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Pokochaj Fotografiê!

Z wielk¹ radoœci¹ piszê wstêp do pierwszego numeru 
PokochajFotografie.pl. Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê zrealizowaæ 
marzenie o stworzeniu gazety fotograficznej i namówiæ do 
wspó³pracy parê naprawdê ciekawych osób. A to dopiero pocz¹tek 
przygody.

PokochajFotografie.pl jest i bêdzie gazet¹ bezp³atn¹. Kierujemy j¹ 
do tych, którzy fotografowanie traktuj¹ jako swoje hobby i chc¹ 
w ciekawy sposób rozwijaæ swoje umiejêtnoœci. Chcemy, byœcie 
razem z nami uczyli siê patrzeæ, poznawali jak¿e ró¿ne pogl¹dy 
profesjonalnych fotografów i szukali w tym wszystkim w³asnej 
drogi. Podgl¹daj¹c, czytaj¹c, wyci¹gaj¹c wnioski. 

Walt Disney mawia³ "Rób to, co robisz tak dobrze, by ludzie chcieli 
zobaczyæ to ponownie i przyprowadziæ swoich przyjació³". 
Korzystaj¹c ze wszystkich umiejêtnoœci i doœwiadczenia tworzyæ 
bêdziemy kolejne numery najlepiej, jak potrafimy. Liczê na to, ¿e 
podzielisz siê z nami swoj¹ opini¹ i sugestiami, aby kolejne wydania 
by³y jeszcze lepsze.

Jeœli pewnego dnia odkryjesz, ¿e chcesz wspó³tworzyæ 
PokochajFotografie.pl - czy to s³owem, czy obrazem - napisz do nas. 

A ju¿ teraz :

Pokochaj Fotografiê razem z nami!

Micha³ Mrozek
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Tekst: Kasia Kalina

 

jeszcze nie zamieszka³, nawet na jeden 

miesi¹c. Jednak ca³y czas zastanawiamy 

siê, co zrobiæ, aby odwiedza³ nas choæby 

na te wernisa¿owe wieczory podczas 

miesi¹ca fotografii. Zaczê³am siê nad tym 

zastanawiaæ podczas cudownego 

popo³udnia, kiedy wystawy otwiera³y siê na 

ulicy Grodowej. Mia³am wra¿enie, ¿e ca³a 

ulica zamieni³a siê w Montmartre. 

Dodatkowo prze¿y³am prawdziwy 

fotograficzny spacer. Z wernisa¿u 

wystawy Ami Vitale, przeszliœmy 

z Pani¹ Ani¹ Kwiecieñ, Jerzym 

Lewczyñskim i Adamem Sobot¹ na 

kolejne dwa. Zreszt¹ Gliwice podczas 

miesi¹ca fotografii to takie miasto, 

kiedy ka¿dy mo¿e prze¿yæ fotograficzne 

popo³udnie, spacer, rozmowê!

Pary¿ w Gliwicach

III Gliwicki Miesi¹c Fotografii

Piotr Janik, 
z cyklu „Spe³niony 
obowi¹zek” zbiory  
Muzeum w Gliwicach
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Najwa¿niejsze s¹ spotkania, wyk³ady, rozmowy. 

Stanis³aw Jakubowski, 
Dosiadanie wodza, 1973, 
fot. z archiwum autora
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W dobie tysi¹ca internetowych galerii 
fotograficznych wiêkszoœæ obrazów 
mo¿emy zobaczyæ w domu. Jednak 

porozmawiaæ osobiœcie z Ami Vitale, 
podyskutowaæ na temat dokumentu 
z dr. Adamem Sobot¹, zapytaæ 
o sfotografowan¹ w czasie wojny 
rodzinê Singerów autorstwa Jerzego 
Lewczyñskiego, porozmawiaæ o Piotrze 
Janiku z jego rodzin¹, dyskutowaæ 
z wszystkimi cz³onkami Gliwickiego 
Towarzystwa Fotograficznego o Zosi 
Rydet – mo¿na tylko w czasie tych 
niezwyk³ych spotkañ. W Zachêcie na 
wernisa¿u trudno nawet dojrzeæ 
artystê, nasze kameralne miasto ma 
pod wzglêdem bliskoœci ze sztuk¹ 
ogromn¹ przewagê. Co by³o 
najwa¿niejsze w historii Gliwickiego 
Towarzystwa Fotograficznego? 
Spotkania i rozmowy, wyk³ady Urszuli 
Czartoryskiej, Alfreda Ligockiego, co 
pi¹tkowe dyskusje. 
Mieliœmy okazjê pos³uchaæ takich 
rozmów na wystawie „Utrwalanie” 
w Willi Caro. Dziœ boimy siê takich 
dyskusji. Fotografowie dyskutuj¹ 
o sprzêcie, boimy siê nazywaæ rzeczy po 
imieniu.
Fotografia jest wra¿eniowa, jest 
spotkaniem z drugim cz³owiekiem. 
Ka¿dy z nas przetwarza obraz na w³asne 

podobieñstwo, uplata widzian¹ 
fotografie w historie swoich prze¿yæ, 
osobistych i ogólnych. Dlaczego 
spotkania z krytykami fotografii,
z doœwiadczonymi fotografami s¹ takie 
wa¿ne? M³odzi fotografowie rzadko 
czytaj¹ historiê fotografii. Jeœli wszyscy 
m³odzi fotografowie teraz siê oburzaj¹ 
to przenoszê ca³¹ winê na siebie. Jednak 
zauwa¿y³am podczas ostatniego 
Miesi¹ca Fotografii nieznajomoœæ 
pozycji dr. Adama Soboty, choæby 
Szlachetnoœæ techniki. Artystyczne 
dylematy fotografii w XIX i XX wieku" 
(2001) czy "Konceptualnoœæ fotografii" 
(2004), a one powinny byæ bibliami 
fotografów. Fotografowie, ilu z was zna 
prace Rolanda Barthes'a? 

Nie znaj¹c choæby najwa¿niejszych 
postaw krytycznych jak mo¿na tworzyæ 
œwiadomie? Zdajê sobie sprawê ¿e 
fotografia wywodzi siê z najbardziej 
pierwotnej potrzeby tworzenia, 
jednoczeœnie wywodzi siê z wra¿liwoœci, 
mi³oœci, nienawiœci, buntu. Jednak nie 
mo¿na tworzyæ w izolacji, w izolacji od 
osi¹gniêæ otaczaj¹cej kultury.

W Zachêcie na wernisa¿u 
trudno nawet dojrzeæ artystê, 
nasze kameralne miasto ma 
pod wzglêdem bliskoœci ze 
sztuk¹ ogromn¹ przewagê

"Archeologiczny cytat fotografii 
pokazuje mieszkañców wsi Rachanie 
(pow. Tomaszów Lubelski) o nazwisku 
Zingerowie. Zdjêcie wykonane 
aparatem 6x9 z przeznaczeniem do 
ewentualnego dowodu. Byli to  moi 
przyjaciele. Zostali rozstrzelani wiosn¹ 
1940 roku. Si³a fotografii przekracza 
granice czasu" Jerzy Lewczyñski

Dlaczego 
potrzebujemy 

festiwali 
tematycznych 

takich jak – 
Utrwalanie? 
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Piotr Janik, 
Bez tytu³u, zbiory  
Muzeum w Gliwicach
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Przeczyta³am wszystkie artyku³y 
o Gliwickim Miesi¹cu Fotografii i niestety 
nie przeczyta³am ¿adnej recenzji, ani 
pozytywnej,ani negatywnej (oprócz kilku 
zdañ Pani Agnieszki Gniotek w Puls 
Biznesu, za które dziêkujê). Zazwyczaj by³y 
to zaledwie opisy, harmonogram wystaw. 
To bardzo nie dobrze, ¿e nie szuka siê 
pozytywnych i negatywnych wypowiedzi. 
Czytaj¹c Fotografie z lat 50. mam ca³kiem 
inne odczucia co do opisów wystaw. Nie 
widzê tam strachu przed 
wypowiedzi¹ 
negatywn¹ i jak 
najbardziej 
pozytywn¹. 
Niedawno 
s³ysza³am 
nawet 
o krytycznych 
artyku³ach na 
temat 
fotograficznych wystaw 
krytyka, który ma trudnoœci 
z opublikowaniem takich wypowiedzi. 

O co w ogóle chodzi w miesi¹cach 
fotografii? Dlaczego potrzebujemy festiwali 
tematycznych takich jak „Utrwalanie”? 
Dzisiaj niezwykle trudno okreœla siê 
dzia³alnoœæ fotografów. Tyle pytañ 
powstaje w g³owie ka¿dego, kto chcia³by 
aktualnie zdiagnozowaæ to zjawisko – 
Fotografia. Najlepiej jest to widoczne 
podczas wystaw przegl¹dowych, jakich
w ostatnim roku nam nie brakowa³o we 
Wroc³awiu, Warszawie, Krakowie. 
Wystawy przegl¹dowe maj¹ przewagê nad 
Miesi¹cami Fotografii - s¹ œciœle 
przemyœlane przez jednego kuratora. 
W czasie miesiêcznych przegl¹dów 
dochodzi do g³osu wiele ró¿nych pogl¹dów 

na temat danego problemu w fotografii – 
jak choæby utrwalanie. Dlatego brakuje mi 
spójnego podsumowania. Co 
dowiedzieliœmy siê o utrwalaniu podczas 
takiego przegl¹du? Podczas ca³ego 
miesi¹ca w³aœciwie odnalaz³am tylko jedn¹ 
wystawê (Zawsze Blisko. Fotografie 
prasowe Stanis³awa Jakubowskiego) i dwie 
prezentacje (w Willi Caro), które 
prezentowa³y „czyste utrwalanie”. Ja 
osobiœcie ceniê zestaw prac Witolda 

Cichockiego i Tomasza 
Zdulskiego, które mogliœmy 
zobaczyæ w Galerii ZPAP na 
Rynku. Czy jednak zawarta 
w nich metafizyka nie 
wykreœla ich ca³kowicie 
z kategorii reporta¿u 
(a takie by³o pierwotne 
rozumienie, a raczej 

wyjaœnienie Utrwalania 
przez koordynatora 

projektu)? Znam opiniê osób, dla 
których te prace by³y nieczytelne. Czy 
fotografia, która próbuje zmieœciæ magiê 
wspomnieñ w p³askim obrazie mo¿e 
jednoczeœnie utrwalaæ? Czy tutaj fotograf 
jest œwiadkiem czy kreatorem?
Odwieczne pytanie bez odpowiedzi, czy 
fotograf w ogóle jest œwiadkiem, czy 
kreatorem? 

