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Dojrzewamy

Fotografia wokół nas się zmienia; to, co wydarzyło się w świecie 
fotografii przez ostatnie 10 lat, zmieniło wszystko. Niektórzy foto-
grafowie uważają, że pozbawiono ich zawodu, i to bez uprzedze-
nia. Dziś próg wejścia w branżę fotograficzną jest niewielki, ceny 
aparatów powędrowały we wszystkie możliwe strony. Do tego 
dorzućmy wszędobylskie telefony z aparatami o milionowych ma-
trycach i lansowane hasło, że dziś wszyscy jesteśmy fotografami. 
To nie koniec ogromnych zmian – edukacja też nabrała tempa. My 
sami jako PokochajFotografie.pl organizując dziesiątki warsztatów 
i fotoekspedycji z wieloma znakomitymi mistrzami dorzuciliśmy do 
tego ogródka kamyczek, a nawet tonę kamyczków przez te ostatnie 
10 lat… Już nikogo nie dziwi, że po kilku miesiącach, a nawet tygo-
dniach, ktoś zaczyna z powodzeniem żyć z fotografii. Szczególnie 
zapadło mi w pamięć zdanie, które ponad 9 lat temu wypowiedział 
Jerzy Lewczyński, siedząc na swojej ukochanej kanapie, brzmiące 
tak: „Słowo fotografia jest archaiczne i musi zostać zmienione.”

Dziś wiem więcej i intuicyjnie czuję, że fotografia jest nam wszyst-
kim potrzebna do życia, że potrzeba zapisywania i zapamiętywania 
jest w nas zakodowana. I jestem spokojny o zawód fotografów. Je-
stem przekonany, że tajemnicza, emocjonalna, intymna fotografia 
zawsze się obroni. Poza tym nie każdy, kto ma aparat stanie się 
automatycznie fotografem.

Wciaż dojrzewając do myśli, że czas na zmianę słowa fotografia, 
przekazuję w Wasze ręce kolejny, 26 już numer magazynu Pokochaj-
Fotografie.pl
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more than a sport
 —
Pierwsza fotograficzna 
książka o futbolu ame-
rykańskim w Polsce to 
rezultat 5 lat fotogra-
fowania tej dyscypliny 
i wszystkiego, co się 
z nią wiąże. Znajdziecie 
tam zdjęcia bardzo 
intymne, bliskie, ale i te 
pokazujące zmagania 
w czasie najważniej-
szych meczy, zarówno 
tych o mistrzostwo 
Polski, jak i tych o ho-
nor. Podczas fotogra-
fowania czułem ból, 
smak porażki, radość, 
energię i wszystko to, 
co przeżywali zawod-
nicy. Trudno to opisać 
słowami, bronić będą 
się fotografie. Mam też 
nadzieję, że ta książka 
pomoże w popularyza-
cji futbolu amerykań-
skiego w naszym kraju.

Michał Mrozek • more than a sport

more than a sport

MICHAŁ MROZEK

Nigdy nie klęli, nie krzyczeli na sędziów, nie kłó-
cili się i nie byli złośliwi. W centrum ich świata 
była gra fair play. To drużyna – rodzina, w której 
dobrze się czujesz.

Próbowałeś futbolu amerykańskiego?

Nie, ale wiele razy mnie namawiali. Najinten-
sywniej na początku mojego projektu. Nie 
było meczu bez sakramentalnego: „Majkel, 
potrzebujemy cię”. Posturą świetnie nadaję 
się na defensywnego zawodnika, mógłbym 
stać i nikogo nie przepuszczać. Jednak od-
mawiałem, bo gdybym zaczął grać, a jestem 
osobą na sto procent wciągającą się w to, 
co robi, wpadłbym bez reszty i przestał fo-
tografować. Bardziej kocham fotografię, więc 
wolałem towarzyszyć drużynie z aparatem. 
Używałem zresztą różnych forteli, żeby do-
stać się jak najbliżej. Na przykład zakładałem 
zawodnikom sprzęt fotograficzny na brzuch 
lub plecy, wypuszczałem ich na boisko i zdal-
nie robiłem zdjęcia. Ale nie o to mi chodziło.

Wielu ludzi nie lubi tego sportu, nie jest u nas 
popularny.

W fotografowaniu pomogła mi znajomość 
zasad, które są dość proste. Przez pierwsze 
miesiące robiłem zdjęcia specyficznie, tro-
chę nie wiedząc, co się wydarzy. Były dobre, 

Wywiad, który ukazał się 
w Nowinach Gliwickich
—
Rozmawiała
Małgorzata Lichecka 
Nowiny Gliwickie

michalmrozek.pl
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ale jak już pojąłem tę grę, pracowało mi się 
znacznie lepiej. Wiedza pozwala zobaczyć: 
potrafisz przewidzieć sytuację, wiesz, gdzie 
stanąć. Jednak po pierwszym sezonie zro-
zumiałem coś znacznie ważniejszego – nie 
chcę fotografować tego, co dzieje się na bo-
isku. Żaden ze mnie fotograf sportowy, nie 
znam się na tym. Najbardziej interesowały 
mnie relacje między zawodnikami, to, w jaki 
sposób odnoszą się siebie, jak się traktują.

Mówisz, że nie jesteś fotografem sportowym, 
ale przecież przyszedłeś do Gliwice Lions, 
żeby fotografować sport.

Wiosną 2012 roku napisała do mnie dziew-
czyna z Krakowa, z żeńskiej drużyny hokejo-
wej. „Panie Michale, mam świetny pomysł na 
promocję mojej drużyny, najgorszej w gru-
pie. Jesteśmy na samym dole tabeli i chcie-
libyśmy, żeby zrobił pan o nas reportaż, 
dokument pokazujący nasz zespół”. Prze-
czytałem wiadomość i pomyślałem: fanta-
styczny pomysł. Tylko ten Kraków, przecież 
nie przeprowadzę się tam na rok, bo takiego 
dokumentu nie da się zrobić w tydzień. Po-
dziękowałem hokeistce z Krakowa i zapro-
ponowałem ten temat dobremu znajome-
mu, który zresztą podjął się zadania. Pomysł 
zaciekawił mnie na tyle, że zacząłem zasta-
nawiać się, czy w Gliwicach nie ma drużyny 
hokejowej kobiet. Nie było. Ale wiesz, jak to 
jest – ziarno zasiane. I pewnego dnia na ulicy 
zobaczyłem plakat z informacją o drużynie 
futbolu amerykańskiego Gliwice Lions. Wy-
obraziłem sobie potężnych wytatuowanych 
chłopów i niemal od razu pojawiło się zna-
jome uczucie. Kiedy zaczynam jakiś projekt, 
biorę się za niego z dwóch powodów: bar-
dzo kocham albo bardzo się boję. Dla mnie 
to najlepszy drogowskaz. I przy tym plakacie 

właśnie poczułem „bardzo się boję”.

Czego? Że cię wyrzucą, wyśmieją?

Że będzie ciężko. Spławią mnie szybko, po-
wiedzą „facet, nie przeszkadzaj”. Kłębiły mi 
się w głowie różne myśli – są więksi, silniejsi 
i tworzą stado, a ja jestem sam.

Bałeś się, że spuszczą ci manto?

Nie… istnieje rodzaj bardzo pozytywnego 
strachu i ja go wtedy czułem. Pierwsze, co 
zrobiłem, to zajrzałem na ich stronę, potem 
skontaktowałem się z zarządem klubu. Poja-
wili się w moim fotograficznym studiu, opo-
wiedziałem o pomyśle, o tym, że przez rok 
chciałbym fotografować drużynę. Miałem 
tylko jedną prośbę: dostęp do wszystkiego. 
Chciałem być ich cieniem. Zgodzili się od 
razu i zaprosili na pierwszy trening. Tam po-
znałem osobę do dziś dla mnie najważniej-
szą – Pawła Klawendera. Kapitana drużyny, 
od którego zależało wszystko, także moja 
wszędobylska obecność. Od pierwszej se-
kundy poczuliśmy więź, wiedziałem, że to 
gość, z którym będę konie kradł. Po tym, co 
zobaczyłem na tym pierwszym treningu, po-
myślałem: futbol amerykański to więcej niż 
sport, to forma przynależności ludzi podob-
nie myślących. Nie obchodziło mnie boisko, 
intrygowały i pociągały rzeczy inne, z zaple-
cza, szatni. Ja tam fotograficznie zwariowa-
łem. W pierwszym dniu zrobiłem chyba naj-
więcej zdjęć. Z drużną byłem przez cały 2012 
rok i, jak mi się wydawało, miałem dobry 
materiał. Złożyłem go, wybrałem kilkanaście 
najlepszych fotografii, ułożyłem w opowieść, 
opublikowałem w magazynie „PokochajFoto-
grafie.pl”. I poszło w świat.

Michał Mrozek • more than a sportPokochajFotografie.pl • numer 26 | 2018 9



Jakie to były historie?

Na przykład o walce na boisku. Jak patrzę na 
to z perspektywy czasu, widzę, że moje zau-
roczenie było naiwne. Z fotografii opubliko-
wanych wtedy w reportażu w mojej najnow-
szej książce jest jedna.

Z tego pierwszego etapu?

