace zawsze mogą być inspiracją, ale 
nie powinny być powodem jakiegoś wyścigu. 
To jest bardzo droga pasja i niczego nie można 
przyspieszyć. Trzeba pracować, oszczędzać pie-
niądze i iść do przodu krok po kroku. Ja przez 
długie lata nurkowałem tylko i wyłącznie w Pol-
sce, z powodzeniem robiąc tutaj zdjęcia. Wiem, 
że to wyświechtane stwierdzenie, ale po latach 
dostrzegam, jak dużo ciekawych tematów jest 
blisko naszego miejsca zamieszkania, tylko nie 
chcemy ich dostrzec. Z perspektywy początku-
jącego fotografa to jest szansa, która może przy-
nieść dużo ciekawsze efekty niż kolejne zdjęcie 
wieloryba gdzieś na końcu świata. Dodam tylko, 
że niestety na tej drodze więcej będzie porażek 
niż sukcesów i trzeba sobie z tym poradzić.

Jako że zawodowo zajmuję się fotografią, ale 
też muzyką i obrazem: komponuję, produkuję 
dźwięki, a także obrazy ruchome i grafiki – sta-
ram się łączyć w jednych rękach te trzy dziedzi-
ny sztuki: fotografię, film i muzykę. Uważam, że 
we współczesnym świecie nie mogą one istnieć 
w oderwaniu od siebie. Powinny się nawzajem 
inspirować i wzbogacać. Lada moment światło 
dzienne ujrzy wyjątkowe przedsięwzięcie, nad 
którym pracuję od dłuższego czasu. Będzie to 
bezprecedensowy projekt artystyczny łączący 
w sobie w jedyny niepowtarzalny sposób te trzy 
sztuki. Więcej szczegółów na www.trzysztuki.pl 
Naprawdę warto. Satysfakcja artystyczna gwa-
rantowana.

portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 11



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 13



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 15



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 17



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 19



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 21



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 23



portfolio • Bartosz StróżyńskiPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 25



CELEM “FREE 
THE NIPPLE” JEST 
DESEKSUALIZACJA 
KOBIECYCH PIERSI

Krzysztof Bednarski | rozmawiał Michał Mrozek

Rocznik 84’. Towarzyski samotnik i otwarty introwertyk. 
Lubię być sam w tłumie, obserwować ludzi siedząc na 
ławce z kubkiem dobrej kawy i niestety, z papierosem. 

Kiedyś fotografowałem pełnoetatowo, a od kilku lat 
zajmuję się identyfikacją wizualną i pracuję na stanowi-
sku kierownika artystycznego w Telewizji Kino Polska. 

Zajmuję się również animacją, czasem zaprojektuję 
też ilustracyjny plakat filmowy. Projekty fotograficzne 

realizuję systematycznie w wolnym czasie, łączę je z pa-
sją do podróżowania. Mało mam na nie czasu, ale za 

bardzo lubię fotografię, aby z nich zrezygnować.

www.kbednarski.com
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Opowiedz jak uczyłeś się fotografować?

Pominę wczesne doświadczenia, gdy jako na-
stolatek biegałem z Zenitem swojego dziadka 
fotografować wędkarzy przy pobliskim zale-
wie o wschodzie słońca. Trochę to zabawne, 
mam wrażenie, że każdy kto teraz fotografu-
je, kiedyś tam miał Zenita, po tacie, dziadku, 
cioci czy wujku. Taka podręcznikowa historia 
pt.„moje pierwsze spotkanie z fotografią”. Na 
poważnie zainteresowałem się fotografią do-
syć późno, miałem chyba 23 lata. Najpierw 
spodobała mi się ta reklamowa. Fotoreali-
styczna manipulacja, nienaganny retusz i pla-
ny studyjne zbudowane z 23 lamp. Podobały 
mi się prace takich osób jak Koen Demuyncyk, 
Dimitri Damiloff czy – z polskich fotografów 
– Szymona Świętochowskiego. Pracowałem 
wtedy jako lektor języka angielskiego, wraca-
łem do domu około 21:30 i siadałem do nauki. 
Przeglądałem godzinami portfolia innych fo-
tografów, analizowałem zdjęcia i próbowałem 
rozgryźć, gdzie mogła stać jaka lampa i z jakim 
modyfikatorem. Na samym początku udałem 
się do marketu budowlanego po najtańsze 
lampy halogenowe, takie używane przez eki-
py budowlane przy remontach. Testowałem 
za ich pomocą różne ustawienia. Kiedy jed-
nak, od ciepła tych lamp, z twarzy pozującej 
mi koleżanki spłynął makijaż, wiedziałem, że 
trzeba będzie zainwestować w bardziej ade-
kwatny sprzęt.

Tak spędzałem każdą noc. Oglądałem prace 
innych fotografów, próbowałem je kopiować. 
Metodą prób i błędów, czasem coś wyszło, 
czasem nie.
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A co teraz robisz dla dalszego rozwoju?

W kwestii rozwoju mam trochę wyrzuty su-
mienia. Wiem, że powinienem starać się zgłę-
biać jedną dziedzinę i w jej ramach dopraco-
wać swoje umiejętności. Zamiast tego łapię się 
ciągle nowych rzeczy. Taka zawodowa nadpo-
budliwość. Z fotografii studyjnej w projekto-
wanie graficzne, z grafiki w fotografię uliczną. 
Wciąż poznaję coś nowego. Z jednej strony 
to mnie satysfakcjonuje, a z drugiej wiem, że 
nigdy nie osiągnę pożądanej doskonałości nie 
skupiając się na jednej dziedzinie.

Skąd czerpiesz inspiracje do swoich zdjęć?

Trudno powiedzieć. Każde zdjęcie czy seria 
zdjęć powstaje z innego powodu. W większo-
ści odpowiedzią na pytanie byłoby pewnie 
banalne: „bo lubię robić zdjęcia”. Nie przepa-
dam za zbytnią nadinterpretacją czy dorabia-
niem ideologii do projektów fotograficznych. 
Często ktoś robi zdjęcie ptaka w locie i jest 
projekt „o wolności”, albo fotografuje poje-
dynczy krzaczek i jest projekt „o samotności”. 
Jeśli ktoś chce za pomocą fotografii coś prze-
kazać– świetnie. Jeśli nie, i chce po prostu sfo-
tografować ładny krzaczek, też dobrze. Uwa-
żam, że nie ma potrzeby dorabiać do tego 
skomplikowanych teorii.

Ostatnio koncentrujesz się na projektach 
ulicznych…

Tak. Czasem w ramach zleceń wykonuję sesje 
studyjne, wykreowane, ale ostatnio zdecydo-
wanie bardziej od pracy nad formą i wielo-
godzinnego retuszu pociągają mnie proste 
historie zawarte w jednym kadrze. Zawsze 
byłem dużym miłośnikiem kinematografii. Dla 
mnie fotografia uliczna to taki niewymuszony 

kadr z filmu, który ma swoją prostą narrację. 
Uwielbiam też wielkie aglomeracje, multikul-
turowe. Zarówno Tokio, jak i Nowy Jork, to 
wielkie piaskownice, idealne do fotograficznej 
zabawy, pełne ciekawych twarzy na każdym 
rogu.

Jak wpadłeś na pomysł fotograficznego 
projektu FREE THE NIPPLE?

Znajomym na to pytanie odpowiadam tak: 
„bo lubię cycki”. A tak poważnie to chciałem 
zrealizować własną ilustrację do ruchu, o któ-
rym w ostatnich latach zrobiło się bardzo 
głośno, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, 
ale też w Europie. Znałem ten ruch z wcze-
śniejszego pobytu w Nowym Jorku, gdzie wy-
konywałem projekt fotografii ulicznej. Celem 
“Free the Nipple” jest deseksualizacja kobie-
cych piersi, aby zaistniały one w przestrzeni 
publicznej na takich samych zasadach, jak już 
od dawna funkcjonują w niej piersi męskie. 
Chodzi m.in. o większą akceptację społeczną 
w sytuacjach naturalnych, nie erotycznych, 
jak np. podczas publicznego karmienia pier-
sią. W internecie głównie znajdziemy zdjęcia 
kobiet pikietujących, demonstrujących w tym 
celu. Pomyślałem, że ciekawie będzie pójść 
krok dalej i wykreować taką iluzję, w której ten 
nagi, kobiecy biust jest już czymś naturalnym 
i akceptowalnym, nie przyciągającym wzroku 
przechodniów.

Dlaczego postawiłeś fotografować tylko 
jedną kobietę? Kim ona jest?

Tak naprawdę pierwszy zamysł był inny. Po-
czątkowo moim planem było sfotografowanie 
kilku różnych kobiet. Jednak będąc jeszcze 
w Polsce, poznałem przez internet Jordon – 
bohaterkę serii, intuicyjnie poczułem, że lep-
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szym wyborem będzie sfotografowanie tylko 
jej. Jordon nie jest modelką. Jest młodą ak-
tywistką, która popiera idee ruchu Free the 
Nipple i chciałaby, aby kobieca anatomia nie 
była postrzegana tylko jako obiekt seksual-
nego pożądania, lecz jako naturalny element 
ludzkiego ciała. Bije od niej naturalność i wol-
ność. Myślę, że to był dobry wybór.

W jakich okolicznościach powstały zdjęcia? 
Jest to reportaż, czy raczej są to zdjęcia po-
zowane?

Naturalność Jordon w dużej mierze podyk-
towała przebieg zdjęć. W przeciwieństwie do 
wcześniejszych zamysłów, zrezygnowałem 
z planowania konkretnych lokacji. Cała reali-
zacja przypominała raczej swobodny spacer 
po mieście i dokumentowanie zwyczajnych, 
codziennych sytuacji. Stąd większość zdjęć 
została zrobiona bardzo spontanicznie. Przy-
kładem może być zdjęcie Jordon na ławce 
z opalającym się mężczyzną. Natknęliśmy 
się na niego przypadkiem na skwerze Albert 
Capsouto Park w Tribeca i od razu wiedzieli-
śmy, że musimy go mieć w kadrze. Zresztą, 
to idealna metafora idei ruchu Free the Nip-
ple, który wytyka akceptację męskich sutków, 
podczas gdy kobiece są cenzurowane. W efek-
cie powstało coś, co nie do końca mieści się 
w ramach aktu, reportażu ani zaplanowanej 
sesji portretowej, jednak czerpie po trochę 
z nich wszystkich.

Zdecydowałeś się wymieszać ze sobą zdję-
cia kolorowe i czarno-białe, dlaczego?

Najważniejsze, aby każde zdjęcie broniło się 
samo. Nie warto na siłę zamieniać tych dwóch 
„odstających” kolorowych zdjęć na czarno-

-białe tylko dlatego, że reszta serii jest mo-
nochromatyczna. Większość moich ulicznych 
portretów jest czarno-biała, ale coraz bardziej 
pociąga mnie kolor. Fotografia barwna jest 
trudniejsza. Świat widzimy w kolorze i potrze-
ba więcej inwencji, żeby zaskoczyć czy wywo-
łać jakąś emocję.

Na jakie trudności napotkałeś podczas fo-
tografowania? Jak reagowali ludzie?

Często zastanawiam się nad tym, jak realiza-
cja takiego projektu przebiegałaby np. w War-
szawie. W obliczu silnie ugruntowanych, kon-
serwatywnych przekonań społecznych, nie 
wiem czy udałoby się zrobić choć jedno zdję-
cie bez tłumu gapiów w kadrze. W Nowym 
Jorku najbardziej zaskoczył mnie brak reakcji 
większości przechodniów, a jeśli już były, to 
tylko pozytywne. Gdy fotografowałem Jor-
don w Washington Square Park, podeszła do 
nas nieznajoma kobieta. Powiedziała po pro-
stu: cześć, czy mogę się do was przyłączyć? 
Przedstawiła się, jednocześnie zdejmując 
bluzkę oraz stanik i usiadła obok Jordon.

Takich zabawnych sytuacji zapewne nie 
brakowało. Co Ciebie osobiście najbardziej 
zaskoczyło?

Było kilka komicznych zdarzeń. Moje ulubio-
ne dotyczy kolizji, którą udało nam się spo-
wodować. Fotografowałem Jordon w tłumie 
wzdłuż ulicy. Dwójka rowerzystów jadących 
na przeciwko siebie najwyraźniej się zapa-
trzyła i skończyło się zderzeniem czołowym. 
Podbiegła do nich Jordon, wciąż z odkrytym 
biustem, aby sprawdzić, czy nic im się nie sta-
ło. Mocno poobijani, lecz widocznie spesze-
ni całym wydarzeniem szybko wskoczyli na 
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swoje rowery i odjechali. Żałuję tylko, że nie 
złapałem tego w kadrze.

A co takiego magicznego jest w Nowym Jor-
ku, dlaczego wybrałeś właśnie to miasto?

Cały ruch Free the Nipple miał swoje początki 
w Nowym Jorku, więc wybór dla tego projek-
tu był oczywisty. Jestem również wielkim fa-
nem tego miasta i od momentu pierwszego 
postawienia stopy na JFK czułem się tam jak 
w domu. Co jest w nim takiego magicznego? 
To dobre pytanie. Nowy Jork jest drogi, głośny, 
zatłoczony i brudny. Logicznie myśląc, kto by 
chciał tam przebywać? Jest w nim jednak coś 
niewytłumaczalnie magicznego, czego trzeba 
doświadczyć na własnej skórze.

Co dalej z projektem Free the Nipple? Jakie 
masz fotograficzne plany na przyszłość?