Piotr Janik, z cyklu Przedwioœnie, fot.arch. Muzeum w Gliwicach

Potr Janik, fot. arch. Muzeum w Gliwicach

Czy fotografia, która 
próbuje zmieœciæ magie 
wspomnieñ w p³askim 

obrazie mo¿e 
jednoczeœnie utrwalaæ?
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Stanis³aw Jakubowski, 
Grupa Laokoona, 1968, 
fot. z archiwum autora
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Spróbujmy siê przyjrzeæ temu problemowi 
podczas ogl¹dania wystawy Ami Vitale. Doskona³a 
fotografia Ami to emanowanie niezwyk³ym 
kolorem i kadrem, jedno spojrzenie powoduje 
zakochiwanie siê w ka¿dej fotografii. Czy w ten 
sposób reporterka mo¿e „przekazaæ nam 
problem”?  Zbiera konflikt polityczny, mi³oœæ do 
kultury, rozpacz ludzk¹, w formê jednego obrazu. 
National Geographic niestety wpêdza nas 
wszystkich w taki b³¹d – zakochujemy siê 
w tragizmie. Jak mówi³ Adam Sobota, s¹ ju¿ lepsze 
formy utrwalania, jak filmowanie. Zastanówmy siê 
zwyczajnie, ile informacji przyswoimy na 
dokumentalnym filmie i jak bardzo w stosunku do 
tego przekaz fotograficzny uzale¿niony jest od 
spojrzenia fotografa, naszych prze¿yæ, edukacji, 
wra¿liwoœci, etc.

Spe³nieniem marzeñ by³oby pewne ca³oœciowe 
potraktowanie problemu, który aktualnie nasuwa 
nam siê w fotografii w formie wielu pytañ bez 
odpowiedzi. Zbiorowe lub indywidualne wystawy, 
konferencje, wypowiedzi, podsumowania, 
publikacje. Przechodzimy obok kolejnych 
kilkudziesiêciu wystaw bez komentarza. Dlatego 
najwa¿niejsze podczas ostatniego Miesi¹ca by³y 
dla mnie dwa spotkania z Ami Vitale – 
zorganizowanego przez Gliwicki Dom Fotografii 
i z dr. Adamem Sobot¹ – zorganizowanego przez 
Muzeum w Gliwicach. Niezwykle cenne s¹ tak¿e 
publikacje Muzeum w Gliwicach, z powodu 
zawartego komentarza fotograficznego. 

Piotr Janik,
 z cyklu „Rêce”, zbiory 
Muzeum w Gliwicach

kwartalnik fotograficzny    1 | 2008 10



Widzê ogromny problem w Gliwicach: 
brak du¿ego, rozpoznawalnego miejsca 
wystawowego, gdzie mo¿na bêdzie 
zrobiæ przegl¹dowe wystawy lub 
zestawiæ kilka indywidualnych. Jednak 
takie miejsca musz¹ spe³niaæ 
odpowiednie warunki i w tym jest 
najwiêkszy problem. Nie ma natomiast 
jak widaæ problemu z kilkoma 
hipermarketami w centrum miasta. 

Mo¿e problem polega na potrzebach 
spo³eczeñstwa. Mo¿e zamiast Miesi¹ca 
Fotografii powinniœmy siê skupiaæ na 
edukacji wczesnoszkolnej? Przyzwyczaiæ 
spo³eczeñstwo do wystaw, wernisa¿y. 
A mo¿e nie mamy ze swojej strony nic 
do zaproponowania? Powszechnie 
wiêkszoœæ Muzeów kojarzy siê z nud¹. 
Zastanówmy siê, dlaczego z Uffizi jest 
inaczej. Dlaczego od rana do wieczora 
jest tam 3-godzinna kolejka przed kas¹? 
Ale przecie¿ wy nie chcecie s³uchaæ
o malarstwie.
Zastanawiacie siê, dlaczego w tym 
artykule jeszcze nie przeczytaliœcie 
o ¿adnej fotografii? Obraz, forma - to 
rzeczy ostateczne w fotografii i tak 
ka¿dy z fotografów musi t¹ formê 
przekazaæ. Wbrew pozorom s¹ to prace 
najbardziej plastyczne, przestrzenne. 
Wczeœniej jednak jest re¿yser tych 
milcz¹cych sztuk. Re¿yserujcie 

œwiadomie, a stworzycie historie, nie 
powiêkszajcie zasobów œwiatowego 
œmietniska obrazków. Nie zagubcie przy 
tym swojej wra¿liwoœci, a stworzycie 
sztukê. 
Mimo wszystko jest to niezwykle 
wa¿ne, ¿e wszyscy fotografujemy. To 
jest historia naszego cz³owieczeñstwa, 
razem z tymi wszystkimi blogami 
internetowymi. Jest to jakaœ histeryczna 
próba zachowania siebie, przetrwania.
Mo¿e zamiast czytaæ i czytaæ o historii, 
bêdzie mo¿na wejœæ do kabiny 
wysysaj¹cej przypadkowo zdjêcia
z Internetu (projekt Marcina 
Go³aszewskiego) i poznaæ bli¿ej 
Cz³owieka.

Obraz, forma, to 
rzeczy ostateczne w 
fotografii i tak ka¿dy 
z fotografów musi t¹ 
formê przekazaæ.

Stanis³aw Jakubowski,
z cyklu „Wyrwani œmierci”,  
fot. z archiwum autora
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Photokina 2008
inspiracje do prezentowania fotografii
Tekst: Liliana Haduch
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Odbywaj¹ce siê co 2 lata
 w Kolonii targi fotograficzne 
p h o to k i n a  o d w i e d za j ¹  
tysi¹ce ludzi z ca³ego œwiata. 
Cel tych podró¿y bywa ró¿ny: 
testowanie nowego sprzêtu, 
znalezienie odpowiedzi na 
trudne pytania, zabawa 
gad¿etami foto, o których 
wczeœniej nikt nie s³ysza³, 
w y p a t r z e n i e  n o w e g o  
wymarzonego aparatu… 
Odwiedzaj¹cym photokinê, 
którzy patrz¹ uwa¿nie, na 
pewno nie brakuje tak¿e 
fascynuj¹cych inspiracji... 

kwartalnik fotograficzny    1 | 2008 13



Zarówno tym, którzy do Kolonii nie dotarli, jak i tym, 
którzy przemierzyli wystawowe hale, przedstawiamy 
fotograficzn¹ relacjê. Zapewne bêdzie ona odmienna 
od dziesi¹tek innych reporta¿y z photokiny. Przede 
wszystkim dlatego, ¿e chcemy podzieliæ siê inspiracjami 
dotycz¹cymi prezentacji fotografii, podpatrzonymi 
zarówno w Galerii, jak i na stoiskach typowo 
sprzêtowych. Mistrzowie fotografii i marketingu 
pracowali nad tym zapewne doœæ d³ugo, wiêc warto 
przyjrzeæ siê ich pomys³om, dziêki którym tysi¹ce 
odwiedzaj¹cych mog³o wypowiedzieæ lub chocia¿ 
pomyœleæ „wooow!” 

Pomys³y przydaæ mog¹ siê zarówno tym 
fotografom, którzy przygotowuj¹ swoje wystawy, 
jak i tym, którzy tego rodzaju sztukê eksponuj¹ 
w swoim domu. Jedne prostsze w wykonaniu, inne 
ca³kiem trudne, jedne piêkniejsze, inne mniej 
³adne – ale wszystko to rzecz gustu i zasobnoœci 
portfela. Dobrze jednak wiedzieæ, jakie s¹ 
mo¿liwoœci i jakie ciekawe pomys³y ju¿ 
przetestowano. Dobra fotografia w z³ej oprawie 
mo¿e siê zupe³nie nie obroniæ. Warto jej wiêc 
w tym pomóc. 