Tak. W 2012 roku myślałem: to koniec. Poże-
gnałem się z nimi, ale mieliśmy kontakt, bo 
z paroma osobami się zaprzyjaźniłem. Spo-
tykaliśmy się na piwie, czasami na pokerze, 
często zwyczajnie na ulicy, bo większość za-
wodników jest z Gliwic. W nowym roku robi-
łem już jakieś inne fotograficzne projekty, ale 
mimo to miałem w głowie, że muszę coś ze 
sobą zrobić, muszę iść na trening i zobaczyć, 
czy oni tam w ogóle jeszcze są. Wziąłem apa-
rat, bo bez niego się nie ruszam. – Przysze-
dłeś, bo jesteś przecież częścią drużyny – tak 
mnie przyjęli. Dla nich to wcale nie był koniec, 
ja tak myślałem. I zostałem z zespołem kolej-
ne pięć lat.

Czego dowiedziałeś się o tych ludziach? Bo 
opowiadasz o nich z ogromnymi emocjami.

Dużo podróżowaliśmy, miałem więc oka-
zję oglądać inne drużyny. U Lionsów było 
inaczej, jeśli chodzi o postawy, i to nie tylko 
w czasie meczów. Nigdy nie klęli, nie krzycze-
li na sędziów, nie kłócili się i nie byli złośliwi. 
W centrum ich świata była gra fair play. To 
drużna – rodzina, w której dobrze się czu-
jesz. To nie tylko moje spostrzeżenia, bo tak 
o Lionsach mówili ich przeciwnicy. Niestety, 
nie przekładało się to na wyniki. Czasami 
w tym sporcie trzeba być brutalnym, grać 
ostro, pokazać siłę. Zauważyłem, że ten wi-

zerunek Lionsów kreował głównie Paweł. To 
on nie lubił się kłócić, był niezwykle spokoj-
nym człowiekiem, dlatego tych czterdziestu 
facetów poddawało się jego charyzmie. Jeśli 
ktoś zaklął, a zdarzało się, podchodził do tej 
osoby i mówił: „ nie rób tego” albo „idź stąd”.

W najnowszej książce są zdjęcia pokazujące 
tę więź.

Tak, jednak wiele się nie zmieściło. Na przy-
kład te ze ślubu jednego z zawodników. 
Wszyscy trzymają kaski w górze, tworząc tu-
nel. Fantastyczne to było.

Nie znalazło się, bo…

Nie pasowało do konwencji.

To twoje życie w futbolowej rodzinie okazało 
się dobre z punktu widzenia fotograficznego, 
czy było może rodzajem więzienia? Nie 
mogłeś czegoś zrobić, wiedząc, że drużyna 
źle to przyjmie.

Bardzo lubię zaprzyjaźniać się z moimi boha-
terami, być blisko nich, jak najlepiej ich zro-
zumieć. Jeśli wiem więcej, więcej też widzę. 
Mogłem obserwować, co dzieje się z nimi 
przed meczem, na spotkaniach. Wybrałem 
kilku zawodników, między innymi Pawła, ka-
pitana, Hermana, ale też gracza, za którym 
wielu nie przepadało. Dostrzegłem u niego 
niewiarygodną ambicję oraz zapał, i za to 
bardzo go szanowałem. Był specyficzny, ale 
ważny dla zespołu. Tam są potrzebne indy-
widualności, bo gdy jesteś na boisku, a przed 
tobą zawodnik mający dokładnie takie samo 
zadanie, jeśli nie dasz rady, on może skrzyw-
dzić twojego kolegę. Przez moich bohaterów 
fotografowałem innych. Wybierałem jedną 
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postać, z mojego punktu widzenia intere-
sującą, i pisałem esej. To moja metoda, tak 
pracuję.

Podoba mi się zdjęcie z jaśniejącym 
zawodnikiem. Bije od niego niesamowita 
siła…

Wiem… strona 64. To Paweł Herman. Opo-
wiem ci takie zdarzenie… Do malutkiej szatni 
wchodzi z 40 osób, stają w kręgu, on w środ-
ku, w pewnym momencie zabiera głos: „Po-
módlmy się za zdrowie naszych przeciw-
ników. Żeby im i nam nic się nie stało”. Kto 
mógł, klękał, bo tam nie było za bardzo miej-
sca, ci, co wierzyli, modlili się, reszta nie prze-
szkadzała. Wszyscy wiedzieli, że to pomoże. 
Stałem przyparty do ściany, ale wspiąłem się 
na ławkę, bo chciałem zrobić zdjęcie z góry, 
i nie byłem w stanie, bo poleciały mi łzy. Mnie, 
niewierzącemu… W takim nastroju wybiegali 
na boisko i wygrywali bądź przegrywali, ale 
to nie miało znaczenia.

Nie chcieli być mistrzami Polski?

Jasne, że tak. Ale najbardziej na świecie 
chcieli grać.

Musiałeś ich fotografować w bardzo różnych 
sytuacjach. Na zdjęciach widać, że robiłeś to 
w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach. 
Gdzie cię wpuszczali?

Pracuję tylko jednym obiektywem, 35 mm, 
nie mogę więc stać daleko. Czasami zakłada-
łem 24 mm, który jest już ewidentnie szero-
kim kątem. Byłem więc bardzo blisko linii. Na 
szczęście niespecjalnie zależało mi na zdję-
ciach z boiska. Bardziej na na tym, co działo 
się z drugiej strony, a tam już byłem najbliżej, 
jak się da. Owszem, jest niebezpieczne, za-

wodnicy są kaskach oraz padach i jak wpada 
na ciebie dziesięciu chłopa, może ci zrobić 
krzywdę.

Gdzie najchętniej zaglądałeś?

Oni pod prysznic, ja za nimi, jedzą hamburge-
ra, ja za nimi, idą do domu, wciąż za nimi. By-
łem cieniem, ale dużo rozmawialiśmy, dzięki 
temu mam interesujące historie. W książce 
znajdują się autentyczne opowieści, które od 
nich usłyszałem. Najczęściej bali się kontu-
zji. I nie chodzi o ból czy cierpienie, ale o to, 
że nie będą mogli grać. Pamiętam Marcela. 
Miał potworny wypadek na boisku, lekarze 
powiedzieli mu „to koniec, nie będziesz już 
nigdy grał”. Rok później znalazł się na boisku, 
bo bardzo poważnie podszedł do rehabilita-
cji, ale nie był już tym samym zawodnikiem, 
bał się nowej kontuzji, która znowu wyłączy 
go z gry. Uwielbiałem hart ducha Tomka – Ki-
lera: nigdy się nie bał. Na zdjęciu z książki wy-
gląda jak żołnierz. No, powiedz sama.

Faktycznie.

Tomek bardzo mi imponował. Miał najwięk-
szy hart ducha. Wytłumaczę ci, o co chodzi: 
kiedy widzisz przed sobą czterech czy pięciu 
zawodników, bardzo trudno w nich wbiec 
czy ich ominąć. Większość robi to niechętnie, 
on wręcz przeciwnie. Kompletnie się nie bał. 
Podobną postawę miał Adam, swego cza-
su najlepszy kopacz w całej lidze. Dostał się 
do reprezentacji Polski, jako jeden z nielicz-
nych z Gliwice Lions. Dziś gra w najlepszej 
drużynie – Panterach. Adam miał nogi jak 
koń. Potrafiło się do niego przyczepić z czte-
rech zawodników, on biegł dalej. Oczywiście 
do drużyny przychodzą też zawodnicy, któ-
rzy chcą się tylko bić, używać siły. Oni nie są 
moim bohaterami.
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Od razu wiedziałeś, że z tego materiału 
powstanie książka?

Przez długi czas nie. Lubię przy projektach 
pracować bez presji czasu. Jestem wyluzo-
wany, nic nie muszę. Dla mnie fotografia to 
wielka przyjemność. Dzięki niej uczę się życia 
i o życiu. Kiedy idę ulicą, mam kapitalny pre-
tekst, żeby podejść i porozmawiać. Dawniej 
nie rozglądałem się, nie szukałem ludzi, do-
piero aparat dał mi dobry pretekst. Zaczą-
łem widzieć więcej.

Ile zdjęć zrobiłeś w cyklu?

Przez te wszystkie lata zrobiłem tysiące zdjęć 
i kilka filmów dokumentalnych, uczestniczy-
łem w ponad 40 treningach, 30 meczach 

i różnych spotkaniach poza boiskiem. Wy-
bierając fotografie do książki, musiałem po-
dejmować bardzo trudne decyzje – każde 
zdjęcie jest efektem przemyśleń i staram się, 
aby ta opowieść była interpretacją tego, co 
widziałem i czego doświadczyłem. Na po-
czątku wybrałem około 13 tysięcy fotografii. 
Połowę odrzuciłem, przez rok edytowałem 
materiał. Do książki finalnie trafiło sto. Mam 
bardzo dużo zdjęć, które się w niej nie zna-
lazły. ”More than a sport/Więcej niż sport” 
jest opowieścią o każdej drużynie w Polsce, 
nie ważne, w Szczecinie czy Gliwicach. Ru-
tyna, walka o boisko, o to, żeby przyszli lu-
dzie, pojawiają się wszędzie. W książce nie 
stosowałem żadnej hierarchii czasowej, po-
dzieliłem ją na wątki niekoniecznie ze sobą 
współgrające tak, by ten, kto weźmie ją do 
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ręki, sam mógł odnaleźć opowieść. Niedaw-
no zadzwonił do mnie przyjaciel taty. Dostał 
tę książkę na urodziny, przejrzał, przy zdję-
ciach zrobił notatki. Powiedział, że gdy czy-
tał, przypomniało mu się dzieciństwo. Przez 
czarno-białą formę, ale i sposób obserwacji. 
Wiedział, że fotografuję, ale nigdy wcześniej 
nie widział moich prac i obojętnie na której 
otworzył, zawsze czuł, że ma dostęp do ja-
kieś tajemnicy.