Projekt wspierający ruch Free the Nipple był 
z założenia jednorazowy, ale teraz myślę, że 
ciekawie byłoby się podjąć podobnego wy-
zwania w innym mieście. Może kiedyś spró-
buję w Europie, choć pewnie zacząłbym od 
bardziej liberalnych miast, może Berlin lub 
Sztokholm. Na razie jednak potrzebuję do-
kończyć wcześniejszy pomysł – zdjęcia uliczne 
z Nowego Jorku i Tokio są częścią większego 
projektu, którego uzupełnieniem będzie War-
szawa. Paradoksalnie, miasto, które znam naj-
lepiej, najciężej mi się fotografuje.

Czyli potwierdzasz, że najtrudniej jest 
wyjść z aparatem na własną ulicę i zrobić 
zachwycający materiał?

Jak najbardziej potwierdzam. Moje zdjęcia są 
naturalnym przedłużeniem wrodzonej cie-

kawości. Po pierwszym dniu w Tokio miałem 
na karcie tyle ciekawych zdjęć, że mogłem 
już wracać usatysfakcjonowany. W Warsza-
wie trzy razy z rzędu szlifowałem bruk apa-
ratem, by wrócić z wędrówki z niczym, poza 
konwencjonalnymi obrazkami. Fotografując 
obce miasto lubię się zgubić. Często jestem 
zmuszony do rozmowy z obcymi ludźmi. To 
wszystko często rzuca mnie w nieprzewidy-
walne miejsca i sytuacje.

A co sprawia Ci największą przyjemność 
w fotografowaniu ulicy? Dlaczego to ro-
bisz?

Chyba właśnie ta nieprzewidywalność mnie 
pociąga. Udane zdjęcie studyjne musi być 
zaplanowane. Wymyślasz koncepcję, masz 
w głowie efekt finalny i do niego dążysz. Nic 
cię nie zaskoczy… a jeśli już zaskoczy, to nie 
jest to najczęściej pozytywne. Przy sponta-
nicznych portretach ulicznych jesteś zależny 
od innych ludzi, od tego co zrobią. Największą 
przyjemność sprawia mi wracanie do domu 
ze zdjęciem, którego się kompletnie nie spo-
dziewałem. Taki portret w warunkach zasta-
nych może zawierać w sobie jednocześnie 
wierną dokumentację, jak i absolutną eks-
presję. Podoba mi się też różnorodność in-
terpretacji, pokazuję zdjęcie pięciu znajomym 
i każdy widzi w nim coś innego; często coś, 
czego sam nie dostrzegłem.

Co byś doradził początkującym fotogra-
fom?

Jeśli chodzi o fotografię uliczną to chyba naj-
bardziej przydaje się ciekawość i cierpliwość. 
Wejdź do każdej ciemnej alejki i sprawdź, co 
tam jest. Obróć się, sprawdź jak stamtąd wy-
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gląda ulica. Wejdź w tłum. Załóż wygodne 
buty. Ktoś mądry powiedział, że „w fotografii 
ulicznej zdjęcie trzeba wychodzić”. To praw-
da. Trzeba je również czasem wystać. Czę-
sto najpierw znajduję ciekawe miejsce i kadr, 
a potem czekam na odpowiednią twarz, która 
w ten kadr wejdzie.

W fotografii studyjnej nie chcę nic radzić. Jest 
tyle literatury, forów internetowych i blogów, 
wielu zdolnych ludzi, którzy dzielą się swoją 
wiedzą. Są specjalistyczne portale typu Stro-
box, dzięki którym można zgłębiać wiedzę 
dotyczącą światła na planie. W dzisiejszych 
czasach nie ma wymówki na brak środków 
do nauki. Jedyne, co powiem, to aby na sesję 
studyjną wziąć ze sobą taśmę klejącą… ona 
zawsze się przyda.

Jak sądzisz, w którą stronę idzie dziś foto-
grafia? Jakie przewidujesz zmiany w naj-
bliższym czasie?

Z powodu wszechobecnej wiedzy na temat 
fotografii, o której wspominałem, współcze-
śni fotografowie zmuszeni są do pokonywa-
nia całkiem innych barier niż ci kilkadziesiąt 
lat temu. Bardzo łatwo wykonać poprawnie 
naświetlone zdjęcie. Nie trzeba znać się na 
odczynnikach chemicznych i tajnikach wywo-
ływania materiału światłoczułego. Ogólnodo-
stępna cyfrowa technologia tworzy większą 
konkurencję i obliguje tych, którzy chcą się 
wyróżnić, do przesuwania kolejnych granic 
kreatywności i mistrzowskiego opanowania 
dostępnych możliwości. Jestem zdania, że mi-
strzowie fotografii, tacy jak Irwing Penn czy Ri-
chard Avedon (choć należy im się duży szacu-
nek za wytyczenie wielu szlaków), nie mieliby 
szans w fotograficznym starciu z najlepszymi, 
współczesnymi fotografami. Obecni fotogra-

fowie mieli czas na doskonalenie warsztatu 
i nie musieli go poświęcać na rozwiązywanie 
podstawowych problemów technicznych. 
Konkurencja na rynku jest większa i jest ona 
dobra, sprzyja wzrostowi jakości produktu. Je-
dyny problem to taki, że coraz trudniej będzie 
nam się do tego dobrego produktu dogrze-
bać.

Gdybym Ci dał czarodziejską różdżkę 
i mógłbyś nią zrobić wszystko, co byś zmie-
nił w branży fotograficznej?

To dopiero trudne pytanie. Są rzeczy, których 
nie lubię, a jednocześnie wiem, że są koniecz-
ne. Najbardziej denerwuje mnie potrzeba cią-
głej promocji. Jeśli chce się żyć z fotografii, nie 
wystarczy stworzyć czegoś wartościowego. 
W większości przypadków trzeba dzwonić, 
pisać i przypominać o swoim istnieniu, by nie 
zostać pominiętym przy kolejnym zleceniu. 
Trzeba istnieć na każdym modnym portalu 
społecznościowym. Ostatnio czytałem, że na 
Facebook’u codziennie publikowane jest 300 
milionów zdjęć. W tym gąszczu codziennych 
obrazków trzeba się natrudzić, by ktoś cho-
ciaż rzucił okiem na twoje prace. Osobiście, 
kompletnie się do tego nie nadaję. Konkurs 
Leica Street Photo, którego miałem przyjem-
ność być laureatem, jest jedynym konkur-
sem od czasu liceum, do którego zgłosiłem 
jakiekolwiek swoje zdjęcie. Znam kilku bardzo 
zdolnych amatorów i widuję zdjęcia mniej 
zdolnych profesjonalistów. Gdybym więc miał 
czarodziejską różdżkę, sprawiłbym, aby talent 
zawsze obronił się sam.
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FOTOGR AFIA PORTRETOWA I  FA SHION

Na co dzień zajmuję się fotografią portretową 
i fashion. Zazwyczaj pracuję dla agencji modelek 
w Polsce, w okresie letnim – także dla agencji mo-
deli w Londynie. Kiedy chcę od tego odpocząć, pra-
cuję nad własnymi projektami. W tym momencie 
pracuję nad dyplomem w Instytucie Twórczej Fo-
tografii w Opavie i zaczynam pracę nad wspólną 
książkę z czeską fotografką Ditą Pepe.

www.facebook.com
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Z fotografią zetknęłam się dopiero 
na pierwszym roku studiów na 
ASP, na kolejnym roku – zdawa-
łam do ITF, a na trzecim – już się 

tam uczyłam. Mogę śmiało powiedzieć, że 
moje wykształcenie jest stricte akademic-
kie, choć nadal uważam, że g… wiem o foto-
grafii, a wszystko co robię, to bardziej kwe-
stia intuicji niż przepisów laboratoryjnych. 
Przez trzy pierwsze lata nie wiedziałam 
nawet, co to jest przysłona i głębia ostro-
ści. Miałam dobry temat i chciałam go po 
prostu sfotografować najlepiej jak wtedy 
potrafiłam. Jestem zwolennikiem nauki 
przez własne błędy, nawet takie, które po-
pełnia się setki razy. Nikt nie pokaże ci jak 
zrobić dobre zdjęcie za pierwszym razem. 
Jeśli nie zepsujesz sto razy, to nie wyjdzie 
ci za sto pierwszym. Moim zdaniem nauka 
przez prowadzenie uczniów za rączkę jest 
kompletnie bezmyślna. Udało mi się trafić 
na takich nauczycieli, którzy wiedzieli, ja-
kie zadać mi pytanie, na które później szu-
kałam odpowiedzi.

Natomiast najtrudniejszym dla mnie eta-
pem w stawaniu się fotografem zarabia-
jącym była ta chwila, kiedy trzeba było tę 
pępowinę oderwać.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy 
nagle przeprowadziłam się do Warszawy. 
Nie mogłam więc codziennie pytać znajo-
mych, co sądzą o moim kolejnym zdjęciu, 
tym bardziej, że nagle z dokumentu prze-
skoczyłam na portret modowy. Wówczas 
kumpel dał mi genialny sposób na szybki 
kurs samodzielności w podejmowaniu de-
cyzji. Powiedział: otwórz sesję, kasuj powoli 
z dysku wszystkie niepotrzebne fotografie, 
a następnie obrób te kilka, które Ci zostały. 
Jeżeli skasowałaś coś, czego jednak chciała-
byś użyć, następnym razem będziesz bar-
dziej ostrożna.

Inspiracja chyba bierze się z ogółu infor-
macji, jakie posiadamy. Tych, które robią 
na nas wrażenie i tych, które są zupełnie 
obojętne. U mnie jest to o tyle pokręcone, 

że bardzo dużo uczyłam się historii sztuki, 
więc konteksty i odniesienia ikonograficzne 
otwierają przede mną zupełnie inną paletę 
symboli i możliwości. Ale zdarza się, że cza-
sem mi się coś po prostu przyśni.

Aktualnie głównie fotografuję w czarno-
-bieli, bo w tej chwili nie lubię jak pomiędzy 
mną a modelem jest jeszcze kolor.

Największą radość sprawia mi efekt końco-
wy. Sam proces, choć szalenie miły, jest dla 
mnie męczarnią. Zawsze wydaje mi się, że 
zrobiłam za mało zdjęć, nie zauważyłam, że 
coś tam się zepsuło, że modelka na najlep-
szym ujęciu sylwetki przymknęła oko. Po-
tem znów jest trudny moment wybierania 
zdjęć, czyli myślenie nad tym, które zdjęcie 
spodoba się klientowi i które będzie mnie 
dobrze reprezentować. Na koniec jesz-
cze dwa dni mordęgi przed photoshopem: 
pierwszy na obróbkę, drugi na sprawdzenie 
ewentualnych błędów. I jeżeli potem znajdę 
jedno zdjęcie i pomyślę, że ono ma to coś, 

o co mi chodzi, to otwieram wino. Ale za-
zwyczaj jestem niezadowolona…

Nie mam prostej odpowiedzi, czym jest 
udany portret, ale mogę powiedzieć, co ja 
lubię i dlaczego czasem otwieram to wino. 
Lubię prostotę, taką lekko zakrawającą na 
nudę. Niby nic na tym zdjęciu nie ma, ale 
nie można oderwać wzroku. Model ma 
w sobie to coś, ale nie jest po prostu piękny. 
I nie wiadomo, czy ja zrobiłam to zdjęcie, 
czy moja matka, czy też moja babka. Lubie 
taki bez-czas. Nie lubię nieuzasadnionych 
gestów i nic nie znaczącego spojrzenia. Lu-
bię jak model ma w sobie to coś, co mówi mi, 
że on nic nie musi. Nie musi być trendy, co 
sprawia, że staje się pożądany.

Początkującym radzę nie patrzeć na jakość 
sprzętu i nie pstrykać bezmyślnie zdjęć. 
Próbować, popełniać błędy, wyciągać wnio-
ski i oglądać starych mistrzów.

portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 49



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 51



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 53



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 55



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 57



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 59



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 61



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 63



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 65



portfolio • Tatiana HajdukPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 67



No20
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 21 edycji konkursu na 
autoportret czekamy do 31 marca 2016

GRAND PRIX zdobył 

Marcin Weron

Konkurs na Autoportret • edycja 20

www.pokochajfotografie.pl
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wyróżnienie 

Marta Ostrowska

wyróżnienie 

Oliwia Kohnke
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GRAND PRIX 1 edycji (2009) 

Filip Maranda

Konkurs na Autoportret

Autoportret
podsumowanie 20 edycji 
konkursu na autoportret

Konkurs na Autoportret organizowany przez 
magazyn PokochajFotografie.pl to 7 lat wspól-
nej zabawy. Ten jubileusz to dobry pretekst, 
aby zestawić obok siebie wszystkich zwycięz-
ców tych 20 edycji. Jest to także doskonała 
okazja, aby przypomnieć słowa nieżyjącego 
już Jerzego Lewczyńskiego, który w 2009 roku 
w 3 wydaniu magazynu PokochajFotografie.pl 
tak pisał o autoportrecie:

„Autoportret to jest taki portret pamięciowy, powstający 
w umyśle człowieka, który sam siebie ogląda. Brak kry-
tycyzmu powoduje, że te autoportrety pełne są dumy 
i udawania mądrzejszych i lepszych niż naprawdę jeste-
śmy. Chodzi też przecież o urodę – każdy z nas uważa, 
że jest najładniejszy na świecie, szczególnie panie, które 
maja do tego powody. Ten autoportret jest takim portre-
tem psychologicznym jednocześnie, bo można wyciągnąć 
z niego tysiące rzeczy. Z kształtów twarzy, pozy, zacho-
wań. Autoportret to jest taki fotograficzny odcisk palca 
z przeszłości, bo to zostaje przecież na lata. Te rzeczy, 
które po człowieku zostają, które ja zbieram, są właśnie 
takimi odciskami – tych ludzi już nie ma, poumierali, a ich 
portrety ostały. Dramat polega na tym, że my nie wiemy 
co ci ludzie myśleli.