kwartalnik fotograficzny    1 | 2008 14



Zacznijmy od zielonego chaosu. Forma ciekawa, ale to, co na fotografiach, raczej nie 
przykuwa uwagi. Wra¿enie robi kompozycja jako ca³oœæ i nie do prezentacji wa¿nych zdjêæ 
pomys³ ten nale¿a³oby wykorzystywaæ. Zajmuje sporo miejsca i przydaæ siê mo¿e przy 
organizacji artystycznego przedsiêwziêcia, gdzie obrazy nie bêd¹ tak wa¿ne, ¿eby siê na nich 
najbardziej skupiaæ, a liczy siê  ca³oœciowy efekt. Ten zaœ mo¿e okazaæ siê znakomity. 
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Celebracja fotografii. Oddzielny fragment przestrzeni tylko dla niej. Œwietny pomys³ na 
zagospodarowanie wnêki, ale wa¿ne jest równie¿ oœwietlenie i kontrast kolorów. Otoczenie 
obrazu równie¿ zwraca uwagê i podobaæ siê mo¿e nie mniej, ni¿ to, co uchwyci³ fotograf. 
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Symetria i porz¹dek – niektórzy 
tak w³aœnie lubi¹ kszta³towaæ 
swoje otoczenie. Ten sposób 
prezentacji bardzo pasuje do 
czarno bia³ych zdjêæ. Prosto i bez 
zbêdnych zak³óceñ. Bardziej 
jednak skupia uwagê galeria jako 
ca³oœæ, ni¿ poszczególne prace.
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Fotografia zamkniêta w ramy – wyraŸnie odrêbna od tych powieszonych poni¿ej czy obok. A jednak ca³oœæ równie spójna i bez 
wnikania w poszczególne obrazy – estetyczna i ciekawa. Przyda³oby siê trochê wiêcej œwiat³a. Taka galeria mo¿e dobrze 
wype³niæ œcianê, na któr¹ da siê spojrzeæ na wprost z pewnej odleg³oœci.  A potem podejœæ bli¿ej i bli¿ej, a¿ w koñcu zamkn¹æ 
swoje spojrzenie w granicach jednej ramy... 
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Nietypowe mocowanie zdjêæ przyci¹ga uwagê, czasem nawet bardziej ni¿ one same. Wiedz¹ o tym 
autorzy tej galerii. A przecie¿ o to chodzi, aby w g¹szczu piêknych fotografii przebiæ siê do 
odbiorców i przyci¹gn¹æ ich wzrok. W ten zabawny sposób, zamiast ukrywaæ mocowanie, 
wystarczy je wyeksponowaæ i potraktowaæ bardzo naturalnie. Trzeba jednak dopasowaæ rodzaj 
mocowania z tym, co na fotografii. Tutaj œwietne po³¹czenie klamerek z nowoczesnymi portretami. 
Na kolejnej stronie: zwyczajne biurowe spinacze.
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Magnetyczna tablica – równie¿ wykorzystana do mocowania zdjêæ. 
Nowoczeœnie, szybko, prosto. Trudno jednak dostrzec szczegó³y 
fotografii. Ten sposób prezentacji mo¿e byæ dobry dla fotograficznych 
uk³adanek pewnej historii. Ogl¹daj¹cy mo¿e sam spróbowaæ u³o¿yæ 
now¹ kolejnoœæ i opowiedzieæ historiê od nowa. 
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Fotografii 3D i kolorowych okularów nie zabrak³o na photokinie, 
jednak efekt g³êbi osi¹gano te¿ w prezentacji tradycyjnych zdjêæ. 
Wystarczy trochê odstêpu od œciany, nierównego zreszt¹ dla 
poszczególnych obrazów i efekt zachwycaj¹cy. 
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Wygodne do transportu, 
c iekawe w prezentac j i  
– fotografie drukowane 
w formie roll-upów. Œwietny 
p o m y s ³  n a  p r z e n o œ n ¹  
wystawê,  przy tym ciekawie 
wygl¹da,  o  i le  dobrze  
dobierze siê materia³, na 
którym powstanie wydruk. 
Mo¿e zmieœciæ jedn¹ lub kilka 
prac jednoczeœnie.
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Klasyczna czerñ jak zawsze zadziwia – daje 
niesamowite wra¿enie elegancji. Z daleka przyci¹ga 
wzrok i sprawia, ¿e chcesz podejœæ bli¿ej. 
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Galeria inna ni¿ wszystkie, to na pewno taka, gdzie ramy wisz¹ 
krzywo, a czêœæ obrazów le¿y na pod³odze. £amanie stereotypów, 
¿e zdjêcia musz¹ wisieæ? Pomys³ œwietny. 
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I wreszcie bardzo oryginalny pomys³ 
i œwietne wykonanie. Wyeksponowanie 
nazwisk fotografów du¿ego formatu. 
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Wiemy ju¿, ¿e fotografie nie musz¹ wisieæ. Ale czy mo¿na po 
nich biegaæ, skakaæ czy ustawiaæ na nich fotele? A dlaczego nie? 
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Po co jechaæ do Egiptu? Bo kupi³eœ 50d, 
albo d700 (dla nieobeznanych – to modele 
aparatów)? Choæ ten przypisek tak 
naprawdê nie jest potrzebny, bo wiêkszoœæ 
fotografów, a w³aœciwie fotografuj¹cych, 
najpierw wie wszystko o modelach 
aparatów i najczêœciej póŸniej jest ju¿ tylko 
pstrykanie. Milczenia nie ma, poniewa¿ 
ka¿dy facet robi najlepsze zdjêcia, 
oczywiœcie jak ma np. d700, jest œwietnym 
kierowc¹ i jeszcze najlepszym… ale ten 
aspekt pominiemy, poniewa¿ to nie ten 
rodzaj prasy. 

Moje miasto a w nim
Tekst, zdjêcia: Przemys³aw Stanek

Wszêdzie mo¿na robiæ ciekawe zdjêcia. Ja wiem, ¿e najciekawiej 
jest w Egipcie, Turcji, na Seszelach, Kubie i d³ugo mo¿na by 
wymieniaæ. Ale tak naprawdê nie trzeba nigdzie wyje¿d¿aæ, aby 
pojawi³y siê wokó³ nas ciekawe kadry. Jak chcesz, to znajdziesz. 
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Generalnie lubiê prywatê, co mi tam, skoro 
mogê… W tym miejscu chcia³bym pozdrowiæ 
Dorotê i Andrzeja. Jeœli dobrnêliœcie do tego 
momentu mej opowieœci, pewnie siê 
zastanawiacie: DLACZEGO? OdpowiedŸ jest 
prosta, Dorota d³ugo nie wiedzia³a (powaga, 
s³owo wodza, œwiadom odpowiedzialnoœci… 
itd.) jak¹ ma lustrzankê, a na pytania, jaki ma 
aparat odpowiada³a, ¿e … czarny. W sumie to 

prawid³owa odpowiedŸ, bo wczeœniej mia³a 
takiego milutkiego kompakcika w kolorze 
srebrnym. Po tej opowieœci pewnie 
pomyœlicie, ¿e Andrzeja pozdrawiam, 
poniewa¿ zna Dorotê. Oj, i tu siê mylicie. 
Andrzej nadal robi zdjêcia takim srebrnym 
aparacikiem i muszê Wam powiedzieæ, ¿e 
ch³opak ma oko, cokolwiek to znaczy. Tutaj 
moi drodzy (tak poci¹gnê familiarnie) zwrócê 
uwagê, ¿e nie napisa³em „robi oko” tylko „ma 
oko”. To drobna, choæ przyznacie, subtelna 
ró¿nica. Wracaj¹c do sedna, a w³aœciwie oka 
Andrzeja, to tym srebrnym aparacikiem jest
w stanie uchwyciæ lepsze kadry, ni¿ wiêkszoœæ 
u¿ytkowników 30, 40, 5, 200, 300, pewnie te¿ 
i 700 (w wyliczance nie by³o, ¿adnych 
preferencji, tylko pomóg³ mi alfabet, wszak 
„C” jest przed „N”). Na tym zakoñczê prywatê, 
ale nie martwcie siê, zakoñczê na razie.
Zajmijmy siê naszym dzisiejszym tematem, 
jeœli nie Egipt, czy te¿ Seszele, to co? 
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Szczerze Wam powiem, ¿e do tej pory widzia³em tylko raz ciekawe 
zdjêcia z rzeczonego Egiptu, przywiezione z wakacyjnej podró¿y. 
Wszak ciê¿ko jest po³¹czyæ odpoczynek, zajmowanie siê dzieæmi, ¿on¹ 
i robienie zdjêæ na wycieczkach tzw. fakultatywnych. Tutaj chcia³bym 
pozdrowiæ Jurka, ich autora (to kolejna prywata). 
Jeœli tak trudno jest zrobiæ zdjêcia na wakacjach z rodzin¹, to gdzie je 
robiæ? Moja odpowiedŸ jest prosta. Wszêdzie! Gdy nastawiacie siê na 
wyjazd urlopowy, to najczêœciej s³ychaæ: „jak pojadê na wakacje to 
zrobiê takie foty, ¿e Wam oczy zbielej¹”. Po takiej deklaracji, przy 
ogl¹daniu zdjêæ oczy mi 
nie bielej¹, lecz raczej 
³zawi¹, czasami ze 
œmiechu lub rozpaczy. 
Poza tym, wyjazd 
wakacyjny jest raz do 
roku, czasami dwa - jeœli 
jest na bogato, a Pan Domu akurat nie kupi³ jakiejœ pi¹tki lub 
siedemsetki. Jeœli kupi³, to wyjazd i najbli¿sze pstrykanie odci¹gnie siê 
gdzieœ tak o 12 miesiêcy. Tak wiêc widaæ, ¿e b³ogos³awiony stan trwa 
krócej, ni¿ szykowanie siê do niesamowitej sesji zdjêciowej 
w przeciêtnej polskiej rodzinie. 

...jak pojadê na wakacje 
to zrobiê takie foty, ¿e 
Wam oczy zbielej¹
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Teraz przypuszczam, ¿e czujecie siê odarci 
ze z³udzeñ, prawie nadzy. Wiem, 
rozumiem, postaram siê zaradziæ. Zacznê 
od tego: wiem co czujecie, te¿ to samo 
prze¿ywa³em. Na powy¿sze koncepcje 
jest te¿ i antykoncepcja. Pomyœla³em, ¿e 
nie chcê robiæ zdjêæ raz do roku na 
wakacjach, lub codziennie swoim, czy te¿ 
cudzym dz iec iom.  Temu mówiê  
stanowcze NIE. Ja chcê robiæ zdjêcia 
fajne! Niedowiarkom mówiê,  ¿e 
dzieciom, tak¿e swoim, te¿ da siê zrobiæ 
fajne zdjêcia. 