Dlaczego Lionsi cię potrzebowali?

Bardziej ja ich… Może na początku myśleli 
o promocji, szybko okazało się, że to tak nie 
działa. Ja poczułem chęć opowiadania. Nie 
o sporcie, o ludziach. Pod koniec meczu czy 
treningu jest moment, w którym zawodnicy 
zbiegają się na środek boiska i formują koło. 
Staje w nim trener, bierze piłkę i podaje naj-
lepszemu graczowi. W ten sposób go wyróż-
nia. Zawodnik musi coś powiedzieć, potem 

podnosi tę piłkę, wszyscy jej dotykają. To nie-
zwykle energetyczne wydarzenie, dające nie-
samowitą frajdę osobie będącej w środku. 
Gdzieś po półtora roku mojego fotografowa-
nia, tuż po treningu, widzę, jak formują koło. 
Dobiegam z aparatem, wpycham się, nic nie 
widzę, a chcę być między nimi, i nagle słyszę 
swoje imię. Majkel, wołają, chodź na środek. 
Dostałem piłkę. Byłem jednym z nich, więc ta 
książka jest też o mnie.

Tęsknisz za nimi?

Aktualnie Lionsi nie grają jako Lions, grają 
z inną drużyną, z Rybnika. Paweł trenuje już 
gdzie indziej. Coś się skończyło, jednak wie-
rzę, że odnajdą się na nowo. Jestem smutny, 
bo nie ma tych ludzi, których fotografowa-
łem, zostało kilka znajomych twarzy. Tak już 
w życiu jest. I wiesz, co ci powiem? Nie będę 
już chyba fotografował sportu.
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more than a sport
pierwsza fotograficzna
książka o futbolu amerykańskim
dostępna tutaj www.pokochajfotografie.pl
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PIOTR
LECZKOWSKI

Od dziecka marzyłem, że zostanę che-
mikiem. Ten zawód kojarzył mi się 
z romantycznym odkrywaniem, ekspe-
rymentami i aurą tajemnicy. Rzeczywi-
stość okazała się jednak inna – przerwa-
łem więc studia chemiczne i zdałem na 
architekturę. Nie zajmuję się jednak bu-
dowaniem, lecz od lat jestem grafikiem. 
Najpierw pracowałem w wydawnictwie, 
a od wielu lat prowadzę agencję rekla-
mową. Niejako w spadku po studiach 
architektonicznych, jestem też fotogra-
fem wnętrz i architektury.

Fotografować zaczynałem wiele razy, po 
raz pierwszy jeszcze w liceum. Wspólnie 
z przyjacielem urządziliśmy w łazience 
mobilną ciemnię. Kolega był już wówczas 
na bardziej zaawansowanym poziomie niż 
ja, robił zdjęcia i znał cały proces wywoły-
wania czarno-białych negatywów oraz ro-
bienia odbitek. Właściwie było to bliskie 
moim chemicznym marzeniom i bardzo 
szybko mnie również pochłonęło. Prawie 

foto-gramy.pl
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nie rozstawałem się ze swoim pierwszym poważnym 
aparatem małoobrazkowym – rosyjskim Zenitem. 
Na początku fotografowałem wszystko, co działo się 
w moim życiu, ale po pewnym czasie doszedłem do 
wniosku, że aparat odgradza mnie od życia. Okaza-
ło się, że albo biorę w czymś udział, albo fotografuję, 
ale wtedy nie uczestniczę w pełni. Te pierwsze próby 
pozwoliły mi rozwijać techniczną wiedzę; zależność 
między głębią ostrości a przysłoną, jaki czas zastoso-
wać, aby zamrozić ruch lub go rozmyć; jak ustawić hi-
perfokalną lub odczytać z podziałki obiektywu zakres 
ostrości zależny od ustawień. Niedawno znalazłem 
mnóstwo negatywów z tamtego okresu. Po latach 
zupełnie inaczej je odbieram, a to dla mnie dowód, 
że upływ czasu daje nam inny punkt widzenia. Tamte 
zdjęcia nie mają wartości artystycznej, ale dokumen-
talną już tak.

Wielokrotnie zarzucałem fotografowanie i potem do 
tego wracałem. Jednak nigdy nie porzuciłem “fotogra-
fowania okiem”, bez aparatu. Często po prostu przy-
mykam lewe oko i w myślach kadruję obraz. Stało się 
to moją obsesją.

Nauka rysunku i studia architektoniczne dały mi wie-
dzę o kompozycji, jej mocnych punktach, oddziały-
waniu brył i kształtów, a także zainteresowane sztu-
ką. Zawód architekta jest bardzo interdyscyplinarny, 
trochę jak połączenie psychologa, inżyniera i artysty. 
W trakcie studiów prawie nie robiłem zdjęć. Aparat na 
długie lata odłożyłem na półkę, leżał tam tak długo, 
że w międzyczasie zmieniła się technologia… Potem 
ponownie wróciłem do fotografowania, a jego przed-
miotem została architektura. To zajęcie raczej nie-
spieszne, kontemplacyjne prawie. Polega na obser-
wacji, wymyślaniu odpowiednich kadrów, czekaniu 
na światło, porę dnia i pogodę. Budynki nie zmieniają 
pozycji, nie tremują fotografa.
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Człowiek jako temat w kadrze zainteresował mnie 
stosunkowo niedawno. Pierwsze zdjęcia zacząłem 
robić wspólnie z grupą znajomych. To dobry pomysł 
na początek, można obserwować różnice w postrze-
ganiu tego samego tematu czy kadru przez każdego 
fotografa. Ale też widać postępy i można inspirować 
się nawzajem. Zapisałem się na kilka kursów, głównie 
chcąc poznać tajniki pracy w studio i sposoby profe-
sjonalnej obróbki i retuszu zdjęć. Mimo że od lat pra-
cuję jako grafik, kurs retuszu dał mi nowe spojrzenie 
na moje narzędzia.

Szukałem swojego kierunku, ale dopiero fotografia 
tańca dała mi poczucie, że jestem na właściwym miej-
scu. Z pewnością wynika to z podziwu dla tancerzy; 
ludzi, którzy codziennym, tytanicznym wysiłkiem, la-
tami treningu i ciężkiej pracy dochodzą do perfekcji, 
przesuwają granice możliwości ciała. W sztuce pięk-
nej i ulotnej.

Zdjęcia, które tworzę, to w dużej mierze efekt wspól-
nej pracy z tancerzami. Nie planuję drobiazgowo swo-
ich sesji, często punktem wyjścia jest jakiś luźny po-
mysł, który rozwijamy podczas zdjęć. Lubię, gdy obie 
strony są otwarte na dialog. To przede wszystkim ja 
decyduję o nastroju zdjęcia ustawiając światło albo 
podejmując decyzję o kolorze lub czarno-bieli, ale 
pracujemy wspólnie. Tancerze mają niezwykłą cechę 
– są niezmordowani w dochodzeniu do perfekcyj-
nego kadru. Nie spoczną, dopóki nie przybiorą per-
fekcyjnej pozy, czy nie uzyskamy doskonałego kadru 
najtrudniejszego nawet skoku. Gdybym miał użyć po-
równania do metod pracy reżyserów filmowych, to 
bliżej mi jest do metody pracy Andrzeja Wajdy, który 
był znany z tego, że pozwalał swoim aktorom tworzyć, 
potrafił nawet pod ich wpływem zmieniać koncepcje 
scen, niż Romana Polańskiego, o którym mówi się, że 
jest niemal tyranem na planie, a trzyma się wyłącznie 
swojej wizji.
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Inspiracji szukam w wielu miejscach. Nieocenionym 
źródłem jest internet. Obserwuję profile wielu tance-
rzy, zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych. Oglą-
dam spektakle i filmy. To daje mi świadomość moż-
liwości, jakie drzemią w ludzkim ciele. Można zatem 
powiedzieć, że w dużej mierze inspirują mnie sami 
tancerze i ich sztuka. Staram się również inspirować 
innymi dziedzinami życia i sztuki. Pomysł może przyjść 
w każdej chwili, pod wpływem niespodziewanych rze-
czy – trzeba się po prostu nastroić na ich odbiór.

Ponieważ najchętniej fotografuję w studiu, zgłębiam 
schematy oświetlenia, szukam rozwiązań, które 
nadadzą moim zdjęciom oryginalny charakter. W po-
dejściu do zdjęć mam w sobie wojnę postu z karna-
wałem. Obecnie przeważa słynne “Less is more” Mie-
sa van der Rohe (ach ci architekci), ale jednocześnie 
bardzo mnie ciągnie kreacyjne i malarskie podejście 
do fotografii Tima Walkera czy Eugenio Recuenco.