Autoportret jest wizytówką wysłaną w przestrzeń. Jeśli 
ten świat będzie pełen wojen, zazdrości, awantur miedzy-
ludzkich, to tego nie zauważymy. A my chcielibyśmy, aby 
przyszłość czytała tego dzisiejszego człowieka. Aby za 100 
lat ktoś potrafił powiedzieć, że był taki Lewczyński, miał 
takie poglądy. Ale nie wiemy, czy ktoś nas zrozumie. Tak 
samo jak my nie rozumiemy masy ludzi i oceniamy ich 
jako idiotów, brzydkich, pijanych itp., a to są wszystko 
przecież ludzie.”
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GRAND PRIX 2 edycji (2009) 

Aleksandra Fielek
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GRAND PRIX 3 edycji (2010) 

Gregor Laubsch
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GRAND PRIX 4 edycji (2010) 

Maciej Gapiński
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GRAND PRIX 5 edycji (2010) 

Katarzyna Sabała
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GRAND PRIX 6 edycji (2011) 

Łukasz Gliszczyński
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GRAND PRIX 7 edycji (2011) 

Karolina Jonderko
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GRAND PRIX 8 edycji (2011) 

Malwina Kaszubska
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GRAND PRIX 9 edycji (2012) 

Olga Waleczko

Konkurs na AutoportretPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 89



GRAND PRIX 10 edycji (2012) 

Katarzyna Krak
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GRAND PRIX 11 edycji (2012) 

Rafał Kurs
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GRAND PRIX 12 edycji (2013) 

Rafał Kurs
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GRAND PRIX 13 edycji (2013) 

Dorota Sitnik
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GRAND PRIX 14 edycji (2013) 

Katarzyna Fleszar
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GRAND PRIX 15 edycji (2014) 

Małgorzata Fober
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GRAND PRIX 16 edycji (2014) 

Piotr Pietryga
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GRAND PRIX 17 edycji (2014) 

Kamil Cichoń
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GRAND PRIX 18 edycji (2015) 

Adrian Czechowski
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GRAND PRIX 19 edycji (2015) 

Agata Grzesz
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PORTFOLIO

LIGHTPAINTER
Moja codzienność to praca zawodowa oraz twórczość 
związana z prywatnymi projektami graficznymi.  
Ma to bezpośredni związek z moim wykształceniem  
– sztuką nowych mediów ze specjalizacją animacja.

Kuba Sobczyk

www.qbot.pro
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Mój pierwszy kontakt z aparatem cyfrowym miał miej-
sce gdzieś na przełomie tysiącleci – otrzymałem Sony 
Mavic’ę z ekstremalnie pojemnym, wymiennym nośni-
kiem pamięci, jakim były dyskietki 3,5”. Z obecnej per-
spektywy mógłbym określić ówczesne doświadczenia 
mianem pełnej ‚frywolności’, zarówno z perspektywy 
rzemieślniczej poprawności powstających fotografii, 
jak i tematyki, której dotykały. Rozwój warsztatu na-
stępował wraz ze wzrostem dostępności informacji 
w sieci, a także dzięki kontemplacji fotografii publiko-
wanych przez cenionych w świecie lightpainter’ów. Jak 
łatwo się domyślić, proces ten trwa nieustannie do 
dziś dnia.

Niezwykle rzadko udaję się w konkretne miejsce 
z konkretnymi narzędziami, by zarejestrować to jedno, 
jedyne, wyobrażone ujęcie. Ba! Niejednokrotnie zda-
rzało mi się wyruszać na sesję zdjęciową zupełnie bez 
pomysłów… po czym wracałem nad ranem do domu 
z kilkudziesięcioma gigabajtami danych. Z pewnością 
nie jest to zbyt rezolutne podejście z mojej strony, 
aby nagminnie liczyć na łut szczęścia, jednakże ilość 
czynników zewnętrznych mogących wpłynąć na efekt 
końcowy niejako wymusza ten tryb pracy. Zwłaszcza 
jeśli mówimy o sesjach plenerowych, gdzie pałeczkę 
przejmują nieubłagane siły natury, będące w stanie 
zamienić bezchmurne niebo w burzę śnieżną.

Największą frajdę sprawiają mi efekty. I nie mam tu na 
myśli setek zdjęć, które czekają po sesji na postpro-
cessing, lecz efekty widoczne już na etapie powsta-
wania fotografii. Ma to bezpośredni związek z ilością 
podejmowanych prób, by uzyskać pożądane rezultaty 
(smugi światła). Częstokroć osiągnięcie zadowalają-
cych kształtów wymaga kilku godzin powtarzania tych 
samych czynności przed obiektywem. Gdy wreszcie 
nadchodzi upragniony moment i widzę na wyświetla-
czu aparatu zadowalające ujęcie, odczuwam coś na 
kształt spełnienia i ulgi równocześnie.
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Niewątpliwie jest jeszcze jeden aspekt nierozłącznie 
związany z fotografowaniem, dla wielu osób stanowią-
cy cel sam w sobie. Mam na myśli podróże. Począwszy 
od krótkich wypadów w rejonach aglomeracji, po dal-
sze wyprawy do interesujących wizualnie destynacji. 
Atrakcyjna odskocznia od wysiadywania fotela przed 
biurkiem jest zawsze wskazana.

Lightpainter to malarz pozbawiony umiejętności. Je-
stem osobą, dla której wyzwanie stanowi narysowa-
nie pac-man’a, a jakiekolwiek bardziej skomplikowane 
obiekty wykraczają poza obszar kompetencji. Malowa-
nie światłem (zwłaszcza przy zachowaniu pewnej dozy 
minimalizmu) nie wymaga specjalnych predyspozycji. 
Nie oznacza to wcale, iż nie chciałbym niegdyś spróbo-
wać rejestracji bardziej zaawansowanych obrazów…

Mój debiut w dziedzinie lightpainting’u nie był zbyt 
spektakularny. O ile mnie pamięć nie myli, była to 
próba namalowania orła przy pomocy latarki – bez 
świadomości, że pomysł ten skazany jest na porażkę 
ze względu na ograniczoną i ukierunkowaną wiązkę 
światła. Świadectwem niniejszego wieczoru okazały 
się także odsłonięte kości palca wskazującego; ważą-
cą trochę latarką wywijałem kilka godzin na stalowym 
łańcuchu.

Obecnie największą frajdę czerpię głównie ze stoso-
wania świeżo skonstruowanych narzędzi malarskich, 
tudzież z wynajdywania nowych zastosowań dla już 
istniejących świateł. Pewna doza niepewności i dresz-
czyk emocji wywoływane przez ciekawość efektu jaki 
powstanie są mile widziane.

Jakkolwiek to zabrzmi, polecam wam „działać wbrew 
sobie”. Pierwsze pomysły na kadr w większości przy-
padków są zupełnym banałem powtarzanym przez 
wszystkich – a przecież ‚zwyczajności’ powinniśmy 
unikać jak ognia. No… chyba, że mamy akurat przy so-
bie pochodnię oraz butelkę nafty ;]
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PORTFOLIO

Andrzej
Pilewski
Z wykształcenia jestem farmaceutą, na co dzień pracuję w międzyna-
rodowej firmie i zajmuję się specjalistycznymi lekami na tzw. choroby 
rzadkie. Fotografia jest dla mnie odskocznią od stresów związanych 
z pracą, hobby pomagającym przenieść się w inny wymiar rzeczywi-
stości, zmieniać ją i pokazywać na swój sposób. Jest również świet-
nym pretekstem do planowania i realizacji wyjazdów, zarówno bli-
skich, jak i tych w całkiem egzotyczne i odległe zakątki globu. Ostatnio 
coraz częściej staram się łączyć wypad na imprezę lotniczą z wyprawą 
w ciekawe miejsca.

Jak większość osób zajmujących się 
fotografią, zaczynałem od poda-
rowanej w komunijnym prezencie 
Smieny. Przeszedłem oczywiście 
przez etap własnej ciemni w mikro-
skopijnej łazience w bloku. Kolejne 
generacje aparatów Zenit towarzy-
szyły mi w coraz częstszych wyciecz-
kach, kajakowych spływach i wypra-
wach rowerowych. Podróże zaczęły 
dominować czas wolny, spychając 
fotografię na dalszy plan. Na szczę-
ście po kilku latach aparat wrócił na 
swoje miejsce i ponownie zaczął być 
źródłem ogromnej radości. Obecnie 
staram się cały czas rozwijać, głów-
nie uczestnicząc w coraz liczniej or-
ganizowanych warsztatach fotogra-
ficznych i podglądając prace innych.

 W miarę rozwoju internetu i otwie-
rania się nowych możliwości po-
dróżowania, moim preferowanym 
środkiem transportu stał się samo-

lot. Wówczas właśnie zrodziła się 
fascynacja awiacją. W międzyczasie 
pojawiły się również pierwsze nie-
wielkie aparaty cyfrowe, które stały 
się wygodnym towarzyszem w dro-
dze. Samolot jako obiekt coraz czę-
ściej pojawiał się w moich kadrach. 
W tym czasie zaczęły powstawać 
dedykowane portale internetowe 
związane z tzw. Planespottingiem 
– właśnie do nich wysyłałem swoje 
prace. Przez pewien okres zajmowa-
łem się potem screeningiem nadsy-
łanych zdjęć, kwalifikując fotografie 
nadesłane przez innych do publika-
cji w jednym z polskich serwisów. 
Coraz częściej doskwierały mi jed-
nak sztywne zasady obowiązujące 
w fotografii spotterskiej – centralne 
kadrowanie, brak większych moż-
liwości kreacji w czasie postpro-
cessingu i wiele innych. Zacząłem 
szukać możliwości niesztampowe-
go, ciekawszego pokazania piękna 

www.aeroholic.pl
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lotnictwa i tak natrafiłem na grupę zapaleńców 
spod znaku Stowarzyszenia Polskich Fotografów 
Lotniczych. Samoloty pasażerskie, choć piękne, 
zaczęły być wypierane z kadrów przez szybkie 
maszyny wojskowe, dające chyba więcej możli-
wości uchwycenia piękna lotnictwa. Zaczęły się 
pierwsze wspólne wyjazdy do baz wojskowych 
i na pokazy lotnicze; wiedza i doświadczenie 
chętnie przekazywane przez członków Stowa-
rzyszenia zaowocowały coraz lepszymi, w moim 
odczuciu, fotografiami. Jednocześnie zacząłem 
rozbudowywać zasób sprzętu niezbędnego do 
uprawiania tego, dość jednak specyficznego, 
rodzaju fotografii. Generalna zasada w dobo-
rze akcesoriów to, według mnie, szybki korpus 
i obiektyw z jak najdłuższą ogniskową. Ze wzglę-
du na poruszające się, dynamiczne maszyny, 
dobrze jest, gdy ów obiektyw jest jasny – przy 
fotografowaniu „z ręki” staramy się uzyskać cza-
sy krótsze niż 1/1000 s. Statyw czy choćby mo-
nopod, znacznie ograniczają mobilność, choć 
część osób fotografujących lotnictwo chwali 
sobie ten sposób podparcia. Poza pięknem syl-
wetki płatowców i zjawisk towarzyszącym prze-
mieszczaniu się statków lotniczych, takich jak 
choćby tzw. oderwania skumulowanej wilgoci, 
staramy się uchwycić również ruch, stosując na 
przykład panoramowanie. Oczywiście w tym 
przypadku stosowane czasy, w specyficznych 
warunkach tła, wydłużają się, a niektórzy kole-
dzy szczycą się zdolnościami wykonania tech-
nicznie poprawnej fotografii „z ręki” przy nawet 
1/10 sekundy. Przydaje się również dodatkowe 
źródło zasilania, często pozwalające uzyskać 
nieco większą szybkość puszki. Obecnie naj-
częściej fotografuję pełnoklatkową lustrzanką 
z obiektywem 500mm. Oczywiście fotografia 
lotnicza to nie tylko obiekty w powietrzu, często 
na zdjęciach pojawiają się detale fotografowane 
na tzw. statyce – wówczas korzystam również 
z krótszych szkieł.
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Łatwość podróżowania sprawia, że możliwości 
fotografowania lotnictwa jest bardzo wiele. I tak 
pasjonatów z aparatami w dłoniach spotkacie 
zarówno na niewielkich, lokalnych piknikach 
lotniczych, pod płotami lotnisk pasażerskich, 
czy też na wielkich międzynarodowych poka-
zach. Dodatkowo, przynależność do stowarzy-
szeń często otwiera możliwości fotografowania 
w niedostępnych zwykle bazach wojskowych. 
Szczególne miejsce w sercu każdego lotniczego 
fotomaniaka zajmuje szwajcarska wioska Axalp, 
gdzie w pobliskich górach co roku odbywają się 
treningi lotnictwa wojskowego z użyciem ostrej 
amunicji. Miejsce to, jak żadne inne w Europie, 
oferuje wspaniałą, dramatyczną panoramę 
często ośnieżonych Alp w tle fotografowanych 
obiektów. Aby mieć możliwość uzyskania tego 
pięknego górskiego tła, należy wstać wcześnie 
rano, jeszcze po ciemku wspiąć się na wysokość 
ponad 2000 m n.p.m., a potem już tylko czekać 
parę godzin na mrozie na pojawienie się pierw-
szych samolotów. Fotografowaniu lotnictwa 
często towarzyszą ekstremalne warunki atmos-
feryczne, począwszy od kilkunastostopniowych 
mrozów z silnym wiatrem (a należy pamiętać, że 
ciężko o zaciszne miejsce w okolicach lotnisk) 
po czterdziestostopniowe upały z tzw. termiką, 
czyli ciepłym powietrzem skutecznie psującym 
pożądaną jakość zdjęcia. Patrząc z drugiej stro-
ny, to właśnie podczas takiej ekstremalnej po-
gody, przy silnej ulewie czy padającym śniegu, 
powstają unikalne zdjęcia, to wówczas pojawiają 
się słynne „oderwania” czy też kolorowa iryza-
cja.