I w³aœnie teraz przechodzimy do sedna 
sprawy. Wszêdzie jest ciekawie, trzeba 
tylko to wypatrzyæ i uchwyciæ na kliszy, czy 
te¿ matrycy. Niewa¿ne, czy mieszkasz 
w Sandomierzu, Gdañsku, Toruniu, 
Krakowie, czy te¿ Kielcach lub Rzeszowie. 
Trzeba tylko rozgl¹daæ siê wokó³ siebie 
i staraæ siê dostrzec to, co na co dzieñ 
mijamy w biegu do i z pracy, uczelni czy 
szko³y. Zachêcam do tego. Trzeba tylko 
przemodelowaæ swój  sty l  ¿ycia.  
Wiêkszoœæ ¿yje prac¹ i domem. To 
z rozu m i a ³ e ,  t y l ko  n a l e¿y  s o b i e  
odpowiedzieæ, czy ¿ycie domem znaczy 
s i e d z e n i e  w  p a p u c i a c h ,  p r z e d  
telewizorem i odganianie dzieci od siebie, 
lub te¿ godzinne rozmowy przez telefon
z kole¿ank¹. Jak zorganizowaæ sobie 
dodatkowy czas? Pijesz piwo przed 

telewizorem przez ca³e popo³udnie, 
wszak tak siê umêczy³eœ w pracy z tymi 
têpakami (no przecie¿ tak mówisz ¿onie) 
– przyjmij zasadê, ¿e jak piæ, to tylko 
w knajpie podrywaj¹c dziewczyny. 
Gwarantujê, ¿e wtedy ¿ona puœci Ciê na 
zdjêcia wczeœnie rano lub popo³udniu, 
zamiast na picie z kolegami. Jeœli 
rozmawiasz godzinami z kole¿ankami 
przez telefon, znajdŸ sobie towarzystwo, 
które robi zdjêcia. I porozmawiasz,
i bêdziesz mia³a zdjêcia. Tylko pamiêtaj, 
nie mów facetowi, z którym pokazujesz 

siê czasami na mieœcie (np. mê¿owi), ¿e 
masz kolegów robi¹cych zdjêcia. Nie 
wiem dlaczego, ale wiêkszoœæ facetów 
opacznie to zrozumie. Znaczy, ¿e robicie 
TAKIE zdjêcia. Prawdopodobnie jest tak 
d l ate go,  ¿e  u l u b i o n ¹  roz r y w k ¹  
i odpoczynkiem facetów w przerwie 
obiadowej w pracy, jest ogl¹danie 
w³aœnie TAKICH zdjêæ. Chcia³bym zwróciæ 
uwagê, ¿e TAKICH nie znaczy dobrych. Ta 
sama rada dotyczy facetów. Nie chwalcie 
siê z kim robicie zdjêcia, poniewa¿ 
ulubion¹ odskoczni¹ dziewczyn w pracy 
jest równie¿ ogl¹danie podobnych zdjêæ. 
Jednak tylko „podobnych”, poniewa¿ 
dziewczyny prawie zawsze mówi¹, ¿e to 
nie s¹ TAKIE zdjêcia, tylko artystyczne. 

Zaczynamy robiæ zdjêcia
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Jednak wróæmy do interesuj¹cego nas 
tematu od tych¿e, jak¿e ciekawych, 
obserwacji socjologicznych. Oczywiœcie 
proœciej jest zaj¹æ siê nowym hobby, jak nie 
mamy dzieci, czy te¿ pracy. Ale uznajmy, ¿e 
s¹ to czysto akademickie dywagacje 
i zostawmy je uwa¿aj¹cym, ¿e jak kupi¹ sobie 
40d lub d700, to bêd¹ robili super zdjêcia. 
Wróæmy do naszych ustaleñ. Kiedy jest 
najlepsze œwiat³o na zdjêcia? Kiedy s³oñce 
jest nisko. Wiêc zdjêcia robimy wczeœnie 
rano (w zimie trochê póŸniej…), lub 

wieczorem (w zimie trochê wczeœniej…). 
Wiadomo, czasami ciê¿ko wybraæ siê 
samemu, wiêc có¿ zrobiæ? Trzeba zebraæ 
kilku takich samych oszo³omów, którzy bêd¹ 
chcieli robiæ fajne zdjêcia. Chodzenie 
wspólne na zdjêcia ma swoje plusy i minusy. 
Najwa¿niejsze plusy: ktoœ lepiej wypatruje 
ciekawe sytuacje, z kolei inny jest lepszy 
technicznie. A zatem jeden coœ wypatrzy, 
a drugi podpowie jak ustawiæ aparat, aby 
n a s z a  o b s e r w a c j a  m i a ³ a  g o d n e  
odzwierciedlenie na matrycy lub kliszy. 

Oczywiœcie plusy nie mog¹ nam przys³oniæ 
minusów tj. koniecznoœci wczeœniejszego 
umawiania siê na wyjœcie, czy te¿ 
dostosowanie  s iê  do  innych.  A le  
pamiêtajmy, nie mo¿na mieæ wszystkiego. 
Zwa¿my,  ¿e  zyskujemy znajomych 
o podobnych zainteresowaniach i ca³y czas 
mo¿emy wymieniaæ doœwiadczenia. A to nie 
przekreœla nam mo¿liwoœci opowiadania, 
jaki to nasz synek jest m¹dry, inteligentny 
i zdolny. Tylko, czy to kogoœ tak naprawdê 
o b c h o d z i ?  P r ze c i e ¿  t u t a j  c h o d z i  

o znalezienie osób o takich samych 
zainteresowaniach, dziêki czemu szybciej siê 
czegoœ nauczymy (w czêœci na b³êdach 
innych), a w dodatku na bie¿¹co bêdziemy 
mogli konfrontowaæ nasze osi¹gniêcia (?)
 z dokonaniami innych…
 Czego Wam i sobie ¿yczê.
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Arcimowicz
o fotografowaniu bez 

aparatu i ekstremalnych 
prze¿yciach z fotografem 
Markiem Arcimowiczem 

rozmawia³ Micha³ Mrozek 
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Micha³ Mrozek: powiedz, w jaki sposób zacz¹³eœ 
fotografowaæ?

Marek Arcimowicz: Trochê przez przypadek. I te¿ trudno 
powiedzieæ kiedy zacz¹³em fotografowaæ, bo zacz¹³em 
zanim kupi³em pierwszy aparat. Zapamiêtywa³em obrazy 
i tworzy³em je sobie w g³owie, a do utrwalania nie 

u¿ywa³em aparatu. Dlatego chyba fotografowanie 
szybko mnie wkrêci³o i bardzo ³atwo mi by³o siê wybiæ 
w krótkim czasie na jakiœ poziom wy¿szy ni¿ œrednia. 
Myœlê, ¿e to dlatego, ¿e du¿o rysowa³em, malowa³em, 
mia³em zajêcia z rzeŸby, z kompozycji przestrzennej. To 
na studiach, a wczeœniej – ¿eby siê na nie dostaæ – te¿ 
musia³em du¿o rysowaæ. Œwiadomie zacz¹³em 
fotografowaæ na wyprawie do Tybetu w 1994 roku . 
Wtedy zda³em sobie sprawê, ¿e jest to to, co chcê robiæ, 
¿e mnie to tak poch³ania, wprowadza w stan niemal 
takiego uniesienia, jak po narkotykach albo w hipnozie. 

Jakiego rodzaju przygotowanie, wykszta³cenie 
posiadasz?

Ukoñczy³em Wydzia³ Architektury we Wroc³awiu 
(dyplom obroni³em na celuj¹co w lipcu tego roku, 17 lat 
po rozpoczêciu studiów), poza tym „lizn¹³em” ASP – to 
jeœli chodzi o sztuki plastyczne. Na Wydziale 
Architektury studiowa³em g³ównie planowanie 
przestrzenne, ale te¿ chwilê by³em na architekturze 
samej w sobie. 

Z tej wiedzy, któr¹ masz, ile opierasz na swoim 
doœwiadczeniu, a ile na wykszta³ceniu? 

To jest absolutna baza, zw³aszcza to, czego siê 
dowiedzia³em na Wydziale Architektury. Mia³em kilku 

Zapamiêtywa³em obrazy 
i tworzy³em je sobie w 
g³owie, a do utrwalania 
nie u¿ywa³em aparatu
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œwietnych wyk³adowców, zw³aszcza dr. Leszka Malugê. Ale 
te¿ bardzo du¿o zawdziêczam mojemu wujkowi, 
przedwojennemu architektowi warszawskiemu, bratu mojej 
babci. Bardzo siê interesowa³ mn¹ i moj¹ siostr¹, by³ 
dostarczycielem olbrzymich iloœci farb, kredek, papierów, 
pêdzli. JeŸdzi³em do niego regularnie, g³ównie na ferie 
zimowe i czêœæ wakacji. By³ takim moim dziadkiem w sposób 
mentalny. To chyba dziêki niemu tak naprawdê poszed³em 
na architekturê, bo to on mnie tak rozpali³ w tym wszystkim. 
Bêd¹c 9-cio czy 10-cio-latkiem mia³em „obryte” wszystkie 
muzea w Warszawie i to bardzo dok³adnie, bo odwiedzi³em 
je po kilka razy, a to – jak s¹dzê - na pewno mocno mi 
pomog³o.

Gdybyœ mia³ wymieniæ 5 najwiêkszych pomy³ek, jakie 
ludzie pope³niaj¹ zabieraj¹c siê za fotografiê, co by to 
by³o?

Dobre pytanie, które wymaga zastanowienia, ¿eby to 
odpowiednio uszeregowaæ. Pierwsza rzecz to jest 
naparzanie bez sensu i myœlenie,  ¿e jakoœæ i postêp rodzi siê 
z iloœci. Ludzie robi¹ sta³¹ iloœæ dobrych i œrednio dobrych 
zdjêæ, ale to wynika z rachunku prawdopodobieñstwa. I tê 
sam¹ liczbê dobrych zdjêæ, zbli¿on¹ w ka¿dym razie, bêd¹ 
robiæ po 10 -15 latach. Natomiast fotografia œwiadoma 
wymaga zupe³nie innego podejœcia. Czasem to jest zrobienie 
dwóch zdjêæ na dzieñ. Mo¿e opowiem jak powstawa³o 
zdjêcie pêdz¹cych rowerów na pustyni Gobi.  Ja to zdjêcie 
tak naprawdê zrobi³em 
we Wroc³awiu, w swojej 
g³owie. Jecha³em do 
Mongolii i wiedzia³em, ¿e 
bêdziemy podró¿owaæ 
miêdzy innymi na 
rowerach. Akurat 
przygotowywa³em plan pod ka¿d¹ sesjê. Chcia³em 
sfotografowaæ rowery w fajny sposób, a obserwowa³em 
wtedy moich kolegów miêdzy innymi z Agencji Portfolio. 
Mieszkaj¹cy w Anglii fotograf polskiego pochodzenia Bob 
Komar, który robi³ du¿o zdjêæ zwi¹zanych z samochodami, 
robi³ zdjêcia reklamowe Renault na starówce warszawskiej. 
On montowa³ tak¹ szynê do samochodu, na szynie 
instalowa³ aparat fotograficzny Hasselblad, a nastêpnie 
fotografowa³ ten samochód w czasie jazdy. Potem 
komputerowo ta szyna by³a usuwana, ale ca³a reszta 
wygl¹da³a tak, jakby samochód jecha³. Ca³y ruch by³ 
zarejestrowany, a aparat znajdowa³ siê tak z 1,5 - 2,5 metra 

nad ziemi¹, ale jecha³ równo metr przed 
samochodem. To by³o bardzo fajne 
zdjêcie, które utkwi³o mi w pamiêci
i stwierdzi³em, ¿e muszê zrobiæ coœ 
podobnego w wyrazie. Wszyscy próbuj¹ 
fotografowaæ rower z zewn¹trz, a nikt nie 
próbuje tak jakby z wewn¹trz, albo z 
pozycji jad¹cego, albo ¿eby pokazaæ ten 
pêd zupe³nie w inny sposób. I wymyœli³em 

takie ujêcie, i gdzie zamontowaæ aparat. 
Kupi³em odpowiednie uchwyty Manfroto, 
zrobi³em testy i ju¿ wiedzia³em, jak to ma 
byæ zrobione. I to jest bardzo istotne, ¿eby 
fotografia najpierw powstawa³a w naszej 
g³owie. Czy to jest przemyœlenie takie 
ewidentne, ju¿ konstrukcja ze szkicami
i rysunkami, czy to jest tylko intuicja – to 
nie ma wielkiego znaczenia. Chodzi o to, 