Taniec to ogromna dziedzina wiedzy ze swoim wła-
snym językiem, ściśle skodyfikowanymi pozycjami 
ciała, a nawet ułożeniem jego najmniejszych części. 
Fotografowi przyzwyczajonemu, że to on decyduje 
o tym, czy zdjęcie jest dobre czy nie, najtrudniej chy-
ba pogodzić się z sytuacją, że nawet najlepsza w jego 
ocenie fotografia może być całkowicie nie do przyję-
cia dla tancerza, bo pozycja ciała jest ZŁA! Bo stopa 
powinna być bardziej wyprostowana, bo to cudowne, 
harmonijne dopełniające kompozycję ułożenie ręki 
jest ZŁE. Skok jest uchwycony w złym momencie. Wy-
zwaniem jest zrobić perfekcyjne ujęcie zadowalające 
w 100% fotografa i tancerza. Drugim wielkim wyzwa-
niem jest poznanie języka tańca. Tu jeszcze przede 
mną długa droga, ale wiem że większym zaufaniem 
zostanie obdarzony ten, kto potrafi powiedzieć, cze-
go oczekuje od tancerza, używając jego języka.
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Na samą myśl o fotografowaniu czuję ogromną 
przyjemność. Nie fotografuję często (poza już wspo-
mnianą “fotografią okiem”), więc już przygotowania 
do zdjęć są dla mnie świętem. Lubię napięcie, które 
towarzyszy mi przed zdjęciami. Zawsze mam rodzaj 
tremy, który mija tuż po pierwszym wyzwoleniu mi-
gawki. W cyfrowej epoce nie jest tajemnicą, co po-
wstaje w tym procesie. Z jednej strony to ogromne 
ułatwienie, móc od razu zobaczyć efekty swojej pra-
cy – przy fotografii dynamicznych pozycji, skoków taki 
podgląd jest nieoceniony, z drugiej zaś strony, nie ma 
dreszczu oczekiwania na to, co powstało i czy w ogóle 
powstało. W czasie zdjęć wpadam w rodzaj transu i to 
chyba jest najbardziej ekscytujące. To jak spektakl, 
podczas którego wspólnie tworzymy, rozwijamy wizje 
i improwizujemy. Czas biegnie wartkim strumieniem 
i po zdjęciach czuję się zmęczony, prawie jakbym to ja 
wywijał te wszystkie piruety.

Fotografia potrafi być wspaniałą przygodą. Na począt-
ku wydaje nam się, że sprzęt jest gwarancją dobrych 
kadrów. Każdy marzy o wszystkich możliwych obiek-
tywach i najlepszej “puszce”. Sam mam więcej sprzę-
tu, niż używam – leży i kurzy się. Moim zdaniem lepiej 
jest zainwestować w wiedzę. Poznać zasady kompo-
zycji, dowiedzieć się, jaki wpływ na zdjęcie mają usta-
wienia parametrów aparatu, nauczyć się poprawnej 
obróbki. Dużo daje wspólne fotografowanie, wzajem-
na inspiracja. Warto jest poznać siebie – przeczytałem 
ostatnio zdanie, które zapadło mi głęboko w pamięć 
“żeby wyrazić siebie, trzeba wiedzieć kto to”.
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Wysoki Śląsk

TYCJAN TRZPIOŁA

Fotografia pojawiła się w moim życiu już lata temu. Dawne hobby 
przerodziło się w pasję, a finalnie – w sposób na życie. Kiedy byłem 
młodszy, panowała moda na robienie zdjęć – to były czasy pierw-
szych lustrzanek. Spodobało mi się, więc poszedłem na studia 
fotograficzne. Teraz, obok lustrzanki, pojawił się dron oraz aparat 
analogowy. Każdy z nich umożliwia mi rozwój innych umiejętno-
ści. Praca na sprzęcie cyfrowym to przede wszystkim inwestycja 
w umiejętności twarde, odkrywanie dodatkowych możliwości 
aparatu, nauka oprogramowania. To właśnie lustrzankę najczę-
ściej wykorzystuję w swojej pracy zawodowej. Aparat analogowy 
ćwiczy oko i wyczula na otaczający nas świat. Tutaj ujęcia nie da 
się powtórzyć. Mamy jedną szansę, żeby złapać idealny moment. 
Natomiast wykorzystanie drona w fotografii przede wszystkim 
trenuje wyobraźnię i cierpliwość. Aby uchwycić odpowiednią 
geometrię czy grę kolorów, musimy poczekać, aż interesujące 
nas elementy ułożą się w odpowiedni sposób. Czasem bywa to 
wyzwaniem, ponieważ bateria w dronie pozwala na średnio 25 
minut lotu. To niewiele w porównaniu do baterii standardowego 
aparatu. Tu niezbędna jest intuicja. Dopiero kiedy wzniesiemy się 
w powietrze, dowiadujemy się jaki obraz na nas czeka. Musimy 
go sobie wcześniej wyobrazić, a później w odpowiedni sposób 
uchwycić. Dron jest dość wymagającym urządzeniem. Zanim za-

Fotograf, filmowiec 
i podróżnik. Właści-
ciel w firmie Tycjan 

Motion Design 
oraz autor projektu 

Wysoki Śląsk.
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produkcje podróżnicze. To te ostatnie sprawiają mi największą 
frajdę. W tym roku z aparatem w ręku odwiedziłem m.in. Maroko, 
Japonię i Norwegię. W wolnym czasie zwiedzam świat lub biegam, 
szczególnie po górach. Efekty mojej fotografii streetowej zoba-
czyć można na Instagramie pod nazwą @travelscrap.

Wysoki Śląsk, bo Dolny Śląsk widziany z wysoka. Projekt powstał 
w październiku zeszłego roku z pasji do fotografii oraz podróżo-
wania, a także z chęci pokazania regionu, w którym dorastałem 
i żyję, z nieco innej perspektywy. Często nie doceniamy tego, co 
mamy pod nosem. A skoro po tylu latach potrafię wciąż odkrywać 
intrygujące miejsca w naszej przestrzeni, chciałem podzielić się 
tym z innymi. Tym, co moim zdaniem wyróżnia zdjęcia Wysokiego 
Śląska, są przede wszystkim: geometria, ciekawa kolorystyka oraz 
lokalność projektu.

Fotografuję rozmaite obiekty. Zaczynając od perełek architekto-
nicznych, najpopularniejszych punktów w regionie, poprzez in-

czniemy profesjonalnie latać, musimy opanować jego obsługę 
i sprawdzić jego zachowanie w różnych warunkach atmosferycz-
nych. Dodatkowo, w tego rodzaju fotografii jednocześnie skupia-
my się na sterowaniu bezzałogowym statkiem powietrznym (bo 
tak oficjalnie nazywa się dron) oraz obserwujemy obraz, który 
chcemy sfotografować. To całkiem inne doświadczenie niż ro-
bienie zdjęć tradycyjnym sprzętem. W tej sytuacji nasz „aparat” 
znajduje się kilkaset metrów od nas i na ekranie wyświetlacza 
pokazuje inny obraz niż ten, który widzimy przed sobą w rzeczy-
wistości. Musimy zachować pełną powagę i skupienie, aby lot się 
dobrze skończył. W fotografii dronowej niezbędne są szkolenia, 
znajomość prawa oraz praktyka, czyli wiele godzin spędzonych 
w powietrzu, aby doskonale wyczuć swój sprzęt i mieć pewność, 
że latamy bezpiecznie.

Na co dzień realizuję projekty komercyjne (sesje fotograficzne, 
materiały wideo), zarówno dla lokalnych, jak i dużych klientów. Na 
swoim koncie mam również zdjęcia do kilku teledysków, a także 

* @travelscrap 
efekty mojej foto-
grafii streetowej
 —
Instagram
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rych sam lubię zaglądać. Co również jest bardzo fajne, wokół Wy-
sokiego Śląska powstaje swoista społeczność. Coraz więcej osób 
podpowiada mi gdzie zrobić zdjęcia lub zaprasza w swoje okolice.

Inspirują mnie także inne projekty dronowe, a przede wszystkim 
rewelacyjny, polski projekt B.a.l.t.y.k, prowadzony przez Wojtka 
Radwańskiego.

W dzisiejszych szalony§ch czasach, kiedy nieustannie się gdzieś 
spieszymy, doceniam momenty spędzane z aparatem w ręce, 
które wymagają ode mnie pełnej koncentracji. Możliwość uwiecz-
nienia danej chwili, konkretnych emocji i kolorystyki, sprawia mi 
prawdziwą radość. Lubię też dzielić się z innymi swoimi fotogra-
fiami, pokazywać swoją interpretację otaczającej rzeczywistości.

trygującą naturę i miejsca, które z perspektywy ziemi nie wydają 
się szczególnie atrakcyjne. To właśnie fotografia dronowa pozwa-
la mi odkryć ich nieznane oblicze. Dopiero z góry mam szansę 
dostrzec ich ukryte piękno, a później podzielić się tym z innymi 
w mediach społecznościowych. Z drugiej strony, pozornie cieka-
we miejsca, z lotu ptaka mogą nie wnosić nic nowego. Często 
brakuje im symetrii czy ciekawej kolorystyki. Wybierając plenery 
najczęściej kieruję się intuicją. Dużo podróżuję po Dolnym Ślą-
sku i staram się zawsze mieć drona przy sobie. Niejednokrotnie 
to właśnie nieplanowane zdjęcia przyniosły rewelacyjne efekty. 
Przykładem jest tu chociażby idealny trójkąt z drzew pośrodku 
pola, który udało mi się uchwycić w okolicach Kątów Wrocław-
skich. Dolny Śląsk to prawie 20 tysięcy km2 ciekawych plenerów. 
Punktów na liście miejsc, które chcę zobrazować, wciąż przybywa, 
a równie wiele zdjęć powstaje spontanicznie. Chętnie fotografuję 
także ulubione miejsca wypoczynkowe w naszej okolicy, do któ-
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Pomysły na zdjęcia 
czasami przychodzą 
zupełnie spontanicznie