Jeśli ktoś chciałby się zająć fotografią lotniczą, 
nie warto inwestować pieniędzy od razu w topo-
wy sprzęt marzeń. Można zacząć od używanego 
korpusu z niewielkim przebiegiem, zapewniają-
cego jako-taką „szybkostrzelność”. Nieco trud-
niej jest z długością obiektywu, moim zdaniem 
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200 mm to jest absolutne minimum, niezbędne 
w tej dyscyplinie fotografii. Na szczęście, prawie 
każdy producent sprzętu foto oferuje amator-
skie szkło w tym zakresie ogniskowych. Należy 
korzystać z każdej możliwości fotografowania, 
nie zrażać się złą pogodą, choć zawsze należy 
być na nią przygotowanym, zabezpieczając za-
równo siebie, jak i sprzęt. Trzeba szukać miejsc 
innych niż wszyscy, fotografować zarówno ze 
słońcem, jak i w kontrze, szukać nietypowych 
momentów w czasie pokazu, być cały czas foto-
graficznie czujnym. W sezonie w Polsce odbywa 
się wiele imprez lotniczych, na które można do-
trzeć nie rujnując portfela. Bezwzględnie należy 
poznać podstawowe zasady rządzące fotogra-
fią. Warto również wystawiać swoje zdjęcia na 
konstruktywną krytykę na tematycznych forach 
internetowych i czerpać stamtąd wiedzę. Foto-
grafowie lotniczy to rzadko „samotne wilki”, naj-
częściej fotografujemy w grupach doskonale się 
przy tym bawiąc i jednocześnie ucząc.
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MÓJ ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE NIE MA NIC WSPÓLNEGO 
Z FOTOGRAFIĄ. JESTEM NAUCZYCIELKĄ W-F I WYCHOWAWCĄ 
W LICEUM W OŁAWIE. FOTOGRAFIĘ POZOSTAWIAM SOBIE NA 

DESER, PO PRACY. JEST IDEALNĄ ODSKOCZNIĄ OD RUTYNY 
DNIA CODZIENNEGO.

MAŁGORZATA SAJUR
—
wciąż mam apetyt
na więcej i lepiej

www.okiemrzaby.blogspot.com

Fotografię traktuję
jako coś bardzo
osobistego
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Wciąż czuję ogromne zadziwienie i radość, że 
pojawiło się w moim życiu coś, co mnie aż tak 
intensywnie zachwyca i tak mnie angażuje. Ni-
gdy wcześniej nie oddałam się niczemu aż tak 
mocno. Jak jej nie robię, to o niej myślę albo ją 
oglądam lub o niej czytam, nawet śnię….Właści-
wie poświęcam jej każdą wolną chwilę. Tak, tak, 
chodzi o fotografię!

Pojawiła się moim życiu tuż po tym, gdy wyda-
wało mi się, że już nic dobrego mnie w życiu nie 
spotka. Że wszystko, co mogłam zrobić, już jest 
nieaktualne, już za mną. Takie podsumowania 
robi się często podświadomie i na różnym eta-
pie życia. Mnie dopadło w 40-te urodziny. Mia-
łam spokojną pracę, kochającą rodzinę i nowo 
wybudowany dom, o którym zawsze marzyłam, 
oraz ogromny smutek w sobie. Gdy po wie-
lu trudnych miesiącach dostrzegłam, że trawa 
jednak jest zielona i istnieje słońce, świat wydał 
mi się przyjaźniejszy niż kiedykolwiek. Wtedy 
nabrałam prawdziwej ochoty na życie. Zakurzo-
ny aparat fotograficzny, który kiedyś dokumen-
tował kolejne etapy budowy, stał się medium, 
dzięki któremu zapragnęłam mówić o sobie 
i o swoim postrzeganiu świata.

Ale nie od razu tak było. Najpierw musiałam na-
uczyć się obsługi sprzętu. Bez znajomości pod-
stawowych parametrów ekspozycji musiało się 
to skończyć frustracją. Instrukcja obsługi apa-
ratu regularnie lądowała na ścianie z komenta-
rzem „Nic nie rozumiem! Trudno – będę strze-
lała automatem jak dotąd!!” Ale byłam uparta. 
Zabierałam aparat na spacery z psem, kręciłam 
ustawieniami i powoli zaczęłam rozumieć zależ-
ności między przesłoną, czasem naświetlania 
i ISO. Jak każdy początkujący fotoamator, groma-
dziłam na dysku powtarzalne zdjęcia zachodów 
słońca, kaczek pływających w stawie, zdesaturo-
wanych kotków z zielonymi oczami, jesiennych 
liści rzucanych z radością nad głową, tragicznych 

sesji na torach ze sobą w głównej roli oraz kobiet 
w zadumie przy parapecie okiennym…Bywało, 
że stałam godzinami przy rzece, żeby nauczyć 
się panoramowania. Nie przepuściłam żadnego 
działkowca na rowerze . Niektórzy się oburzali, 
ale jak tłumaczyłam, że robię zdjęcia do „gazety 
powiatowej”, to nawet się cieszyli. Pamiętam, że 
w zachwycie nad swoimi umiejętnościami po-
dzieliłam się swoim najlepszym ujęciem na ja-
kimś portalu fotograficznym. W morzu ochów 
i achów pojawił się jeden głos: „ Ale o czym jest 
to zdjęcie?” Oburzenie, zaraz potem podejrze-
nie, że to hejter. Na szczęście szybko zrozumia-
łam, że to zdjęcie było o „jadącym działkowcu 
na wale”. Ostry człowiek, a tło w smugach. Bez 
kontekstu, bez treści, bez refleksji. Tylko forma. 
Jeden z głównych grzechów w fotografii.

Decyzja o nauce w szkole fotograficznej MFF 
„Kwadrat” we Wrocławiu (2011 r.) okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Przebywanie z ludźmi 
o podobnej wrażliwości, kontakt ze znakomitą 
kadrą wykładowców, szczególnie z Piotrem Ko-
morowskim, dało mi wiedzę, o co właściwie w tej 
fotografii chodzi. Że technicznie nienaganny 
ładny obrazek z idealną kompozycją, mocnymi 
punktami i doskonałą ostrością to za mało, żeby 
zdjęcie było dobre. Że nie trzeba uwieczniać łzy 
na policzku, żeby pokazać smutek, ani fotogra-
fować ekskrementów na stole, żeby sprowoko-
wać widza do silnych emocji. Fotografia, jak każ-
da dziedzina sztuki, powinna pokazywać nasz 
stosunek do rzeczywistości, opisywać ją z na-
szego punktu widzenia w subtelny, symboliczny 
sposób. Ma wzbudzać emocje, poruszać. I nie 
być zbyt oczywista. Wtedy jest wartościowa.

Fascynujące w fotografii jest to, że dzięki niej 
mogę zmieniać rzeczywistość, kreować ją na 
swój własny sposób. Nie potrzebuję pokazywać 
świata takim, jakim widzą go wszyscy. Upodo-
bałam sobie długie czasy naświetlania, żeby 
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pokazać swój świat z wyobraźni, ze snów, swo-
ich obaw, ale też zachwytu nad naturą. Czasem 
zoomuję, czasem panoramuję lub poruszam 
aparatem. Kiedy indziej ustawiam aparat na 
statywie, a wiejący wiatr czy morskie fale same 
tworzą nieprzewidywalne obrazy. Często nakrę-
cam filtr IR, gdy świeci słońce, albo zastępuję 
obiektyw dekielkiem z malutkim otworkiem. 
Bywa też, że stosuję tzw. przeszkadzajki przed 
obiektywem dla zniekształcenia obrazu. Nie-
kiedy też wystarczy samo odbicie w kałuży czy 
„urywki” w lustrze, żeby „oszukać” oko. Mam 
satysfakcję, że to, co potem oglądam, jest obra-
zem wyciągniętym prosto „z puszki”, a nie wy-
nikiem manipulacji w programach graficznych. 
Często świadomie łamię zasady, prześwietlam, 
niedoświetlam, albo celowo zaszumiam, usta-
wiając wysokie ISO.

Przemijanie, osamotnienie człowieka, ale też 
piękno natury, są najczęściej pojawiającymi się 
tematami w mojej fotografii. Lubię przebywać 
w świecie fotografii odrealnionej, onirycznej. 
Przenosi mnie to do innego wymiaru, dystansuje 
i relaksuje. W fotografii szukam spokoju, harmo-
nii, ciszy i niedopowiedzenia. Szukam prostych 
środków wyrazu, minimalizmu i niekrzyczących 
kadrów. Podobnie w życiu. Męczy mnie chaos, 
nadmiar, pośpiech, stres, zniecierpliwienie.

Kiedyś „pstrykałam” jak z karabinu maszynowe-
go. Bez zastanowienia i głębszego celu. Aparat 
zawsze miałam przy sobie z obawy, że umknie 
mi coś niepowtarzalnego. To było obsesyjne za-
trzymywanie momentów, takie trochę bez na-
mysłu i celu. Zdarzało się, że powstawały wtedy 
całkiem niezłe ujęcia, ale traktuję je bardziej jako 
ćwiczenia z patrzenia niż konkretną wypowiedź. 
Z perspektywy czasu uważam, ze taki trening 
był mi potrzebny, żeby móc odpowiedzieć sobie 
na pytanie, w jakim gatunku fotografii czuję się 
najlepiej i do wyrażania czego to medium jest mi 
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potrzebne. Teraz zanim wcisnę spust migawki, 
najczęściej wiem dokładnie po co i w jaki spo-
sób chcę coś pokazać. Bardzo lubię ten stan, 
gdy mam konkretny powód, żeby fotografować. 
Oddaję się wówczas temu bez reszty. Tracę po-
czucie czasu, jestem tylko ja, mój aparat i to, co 
widzę.

Nie umiem fotografować w tłumie. Rozprasza 
mnie to. Chyba nigdy nie zrobiłam nic znaczą-
cego w trakcie plenerów czy warsztatów. Po-
trzebuję skupienia i bycia samej. Miedzy innymi 
z tego też powodu zaczęłam robić autoportre-
ty, żeby nikogo nie angażować w swoje wizje. 
W tamtym roku dostrzegłam piękną grę światła 
na ścianie w moim domu. Potrzebowałam ko-
goś dla zrównoważenia kompozycji. Z powodu 
braku „modela” ustawiłam aparat na statywie 
i uwieczniłam siebie stojącą tyłem przy zimnej 
ścianie. Przypomniałam sobie wówczas, ze kie-
dyś właśnie tak się czułam we własnym domu. 
Bardzo obco i samotnie. Pomyślałam, ze wyko-
nam więcej zdjęć o sobie z tamtego smutnego 
dla mnie czasu. Wtedy otworzyły się furtki w gło-
wie na nowe pomysły, na „portrety bez twarzy”. 
I tak powstał cykl kilkudziesięciu autoportretów, 
który zakwalifikował mnie do „Debuts 2015” sku-
piających najbardziej obiecujących debiutantów 
fotograficznych w Polsce.

Inspirację czerpię z obserwacji świata, wyobraź-
ni i muzyki. Czasem jest to wąski pasek ostre-
go światła przeciskającego się przez szczelinę 
w drzwiach, czasem odbicie w kałuży lub frag-
ment ciała w lustrze, a kiedy indziej mocny wiatr 
wyginający gałęzie drzew czy cień na murze. 
Fotografia nauczyła mnie patrzeć uważniej na 
świat, widzieć w tym chaosie, który nas otacza, 
rzeczy piękne albo godne uwagi. Cieszy mnie 
wiatr, mgła i padający deszcz, dźwięki, zapachy… 
to mi daje bodziec do fotografowania. Uwiel-
biam oglądać prace mistrzów. To koncert dla 
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moich zmysłów. Pierwszy z nich, który przyszedł 
mi do głowy, to Alexey Titarenko ze swoimi nie-
zwykłymi fotografiami wykonanymi na długich 
czasach naświetlania. No i wspaniała Sally Mann 
z serią „What remains”, depresyjna Francesca 
Woodman oraz wielu innych fotografów agencji 
Magnum, choćby Elliot Erwitt czy Henri Cartier-
-Bresson ze swoim decydującym momentem. 
Czerpię od nich inspirację, podpatruję ich spo-
sób patrzenia, ale na pewno nie chciałabym ich 
kopiować.

Co bym poradziła początkującym fotografom? 
Trochę czuję się niezręcznie, bo sama wciąż 
się uczę i poszukuję swojej drogi. Ale myślę, że 
przede wszystkim powinni zadać sobie pytania: 
dlaczego chcę robić zdjęcia? o czym chcę opo-
wiedzieć? Ćwiczyć umiejętności, a dopiero po-
tem dobierać właściwy sprzęt i technikę do swo-
jej wypowiedzi obrazem. Zrozumieć, że dobra 
fotografia to harmonia treści i formy, ale to treść 
powinna determinować formę, nie odwrotnie. 
Robić dużo zdjęć i je pokazywać, ale tylko te naj-
lepsze, po gruntownej selekcji. Nieudane zdjęcia 
kasować bez żalu, tak jak się wyrzuca na śmieci 
niepotrzebne rzeczy. Nie zachłystywać się po-
chwałami na portalach – tam w większości są 
amatorzy, którzy zatrzymali się na etapie za-
chwytu nad mleczem z płytką głębią ostrości. 
Być upartym, iść pod prąd, nie bać się łamać 
kanony. Nie prosić się o uwagę; jak będziesz au-
tentyczny, to zostaniesz dostrzeżony.