¿eby obraz najpierw powsta³ w naszym 
umyœle, tam zosta³ skorygowany 
i opakowany naszymi emocjami, a dopiero 
wtedy przeniesiony na materia³ 
œwiat³oczu³y, na matrycê czy kiedyœ - kliszê. 
Wracaj¹c do mojej myœli, b³êdem jest 
podejœcie takie, ¿e to wszystko wynika
z du¿ej iloœci. Bo nie wynika. Niczego siê ci 
ludzie nie dowiedz¹, nie naucz¹. W koñcu 

Przed egzaminami i przez 
pierwsze lata studiów 
(architektury), chodz¹c 
ulicami wszêdzie widzia³em 
punkty zbiegu.
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zrobi¹ coœ tam, ale to nie bêdzie twórcze w ¿aden sposób. To bêdzie 
albo przypadkowe, albo w najlepszym przypadku odtwórcze, kopiuj¹ce 

zdjêcia, które ktoœ ju¿ zrobi³. A mnie to kompletnie nie bawi i uwa¿am, ¿e 
to jest œlepa uliczka. Nie prowadz¹ca to do rozwoju. 

Drugi b³¹d to niedocenianie warstwy rzemieœlniczej, bardzo szeroko 
ujmuj¹c. Brak œwiadomoœci tego, ¿e aparat jest tylko jednym z narzêdzi do 
obrazowania i to jest pocz¹tek drogi obrazu. Niezbêdnym w dzisiejszych 
czasach jest dobry, koniecznie skalibrowany ekran (czyli potrzebny jest 
kalibrator), ale te¿ dobry system archiwizacji  - i to od samego pocz¹tku, co 
generuje za sob¹ olbrzymie koszty. Te¿ dlatego nie warto wytwarzaæ 

ogromnej iloœci zdjêæ - bo jeœli nie staæ ciê na to, ¿eby takie zdjêcie dobrze 
zarchiwizowaæ, to lepiej go w ogóle nie robiæ. 

Trzeba te¿ odpowiednio rozpoznaæ sytuacjê. Nastêpnym b³êdem 
jest to, ¿e ludzie nie wiedz¹, czym tak naprawdê chc¹ siê 

zaj¹æ. Próbuj¹ robiæ wszystko i nic. Nie ma takiej 

mo¿liwoœci, 
¿eby dobrze fotografowaæ wszystko. Jeœli bêd¹ siê 

koncentrowaæ na wszystkim, to nie rozpoznaj¹ tematu. Tu jest jak 
z lekarzami. Dobry fotograf jest specjalist¹ w swojej dziedzinie. Myœlê, ¿e nie 
jest niemo¿liwe, ale jest niezwykle trudne, ¿eby fotografowaæ w sposób godny 
uwagi i sport, i go³e d…, i "robiæ" do tego wszystkiego jeszcze ¿arcie. Tak naprawdê 
wystarczy siê zaj¹æ tylko ¿arciem i ju¿ ci ¿ycia nie wystarczy. Na zachodzie s¹ 
fotografowie, którzy robi¹ tylko piwo, nic wiêcej. Znaczy - z tego ¿yj¹ i twierdz¹, ¿e s¹ 
specjalistami od takiej fotografii.

Nastêpny b³¹d to zupe³ny brak przygotowania plastycznego i to, ¿e ludzie kompletnie 
je lekcewa¿¹. A to jest moim zdaniem prawie niezbêdne, ¿eby w ogóle coœ 
ciekawego zrobiæ (wy³¹czeniem s¹ urodzeni geniusze). Ludzie nie maj¹ bladego 
pojêcia o kompozycji. Przydaj¹ siê te¿ takie przedmioty jak historia sztuki, bo 
sk¹d wiesz, czy nie jesteœ odtwórczy, jeœli nie wiesz, co ju¿ zosta³o zrobione. Nie 
masz szans siê rozwijaæ, jeœli tego nie wiesz. Po co wywa¿aæ otwarte drzwi?  
Na malarstwie uczymy siê po prostu podejœcia do œwiat³a i to ktoœ ju¿ 
wymyœli³. Ca³¹ kompozycjê, jak i co trzeba przedstawiaæ, jakie s¹ ciekawe 
ujêcia, co na cz³owieka dzia³a, jak siê pewne emocje wyra¿a. To 
wszystko jest ju¿ zrobione, po prostu trzeba siê tego nauczyæ
i stosowaæ. Wed³ug mnie technika (w sensie budowy narzêdzia) 
nie  jest taka wa¿na, jak siê czêsto uwa¿a. Jeœli ktoœ nie umie 
rysowaæ, nie zna podstaw geometrii wykreœlnej, tego, 
jak siê buduje perspektywê, to nie za³apie tak ³atwo 
albo wcale - jakie s¹ konsekwencje u¿ycia 
ró¿nych ogniskowych w aparacie. Dla niego 
to bêdzie tylko bli¿ej lub dalej, albo 
mniejsze lub wiêksze. Ale nie 
bêdzie sobie zdawa³ 
sprawy z tego, ¿e 
gdy 

Dobry fotograf 
jest specjalist¹ w 
swojej dziedzinie
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fotografuje na przyk³ad narciarza albo takiego 
lec¹cego ptaka, to fakt, ¿e masz zbli¿enie i mo¿esz 
go sobie zrobiæ z du¿ej odleg³oœci, to jest to tylko 
jedna konsekwencja. Ale druga, a byæ mo¿e nawet 
istotniejsza jest taka, ¿e masz tego narciarza 
jad¹cego w twoim kierunku przez bardzo d³ugi 
odcinek prawie w tej samej proporcji do t³a, bo 
nast¹pi³o œciœniêcie perspektywy. Ludzie o tym nie 
wiedz¹. Nie rysowali i nie wiedz¹, nie maj¹ o tym 
bladego pojêcia. Nie mówi¹c o tym, ¿e bêd¹ mieli 
k³opoty ze œwiadomoœci¹, dlaczego trzeba u¿ywaæ 
shifty (obiektywy z korekcj¹ osi optycznej) i tak 
dalej, w jaki sposób to robiæ, kiedy u¿yæ 
perspektywy pionowej, a kiedy wyprostowaæ 
wszystkie œciany. 

Co byœ zatem poradzi³ swojemu przyjacielowi, 
który chcia³by od dzisiaj fotografowaæ?

Po pierwsze: lustrzanka. Po drugie: tryb manualny. 
Po trzecie: dwa sta³oogniskowe obiektywy albo 
zoom i sta³oogniskowa 50-tka na przyk³ad. Po 
czwarte: podstawowy kurs rysunku, jeœli chce robiæ 
to powa¿nie, a jeœli nie, to niech sobie odpuœci 
rysunek, ale niech choæ poczyta ksi¹¿ki na ten 
temat. I da³bym tej osobie ze dwie pozycje, na 
przyk³ad "Z ¿abiej perspektywy" Jana Knothe. 
Poleci³bym te¿ parê albumów, nie tylko 
fotograficznych, ale te¿ rysunkowych. 

Gdybyœ mia³ zacz¹æ od pocz¹tku, od dziœ, czy 
zaj¹³byœ siê fotografi¹? 

To jest tak trochê jak z jak¹œ chorob¹. Próbowa³em 
sobie nawet znaleŸæ ostatnio jakieœ inne zajêcie, ale 
nic mnie tak nie krêci³o. A ja szuka³em czegoœ, co by 
mnie tak energetyzowa³o i zdajê sobie sprawê, ¿e na 
przyk³ad muzykiem ju¿ nie bêdê. Bo nie mam szans 
na to, ¿eby to robiæ dobrze, na takim poziomie, na 
jakim bym chcia³. Wiêc muszê odpuœciæ. 
Sportowcem wyczynowym te¿ ju¿ nie bêdê.
 A fotografia jest tak naprawdê tym, co porywa³o 
mnie najbardziej i na razie mogê to jeszcze robiæ. 
Kiedy mia³em dwadzieœcia kilka lat zda³em sobie 
sprawê, ¿e wiele drzwi jest ju¿ przede mn¹ 
zamkniêtych. Myœlê, ¿e jest kilka zawodów, które 

A gdybyœ siê cofn¹³ do m³odoœci, kiedy zaczyna³eœ 
fotografowaæ, i móg³ zacz¹æ od pocz¹tku, to co byœ 
zrobi³ inaczej, jeœli chodzi o fotografiê?

Czasem myœlê, ¿e maj¹c dzisiejsz¹ œwiadomoœæ, 
poszed³bym na pocz¹tku studiów na kurs obrotu 
nieruchomoœciami. Wydaje mi siê, ¿e prêdzej czy 
póŸniej zrobi³bym forsê np. na ziemi. Nasz rok by³ 
pierwszym rokiem Planowania Przestrzennego 
w Polsce, wiêc mieliœmy œwietne przygotowanie do 
grzebania w papierkach, analiz, praktykê w urzêdach 
etc..  A teraz, pewnie ju¿ od dawna móg³bym siê 
zajmowaæ tylko fotografi¹.  Zarobi³bym najpierw 
grubsz¹ forsê niekoniecznie w bran¿y mnie 
fascynuj¹cej, gdybym mia³ t¹ œwiadomoœæ. Tylko czy 
mia³bym si³ê wyrwaæ siê z takiego œwiata i czy 
wystarczy³oby odwagi by porzuciæ wygodne i bogate 
¿ycie? Nie wiem. Przyjaciele czêsto twierdz¹, ¿e 
mo¿e nie. Byæ mo¿e to, ¿e nie mia³em bezpiecznego 
k¹ta u³atwi³o mi ruszenie w œwiat? Ubóstwo na 
pewno by³o motywatorem. Wracaj¹c  do tematu 
pytania - prywatnie szybciej bym siê zwin¹³ od mojej 
pierwszej ¿ony i nie czeka³ a¿ ona to zrobi. Po 
rozstaniu po prostu przesta³em zdychaæ w tej klatce 
drobnomieszczañskich oczekiwañ i zaj¹³em siê 
wa¿nymi sprawami. Ale reszty chyba bym nie 
zmieni³.