Pochodzę z Tarnobrzega, obecnie 
mieszkam w Los Angeles. Studiowałem 
informatykę, a także fotografię w New 
York Institute of Photography. Na co 
dzień pracuję jako informatyk i piszę 
programy w języku Java. Każdą wolną 
chwilę przeznaczam na wyjazdy 
z aparatem – w góry, nad ocean czy 
nad jezioro. Praktycznie cały mój urlop 
spędzam w innych stanach czy za 
granicą. Co roku przeznaczam dwa 
tygodnie na wyjazd do Patagonii 
(Argentyna i Chile) i robię zdjęcia 
rzadziej zwiedzanym częściom Andów. 
Inspiracje czerpię z wielu źródeł, na 
przykład od innych fotografów lub 
malarzy, takich jak np. Albert Bierstadt.
Oddalenie się od codziennych 
obowiązków, życia „miejskiego” i pracy 
jest dla mnie jedną z największych 
przyjemności. Wybrałem fotografowanie 
natury w krajach, które są jeszcze mało 
fotografowane i pełne krajobrazów, 
których nie można znaleźć nigdzie 
indziej. Przyjemność sprawia mi 
także uczenie fotografii i dzielenie się 
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doświadczeniem. Większość osób, które 
spotykam na moich wyprawach, wie 
dobrze, jak zrobić zdjęcie, ale nie wie, 
jak je potem przerobić na komputerze. 
W czasach fotografii cyfrowej obróbka 
zdjęcia jest tak samo ważna jak sama 
praca w plenerze. Ucząc fotografii wiele 
czasu poświęcam więc przeróbce 
zdjęcia w programach Adobe Photoshop 
lub Adobe Lightroom.
Początkującym sugeruję zawsze 
przeczytanie całej instrukcji obsługi 
aparatu. Bardzo często jestem pytany 
jak ustawić czas migawki lub ISO. Każdy 
aparat jest inny, inaczej rozplanowany 
i trzeba się orientować, gdzie co się 
ustawia. Po drugie, aby dobrze robić 
zdjęcia, trzeba je przede wszystkim 
robić. Wiele osób kupuje aparat i rzadko 
go używa. Nie trzeba wyjeżdżać do 
innych krajów, by się uczyć fotografii. 
Każdy na pewno znajdzie w swojej 
okolicy miejsca, które są dobre do 
fotografowania. Nie powinno się też 
koncentrować wyłącznie na technologii 
aparatu czy kompozycji zdjęcia. Tak, 
to są dość istotne sprawy, ale dla mnie 
ważniejszy jest rodzaj światła. Fotografia 
to „łapanie światła” i zdjęcie nie wyjdzie 
dobrze (jakimkolwiek aparatem by nie 
było zrobione), jeśli powstaje na przykład 
w środku dnia. Prosta rzecz, o której 
zawsze przypominam, to najlepszy 
czas fotografowania pejzaży – około 
godziny przez zachodem lub godzinę po 
wschodzie słońca. W tym czasie światło 
jest zmiękczone i zdjęcia wychodzą 
najlepiej. Dopiero potem można się 
martwić o ich kompozycję. Często 
znajduję moje kadry w plenerze kilka 
dni wcześniej, po czym wracam do tego 
miejsca w odpowiednim czasie i przy 
dobrej pogodzie.

portfolio • Grzegorz Boratyn

Często znajduję moje 
kadry w plenerze kilka 

dni wcześniej, po czym 
wracam do tego miejsca 

w odpowiednim czasie 
i przy dobrej pogodzie.
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No24
rozstrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

Dziękujemy za wszystkie nadesłane autoportrety. 
Spośród wielu zgłoszonych zdjęć wybraliśmy 
te trzy, które najwyżej ocenili redaktorzy 
PokochajFotografie.pl Gratulujemy i ogłaszamy 
ostatnią 25 edycję konkursu na autoportret.

GRAND PRIX 

Magdalena Olejnik

www.pokochajfotografie.pl
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wyróżnienie 

Karolina Hanulak

wyróżnienie 

Sylwia Rabcewicz
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JESTEM ŻONĄ I MATKĄ, ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ FOTOGRA-
FIĄ, A HOBBYSTYCZNIE – KOŃMI. ORGANIZUJĘ STYLIZOWANE 
SESJE I PLENERY FOTOGRAFICZNE DLA FOTOGRAFÓW W STAJ-
NI, W KTÓREJ TRZYMAM SWOJEGO KONIA. 
Anna Sychowicz
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Konie kocham od dziecka. Moim 
największym marzeniem, przez 
długi czas nieosiągalnym, było ży-
cie wśród tych zwierząt. Nie da się 
tego opisać słowami. Jest chyba 
trochę tak, że ja wciąż widzę w nich 
jednorożce z bajek z dzieciństwa. 
Od niedawna mam swojego konia, 
takiego, o jakim marzyłam przez 
lata. Stał się on częstym uczestni-
kiem sesji fotograficznych. Moje naj-
większe pasje zamieniłam w pracę 
i dzięki temu mogę robić w życiu to, 
co kocham. Samo fotografowanie to 
za mało – mam już na szczęście za 
sobą bolesny okres robienia repor-
taży na przyjęciach. Dopiero teraz, 
kiedy organizuję sesje po swojemu, 
mogę powiedzieć, że spełniam się 
zawodowo w 100%.

Świadomej obsługi lustrzanki na-
uczyłam się trochę przypadkiem. 
Na początku chciałam robić piękne 
zdjęcia moim psom. Dostałam wte-
dy od męża pierwszego Canona – 
zabierałam go ze sobą wszędzie i na 
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nim nauczyłam się podstaw fotografii. Jestem sa-
moukiem, nigdy nie chodziłam do żadnej szkoły 
fotograficznej, natomiast kiedyś dużo rysowa-
łam i uczestniczyłam w zajęciach plastycznych. 
Dzięki tym talentom z łatwością przychodzi mi 
komponowanie obrazów przy pomocy lustrzan-
ki, wyłapywanie idealnego światła czy wreszcie 
nadawanie malarskich efektów w postprodukcji. 
Każda kolejna sesja jest też świetną okazją do 
nauki i rozwoju. Czasami przeglądam youtube 
w poszukiwaniu ciekawych tutoriali dotyczących 
obróbki, ale prawda jest taka, że do wszystkie-
go, co umiem, doszłam metodą prób i błędów.

Najtrudniejsze są zdecydowanie zdjęcia z koń-
mi. Albo inaczej – najtrudniejsze jest niezrozu-
mienie tych zwierząt przez niektórych ludzi. 
Zapominają oni, że nie są to po prostu rekwi-
zyty do zdjęć, a czujące, wrażliwe istoty. Nie 
można oczekiwać od nich takiej precyzji jak od 
owczarków niemieckich, a zdarzały się też takie 
wymagania… Na szczęście to rzadkie przypadki, 
a większość sesji przebiega w świetnej atmosfe-
rze z osobami, które mają w sobie duże pokłady 
empatii.

Pomysły przychodzą do mnie zewsząd – z ksią-
żek, muzyki, filmów. Ja akurat szczególnie lubię 
szeroko pojętą tematykę fantasy, oglądam też 
nałogowo filmy kostiumowe. Z tego też powodu 
na moich zdjęciach nie znajdzie się nowocze-
sności i codzienności. Natura również potrafi 
mocno mnie zainspirować, bo często pomysł na 
zdjęcie powstaje wtedy, gdy napotykam jakieś 
niezwykłe miejsce.

Odnalezienie swojej drogi w fotografii może 
trwać latami, dlatego należy uzbroić się w cier-
pliwość. To czas wytężonej pracy, eksperymen-
towania, ale i chwil zwątpienia. Chyba każdy fo-
tograf na początku przechodzi przez okres, gdy 
chciałby robić zdjęcia jak ten czy tamten, nie 
rozumiejąc przy tym, co robi nie tak. Zachęcam 
jednak do szlifowania własnego stylu, zamiast 
oglądania się na innych, jeśli nie chce się po 
prostu zostać kolejną kopią znanego fotografa. 
Oczywiście należy patrzeć, analizować i inspiro-
wać się dobrymi fotografiami, ale własne zdjęcia 
robić tak, aby można było rozpoznać nazwisko 
ich prawdziwego autora.
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FOTOGRAFIA KONCEPTUALNA

Od urodzenia mieszkam w Drawsku Pomorskim, 
małym miasteczku położonym w północno-za-
chodniej Polsce. Czuję się z tym miejscem bardzo 
związany. Zarabiam na życie prowadząc własną 
działalność gospodarczą, jestem współwłaścicie-
lem firmy produkującej betonowe elementy małej 
architektury.
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Początkowo pasjonowałem się głównie foto-
grafią krajobrazu, jednak stopniowo zacząłem 
nieśmiało stosować sztafaż z wykorzystaniem 
swojej postaci. Z każdym kolejnym udanym 
krokiem mój apetyt rósł, więc na plenery za-
praszałem bliskie mi osoby. I tak rozpoczął się 
kolejny etap – fotografia konceptualna, którą 
zajmuję się do dzisiaj. Lubię, gdy moje fotogra-
fie kuszą, niepokoją, domagają się zadawania 
pytań i poszukiwania odpowiedzi. Każda z nich 
jest wyzwaniem, szkatułkową opowieścią lub 
historią bez początku i końca. Pozostawiają 
szerokie pole interpretacji. To taki mój ukłon 
dla Ingardena; ile dzieł, tylu odbiorców. Zdjęcia 
są reżyserowane, przypominają fotograficzny 
teatr, żywe rzeźby z oszczędnymi w gestach 
i czynach aktorami. Wszystko rozgrywa się 
w mgielnych przestrzeniach otaczającej natury 
i półcieniach, o różnych porach roku, w świe-
tle walczącym z ciemnością, prześladowanym 
przez mrok. Wszystkie te sceny aranżowane 
są i kadrowane w naturalnych warunkach 
z wykorzystaniem światła zastanego. Prawie 
zawsze nadrzędnym celem jest uzyskanie 
surrealistycznego obrazu, wykonanego w na-
turalnych warunkach. Cieszy mnie, gdy ktoś 
komentuje moje fotografie stwierdzeniem, że 
to fotomontaż…