Wciąż mam niedosyt fotograficzny w sobie, 
wciąż mam apetyt na więcej i lepiej. Zmieniam 
się, a razem ze mną ewoluuje mój gust fotogra-
ficzny, wiec zdaję sobie sprawę, że za jakiś czas 
mogę robić zupełnie inną fotografię i uśmiechać 
się z zażenowaniem patrząc na moje zdjęcia 
z dziś. Fotografię traktuje jako coś bardzo oso-
bistego, robię ją z wewnętrznej potrzeby i dla 
własnej przyjemności. To trochę taki niegroźny 
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egoizm, który mam w sobie i absolutnie się tego 
nie wstydzę. Dopóki mnie to cieszy i daje tyle 
pozytywnej energii, nie zamierzam z tego rezy-
gnować. Żeby być dobrym dla innych – najpierw 
trzeba polubić siebie. A ja już coraz bardziej lu-
bię. I nabieram coraz większej pewności siebie. 
Fotografia ma w tym spory udział.
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Izabela Nowakowska

Z wykształcenia jestem filozofem, z zamiłowania – 
fotografem. Na co dzień zajmuję się zupełnie zwyczajną 
pracą, która nie ma nic wspólnego z fotografią.

www.facebook.com

Inspirują mnie ludzie, ich własne hi-
storie i historie, które mogłyby się 
im przydarzyć, które ja widzę, kie-
dy na nich patrzę. Ogromną inspi-
racją potrafią być też baśnie. Lubię 
ich tajemniczość i nierzeczywistość, 
chciałabym stworzyć taką krainę 
baśni na swoich zdjęciach. Lecz jesz-
cze daleka droga by to, co udaje mi 
się osiągnąć, nie odbiegało zbytnio 
od tego, co widzę w głowie planując 
takie zdjęcia.

Choć jestem samoukiem – nie skoń-
czyłam żadnych kursów ani szkół fo-
tografii – ogromnie doceniam pod-
powiedzi innych osób zajmujących 
się fotografią dłużej ode mnie. Dużo 
nauczyłam się właśnie od nich. Za-
czynałam od zdjęć przyrody, makro-
fotografii, jednak szybko zmieniłam

zainteresowania na fotografię por-
tretową. Uczyłam się eksperymen-
tując, pierwszymi modelkami były 
oczywiście koleżanki. Gdy teraz pa-
trzę na te pierwsze zdjęcia, wykona-
ne jeszcze kompaktem, dochodzę 
do wniosku, że powinnam każdą 

z ówczesnych modelek przeprosić 
za wyrządzone jej krzywdy ;)

Największą przyjemność sprawia mi 
sam proces tworzenia zdjęcia, opra-
cowanie i pokazanie pewnej historii, 
lub po prostu ciekawe ukazanie tej 
już zastanej. Przy zdjęciach stylizo-
wanych ogromną frajdę sprawia do-
bieranie kreacji, szczegółów zdjęcia, 
szukanie miejsc. Czasami jednak 
jest to przyjemność wynikająca 
z samego poznania fotografowane-
go człowieka, co najbardziej widać 
w portrecie. Bo każdy ma przecież 
swoją historię, a ukazanie jej na 
swój sposób to nie tylko duża od-
powiedzialność, ale też satysfakcja, 
jeśli zrobi się to naprawdę tak, jak 
się ją czuje i widzi.

Myślę, że trzeba uważnie obserwo-
wać wszystko, co się dookoła nas 
dzieje, bo wiele pozornie banalnych 
rzeczy może nas zainspirować. War-
to również doceniać doświadczenie 
innych fotografów i konstruktywną 
krytykę. Myślę, że to bardzo rozwija 
i pomaga w pracy.
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WSZYSTKO,
CO NAS

OTACZA, JEST
INSPIRACJĄ

Jestem fotografikiem, obecnie mieszkam 
w Irlandii, w Dublinie. Na co dzień zajmu-
je się fotografią, pracując w pełnym wy-
miarze godzin dla jednej z lokalnych firm 
na stanowisku grafik/fotograf. Oprócz 
tego od kilku lat prowadzę własną dzia-
łalność fotograficzną. Poza pracą i całym 
tym zgiełkiem, ważne miejsce w moim ży-
ciu zajmuje moja najbliższa rodzina: żona 
i nasze wspaniałe córki, Emilia i Maja .

Bardzo dobrze pamiętam swoje początki w fo-
tografii. Metodą prób i błędów starałem się 
zrobić jakiekolwiek zdjęcie. Pierwsze kadry nie 
były tak satysfakcjonujące i dojrzałe, jak ma to 
miejsce teraz. Mimo że moje zdjęcia odbiegały 
od tego, czego chciałem, nie traciłem wiary, 
że pewnego dnia będzie lepiej. Mam za sobą 
wiele nieprzespanych nocy, gdy pracowałem 
i kombinowałem, jak tu osiągnąć zamierzony 
efekt. Zarówno w fotografii, jak i w grafice, 
która jest stałym elementem mojej twórczości. 
Wiele osób przekonało się, że samouk nie ma 
lekko. Ja też nie miałem… Brak wiedzy i do-
świadczenia bardzo często utrudniał tak bar-
dzo potrzebny i upragniony rozwój.

Obecnie każdy projekt, którego się podejmuję, 
jest ważny dla mojego rozwoju, wnosi coś do 
mojego doświadczenia. Trzymam się pewnych 
standardów mojej twórczości, niekoniecznie 
zależy mi, aby robić dokładnie to, co jest teraz 
modne czy też popularne. Oczywiście oglądam 
wiele prac, które mnie inspirują czy też wzbu-

Rafał Wójcicki
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dzają zachwyt. Bardzo często bywa tak, że 
zaraz po obejrzeniu ciekawych projektów, sam 
wpadam na kilka własnych pomysłów, które 
pewnego dnia ujrzą światło dzienne, choć te-
raz trafiają na półkę. W moim przypadku fakt, 
że ciągle pracuję nad nowymi rzeczami, powo-
duje systematyczny rozwój. Cieszy mnie to, że 
poświęcony czas nie idzie na marne i owocuje 
w kolejnych projektach. Sądzę, że kolejne lata 
będą momentem przełomowym w mojej karie-
rze artystycznej, ponieważ powstanie wiele 
projektów autorskich i w końcu w 100 % będę 
mógł pokazać, co we mnie siedzi :)

Wszystko, co nas otacza, jest inspiracją, w za-
leżności od tego, jaki typ zdjęć wykonujemy. 
Świat zewnętrzny ma ogromny wpływ na to, 
co powstanie w naszej głowie, a następnie 
przeleje się na nasz projekt. Moda, trendy 
kierują naszymi inspiracjami; często tworzymy 
coś tylko dlatego, by było to zauważone przez 
szersze grono odbiorców naszej sztuki. Staram 
się robić swoje, to, co mi się podoba, co w peł-
ni akceptuję. Taki projekt chyba najbardziej 
cieszy, tworzę go przede wszystkim dla siebie, 
mając ogromną nadzieję, że widz spojrzy na 
to przychylnym okiem i coś go zainteresuje. 
Niezależnie od wszelkich panujących praw i za-
sad fotografii, należy tworzyć tak, by samemu 
w pełni akceptować to, co się tworzy.

Bycie fotografem sprawia mi pewną przyjem-
ność. Niezależny artysta mogący robić to, co 
mu się podoba – samo to jest już przyjemne, 
daje mi poczucie komfortu i pozwala chodzić 
własnymi drogami, niezależnie od tego, co 
dzieje się wokół mnie. Doceniam też możliwość 
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spotykania innych ludzi, niekoniecznie z krę-
gów fotografii. Mam to szczęście, że napo-
tykam na swojej drodze ludzi o przeróżnych 
zainteresowaniach i ta różnorodność bardzo 
często idzie w parze z moją pasją. Przyjemnym 
elementem mojej pracy i życia jest podróżowa-
nie, a to właśnie daje mi fotografia: możliwość 
zobaczenia nowych miejsc, odwiedzenia cie-
kawych zakątków i zachowanie wielu niezapo-
mnianych wspomnień. Ale chyba największą 
przyjemnością jest możliwość realizowania 
wielu ciekawych projektów w parze z zadowo-
leniem klienta ze wspólnie wykonanej pracy.

Niezależnie od posiadanych środków finanso-
wych, najważniejszym jest odnaleźć w sobie 
pasję, która dzięki sumiennej pracy i wielu 
godzinom spędzonych przed monitorem przy-
niesie oczekiwane rezultaty. Często w naszym 
gronie wypowiada się słowa: „dużo sprzętu 
bez talentu”. Trzeba o tym pamiętać i wzbi-
jać się na wyżyny własnych możliwości. Jeżeli 
włożysz serce w swoją pracę, to efekty twoich 
starań prędzej czy później zostaną dostrze-
żone. Sam też będziesz widzieć swój progres. 
Ktoś zapewne zapyta, jak można robić dobre 
zdjęcia nie posiadając najnowszego aparatu. 
Odpowiem tak: otóż można. Ja nie mam takiej 
puszki, a efekty moich prac radują me serce. 
Sprzęt przyjdzie z czasem, jeśli przetrwasz 
pierwszy etap, podczas którego możesz się 
przekonać, czy fotografujesz z pasji, czy to 
chwilowa zajawka.
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Jeśli kochasz fotografię, to przy 
odrobinie sprytu nawet telefonem 

wykonasz dobre zdjęcie.

Bartosz Malak

Z wykształcenia jestem informatykiem, pra-
cuję w branży SEO. Zwykle cały dzień siedzę 
przed komputerem… Mieszkam we Wrocławiu. 
Fotografią interesuję się od 2011 roku. Moją 
największą pasją jest urban exploration, czyli 
zwiedzanie miejsc opuszczonych. Niemal każdą 
wolną chwilę poświęcam planowaniu wyjazdów. 
W weekendy „normalni” ludzie chodzą do kina, 
na łyżwy czy do centrów handlowych. Ja wstaję 
o 1.00 w nocy, wsiadam ze znajomymi do samo-
chodu i przemierzamy pół Polski, by móc zoba-
czyć na własne oczy i sfotografować np. dawną 
fabrykę czy opuszczony szpital. Nie interesują 
mnie popularne cele wycieczek, jak muzea czy 
inne miejsca oblegane przez turystów. Schodzę 
z utartych szlaków, by odkryć coś naprawdę nie-
samowitego; miejsca, o których istnieniu wiedzą 
nieliczni.

www.fotokomorka.com
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Można powiedzieć, że jestem samoukiem. Nie 
odbyłem żadnego kursu fotograficznego, nikt 
nigdy nie stał nade mną i nie mówił mi, co i jak 
mam robić. Obserwowałem fotografów, którzy 
uwieczniali na zdjęciach miejsca opuszczone. 
Podpatrywałem, jak operują światłem, kontra-
stem, kompozycją. Zanim zająłem się urbexem, 
fotografowałem w zasadzie wszystko, co wpa-
dło mi w kadr. Robiłem tysiące zdjęć, na waka-
cjach czy spacerach. Poznawałem swój sprzęt, 
jego możliwości, ale również ograniczenia. To 
ważne, żeby zdawać sobie sprawę z wad posia-
danego aparatu fotograficznego. Dzięki temu 
nie porywałem się z przysłowiową motyką na 
słońce. Od początku moich doświadczeń z fo-
tografią korzystałem z telefonów komórkowych 
oraz smartfonów jako aparatów fotograficz-
nych. Wiedziałem już, że chcę się skupić na fo-
tografii miejsc opuszczonych, więc musiałem 
znaleźć technikę edycji zdjęć, która dodawała-
by fotografiom niezwykłego wyglądu. Po wielu 
miesiącach odkrywania tajników fotografii oraz 
obserwacji kolegów po fachu postanowiłem 
spróbować swoich sił w technice HDR. Długo 
szukałem swojego stylu. Wciąż go udoskonalam 
i zmieniam, ale wówczas proces ten był dużo 
bardziej dynamiczny niż obecnie. Początkowo 
tworzyłem tzw. „pseudo HDR-y”, czyli mocno 
przekolorowane pojedyncze ujęcia, potrakto-
wane algorytmem w programach do tworzenia 
zdjęć o szerokim zakresie tonalnym. Mój warsz-
tat doskonaliłem m. in. dzięki wiedzy zawartej 
w przeróżnych książkach czy publikacjach inter-
netowych. Szczególnie zainteresowała mnie po-
zycja „Jak fotografować smarftonem” autorstwa 
Jacka Boneckiego, który w ciekawy sposób opo-
wiada o swojej pasji robienia zdjęć telefonem, 
dodając do tego praktyczne porady i wskazów-
ki. Czytam również książki zagranicznych foto-
grafów, jak np. Bryana Petersona czy Michaela 
Freemana. Te lektury pozwoliły mi zrozumieć 
wiele aspektów fotografii.