A co zrobi³byœ tak samo, gdybyœ móg³ siê cofn¹æ do 
tych dwudziestu paru lat? 

Szko³a by³a ok. Na pewno bym nie odpuœci³ 
stypendium do Stanów, które mog³em mieæ w 2001 
roku, a odpuœci³em z powodów prywatnych. 
Zdecydowanie by³bym twardszy jeœli chodzi o 
negocjacje z klientami, nie da³bym sobie tak na 
g³owê wejœæ. I chyba znacznie szybciej bym 
zainwestowa³ w sprzêt œrednioformatowy, bo 
zrobi³em ten ruch za póŸno. Stan¹³bym na rzêsach, 
¿eby to zrobiæ.  Bez tych doœwiadczeñ, bez tego 
siedzenia w Nepalu i prowadzenia takiej iloœci grup, 
bez prowadzenia takiego ¿ycia, jakie mia³em, kiedy 
czu³em siê totalnie wolny i jecha³em na przyk³ad na 
pó³ roku do Indii, gdybym w tym czasie siedzia³ przy 
nieruchomoœciach, to podejrzewam, ¿e na przyk³ad 
to zdjêcie Ryœka na turni skalnej nigdy by nie 
powsta³o. Tego siê obawiam. 

móg³bym wykonywaæ z pewn¹ satysfakcj¹, ale 
to by wymaga³o zmiany w odpowiednim wieku, 
bo teraz jest za póŸno. Jeœli raz jeszcze mia³bym 
siê zaj¹æ fotografi¹ na powa¿nie, to stara³bym 
siê szybciej zabezpieczyæ sobie stronê finansow¹ 
i dopiero puœciæ siê na ¿ywio³. Mój przyjaciel, 
z którym ju¿ parê razy rozmawialiœmy na ten 
temat, odpowiedzia³ mi, ¿e pewnie bym by³ 
teraz panem in¿ynierem z du¿ym brzuszkiem
i wcale nie robi³ zdjêæ - tak na powa¿nie, jak 
robiê. To, ¿e wpad³em w taki rytm, w ¿ywio³, to 
powodowa³o, ¿e mog³em zacz¹æ je robiæ. 

...nie jest sztuk¹ 
zrobiæ pojedyncze 
zdjêcie. Sztuk¹ jest 
opowiedzieæ historiê. 
I to jest wymieraj¹ca 
umiejêtnoœæ.
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Wczeœniej pyta³em ciê o 5 pomy³ek, a teraz 
chcia³bym zapytaæ o 3 najwa¿niejsze problemy, 
przed którymi staj¹ ludzie, którzy chc¹ 
fotografowaæ.

Problem samoœwiadomoœci i celu. Problem 
percepcji plastycznej. Problem finansowy. 
Dlaczego na trzecim miejscu? Bo jak masz 
pieni¹dze, a nie masz w g³owie, to i tak g… zrobisz, 
a bez pieniêdzy mo¿na zrobiæ prostym aparatem 
genialne zdjêcie, jeœli siê jest geniuszem. S¹ osoby, 
które pracuj¹ bardzo prostym sprzêtem, nie maj¹ 
kasy, a robi¹ dobre zdjêcia. Zw³aszcza w erze 
fotografii cyfrowej da siê to przeskoczyæ. 

W jaki sposób siê dokszta³casz? Co czytasz, ¿eby 
byæ na bie¿¹co?

Kilka stron internetowych, na przyk³ad 
www.luminous-landscape.com, fotopolis.pl na 
bie¿¹co. Staram siê jak najwiêcej ró¿nych zdjêæ 
ogl¹daæ, ale te¿ bez przesady. To nie tak, ¿e 
ogl¹dam byle jakie zdjêcia, byle wiêcej, tylko 
szukam takich autorów, którym zaczynam ufaæ 
i wtedy zastanawiam siê, dlaczego oni tak 
fotografuj¹. Staram siê wczuæ w ten przekaz. To 
mog¹ byæ totalnie inni fotografowie, na przyk³ad 
bardzo du¿o siê nauczy³em od Andrzeja Jerzego 
Lecha w Nowym Jorku, który robi 
wielkoformatowymi kamerami kompletnie 
klasyczn¹ fotografiê na barytach, stykówki z 
wielkoformatowych b³on itd. Mamy ju¿ 
zaplanowane, ¿e zrobimy razem warsztaty 
fotograficzne w Nepalu. Jak on to powiedzia³, 
bêdzie ogieñ i woda. Totalnie dwa ró¿ne œwiaty. To 
jest facet, który ³azi z drewnianym statywem, 
z gigantycznym aparatem, zarzuca sobie "szmatê" 
na g³owê i robi jedno zdjêcie na cztery dni - na 
przyk³ad. 

Jakiego rodzaju zmiany widzisz w fotografii 
w najbli¿szym czasie?

Najprawdopodobniej bêdzie trwa³a postêpuj¹ca 
industrializacja, czyli ca³y czas bêdzie siê wymaga³o 
wiêcej, szybciej i taniej. To po pierwsze o fotografii 
zawodowej. Bêdzie te¿ jeszcze silniejsze 
rozwarstwienie na tych, którzy nie s¹ w stanie 
z tego ¿yæ i robi¹ tysi¹ce zdjêæ i na tych, którzy s¹ 
w stanie z tego ¿yæ i zarabiaj¹ niez³e pieni¹dze. 
I tych drugich bêdzie coraz mniej i pomiêdzy nimi 
a grup¹ pierwsz¹ bêdzie coraz wiêksza przepaœæ, 
nie bêdzie œrodka, ci¹g³oœci. Bardzo trudno bêdzie 
zacz¹æ  utrzymywaæ siê ze zdjêæ.

A jeœli chodzi o sprzêt?

Wojna pikselowa jeszcze jakiœ czas potrwa, nie 
skoñczy siê tak szybko. Myœlê, ¿e jak siê zrobi 
ciasno na rynku, zaczn¹ powoli myœleæ o pewnych 
niszach, ¿eby na przyk³ad zrobiæ fajny aparat 
dalmierzowy z cyfr¹. Zastawiam siê dlaczego nikt 
nie wpad³ na to, na przyk³ad Leica. Myœlê, ¿e to by 
ten koncern bardzo wzmocni³o, gdyby zrobili na 
przyk³ad aparat ze zmiennymi obiektywami 
w systemie M, tak jak jest ale z matryc¹ 1:1 (FF), 
niech oni j¹ kupi¹ nawet od Canona powiedzmy 
z pi¹tki, ale np. do zdjêæ czarno – bia³ych. Co to 
daje? Jak zdejmiemy filtry i wy³¹czymy 
renderowanie obrazu na podstawie kolorów 
z czterech RGGB (w rastrze jest zdublowany 
zielony), to uzyskamy cztery razy wiêksz¹ matrycê.  
Czyli z 12 megapiksli zrobi siê 48 megapiksli, a to 
w bardzo w bardzo prosty sposób jestem w stanie 
na tablicy pokazaæ, co siê stanie z przestrzeni¹ 
tonaln¹ przy takiej rozdzielczoœci i dlaczego kiedyœ 
warto by³o stosowaæ jak najwiêksze formaty klisz. 
To jest jedno. 
Drugie: myœlê, ¿e klub tych, którzy robi¹ 
pe³noklatkowe matryce, na sta³e siê powiêkszy do 
jeszcze 3 firm - co najmniej. Byæ mo¿e jeszcze 
czwarta firma Pentax coœ spróbuje zrobiæ. Ale 
widz¹c to, co oni zrobili z systemem 
œrednioformatowym, który w koñcu nigdy nie 
zosta³ wyprodukowany seryjnie, to niestety mog¹ 
polec. Ale na pewno konkurencja Sony jest ju¿ 

szukam takich autorów, 
którym zaczynam ufaæ i 
wtedy zastanawiam siê, 
dlaczego oni tak fotografuj¹
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Chodzi o to, ¿eby obraz najpierw powsta³ 
w naszym umyœle, tam zosta³ skorygowany 
i opakowany naszymi emocjami, a dopiero 
wtedy przeniesiony na matrycê.
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bardzo ciekawa. Na pewno to "da w skórê" 
i Nikonowi, i Canonowi, a Sony stanie siê albo 
równorzêdnym graczem, albo w niektórych krajach 
wytnie w ogóle konkurencjê. Ja wyrokujê, ¿e 
w Polsce Sony du¿¹ czêœæ rynku amatorskiego 
w ogóle sobie zaw³aszczy, wypchnie i Nikona,
 i Canona. Sony ma najlepsz¹ œwiadomoœæ marki 
w spo³eczeñstwie. Walkmana zna ka¿dy, telewizory 
i radia Sony te¿. 

Ile czasu up³ynê³o do momentu, kiedy zacz¹³eœ 
robiæ naprawdê dobre zdjêcia?