Ostatnio dużo fotografuję kobietę i mężczy-
znę, lub też jedno z nich, na portrecie koncep-
tualnym. To gra światła, półcieni, niedomó-
wień. Zazwyczaj para mieszka na pograniczu 
rzeczywistości i snu, równoległych wymiarów. 
Nic nie jest jednoznaczne. Wszystko to iluzja 
i niedomówienia. Jest to celowe zamierzenie, 
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pozostawiające otwarte zakończenie, jak w ro-
mantycznym dramacie. Niesamowita i trudna 
do nazwania jest dynamika tego, co zachodzi 
między tymi dwojgiem. Para walczy, tkwiąc 
w obsesyjnej miłości, współuzależnieniu. Nie-
ustannie zadają sobie ciosy i rany, żeby po-
tem je lizać i goić oniryczną i pełną sprzeczno-
ści namiętnością. Nikt nikomu nie pozostaje 
dłużny, ich uczucie jest nieprzewidywalne jak 
sztorm, gwałtowne jak tsunami i pełne żądzy. 
Aż do momentu, gdy wydaje się, że w tej relacji 
następuje spokój, który jednak okazuje się po-
zorny i nietrwały. W pewnym sensie są to opo-
wieści autobiograficzne i emocjonalne. W roli 
mężczyzny głównie występuję osobiście.

Całą swoją wiedzę w dziedzinie fotografii za-
czerpnąłem z książek, czasopism oraz nauki 
na własnych błędach. Na początku publiko-
wałem swoje zdjęcia na kilku portalach, czasa-
mi komentarze innych użytkowników dawały 
mi do myślenia, a nawet podsuwały ciekawe 
alternatywne możliwości. I to również była 
w pewnym sensie nauka. Myślę, że każdy ko-
lejny plener dostarcza nowych doświadczeń, 
z których staram się czerpać jak najwięcej dla 
siebie i wyciągać wnioski na przyszłość.

Na początku trzeba jak najlepiej poznać 
wszystkie możliwości techniczne swojego 
aparatu fotograficznego, gdyż to składa się 
na tzw. „warsztat” z określonymi narzędzia-
mi, które można w przyszłości skrupulatnie 
wykorzystywać. Oczywiście wiedza teoretycz-
na w postaci książek lub warsztatów jest jak 
najbardziej wskazana. Później wszystko zależy 
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od postrzegania świata przez fotografa, od 
jego wyobraźni, improwizacji, spostrzegaw-
czości stosownie do rodzaju fotografii, jaką 
chce uprawiać.

Większość pomysłów na nowe kadry tworzy 
się w mojej wyobraźni, gdy patrzę na okre-
ślone miejsca. Staram się zachować je w pa-
mięci i czekam na ten odpowiedni moment 
„oświecenia”, który czasami przychodzi szyb-
ko, a niekiedy dopiero po latach. Gdy już mam 
w głowie ułożony kadr, wówczas jeszcze trze-
ba trafić na odpowiednią scenerię. Inspiru-
je mnie także teatr, malarstwo oraz film. Są 
też sytuacje, gdy niespodziewanie trafiam 
na wyjątkowe warunki w nieznanym miejscu 
i muszę improwizować, co często kończy się 
sukcesem.

Cały etap powstawania konkretnego zdjęcia 
jest dla mnie wielką frajdą i satysfakcją. Jazda 
rowerem w plenerze w poszukiwaniu cieka-
wych miejsc, które później posłużą jako scena 
do realizacji konkretnych pomysłów konceptu-
alnych czy zatapianie się w porannych mgiel-
nych przestrzeniach podczas sesji o świcie, 
gdzie czuję się tak, jakbym przenosił się w inną 
rzeczywistość. Satysfakcjonuje mnie realizacja 
trudnych projektów, wymagających bardziej 
złożonych przygotowań, a sesje związane z re-
jestracją wyjątkowych scenerii na otaczających 
mnie pięknych terenach Pojezierza Drawskie-
go sprawiają ogromną przyjemność. Dzięki 
fotografii moje życie nabrało innego wymia-
ru, zmieniłem nastawienie do otaczającego 
świata.
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Mariusz Śmiejek
Wokół nas toczy się życie w niezliczonej 
ilości „równoległych światów”, do 
których na co dzień nie mamy dostępu. 
Fascynujące może się okazać zarówno to, 
co dzieje się po drugiej stronie planety, jak 
i życie sąsiadów za ścianą. Aby spróbować 
lepiej zrozumieć świat, trzeba go najpierw 
dobrze poznać. Najlepszym sposobem 
na to jest doświadczenie i wiedza. Dzięki 
takiemu połączeniu mamy większą 
szansę, by świadomie uczestniczyć 
w obserwowaniu życia innych ludzi. 
Okazuje się, że w tej bezkresnej podróży 
przez ludzką naturę aparat fotograficzny 
jest doskonałym narzędziem. Poświęcając 
odpowiednią ilość czasu, możemy 
spróbować, za pomocą obrazów, 
opowiedzieć o tym, czego udało nam się 
doświadczyć.
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Z wykształcenia jestem grafikiem komputero-
wym i informatykiem. Od niemal 20 lat używam 
aparatu fotograficznego jako narzędzia pracy, 
a od 2010 roku głównie do eksploracji środowisk 
postkonfliktowych. Mieszkam w Irlandii Północ-
nej, gdzie pracuję jako fotograf dokumentalista 
dla Institute for Conflict Research, poza tym 
jestem menadżerem studia sztuk wizualnych 
w Belfaście. Od ponad 6 lat prowadzę Polską 
Akademię Fotografii na Wyspach, starając się 
zaszczepić pasję do fotografii w środowisku Po-
laków mieszkających w UK i Irlandii.

Swoją fotograficzną drogę zacząłem jako nasto-
latek, ze Smieną u boku, gdy wraz z przyjaciół-
mi poznawaliśmy polskie góry podczas waka-
cyjnych podróży. Po kilku latach doświadczeń 
z analogiem przyszła pora na fotografię cyfro-
wą. Potem pierwszy mentor i próba poznania 
różnych dziedzin fotografii, od portretu przez 
fotografię uliczną, aż po komercyjną fotografię 
studyjną. Kluczową rolę w zgłębianiu świata fo-
tografii odegrało w moim życiu kilka osób, dla 
których fotografia jest wielką pasją. Ich oso-
bowość i sposób, w jaki podzielili się ze mną 
swoją wiedzą i doświadczeniem, bardzo mocno 
wpłynęły na mój rozwój. To dzięki możliwości 
uczestnictwa w wielu warsztatach fotograficz-
nych z udziałem wyśmienitych fotografów, dziś 
wiem, która z dróg jest dla mnie właściwa, co 
wcale nie oznacza końca mojej edukacji, wręcz 
przeciwnie. Uczymy się przez całe życie, więc 
możliwość wysłuchania opinii bardziej doświad-
czonych kolegów oraz konsultacja mojej pracy 
podczas spotkań z wybitnymi fotografami, po-
zwalają mi się rozwijać i otwierać na nowe drogi 
poznawania świata, a co za tym idzie, zmieniać 
formy jego przedstawiania.

Zachowania ludzi i przemiany, które zachodzą 
dziś w Europie i na świecie, są wystarczającą 
inspiracją do tego, by spróbować zasięgnąć 
wiedzy na temat tego, dlaczego tak się dzieje. 
Dzięki fotografii staram się doświadczyć tego, co 
mnie intryguje, zastanawia czy dziwi, stąd pró-
ba poznania Irlandii Północnej czy obserwacja 
życia ludzi przybywających do Europy z Afryki 
Zachodniej.

Dzisiaj równolegle pracuję nad dwoma temata-
mi. Pierwszym jest historia środowisk postkon-
fliktowych, którą zacząłem osiem lat temu w Ir-
landii Północnej. Ponadto od roku poznaję życie 
grupy ludzi, którzy dotarli do Europy kilka lat 
temu z różnych krajów Afryki Zachodniej i pró-
bują zacząć tutaj wszystko od nowa. Głównym 
wątkiem mojej pracy w Irlandii Północnej jest 
odkrywanie środowiska brytyjskich protestan-
tów i struktur powiązanych z tą grupą, nielegal-
nych organizacji paramilitarnych. Na Sycylii zaś 
skupiam się głównie na życiu codziennym bez-
domnych pracowników farm, którzy w nieludz-
kich warunkach, za niewolnicze stawki, pracują 
przy zbiorach warzyw i owoców, które trafiają 
na stoły w całej Europie.