Jestem ogromnym miłośnikiem miejsc opusz-
czonych. Tę pasję można podzielić na dwa głów-
ne zainteresowania – urban exploration, czyli 
sam fakt eksploracji takich obiektów, oraz foto-
grafię. Tematem miejsc opuszczonych zacząłem 
interesować w 2012 roku. Szukałem ciekawego 
motywu do zdjęć i przeglądając którąś ze stron 
internetowych napotkałem fotografię opuszczo-
nej papierni. Pomyślałem sobie, że to by było 
coś, móc zwiedzać takie miejsca. Zacząłem 

zgłębiać temat i okazało się, że takich ludzi jest 
wielu, co więcej, jest kilka stron internetowych 
poświęconych tej pasji. Nie trwało to długo za-
nim zabrałem telefon w kieszeń i poszedłem na 
swój pierwszy urbex. Była to stara ciepłownia 
przy bocznicy kolejowej w moim mieście. Skła-
małbym, gdybym powiedział, że się wtedy nie 
bałem. Był to jednak przełomowy dzień w moim 
życiu – to właśnie wtedy zrozumiałem, że to jest 
to co chcę robić.

Od tamtego dnia minęły już ponad 3 lata, a ja 
wciąż odkrywam coraz to ciekawsze miejsca. 
W poszukiwaniu opuszczonych budynków od-
wiedziłem 3 kraje, przejechałem dziesiątki tysię-
cy kilometrów. Do tej pory odwiedziłem ponad 
200 takich miejsc.

Nie sposób wymienić wszystkich przygód ja-
kie przytrafiły mi się podczas podróżowania. 
Śmiało mogę powiedzieć, że gdyby nie urban 
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exploration to z pewnością nie poznałbym tylu 
ciekawych regionów naszego kraju, jak również 
krajów Europy. Jest to swoista wartość dodana 
urbexu. Dzięki tej pasji poznałem również wielu 
ciekawych ludzi, którzy podobnie jak ja kochają 
miejsca opuszczone.

Najbardziej podobają mi się obiekty industrial-
ne (kopalnie, fabryki) oraz medyczne (szpitale, 
przychodnie, prosektoria). Jeśli jednak miałbym 
podać najciekawsze miejsce, w którym byłem, 
to miałbym z tym duży problem. Na pewno wy-
mieniłbym m. in. klinikę urologiczną, którą od-
wiedziłem w tamtym roku. Fotografowanie tego 
miejsca było niezwykle emocjonujące, głównie 
za sprawą pozostawionych tam przyrządów 
medycznych, foteli lekarskich oraz… nerek zala-
nych w formalinie.

Innym niezwykłym miejscem jakie odwiedzi-
łem była Czarnobylska Stefa Wykluczenia. Spę-
dziłem 5 całych dni w Zonie, 4 noce spałem 
w Czarnobylu. Eksplorowałem teren niemal 
od świtu do zmierzchu. Udało mi się wejść do 
Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej i zobaczyć 
na własne oczy sterownię reaktora, pomiesz-
czenie bliźniacze do sterowni bloku nr 4, który 
uległ awarii w 1986 roku. Muszę przyznać, że to 
niesamowite uczucie móc przechadzać się po 
opuszczonej od niemal 30 lat Prypeci – mieście, 
które zostało wysiedlone w ciągu dwóch i pół 
godziny. Świadomość tego, że ludzie mieli tylko 
chwilę, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i zo-
stawili swój dobytek na zawsze, napawa jeszcze 
większą grozą. To miejsce wywarło na mnie tak 
duże wrażenie, że postanowiłem tam wrócić 
w kwietniu tego roku.

Jadąc w konkretne miejsce na sesję, nie mam 
jednego konkretnego pomysłu na zdjęcia. Jeśli 
mogę wcześniej rozeznać się, jak wygląda dane 
miejsce, to planuję sobie tylko, gdzie spędzę 
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najwięcej czasu. W chwili gdy przekraczam próg 
opuszczonego budynku, wyostrzam wszystkie 
swoje zmysły. Po pierwsze dlatego, że urbex nie 
należy do najbezpieczniejszych zajęć, ale przede 
wszystkim po to, by móc dostrzec ciekawy kadr. 
Staram się nie robić czysto dokumentalnych 
zdjęć. Zawsze chcę pokazać konkretne miejsce 
w taki sposób, by wywoływało u oglądających 
różne emocje. Niektórzy nazywają to fotografią 
artystyczną. Oglądając prace fotografów-eks-

ploratorów zwracam uwagę na to, czy zdjęcie 
wywołuje emocje, czy skłania do przemyśleń, 
zastanowienia. Jeśli tak jest, to moim zdaniem 
jest to udana fotografia. Nie jest ważne, czym 
została zarejestrowana oraz w jakiej technice 
została wykonana. Liczy się efekt końcowy.

Śledzę poczynania kilku polskich eksploratorów. 
Są dla mnie kimś w rodzaju inspiracji. Podpa-
truję również zagranicznych kolegów. Szcze-

gólnie cenię sobie prace Behind Closed Doors. 
Podziwiam warsztat tego eksploratora, zwłasz-
cza pod względem obróbki zdjęć. W fotografii 
miejsc opuszczonych kieruję się myślą Roberta 
Bressona – „Fotografując staraj się pokazać to, 
czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”.

Największą frajdę w fotografowaniu sprawia mi 
wolność. Niektórzy uważają, że tylko lustrzanką 
można robić zdjęcia, a wszystkie inne urządze-

nia są „niegodne” fotografa. Ja uważam, że nie 
jest ważne, czym fotografujesz, ale jak. Fotogra-
fowanie telefonem to wbrew pozorom ciekaw-
szy wybór. Ile razy żałowałeś, że nie miałeś przy 
sobie aparatu, kiedy spacerując dostrzegłeś np. 
niezwykły zachód słońca? Smartfon rozwiązuje 
ten problem, bo jest urządzeniem, które mamy 
zawsze przy sobie. Jako fan nowoczesnych tech-
nologii śledzę postęp w tej branży. Nawet kilka 
lat temu nikt by się nie spodziewał, że dostępny 
będzie telefon obsługujący RAW-y, dający kon-
trolę nad czasem naświetlania czy wyposażo-
ny w optyczną stabilizację obrazu. Osobiście 
czekam tylko na moment, kiedy smartfony ob-
sługiwać będą wymienne obiektywy. To już nie 
jest pytanie czy, ale kiedy to nastąpi. Będzie to 
nieprawdopodobna rewolucja w świecie foto-
grafii. Co prawda Sony wprowadził już podobne 
rozwiązanie, jednak wciąż jest obarczone wie-
loma wadami, które uniemożliwiają normalne 
użytkowanie aparatu. Oczywiście puryści nigdy 
nie zaakceptują tego, że tak prymitywnym urzą-
dzeniem fotograficznym można robić zdjęcia. 
Spójrzmy jednak dalej – w czasach kiedy dopie-
ro wchodziły do obiegu cyfrowe aparaty, wielu 
fotografów wróżyło im szybki koniec. Uważali, że 
to niemożliwe, by się przyjęły, by zastąpiły apa-
raty analogowe. Ciekawi mnie tylko, ilu z tych 
pesymistów dalej korzysta z analogów…

Większość fotografów robi zdjęcia lustrzankami, 
ewentualnie bezlusterkowcami. Nie zaprzeczę, 
że oferują świetną jakość fotografii. To praw-
da. Jednak sporo mówi się obecnie o tym, że 
urządzenia wyręczają użytkownika w wielu kwe-
stiach. Ale czy każdy posiadacz takiego sprzętu 
zdaje sobie sprawę z podstawowych parame-
trów używanych w fotografii, jak balans bieli, 
ekspozycja, czy czas naświetlania? Dużo ludzi 
korzysta z tzw. „automatu”, czyli ustawień pro-
ponowanych przez aparat. Po prostu naciska 
spust migawki wierząc, że urządzenie wykona 
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za nich całą pracę. Czy to nie człowiek powi-
nien mieć kontrolę nad sprzętem? Zawsze po-
wtarzam i powtarzać będę, że to człowiek robi 
zdjęcia, nie aparat.

Czytam czasem dyskusje w Internecie na temat 
wyboru aparatu. Wielu ludzi skupia się mocno 
na cyferkach i parametrach sprzętu. Wydaje mi 
się, że fotografia powinna opierać się na czymś 
innym. Dla mnie fotografia jest środkiem wy-
razu, czymś za pomocą czego mogę wyrazić 
swoje emocje, uczucia, jednocześnie porusza-
jąc emocje ludzi, którzy oglądają moje prace. 
Świadomie wybrałem telefon jako mój główny 
aparat. To z pozoru proste urządzenie może za-
rejestrować więcej, niż by się mogło wydawać. 
Początkowo robiłem zdjęcia Nokiami N73, N95 
8GB, N8, 808 PV. Obecnie fotografuję smartfo-
nem Nokia Lumia 1020 wraz z gripem oraz sta-
tywem. Podczas całodniowej wyprawy w plener 
niezbędne są powerbanki, które zaopatrują mój 
telefon w niezbędną energię. Większość zdjęć 
wykonuję we wspomnianej wcześniej techni-
ce HDR. Korzystam wyłącznie z ustawień ma-
nualnych, ustawiając wartość ISO, balans bieli 
oraz ostrość. Nie używam AF. Jedynie manualne 
ustawienie ostrości pozwoli uzyskać oczekiwany 
efekt. Następnie za pomocą opcji bracketingu 
wykonuję kilka ujęć tego samego kadru, jednak 
każde z inną wartością ekspozycji. Często mu-
szę powtarzać proces kilkukrotnie, by uzyskać 
satysfakcjonujący rezultat. Samo wykonanie 
tych kilku ujęć również jest czasochłonne, gdyż 
w zależności od ilości światła i użytego ISO, może 
trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Muszę zazna-
czyć, że nie korzystam z żadnych programów 
do automatycznego tworzenia HDR w telefonie. 
Zdjęcia łączę w oprogramowaniu na kompute-
rze oraz dokonuje ponownej edycji w kolejnym 
programie graficznym.
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Dla wszystkich, którzy chcieliby wykonywać 
zdjęcia smartfonem, mam kilka wskazówek:

Wybieraj smartfony z dużymi przysłonami np. 
f/2.2 lub nawet f/2.0, które zagwarantują więcej 
światła w słabych warunkach oświetleniowych. 
Zwróć również uwagę na ilość parametrów, na 
jakie mamy wpływ w oprogramowaniu aparatu.

Fotografując w słabych warunkach oświetle-
niowych bez statywu rób zdjęcia na wydechu. 
Ewentualnie znajdź jakiś punkt podparcia, np. 
barierkę czy murek. Jeśli jest na tyle ciemno, 
że zdjęcia nadal wychodzą zamazane, spróbuj 
zwiększyć wartość ISO.

Staraj się nie robić portretów pod słońce. Jeśli 
jednak postanowisz wykonać takie ujęcie, użyj 
lampy błyskowej, żeby doświetlić modela.

Fotografuj, fotografuj i jeszcze raz fotografuj. 
Oczywiście teoria jest bardzo ważna, jednak nie 
poparta doświadczeniem niewiele jest warta. 
Ucz się, eksperymentuj, nie poddawaj się!

Poza tym: rób swoje nie patrząc na innych. I nie 
sugeruję tu, by ignorować konstruktywną kry-
tykę. Chodzi o to, by nikt nigdy nie sprawił, że 
odłożysz aparat na półkę! Jeśli masz wyznaczo-
ny cel, wiesz do czego dążysz, to nie pozwól, by 
ktokolwiek stanął na drodze do jego realizacji. 
Podpatruj warsztat innych fotografów, zdobywaj 
wiedzę teoretyczną – wszystko po to, by nie stać 
w miejscu, a wciąż się rozwijać. I ostatnie, chyba 
najważniejsze – nie masz lustrzanki za 10 tys. 
zł z dziesięcioma obiektywami? Nie martw się! 
Jeśli kochasz fotografię, to przy odrobinie sprytu 
nawet telefonem wykonasz dobre zdjęcie.

portfolio • Bartosz MalakPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 233



portfolio • Bartosz MalakPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 235



portfolio • Bartosz MalakPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 237



portfolio • Bartosz MalakPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 239



portfolio • Bartosz MalakPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 241



Warsztaty
z Marcinem
Kydryńskim
w Marrakeszu

Ten tydzień marokańskiej przygody można by namalować ob-
razem, używając kilku kolorów – czerwieni Marrakeszu, błękitu 

Essaouirii, pomarańczu świeżego soku i ciepłych promieni słoń-
ca… Zachęceni przez Marcina Kydryńskiego, zapuszczaliśmy się 

w różne zakamarki miasta, odkrywając znacznie więcej, niż prze-
ciętny turysta wiedziony głównym szlakiem. Sprawdźcie sami!

Zobacz wybrane zdjęcia 
uczestników warsztatów 
13-20 września 2015 

Maroko, Marrakesz

www.pokochajfotografie.pl
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Marcin Kydryński
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warsztaty • fot. Piotr Borowski

Piotr Borowski
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Michał Franc
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Aleksandra Jędrzejewska
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Robert Musiał
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Joanna Myszkowska
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warsztaty • fot. Tomek Różański

Tomasz Różański
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Sveta Różańska
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Piotr Solka
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James Stevenson

warsztaty • fot. Jim StevensonPokochajFotografie.pl • numer 22 | 2016 263



Wojciech Wojdat
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www.pokochajfotografi.pl

 13-20 września 2015 
Maroko, Marrakesz
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warsztaty • Malta

Workflow
w podróży
warsztaty

z Michałem
Mrozkiem

na Malcie

To był tydzień na wysokich obrotach. Sporo fotografowania – 
zarówno pejzaży o wschodzie i zachodzie, jak i życia w miastach 
i miasteczkach. Do tego duża dawka warsztatów przy kompu-
terach – dzień po dniu wkraczanie w coraz głębsze tajniki Li-

ghtrooma, zdradzane przez Michała Mrozka. Kameralna grupa, 
fantastyczna atmosfera, piękna i tajemnicza Malta & Gozo, plus 

słoneczna (w listopadzie!), dodająca energii pogoda – ta mie-
szanka złożyła się na bardzo udany wyjazd!