Na trzeciej rolce slajdów wydaje mi siê zrobi³em 
jedno ze swoich najciekawszych zdjêæ w ogóle. 
Wiêc albo nic siê nie posun¹³em do przodu
 i ogarn¹³ mnie debilizm, albo jakieœ przeb³yski 

mia³em szybko. Ale to co mówi³em wczeœniej, ja 
siê uczy³em fotografowaæ zanim kupi³em aparat. 
Tak naprawdê moja "nauka fotografii" na pocz¹tku 
polega³a tylko na nauce obs³ugi, jestem w stanie 
podaæ konkretne przyk³ady. Uwa¿am, ¿e 
najciekawsze zdjêcia - na przyk³ad z Dooko³a 
Annapurny - zrobi³em podczas pierwszego tam 
pobytu. Potem to ju¿ tylko jakieœ oczekiwania 
mia³em, nic wiêcej. Czasem mam problem
z powtórzeniem swoich w³asnych zdjêæ. Chcia³bym 
je zrobiæ w lepszej jakoœci, bo teraz mam lepszy 
obiektyw i lepszy aparat, i ci¹gle nie mogê. Jestem 
tam dziewiêæ razy po tej akcji i ci¹gle nie mogê 
takiego czy innego zdjêcia zrobiæ. Wiem, gdzie to 
jest zrobione, tylko czekam na takie œwiat³o. I nie 
zdarza mi siê. Na pocz¹tku robi³em zdjêcia, 
a potem stara³em siê ju¿ wyrobiæ w³asny styl i mieæ 
wiêksz¹ pewnoœæ tego, co robiê. Jakieœ elementy 
³atwiej mi by³o zrobiæ, ale du¿¹ czêœci¹ nauki jak 
dla mnie by³o to, jak zrobiæ materia³. Bo to nie jest 
sztuk¹ zrobiæ pojedyncze zdjêcie. Sztuk¹ jest 
opowiedzieæ historiê. I to jest wymieraj¹ca 
umiejêtnoœæ. Z rachunku prawdopodobieñstwa – 

pojad¹ i zrobi¹ fajne zdjêcia. Ale poka¿ mi takiego, 
który zrobi fajny reporta¿, taki który opowie ca³¹ 
historiê, od A do Z, i bêdziesz rozumia³, o co tam 
chodzi, co siê dzia³o a zdjêcia bêd¹ równe
- w przekazie i w wartoœci plastycznej. 

A jakiego rodzaju narzêdzia albo literaturê 
polecasz, aby uzyskaæ te wszystkie efekty? 

Nie jest sztuk¹ patrzeæ. Sztuk¹ jest widzieæ. Patrzy 
ka¿dy, a ty musisz widzieæ pewne rzeczy. To jest 
du¿a ró¿nica. Musisz widzieæ, co siê tu dzieje, jak 
to wszystko zrobiæ, jak to zapakowaæ w emocje. I to 
w du¿ej czêœci jest intuicyjne. To jest tak, jak 
z rysowaniem. Nie jesteœ w stanie opowiedzieæ 
komuœ, steruj¹c zdalnie, jak narysowaæ czyjœ 
portret. Nawet gdybym by³ najlepszym 
rysownikiem œwiata, to nie pokierujê nikim tak, 
¿eby narysowa³ kogoœ, nawet tu przy mnie. Nie da 
siê patrzyæ na jego rêkê i mówiæ: prawo, lewo, tu 
w t¹, tu w tamt¹. A samemu ta rêka jakoœ idzie, 
samo siê to robi. I jest ogromna ró¿nica. Trzeba 
æwiczyæ, æwiczyæ i jeszcze raz æwiczyæ. Ja widzê 
ogromn¹ ró¿nicê w podejœciu do kadru i do barw 
na przyk³ad. Myœlê, ¿e szczyt w³asnej formy 
osi¹gn¹³em w 1998 roku, kiedy by³em œwie¿o po 
d³ugim okresie studiów. 1998 – 2001  to by³y takie 
trzy lata, to by³ szczyt totalny, kiedy by³em po 
studiach, kiedy jeszcze nie zarejestrowa³em 
¿adnego takiego spadku, kiedy mnie jeszcze ¿ycie 
nie zgnoi³o, tylko mia³em ca³y czas wzrost i coraz 
lepiej by³o z wyczuciem fotografii, coraz bardziej 
by³em w to wkrêcony. Dodatkowo ¿ycie prywatne 
mi siê zawali³o, wiêc ca³e ¿ycie emocjonalne 
wpakowa³em w moj¹ pracê zawodow¹ i pasjê 
jednoczeœnie. Ta pasja pozwoli³a mi siê 
utrzymywaæ i to nawet na niez³ym poziomie, bo 
zarabia³em z dziesiêæ razy tyle, co moi kumple, 
którzy pokoñczyli te¿ studia ze mn¹. I mog³em 
robiæ to, co chcia³em, o czym marzy³em. To doda³o 
mi skrzyde³. A jednoczeœnie by³em œwie¿o 
wytrenowany i wyæwiczony, i to pod ka¿dym 
wzglêdem. Mia³em bardzo dobr¹ kondycjê 
fizyczn¹, bo ca³y czas zachowa³em ci¹g³oœæ 
pomiêdzy sportem wyczynowym, wspinaczk¹ na 
sensownym poziomie czy z ambicjami sportowymi. 

Nie jest sztuk¹ patrzeæ. 
Sztuk¹ jest widzieæ.
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Od dziecka, kiedy rysowa³em, i w liceum – ca³y 
czas æwiczenie umys³u. Liceum (biol-chem), fizyka 
na wysokim poziomie. Potem by³y studia
 i makabrycznie ch³on¹³em tê wiedzê, i ca³y czas 
jakieœ æwiczenia. To jest jak jakieœ 
wygimnastykowanie. Wtedy by³em "na szczycie 
wygimnastykowania" i jeszcze mia³em kopa 
emocjonalnego. I teraz trudno mi do tej formy 
znów dojœæ, bo w pewnym momencie popieprzy³o 
siê gdzieœ tam w "Nationalu" (dostaliœmy w 
nagrodê "podni¿kê"), rynek siê zawali³, agencja siê 
rozpad³a, okradli mnie z ca³ego sprzêtu, 
w miêdzyczasie jakieœ 2 czy 3 razy k³opoty 
finansowe powa¿ne, drugi rozwód w toku... 
Œwiadomoœæ, ¿e mogê straciæ rodzinê, najbli¿szych 
i syna, tylko dlatego, ¿e pasja by³a dla mnie 
najwa¿niejsza i ucieka³em gdzieœ. Ju¿ przestajesz 
widzieæ, ¿e mo¿esz ¿yæ tylko i wy³¹cznie tym. 
A wtedy by³ taki moment, ¿e siê z nikim i niczym 
innym nie liczy³em. Bo w ogóle z w³asnym ¿yciem 
siê nie liczy³em, potrafi³em robiæ ró¿ne rzeczy bez 
zabezpieczenia, bez lêków i obaw. I to Hajzer
z Majerem mnie w koñcu zmusili, ¿ebym siê 
w koñcu zwi¹za³.  Kiedy na Lodowcu £omonosowa 
(Spitsbergen) po raz szósty zrobi³em "rowerek" 
w szczelinie lodowcowej, a tam 30 piêter w dó³... 
Jak wpadniesz, to nawet nie ma kogoœ szukaæ. A ja 
to mia³em gdzieœ, zero strachu. Kompletnie. 

Spróbuj podaæ ile mniej wiêcej kosztuje to, czasu, 
finansów, poœwiêcenia, aby dojœæ do tego 
miejsca, w którym teraz jesteœ. 

Trudno jest mi to okreœliæ, bo tak jak powiedzia³em 
ci wczeœniej, ca³y baga¿ tych szkó³ i ca³y baga¿ tych 
doœwiadczeñ przedfotograficznych by³ cholernie 
istotny w tym wypadku. Jedno dobre zdjêcie na 
Ama Dablam zawdziêczam w równej mierze 
mojemu wujkowi i panu dr. Maludze, który mnie
z kompozycji przeæwiczy³, zawdziêczam byæ mo¿e 
mojemu trenerowi z lekkiej atletyki, bo bym nigdy 
nie wszed³ na to Ama Dablam, gdyby on by mnie 
do tego nie doprowadzi³. 
Znalaz³em siê w pewnym punkcie czasoprzestrzeni 
i czu³em ten wiatr w ¿aglach. Nast¹pi³ zbieg wielu 
rzadkich umiejêtnoœci i w odpowiednim miejscu, 

czasie, i w mojej osobie, ¿e mog³em zrobiæ pewne 
rzeczy. To by³o tak namacalne i ja wiem, ¿e Hajzer 
z Majerem te¿ to widzieli, jak z nimi szed³em na 
ten Newtontoppenn. I to widaæ w fajnej, 
emocjonalnej opowieœci Artura, ¿e to tak 
wygl¹da³o. 
Czas, ¿eby dojœæ do tego miejsca, jest do 
wyliczenia. A pieni¹dze? Nie wiem, chyba z pó³ 
miliona na to ju¿ wyda³em. Gdzieœ tyle. A na 
pocz¹tku nie mia³em w ogóle za co ¿yæ... Ja by³em 
cz³owiekiem zupe³nie bez kasy. Jak szed³em na 
studia, ojciec by³ wœciek³y, ¿e nie poszed³em do 
technikum radiowo-telewizyjnego, bo mia³bym ju¿ 
fach w rêku i naprawia³ telewizory. A by³ te¿ 
zestresowany, bo nie mia³ jak mi pomóc. Nie 
mia³em nawet na to, ¿eby dojechaæ do Holandii do 
pracy, bo tam moi znajomi na szparagach czy na 
zbiorach owoców zarabiali. Wymyœliliœmy sobie 
z kumplami, ¿e pojedziemy na rowerach, ale ja nie 
mia³em nawet na rower. Mia³em stary psuj¹cy siê 
rower, wiêc pojecha³em do Czech, bo okaza³o siê, 
¿e tam czêœci s¹ tañsze, wiêc przywioz³em ze 2 razy 
czêœci do Polski, posk³ada³em z nich rowery, które 
sprzeda³em. Przewiozùem potem czæúci na swój 
rower, zùoýyùem go i na nim pojechaùem do 
Holandii, ýeby szukaã pracy, nie majàc szmalu na 
nic. Z kumplami mieliúmy na to, ýeby mieã dziennie 
¼ najtañszej margaryny, ¼ chleba takiego taniego, 
¼ kilograma ryýu i ãwierã puszki fasoli 
w pomidorach. Tyle mieliœmy codziennie do ¿arcia 
peda³uj¹c ponad 100 km dziennie z baga¿ami. 
Czemu nie pojecha³em stopem? Rok wczeœniej 
pojecha³em stopem do Schwarzwaldu 
i powiedzia³em sobie, ¿e nigdy wiêcej. 
Nienawidzi³em tego ubezw³asnowolnienia. Poza 
tym nie wyobra¿a³em sobie te¿ szukania pracy po 
Holandii, po wsiach. Gdzie ja bym tam pracy szuka³ 
autostopem? 