Gdyby ktoś chciał spróbować swoich sił w foto-
reportażu, to gwarantuję, że jest to jedna z naj-
bardziej pasjonujących podróży przez świat, 
dzięki której mamy również szansę na poznanie 
samego siebie. Jeśli zrodzi się to w nas z głębo-
kiej i szczerej chęci poznania życia innych ludzi, 
bez próby osądzania ich, z zachowaniem posta-
wy obserwatora, wtedy możemy mieć pewność, 
że będzie to pierwszy krok do rzetelnego i peł-
nowartościowego materiału.

Dzięki fotografii staram 
się doświadczyć tego, 
co mnie intryguje, 
zastanawia czy dziwi
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Alicja Zmysłowska w bardzo 
harmonijny sposób połączyła swoją 
pasję do fotografii, miłość do psów 
i podróżowanie. Jej prace po raz 
pierwszy prezentowaliśmy w 20 
numerze PokochajFotografie.pl 
w 2015 roku. Kilkadziesiąt tysięcy 
osób śledzi jej profile w mediach 
społecznościowych, a jej fotografie 
wywołują wiele ciepłych emocji 
u odbiorców. Z przyjemnością 
prezentujemy jej projekt, nad  
którym pracuje od kilku lat.

ALICJA ZMYSŁOWSKA
—
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W 2015 roku rozpoczęłam pracę 
nad Craving Miracles. To najbardziej 
wymagający, ale też najbardziej 
osobisty i największy z moich 
dotychczasowych projektów. 
Moje ukochane psy osadzam 
w niesamowitej naturze, głównie 
Islandii, Norwegii czy Alaski. 
Dominuje przede wszystkim woda, 
lód i mgły; wodospady, lodowce 
i jeziora. Nie jest to łatwe zadanie, 
ale zależy mi na oryginalności, na 
tworzeniu czegoś nowego, poza tym 
sprawia mi to ogromną radość i jest 
moim sposobem na życie.

Psy są bardzo wdzięcznymi 
modelami, szczerymi, nie 
ukrywającymi emocji. Te emocje 
podkreśla jeszcze mroczny klimat 
zdjęć, moc miejsc, w których 
powstają. Pracuję nie tylko ze swoimi 
psami, a wszystkich moich modeli 
motywuję smacznymi nagrodami 
lub zabawą. Staram się, aby sesja 
była przyjemna nie tylko dla mnie, 
ale i dla nich. Dlatego tak ważne jest 
indywidualne podejście do każdego 
psa – każdy jest przecież inny, 
wyjątkowy.

Zdarza mi się także fotografować 
psy ze schronisk, które szukają 
nowego domu. Te sesje są 
zwykle najtrudniejsze, najbardziej 
wymagające, ale cieszę się, że mogę 
w ten sposób pomóc psom odmienić 
ich los.
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Moje dwa psy to Ciri, kilkuletnia 
suczka rasy border collie, którą mam 
od szczeniaka, oraz kilkunastoletnia 
Kiara, moja pierwsza modelka. Obie 
są doskonałe w pozowaniu. Ciri w tej 
chwili sama proponuje mi różne 
kadry i kiedy widzi ciekawe miejsce, 
po prostu do niego zmierza i pozuje, 
aż zrobię jej zdjęcie.

Nie wszędzie mogę zabrać swoje 
własne psy, dlatego szukam lokalnych 
psich modeli, które najczęściej 
niestety nie są przyzwyczajone do 
pozowania i wymagają ode mnie 
zmian w przebiegu sesji. Ostatecznie 
zawsze dobrze się rozumiemy 
i bawimy, a efekty są zaskakujące. 
Bardzo często właściciele psów 
dziwią się, jak udało mi się sprawić, 
żeby ich pupil tak pozował…

Wciąż planuję kolejne dalekie 
podróże, m.in. do Norwegii, 
Włoch, Słowenii czy Austrii, aby 
kontynuować ten projekt. Pies 
powinien być dobrze przygotowany 
do podróży, nawet tej niedalekiej. 
Ważne są regularne treningi 
i utrzymywanie psiaka w dobrej 
kondycji. Ciri ma także własne 
górskie buty, aby nie zranić 
sobie łap. Od szczenięcych lat 
zabierałam ją w podróże, różnymi 
środkami transportu i jest do tego 
przyzwyczajona. Takiego właśnie psa 
szukałam i o takim marzyłam.

Psy są bardzo wdzięcznymi 
modelami, są szczere,  
nie ukrywają emocji
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Editor’s Choice • Michał Mrozek

Editor’s Choice – tutaj znajdziesz zdjęcia, które zro-

biły największe wrażenie na naszym redaktorze 

naczelnym. Michał Mrozek wybiera te fotografie, 

które jego zdaniem najlepiej opowiadają o kon-

kretnych miejscach, a także te, które po prostu 

najbardziej lubi. To wyróżnienie jest przyznawane 

wyłącznie osobom, które uczestniczyły w naszych 

warsztatach, fotoekspedycjach i plenerach.

EDITOR’S
CHOICE

by Michał Mrozek
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Anna Hartman-Ksycińska

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE

PokochajFotografie.pl • numer 26 | 2018 215



Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Gabriela Kokoschka

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Liliana Haduch

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Lidia Rasztawicka

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Katarzyna Krajewska

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Krzysztof Łukaszuk

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Anna Hartman-Ksycińska

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Piotr Borowski

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Gabriela Kokoschka

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Dominika Cabaj

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Lidia Rasztawicka

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Ewa Kurdziel

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE

PokochajFotografie.pl • numer 26 | 2018 237



Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Gabriela Kokoschka

Editor’s Choice • Michał Mrozek
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CHOICE

PokochajFotografie.pl • numer 26 | 2018 239



Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Krzysztof Łukaszuk

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Mariusz Kuc

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Liliana Haduch

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Piotr Borowski

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Fotoekspedycja do Portugalii 2018 

Bogusław Wójcikiewicz

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Warsztaty w Lizbonie z Marcinem Kydryńskim 2018 

Gabriela Kokoschka

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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FotoArtFestival

Jesteśmy w połowie drogi między tym, który był, a tym, 
który będzie, więc jest to dobry moment, żeby napi-
sać parę słów o bielskim FotoArtFestivalu. Festiwal ten 
odbył się rok temu po raz siódmy, a z tych siedmiu 
udało mi się zobaczyć cztery ostatnie edycje. Mam 
więc porównanie, mogę stwierdzić co jest stałe, a co 
się zmienia. I już się cieszę, i mam nadzieję, na ósmy 
raz, choć to dopiero za rok.

Festiwal to projekt autorski dwóch osób – instytucji, 
Inez i Andrzeja Baturo. To był ich pomysł, szczęśliwie 
przed wieloma laty zrealizowany z pomocą władz 
miasta Bielsko-Biała. Ale we wszystkich działaniach, 
w tym, co się w czasie festiwalu działo, zawsze czuć 
było rękę i nadzór ich obojga.

Dzisiaj nie ma już z nami Andrzeja, zmarł w czerwcu 
2016 roku. Od dawna umawiałem się z nim na dłuższe 
spotkanie, żeby porozmawiać o fotografii i nie tylko, 
bo rozmowy z Andrzejem zawsze były interesujące 
i wiele się z nich wynosiło. Moim planem był większy 
tekst o nim, o jego pracy, zdjęciach, o historii, której 
przecież był częścią. Ale nigdy do takiego spotkania 
nie doszło. Bo co prawda widywaliśmy się od czasu do 
czasu, ale Andrzej często czuł się źle, czego powodem 
była postępująca choroba.

fot. Evgeniy Vasin • FotoArtFestival

Fotografuje od ponad 
30 lat. Interesuje go 

architektura i człowiek 
w otoczeniu miejskim. 

 —
Leszek Górski
leszekgorski.pl 
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Zawsze wydaje nam się, że mamy dużo czasu, 
że ze wszystkim zdążymy. Że może jutro będzie-
my mądrzejsi, a wtedy zrobimy to lepiej. Ja od 
pewnego czasu już tak nie myślę.

Andrzej pozostanie patronem wielu fotografów, 
również moim, choćby przez to, że był długolet-
nim członkiem Komisji Artystycznej Związku Pol-
skich Artystów Fotografików (ZPAF). Znał więc 
wszystkich kandydatów i późniejszych członków 
Związku, którzy musieli zdać przed Komisją eg-
zamin. Był otwarty na każdy rodzaj fotografii, ni-
gdy niczego z założenia nie odrzucał, ale szukał 
jakości w przedstawianych mu pracach. Zawsze 
pozostanie w mojej pamięci to, co usłyszałem 
od niego, kiedy pokazywałem mu moje prace 
po raz pierwszy, jeszcze długo przed ZPAF-ow-
skim egzaminem. I jestem pewien, że wiele osób 
ma podobne wspomnienia z udziałem Andrzeja.

Inez Baturo podjęła dalsze działania i doprowa-
dziła ten festiwalowy projekt do końca. Wielkie 
jej za to dzięki. Oczywiście wiele osób pomogło, 
lista zasług innych jest bardzo długa, ale gdyby 
nie decyzja Inez o kontynuacji już tak mocno 
osadzonej w życiu fotograficznym imprezy, nic 
by z tego nie wyszło. I udało się, FotoArtFestival 
się odbył i jest nadzieja, że będzie trwał nadal.