Zobacz wybrane zdjęcia 
uczestników warsztatów 
8 – 15 listopada 2015 

Malta & Gozo

Podziękowania za wsparcie sprzętowe dla

www.pokochajfotografie.pl
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Lili Haduch
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Bożena Matejuk
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Izabela Michalewicz
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Jędrzej Mierzewski
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Paweł Nowiński
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Dorota Piechowiak
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Elżbieta 
Rogaczewska-Czępińska
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Monika Viwegier
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warsztaty • Wilno

Warsztaty
 reportażu

z Ernesto Bazanem 
i Tomaszem 

Tomaszewskim
w Wilnie

Miasto o bogatej historii, pełne pięknych kamienic, kościołów 
i … niezłych kawiarni, które nie raz dały nam ogrzać się i dobu-

dzić po kilku pysznych łykach. Wilno zwiedziliśmy niemal wzdłuż 
i wszerz, polując na wspaniałe kadry. Nasi Mistrzowie, Ernesto 

Bazan i Tomasz Tomaszewski, kierowali nas każdego popołudnia 
na właściwe tory i motywowali do jeszcze większego wysiłku 

następnego dnia…

Zobacz wybrane zdjęcia 
uczestników warsztatów 

 8-15 października 2015 
Litwa, Wilno

www.pokochajfotografie.pl
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Piotr Bukojemski
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Marcin Górzyński
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Leszek Górski
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Piotr Kowalski
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Adrianna Lipiec-Lenc
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Robert Musiał
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Joanna Myszkowska
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Krzysztof Przybylski
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Konrad Szafirowski
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James Stevenson
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Grzegorz Wroniszewski
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Już po raz szósty Bielsko-Biała została na 2 
październikowe tygodnie stolicą światowej 
fotografii.

Wystawy, spotkania, wydarzenie niezwykłe… 
Już od uroczystego otwarcia, na festiwalu pa-
nowała bardzo przyjazna atmosfera. Spotkania, 
podczas dwudniowego Maratonu Autorskiego 
również miały swój niepowtarzalny, bardzo do-
bry klimat. To było bardzo udane wydarzenie, 
jaka szkoda, że następne dopiero za dwa lata…

Jak mówią organizatorzy, festiwalowi nie przy-
świecał żaden główny temat, wręcz odwrotnie 
– prezentowane wystawy cechowały się różno-
rodnością. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: 
zarówno zainteresowani tradycyjnym gatun-
kiem dokumentu i reportażu, jak i ci, których 

interesuje fotografia autorska, artystyczna i ta 
czerpiąca z możliwości nowoczesnych manipu-
lacji cyfrowych. Jedno jest pewne – był to slow 
photo festiwal – było serdecznie, z uwagą, bez 
pośpiechu.

Kilkanaście wystaw, w różnych przestrzeniach 
miejskich galerii i muzeów, a przede wszystkim 
maraton – była to doskonała okazja do spotka-
nia ze światowej sławy fotografikami. Byli wśród 
nich m.in. włoski fotograf, Ernesto Bazan, miesz-
kający w USA, David Burdeny (Kanada), Petrut 
Calinescu (Rumunia), Enri Canaj (Albania), Bieke 
Depoorter / Magnum Photos (Belgia), Ruud Van 
Empel (Holandia), Andreas Horvath (Austria), 
Aaron Huey (USA), Maciek Nabrdalik (Polska), 
Rafael Navarro (Hiszpania), Zed Nelson (Wielka 
Brytania), Chris Rain (Niemcy), Martin Wágner 

(Czechy), Irina Popova (Rosja), Klavdij Sluban 
(Francja) i Franco Zecchin (Włochy). Wszyst-
kie wystawy prezentowane były po raz pierw-
szy w Polsce – złożyła się na nie niebagatelna 
ilość ok. 1500 najlepszych fotografii. Spotkania 
podczas maratonu były bardzo inspirujące. Dla 
tych, którzy szukają własnej drogi w fotografii, 
możliwość obcowania z osobami, które osiągnę-
ły sukces, była to niebagatelna przygoda. Oby 
zaowocowała kolejnymi ciekawymi projektami 
w Polsce.

W ramach festiwalu odbył się także konkurs – 
FotoOpen, w wyniku którego powstała wysta-
wa prezentująca prace około 100 uczestników 
w profesjonalnych warunkach. Miło było znaleźć 
tam także prace osób, które publikowały swoje 
fotografie w poprzednich numerach magazynu!

Dla nas i wielu Przyjaciół PokochajFotografie.
pl była to także okazja do bardzo przyjemne-
go spotkania. Zarówno na sali, gdzie odbywał 
się maraton, jak i w przerwach czy wieczorem. 
Byli tam zarówno uczestnicy różnych warszta-
tów i wydarzeń, jak i nasi ulubieni prowadzący 
warsztaty, Ernesto Bazan i Maciek Nabrdalik.. 
Serdecznie gratulujemy Inez i Andrzejowi Batu-
ro, a także wszystkim współpracownikom i wo-
lontariuszom, którzy ciężko pracowali na ten 
sukces!

Organizatorzy wydarzenia: bielska Fundacja 
Centrum Fotografii oraz Gmina Bielsko-Biała.

www.fotoartfestival.com
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Ernesto Bazan
 (Włochy/ USA) – „Kuba” 
Wybitny dokumentali-
sta o międzynarodowej 
sławie, nagradzany na 
prestiżowych światowych 
festiwalach i konkursach, 
przedstawił wystawę 
fotografii dokumentującej 
życie codzienne miesz-
kańców Kuby pt. „Kuba”. 
Była to polska premiera 
wystawy. Artysta, uro-
dzony w Palermo w roku 
1959, fotografować zaczął 
już jako 14-latek. Foto-
grafię traktuje nie tylko 
jako zawód, ale jako misję 
i pasję. Od 1992 do 2006 
roku mieszkał i fotogra-
fował na Kubie, tworząc 
unikatowe zdjęcia życia 
na wyspie. Fotografie te 
przyniosły mu wiele na-
gród fotograficznych, m.in. 
na World Press Photo, 
a także stypendia Fundacji 
Alicji Patterson i Fundacji 
Guggenheima. Artysta 
wystawiał w Europie, Ame-
ryce Łacińskiej i Stanach 
Zjednoczonych. Jego zdję-
cia znajdują się w zbiorach 
znanych muzeów i w ko-
lekcjach, m.in. MoMA i ICP 
w Nowym Jorku, SFMoMA 
w San Francisco, Muzeum 
Sztuk Pięknych w Ho-
uston, Fondazione Italiana 
della fotografia w Turynie 
i Biblioteque Nationale 
w Paryżu.
Artysta jest właścicie-
lem oficyny wydawniczej 
BazanPhotos Publishing. 
Prowadzi także warsztaty 
fotograficzne w Ameryce 
Łacińskiej, poświęcone 
fotografowaniu oraz 
edycji zdjęć i publikacji. 
Jest autorem kilku książek 
i albumów.

David Burdeny (Ka-
nada) – „Dekada z pejza-
żem”. Urodzony w 1968 
roku znakomity pejzaży-
sta, który w krótkim czasie 
zrobił ogromną karierę 
w świecie fotografii. Jego 
zdjęcia trafiają do najbar-
dziej prestiżowych gale-
rii, a na aukcjach sztuki 
osiągają zawrotne kwoty. 
Fotografować zaczął 
w wieku 12 lat. Od razu ro-
bił pejzaże, a czarno-białe 
zdjęcia wywoływał we 
własnej ciemni, w łazience. 
Studiował architekturę, 
co miało wpływ na jego 
późniejsze fotografie.
David celowo fotografuje 
przy słabym świetle, pra-
wie w ciemności, stosu-
jąc bardzo długie czasy 
naświetlania. Do dziś 
wykonuje zdjęcia aparata-
mi analogowymi o dużym 
formacie lub cyfrą. Jego 
fotografie określane są 
jako medytacyjne, a sam 
artysta nazywany współ-
czesnym minimalistą. Jego 
prace wystawiane były 
z ogromnym sukcesem 
w Kanadzie i Europie. 
Otrzymał wiele nagród 
i wyróżnień na różnego ro-
dzaju konkursach fotogra-
fii pejzażowej.

Petrut Calinescu 
(Rumunia) – „Opowieści 
znad Morza Czarnego”
Utytułowany, młody foto-
reporter, reprezentowany 
przez agencję Panos Pic-
tures. Ukończył Dzienni-
karstwo na Uniwersytecie 
w Bukareszcie. Dwukrotny 
zdobywca tytułu Rumuń-
skiego Fotoreportera 
Roku.
Realizował osobiste 
projekty, fotografując 
w Indiach, Kenii, Boliwii, 
Afganistanie, Chinach. 
Dziś jednak chętnie skupia 
swą uwagę na tematach 
bliższych geograficznie, 
gdzie znajomość języka 
i kultury jest dużym uła-
twieniem.
Wystawa „Opowieści 
znad Morza Czarnego”, 
określana jako mityczna 
i tajemnicza, pokazuje 
region Morza Czarnego, 
z całą swą różnorodno-
ścią powstałą na styku 
trzech różnych cywilizacji: 
europejskiej, azjatyckiej 
i środkowo-wschodniej. 
To, co łączy bohaterów 
zdjęć, niezależnie od ich 
korzeni, jest marzenie, aby 
spędzić tydzień wczasów 
nad Morzem Czarnym.

Enri Canaj (Albania/
Grecja) – „Greckie cienie”
Jeden z ważniejszych 
fotoreporterów w Grecji. 
Urodzony w roku 1980 
w Tiranie.
W wieku 11 lat, zaraz po 
otwarciu granic, przepro-
wadził się z rodziną do 
Grecji. Obecnie mieszka 
w Atenach. Fotografuje od 
14 roku życia. Studiował 
fotografię na Akademii 
Leica. Jest ekspertem 
w dziedzinie Photoshopa.
Od roku 2008 jest wolnym 
strzelcem, pracując dla 
wielu ważnych greckich 
magazynów, takich jak „To 
Vima”, „Ta Nea”, „Tachy-
dromos” czy „Vimagazino”. 
Publikował również w pre-
stiżowym „Le Monde” czy 
„ The Times”.
Jego prace pokazywane 
były w Grecji, Turcji i Belgii.
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Bieke Depoorter / 
Magnum Photos (Belgia) – 
„Po całym dniu …”
Znakomita artystka mło-
dego pokolenia o licznych 
międzynarodowych sukce-
sach na swoim koncie. 
Urodzona w 1986 roku. 
Ukończyła fotografię na 
królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Ghent. 
Pracuje głownie nad sa-
modzielnymi projektami.
Laureatka prestiżo-
wej nagrody Magnum 
Expression Award oraz 
Sony World Photography 
Awards. Członkini pary-
skiej agencji Tendance 
Floue oraz członek stowa-
rzyszony słynnej Agencji 
Magnum.
Ma na swoim koncie dwa 
albumy fotograficzne. 
Autorka kilkudziesięciu 
wystaw indywidualnych 
pokazywanych w Europie 
i Ameryce.
W kręgu największego za-
interesowania artystki jest 
człowiek i jego kondycja 
w świecie.

Ruud Van Empel 
(Holandia) – „Świat”
Ruud Van Empel – foto-
grafik i artysta wizualny. 
Autor jest sławą fotografii 
światowej, zawdzięczający 
swoją karierę kompu-
terowo przetwarzanym 
portretom. Artysta 
fotografował ludzi, rośliny, 
przedmioty, a następ-
nie z poszczególnych 
fragmentów wybranych 
obiektów tworzył nowe 
byty, piękne, ale i nienatu-
ralne zarazem. Wystawa 
prezentowana podczas 
6. FotoArtFestivalu była 
przeglądem najsłynniej-
szych prac jego autorstwa 
i pochodziła ze zbiorów 
znanej i cenionej holen-
derskiej Flatland Gallery.
Ruud Van Empel urodził 
się w 1958 roku. Jest 
absolwentem Akademii 
Sztuk Pięknych w holen-
derskiej Bredzie. Mieszka 
i pracuje w Amsterdamie. 
Jest autorem licznych 
wystaw indywidualnych, 
organizowanych w naj-
bardziej prestiżowych 
galeriach i muzeach na 
świecie.

Andreas Horvath 
(Austria) – „Jakucja – Sy-
beria”. Znany i ceniony 
dokumentalista, urodzony 
w 1968 roku. Studiował 
fotografię w Wiedniu oraz 
multimedia w Salzburgu. 
Pracuje jako wolny strze-
lec. Zajmuje się fotografią 
i filmem, tworząc nieza-
leżne produkcje, wydaje 
książki.
Jego filmy dokumentalne 
były pokazywane i nagra-
dzane na wielu ważnych 
festiwalach
(m.in. w Karlowych Varach, 
Barcelonie, Chicago, No-
wym Jorku).
Nagrodzony przez Mi-
nistra Kultury Austrii 
za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sztuki.
Dokumentował ludzi 
i pejzaż m.in. na Syberii 
oraz w USA. Fotografował 
również Polskę, patrząc 
krytycznym okiem na na-
szą przestrzeń publiczną.
Wystawa, w czarno-białej 
fotografii, pokazuje sybe-
ryjskie realia.