Gdybyœ mia³ czarodziejsk¹ ró¿d¿kê, co byœ zmieni³ 
w bran¿y fotograficznej?

Nie wiem, czy bym nie zlikwidowa³ ca³ej cyfry
i Internetu… 
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s³owny reporta¿ subiektywny

Ten drugi dom
Teksti: El¿bieta Wiêcek, Ksymena Zawada

Zdjêcia: Micha³ Mrozek

Ten drugi

S³owo „drugi" w istocie swej ma wintegrowane 
niedoci¹gniêcie, brak, jakiœ ubytek, nie-pierwszeñstwo. Nawet 
biedna „hetera"czyli „ta druga", jest wspó³czeœnie 
szykanowana, w potocznym jêzyku i œwiadomoœci figuruj¹c 
jako synonim „strasznej baby". A „hetera" (przywo³ajmy na 
chwilê grecki klimat) to przecie¿ niezale¿na, inteligenta, 
wykszta³cona towarzyszka w drodze, o ugruntowanej pozycji, 
wiod¹ca ¿ycie fascynuj¹ce.

S¹ dni, kiedy jedynym mo¿liwym zerkniêciem na „ten drugi" 
(dom/cz³owieka w domu) jest rzut oka potoczny; s¹ te¿ dni, 
kiedy myœl¹c „ten drugi" siêgamy do Ÿród³a i widzimy, jakim 
jest w istocie.  
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Dom

Ma wiele twarzy, trudno go definiowaæ, obiektywizowaæ; jego 
poczucie jest jak najbardziej osobiste. Co na pewno da siê 
powiedzieæ o domu, to to, i¿ w jego k¹tach znaleŸæ mo¿na ca³¹ 
gamê uczuæ, zachowañ i (kontr)reakcji: dzia³ania-
leniuchowania, ujawnienia-ukrycia, podporz¹dkowania-
niezale¿noœci, p³aczu-œmiechu, powagi-zabawy… Dom (ten 
drugi) to rzeczywistoœæ istniej¹ca w nas stale; spêdzamy w nim 
znakomit¹ czêœæ dnia i to nierzadko spêdza nam sen z powiek. 
Mo¿e wtedy automatycznie staje siê on dla nas tym 
„pierwszym": skoro jego rzeczywistoœæ jest nasz¹ 
codziennoœci¹, zaœ jego mieszkañcy i problemy staj¹ siê 
naszymi. Ta myœl przemyka w nas cichaczem z k¹ta w k¹t, jak 
szept: pierwszy staje siê drugim, drugi pierwszym… Je¿eli uda 
nam siê zatrzymaæ tê myœl i zerkn¹æ jej g³êboko w oko, to… 
zrozumiemy, ¿e uda siê tylko „wespó³-w-zespó³"… 
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Synteza subiektywna 

Ten drugi dom to nasze codzienne „¿ycie z-bi(u/o)rowe", ¿ycie 
zawodowe. Wydaje siê skomplikowane? W zasadzie jest doœæ 
proste… je¿eli zna siê zasady ((nie)zorientowanych odsy³amy 
do „vademecum mened¿erki/mened¿era projektów"). Co by 
nie powiedzieæ, wiadomym jest, ¿e z rodzin¹ (czyt. 
domownikami) najlepiej wychodzi siê na zdjêciu; niech zatem 
zdjêcie bêdzie w³aœciw¹ opowieœci¹ o tym drugim? 
/pierwszym? domu…

Przypis nieznaczny: s³owna rzecz powy¿sza, na wskroœ subiektywno-
filozoficzna, rozwa¿a codziennoœæ biurowo-projektowo-relacyjn¹ 
(wspó³)pracowników Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej 
w Gliwicach.
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Pomyœlunek przekomarza siê z ekspresj¹
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Jak w matrioszce: w drugim pokoju ma³y/wielki œwiat
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Niestandardowe przygotowywanie siebie – do realizacji (¿yciowych) projektów
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Czasem jedyna mo¿liwa forma ekspresji – ukrycie siê
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Stale w drodze – do domu?
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Czêsto ukryte, ale jednak domowe klimaty
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Spogl¹danie w tym samym kierunku – pomimo „ró¿nic genderowych"
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Licz dobrze - prêdzej czy póŸniej bêdziesz siê musia³ rozliczyæ
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ZnaleŸæ swoj¹ przestrzeñ w mozaice domowego ba³aganu
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Wyciszenie i kontrola – reszta schowana w innym pokoju
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Ze œwiat³a, z cienia - zawsze z uœmiechem
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Za-patrzenie za-projektowane
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A ja palê wielokulturow¹ fajê
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I tak mam w³asne zdanie na temat... tego co powy¿ej :) 
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"ulicznicy -- dwa miesi¹ce zderzeñ 
sztuki z ulic¹. koncerty, spektakle, 
warsztaty, kino. bez biletów, pod 
go³ym niebem, w samym œrodku 
miasta. na godzinê, na kwadrans -- 
chwila zapomnienia, spontanicznej 
zabawy. czasem nawet wzruszeñ.. 
buskerzy, tancerze, szczudlarze, 
¿onglerzy, fascynaci ognia.."
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Tekst: Piotr Chlipalski
Zdjêcia: Micha³ Mrozek
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"..Leonardo da Vinci zaleca³ ¿onglerkê, jako sposób "mechanicznego" 
treningu dla mózgu -- zmuszania pó³kul do niezale¿nej pracy. i mo¿e tyle, 
jeœli chodzi o podpieranie siê autorytetem. jasne, ¿onglerka odstresowuje, 
dzia³a jako doskona³y "detoks" dla zmêczonej g³owy.. ale nade wszystko 
daje prost¹, pierwotn¹ frajdê. nauczenie dzieciaków podrzucania trzech 
pi³eczek mo¿e nie przyda im siê do niczego, ale trzeba zobaczyæ ten b³ysk 
w ich oku, gdy coœ, co wydawa³o siê poza ich zasiêgiem, zaczyna byæ 
mo¿liwe, gdy w³asn¹ determinacj¹ pokona³y same siebie.."
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„..z ogniem, paradoksalnie, jest najproœciej. zawsze dzia³a. 
wystarczy pokrêciæ p³on¹c¹ kulk¹ do rytmu etnicznego 
bêbna, a niezale¿nie od pogody znajdzie siê t³um chêtnych, 
by na to patrzeæ. dlatego szukamy tych, którzy tym ogniem 
bawi¹ siê w sposób ciekawy -- którzy etap li tylko krêcenia 
maj¹ ju¿ dawno za sob¹. szukamy finezji, wdziêku, maestrii.."
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„..to w du¿ej mierze zabawa, zabawa form¹. to dzielenie 
siê wewnêtrznym dzieckiem z napotkanymi ludŸmi.."
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„..teatr uliczny -- bez kurtyny, praktycznie bez kulis, bez miejsca, 
by usi¹œæ. bez podpórek. z widzem o tyle wdziêcznym, ¿e czêsto 
zupe³nie przypadkowym, nieprzygotowanym. bez konwenansów. 
z ca³¹ magi¹ pierwotnoœci wplecion¹ w urzekaj¹ce obrazy na 
wyci¹gniêcie rêki.."
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".. festiwal bazuje na energii -- energii zaproszonych 
artystów, którzy w samym œrodku miasta rozdaj¹ j¹ 
przygodnym przechodniom. i to jest chyba najciekawsze -- 
tu widza trzeba najpierw zainteresowaæ, a potem przy sobie 
utrzymaæ. byæ na tyle interesuj¹cym, by zosta³. probierzem 
"jakoœci" jest zawsze publicznoœæ -- wolna, by w ka¿dym 
momencie odwróciæ siê na piêcie i pójœæ na piwo.."
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Poznaj Gliwice, oczami m³odych 

Nad pomys³ami na promocjê miast czy 
regionów g³owi¹ siê i  urzêdnicy,  
i specjaliœci z agencji reklamowych, 
niema³e bud¿ety wydaj¹c na kampaniê. 
Tymczasem trudno chyba o prostszy 
i skuteczniejszy pomys³ ni¿ zaanga¿owanie 
w promocjê miasta samych jego 
mieszkañców. 
Pod has³em "Atrakcyjne Gliwice" trwa³yj 
bezp³atne wakacyjne kursy dla m³odzie¿y. 
Intensywny miesi¹c warsztatów dla 
n a s t o l a t kó w  o f b i t o w a ³  z a r ó w n o  
w merytoryczne zajêcia z fotografii, grafiki 

kwartalnik fotograficzny    1 | 2008 87

i dziennikarstwa, jak i w zwiedzanie miasta. 
Fotografuj¹c czy opisuj¹c ciekawe miejsca 
m³odzie¿ dostrzega³a takie szczegó³y, 
o  jakich trudno by³oby pomyœleæ 
niejednemu przewodnikowi, który nie chce 
zanudziæ swojego s³uchacza. 

Zaanga¿owanie, zabawa, nowe znajomoœci 
- to wszystko sprawi³o, ¿e tym m³odym 
ludziom naprawdê chcia³o siê uczyæ, 
zwiedzaæ i pracowaæ przy komputerze. 
Przewodniki, które stworzyli z w³asnych 
zdjêæ, tekstów i projektów, strona 

PoznajGliwice.pl, która zawiera ich prace, 
czy wreszcie wystawa w gliwickim Forum 
przyci¹gnê³y jeszcze szersz¹ publicznoœæ 
i pokaza³y, ¿e warto przyjrzeæ siê w³asnemu 
miastu. Czy naprawdê nie dostrzegaliœmy 
wczeœniej, ¿e jest takie piêkne? 

M³ode talenty pod okiem Micha³a Mrozka 
p r a k t y k o w a ³ y  c o r a z  t o  l e p s z e  
fotografowanie, a ca³y projekt zrealizowa³ 
Instytut Promocji Aktywnoœci Spo³ecznej 
dziêki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spo³ecznej. 

Pomys³odawca projektu: Liliana Haduch

http://www.poznajgliwice.pl
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http://fotoreakcja.pokochajfotografie.pl/


http://www.pokochajfotografie.pl