Aaron Huey (USA) – 
„Pine Ridge”. Słynny foto-
graf National Geographic, 
fotoreporter i dokumen-
talista. Urodzony w 1975 
roku.
Międzynarodową sławę 
przyniósł mu wyczyn 
polegający na samotnej 
(jeśli nie liczyć psa Co-
smo), pieszej wędrówce 
przez Stany Zjednoczone, 
ze wschodu na zachód. 
Wyprawa trwała 154 dni, 
w czasie których Aaron 
przebył 5390 kilometrów.
Międzynarodowym 
echem odezwało się jego 
znakomite wystąpienie na 
uniwersytecie w Denver 
na temat dramatycznych 
warunków życia Indian 
w rezerwatach (w ramach 
słynnego TEDxDU Talk 
– organizacji zajmującej 
się rozpowszechnianiem 
ważnych idei w świecie).
Aaron współpracuje także 
z „Harper’s Magazine” 
(najstarszym miesięcz-
nikiem świata), gdzie 
wymieniony jest w stopce 
redakcyjnej jako jedyny 
fotograf (przed nim taki 
zaszczyt spotkał tylko 
jednego fotografa w całej, 
ponad 160-letniej historii 
czasopisma). Jego zdjęcia 
publikowane są rów-
nież regularnie w takich 
czasopismach jak m.in. 
„The New Yorker”, „The 
New York Times”, „Smith-
sonian”. Jest laureatem 
wielu ważnych konkursów 
i festiwali, w tym World 
Press Photo.
Artysta reprezentowany 
jest przez Fahey/Klein 
Gallery w Los Angeles. 
Obecnie mieszka z żoną 
i synem w Seattle.
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Maciek Nabrdalik 
(Polska) – „Wiara”
Urodzony w 1980 roku 
w Częstochowie. Absol-
went Politechniki War-
szawskiej. Znakomity pol-
ski fotoreporter, członek 
prestiżowej amerykańskiej 
agencji VII Photo, laureat 
ważnych polskich i mię-
dzynarodowych konkur-
sów fotografii prasowej 
(w tym m.in. za najlepszy 
fotoreportaż – nagroda 
National Press Photo-
graphers Association). 
Jego zdjęcia prezentowane 
były m.in. na wystawach 
w Nowym Jorku, Pradze 
i Warszawie. Karierę roz-
począł w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie fotogra-
fował dla lokalnych gazet 
i asystował przy sesjach 
fotograficznych dla świato-
wych magazynów mody. 
W latach 2003-2007 pra-
cował jako fotograf Super 
Expressu.
Wielokrotny uczestnik 
warsztatów i seminariów 
agencji VII Photo, uczest-
nik programu VII Mentor 
Program, dzięki któremu 
przez dwa lata ściśle 
współpracował z Anto-
ninem Kratochvilem. Od 
2010 roku reprezentowa-
ny przez agencję VII jako 
fotograf grupy VII Ne-
twork. W 2011 roku został 
członkiem samej Agencji 
(jako jedyny Polak).
Obecnie pracuje jako 
wolny strzelec. Interesują 
go głównie społeczne 
zmiany w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Jego 
zdjęcia publikowane były 
m.in. w prestiżowym 
magazynie „Smithso-
nian” oraz w „L’Espresso”, 
„Newsweeku”, „Polityce”, 
a także „The Wall Street 
Journal”. W 2013 roku 
otrzymał nagrodę Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za projekt 
o ludziach, którzy przeżyli 
nazistowskie obozy kon-
centracyjne.

Rafael Navarro (Hisz-
pania) – „Formy ciała”
Ikona fotografii światowej. 
Przed fotografią Navaro 
interesował się teatrem 
i sportem. W latach 70-
tych całkowicie poświęcił 
się sztuce fotografowania, 
w której rozwinął swój 
własny, osobisty i rozpo-
znawalny język (słynne 
dyptyki), wpływając swoją 
twórczością na wielu in-
nych fotografujących.
W 1977 roku założył 
słynną na cały świat grupę 
fotograficzną Alabern, 
w skład której wchodzili 
również tacy ważni artyści 
jak Manuel Esclusa, Joan 
Fontcuberta i Pere For-
miquera. W 1985 roku 
Navarro zostaje członkiem 
Rady Fundacji Miró.
Jego prace wystawiane 
były w ponad 500 gale-
riach i muzeach na całym 
świecie. Stanowią również 
część kolekcji Biblioteki 
Narodowej w Europejskim 
Domu Fotografii w Paryżu. 
Jego zdjęcia znajdują się 
również w zbiorach mu-
zeów sztuki współczesnej 
w Brukseli, Meksyku, Bu-
enos Aires, Japonii. Należą 
również do kolekcji takich 
prestiżowych instytucji, 
jak fundacja Pilar i Joana 
Miró, Instytut Sztuki w Wa-
lencji, Centrum Sztuki 
Reina Sofía.

Zed Nelson (Wielka 
Brytania) – „Kochaj mnie”
Znakomity fotorepor-
ter o międzynarodowej 
renomie, mieszkający 
w Londynie. Swoje projek-
ty realizuje fotografując 
na całym świecie, często 
w miejscach wielu konflik-
tów i problemów. Proble-
matyka, jaka go interesuje 
najbardziej, to społeczne 
aspekty zachodniej cywili-
zacji. Ważniejsze nagrody: 
Visa d’Or, Francja; I Na-
groda World Press Photo; 
nagroda Alfreda Eisensta-
edta (USA); nagroda ma-
gazynu „Life” za najlepszy 
esej oraz Nikon Award.
Prace Nelsona wystawia-
ne były w wielu ważnych 
galeriach i muzeach, 
w tym Tate Britain czy 
National Portrait Gallery 
w Londynie. Jego fotogra-
fie znajdują się w kolekcji 
Victoria & Albert Museum.
Wystawa „Kochaj mnie” 
porusza problem współ-
czesnej, globalnej obsesji 
na punkcie piękna i mło-
dości. Fotograf realizował 
ten projekt przez pięć lat, 
odwiedzając w tym celu 18 
państw na pięciu konty-
nentach. Zdjęcia z wysta-
wy zostały nagrodzone 
i docenione przez Deut-
sche Borse Photography 
Prize oraz Leica European 
Publishers Award for Pho-
tography.
Otrzymały również I na-
grodę w konkursie Pictu-
res of the Year Internatio-
nal Awards.

Irina Popova (Rosja) 
– „Rodzina”. Dokumen-
talistka, która pomimo 
młodego wieku ma już 
na swoim koncie spore 
osiągnięcia na międzyna-
rodowej arenie. Urodzona 
w 1986 roku. Absolwentka 
Dziennikarstwa na uni-
wersytecie w Tverze oraz 
fotografii dokumentalnej 
w Moskiewskiej Szkole 
Fotografii i Multimediów. 
Uczestniczka wielu warsz-
tatów fotograficznych 
organizowanych w Rosji 
i Europie (w tym przez 
Agencję Magnum).
Nagrody: stypendium 
Rosyjskiego Związku Foto-
grafów, Najlepszy Fotograf 
Rosyjski – za foto-esej, 
grant Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Fotoreportażu 
w Rosji, wyróżnienie UNI-
CEF-u.
Swoje prace wystawiała 
w Rosji, we Francji, na 
Ukrainie, w Kanadzie, 
Holandii.
Publikacje na międzyna-
rodowej arenie: „Russian 
Reporter”, „Ogoniok”, 
„Correspondent”, „Fo-
to&Video”, „The Sunday 
Times Magazine”, „Le 
Photo”.
Prace w zbiorach: Rosyj-
skie Muzeum Fotografii 
(Niżny Novgorod), Mu-
zeum Sztuki Współczesnej 
(Krasnojarsk), Narodowe 
Muzeum Rosyjskie (St. 
Petersburg).
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Chris Rain (Niemcy, 
zam. Szwajcaria i Włochy) 
– „Fotografie 2010-2014”
Artysta wizualny, fotograf 
figuratywny, ekspresjo-
nista, urodzony w 1984 
roku. Chris Rain jest jego 
pseudonimem (naprawdę 
Christian Florian Michel). 
Swoje wczesne twórcze 
lata przeżył w Rzymie jako 
powieściopisarz i kompo-
zytor muzyki.
Samouk. Fotografuje od 
około 2005 roku, traktu-
jąc fotografię jako zapis 
krótkich historii i osobisty 
pamiętnik. Prace wysta-
wiał we Włoszech, Francji, 
Niemczech, Szwajcarii 
i Wielkiej Brytanii.
Ważniejsze nagrody: Rena-
issance Art Prize, Fotosin-
tesi SiFest i Fotoleggendo 
Festival.
Jego prace powstają na 
czarno-białych negaty-
wach według tradycyj-
nych, analogowych metod 
ciemniowych. Ponadto 
artysta łączy fotografię 
z rysunkiem, malarstwem 
i sztuką cyfrową, szukając 
jakiegokolwiek sposobu 
wyzwolenia fotografii z jej 
własnych ograniczeń, 
polegających na wiernym 
przedstawianiu rzeczy-
wistości. Tematy bliskie 
artyście to dzieciństwo, 
marzenia senne, niepokój 
bytu, eksploracja nie-
znanego, intelektualna 
wolność.

Klavdij Sluban (Fran-
cja) – „Przenikania”
Francuski fotograf sło-
weńskiego pochodze-
nia. Mieszka w Paryżu. 
Zdobywca prestiżowej 
nagrody Niépcè a i Leica. 
Studiował literaturę an-
glo-amerykańską i przez 
krótki czas pracował jako 
wykładowca, by po jakimś 
czasie całkowicie poświę-
cić się fotografii.
Artystę nigdy nie pocią-
gały tematy związane 
z życiem codziennym. 
Fotografia służy mu raczej 
jako podróż w świat litera-
tury. Kontrastowe zdjęcia, 
sylwetkowo fotografowa-
ne postaci są kwintesen-
cją jego rygorystycznego 
podejścia do fotografii, 
dalekiej od dydaktyzmu 
czy naciąganej egzotyki.
Sluban prowadzi warsz-
taty fotograficzne dla 
młodocianych więźniów 
w Europie Wschodniej.
Jest autorem licznych wy-
staw indywidualnych, or-
ganizowanych w Chinach, 
we Francji, Estonii, Fin-
landii, Kostaryce, Łotwie, 
Słowenii, Grecji, Indonezji, 
Kubie, Portugalii, Gruzji, 
Dominikanie, Ukrainie, 
Włoszech, Luksemburgu.
Autor kilku albumów 
fotograficznych. Na temat 
jego twórczości powstały 
cztery filmy dokumental-
ne. Prace w prestiżowych 
zbiorach: Fonds National 
d’art Contemporain w Pa-
ryżu, Bibliothèque Natio-
nale de France, Maison 
Européenne de la Pho-
tographie (Paryż), Musée 
National d’art Beaubourg 
(Paryż), The Metropolitan 
Museum of Photography 
of Tokyo, galerie FNAC, 
Muzeum Fotografii (Braga, 
Portugalia), Galerie du 
Château d’Eau de To-
ulouse, Musée Réattu 
w Arles, Muzeum Puszkina 
w Odessie.

Martin Wágner 
(Czechy) – „Na wschód od 
Edenu”. Urodzony w 1980 
roku w Pradze. Znany na 
arenie międzynarodowej 
ze zdjęć Związku Ra-
dzieckiego. Fotoreporter 
koncentruje swą uwagę na 
życiu syberyjskich miast 
i wsi.
Dziesięciokrotny laureat 
Czeskiej Fotografii Pra-
sowej oraz czterokrotnie 
nagrodzony w konkursie 
na najlepszego czeskiego 
i słowackiego fotorepor-
tera.
Otrzymał II nagrodę 
w prestiżowym między-
narodowym konkursie 
FRAME.

Franco Zecchin (Wło-
chy/Francja) – „Śląsk, jakie-
go nie chcemy oglądać”
– zbiory Biblioteki Uniwer-
sytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Urodzony w 1953 
roku. Ukończył studia 
z fizyki nuklearnej. W roku 
1974 poznał słynną foto-
graf – Letizię Battaglię, 
która zapisała się w histo-
rii fotografii pracami skie-
rowanymi przeciwko dzia-
łaniom mafii. To dla niej 
Franco przeprowadził się 
do Palermo, gdzie rozpo-
czął pracę dla czasopisma 
„l’Ora”. Pierwszym zlece-
niem, jakie otrzymał było 
sfotografowanie działalno-
ści mafijnej w kontekście 
politycznym i społecznym. 
Szybko ten temat stał się 
centrum jego uwagi.
Jego fotografie nie tylko 
miały znaczący wpływ 
na sycylijską politykę, ale 
również przyniosły mu 
międzynarodową sławę. 
Wystawy artysty pokazy-
wane odtąd były na całym 
świecie, w tym m.in. w tak 
znakomitych miejscach 
jak: Palais de Tokyo w Pa-
ryżu, Muzeum Fotografii 
w Rochester czy Muzeum 
Fotografii, Filmu i Telewizji 
w Londynie.
W 1988 roku Franco 
został przyjęty do najsłyn-
niejszej agencji fotogra-
ficznej – Magnum.
W 1990 roku rozpoczął 
projekt w Polsce, fotogra-
fując na Śląsku, skupiając 
się na kwestiach ekolo-
gicznych i społecznych 
regionu. Fotografował 
również w czasie wojny 
w Algierii, Maroku i Tune-
zji. Po paru latach zrezy-
gnował z pracy w Ma-
gnum, aby móc skupić się 
na własnych projektach. 
Wyjechał więc na Saharę, 
by fotografować noma-
dów (z którymi przez 
jakiś czas zamieszkał na 
pustyni).
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