Przejdę więc teraz do tego, co jest w tym festi-
walu stałe. Otóż niezmiennie Inez Baturo sama 
wybiera artystów i osobiście zaprasza ich do 
Bielska. Wiem, że z niektórymi ustala to przez 
lata, bo często trudno wpasować się w ich wol-
ne terminy, a także logistyczne i finansowe moż-
liwości. Myślę, że przez ten długi okres przygo-
towań i ustaleń, a także dzięki temu, jaką osobą 
i osobowością jest Inez, większość twórców od-
wiedzających festiwal pozostaje z nią w przyjaź-
ni. Jest to widoczne choćby w czasie ceremonii 

otwarcia czy Maratonu Autorskiego, kiedy to 
można zauważyć jej osobiste i ujmujące podej-
ście do każdego gościa. Widać, że artyści czują 
się dobrze i bezpiecznie w jej obecności, że ona 
niejako gwarantuje, że publiczność odniesie się 
do ich pracy życzliwie, ale też uczciwie. Bo pu-
bliczność na tym festiwalu, a myślę tu głównie 
o Maratonie Autorskim, reaguje żywo na to, co 
widzi i słyszy. Widać, że na festiwal przychodzą, 
a czasami przyjeżdżają z bardzo daleka ludzie, 
których fotografia głęboko interesuje. I to jest 
według mnie równie ważna i wielka jego war-
tość.

Są dwa określenia, które bardzo dobrze definiu-
ją FotoArtFestival. Pierwsze to „O ludziach i dla 
ludzi”, drugie to „Slow life”. Bo chodzi o to, żeby 
w trakcie festiwalu zwolnić, mieć czas na zasta-
nowienie, żeby otworzyć się na to, co prezen-
tują nam zaproszeni twórcy w formie wystaw 
i w trakcie spotkań autorskich. A ta fotografia 
zawsze jest w wysokim stopniu humanistycz-
na, przekazująca pozytywne, ludzkie wartości. 
W czasie festiwalu nie ma pośpiechu. Co praw-
da każdy autor ma swój limit czasu, ale jest go 
zawsze wystarczająco dużo na przedstawienie 
swojej prezentacji i dyskusję z publicznością, 
która często reaguje bardzo żywiołowo.

Można powiedzieć, że osoba Inez Baturo, pu-
bliczność i wystawy, liczni wolontariusze i cała 
infrastruktura festiwalowa stanowią ramy da-
jące możliwość pełnego zaprezentowania się 
autorów, we wszechobecnie utrzymującej się 
atmosferze życzliwości. Nie znam drugiego ta-
kiego wydarzenia fotograficznego, którego cere-
monia otwarcia odbywa się w teatrze, a zdjęcia 
zaproszonych autorów prezentowane są przy 
akompaniamencie muzyki granej na żywo przez 
zespół jazzowy. Jestem pewien, że jest to nieza-
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pomniane przeżycie dla zaproszonych twórców. 
Bo festiwal to przecież głównie oni, dla nich się 
do Bielska przyjeżdża. A są oni bardzo różni.

Dla mnie większość autorów to nazwiska przed 
festiwalem nieznane. Oczywiście zawsze są 
gwiazdy, o których prawie wszyscy słyszeli 
(w ostatniej edycji do tej grupy zaliczyłbym Mi-
chaela Ackermana i Antonina Kratochvila), dla 
pozostałych przyjazd na FotoArtFestival jest 
często pierwszym kontaktem z polską publicz-
nością, i też oczywiście tej publiczności z nimi. 
Często prezentacja twórcy na scenie w trakcie 
Maratonu Autorskiego dobrze i spójnie po-
krywa się z festiwalową wystawą, ale bywa, że 
zaskakuje poprzez opowieść tylko luźno z nią 
związaną. Również sposób prowadzenia nar-
racji jest bardzo indywidualny, od znakomitego 
przygotowania i wystudiowania każdego wypo-
wiedzianego zdania, do improwizacji na gorąco. 
Zdarzają się wystąpienia, chociaż bardzo rzad-
ko, kiedy przez większość czasu przerzucane są 
slajdy przy akompaniamencie ciszy, co oczywi-
ście też ma swój urok; inne znowu są po brzegi 
naładowane treścią i informacjami.

Przez te cztery edycje, których byłem świadkiem, 
zebrało mi się w pamięci kilkanaście postaci, za 
które jestem wdzięczny festiwalowi, bo dzięki 
niemu mogłem te osoby zobaczyć i usłyszeć na 
żywo. Nigdy i nigdzie przedtem nie zdarzyło mi 
się być świadkiem prezentacji fotografa, który 
by ze wzruszenia płakał na scenie, a stało się tak 
podczas 6 edycji w przypadku Ernesto Bazana. 
Nigdy też nie zdarzyło mi się, żebym otrzymał 
kilkunastominutową wypowiedź autora dedy-
kowaną mi osobiście po zadaniu pytania, jak 
to było w przypadku Tomasza Tomaszewskie-
go przed pięcioma laty. Zafascynowała mnie 
postać Andreasa Bitesnicha, który opowiedział 

swoją drogę od sprzedawcy odkurzaczy do chy-
ba największej postaci austriackiej fotografii. 
Albo Camille Seaman z jej fantastycznymi zdję-
ciami gór lodowych, którą może nawet bardziej 
pamiętam z przeglądu portfolio, od której usły-
szałem bardzo wiele cennych wskazówek i pod-
powiedzi. W tej chwili przypomniał mi się Jacob 
Aue Sobol z bardzo osobistą opowieścią o Sabi-
ne, bohaterce jego pierwszej książki… Mógłbym 
wymienić jeszcze wiele osób, ale może na tym 
już poprzestanę.

Czy ktoś został w mojej pamięci z ostatniej edy-
cji? Oczywiście, że tak. Pewnie Rosjanin Evgeniy 
Vasin, inżynier wynalazca, który dla fotografii 
został niedawno odkryty przez Irinę Popową, 
autorkę przedostatniej edycji festiwalu. Praco-
wał w latach 80-tych ubiegłego wieku jako re-
porter na Sachalinie i w sposób fantastyczny 
udokumentował i przedstawił ówczesne życie 
w Związku Radzieckim w epoce rządów Gorba-
czowa. Jego opowieść i wystawa były znakomite, 
głębokie, poruszające. Jego praca to kwintesen-
cja klasycznej fotografii humanistycznej.

Wystawa Alaina Laboile była przez wielu ocenia-
na jako najlepsza na całym festiwalu. Świetne 
zdjęcia, pokazujące jego dzieci, których ma sze-
ścioro, a które fotografuje stale w swoim ogro-
dzie, wyglądającym jak tropikalna puszcza lub 
zakątek w raju. Zastanawiający i moim zdaniem 
kontrowersyjny był sposób i metoda pracy au-
tora, który trochę przypominał fotografowanie 
w prywatnym zoo. Tylko zamiast zwierząt mamy 
tu do czynienia z dziećmi, które wychowują się 
bez chodzenia do szkoły niejako w czasie per-
manentnych wakacji. No cóż, we Francji jest 
to prawnie dopuszczalne, więc pozostaje nam 
cieszyć się z dostępu do jego pięknych zdjęć. 
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Jednak do tej pory towarzyszy mi niepokojąca 
myśl o tych małych pięknych dzieciach tak nie-
standardowo wychowywanych, nawet bardziej, 
niż pamięć o wspaniałych zdjęciach.

Michael Ackerman niestety nie dotarł do Biel-
ska osobiście, gdyż nie zabrał swojego amery-
kańskiego paszportu i nie został wpuszczony 
na pokład samolotu. Tak więc spotkanie z nim 
odbyło się przy pomocy Skypa. Mimo tego było 
bardzo ciekawie, szczególnie dzięki kilku pyta-
niom zadanym przez publiczność. Ponieważ 
w trakcie spotkania z nami autor równocześnie 
wykonywał kilka innych czynności, takich jak 
gotowanie kukurydzy i opiekowanie się córką, 
całość wyszła spontanicznie i dość zabawnie. 
Pytaniem bez odpowiedzi pozostanie kwestia, 
czy dzięki jego osobistej obecności na Marato-
nie Autorskim można by było lepiej poznać jego 
i jego fascynującą fotografię. Tego się już nigdy 
nie dowiemy.

Spotkanie z Antoninem Kratochvilem było tro-
chę rozczarowujące. Składało się z prezentacji 
zdjęć z odautorskim krótkim komentarzem, czę-
sto opisującym sytuację czy osobę widoczną na 
zdjęciu. Brakło mi trochę głębszej idei czy reflek-
sji, którą każdy z uczestników spotkania mógłby 
zabrać ze sobą do domu. Być może zabrakło 
też pogłębionych pytań ze strony publiczności. 
A może fakt, że Antonin Kratochvil jeszcze nie-
długo przed przyjazdem do Bielska był chory, 
spowodował pewne uproszczenie prezentacji 
jego mocno oddziałującej fotografii. Ale taka jest 
idea FotoArtFestivalu, że stwarza on ramy, które 
są później wypełniane przez artystów w sposób 
indywidualny i często nieprzewidywalny.

Z ostatniej edycji zapamiętałem wystąpienie 
i wystawę Jensa Juula; bardzo mocne portre-

ty, opowieść o jego sposobie fotografowania 
i wchodzenia w interakcję z bohaterami jego 
zdjęć. Bardzo dosadna fotografia, przedstawia-
jąca często ludzkie pomarszczone i nieestetycz-
ne ciała, które pomimo pozornej brzydoty pro-
wokują do poszukiwania w nich wewnętrznego 
piękna. Ponieważ Jens prowadził w tym roku 
w Bielsku-Białej warsztaty fotograficzne, historia 
miała swój ciąg dalszy. Miałem możliwość, po-
dobnie jak inni uczestnicy, poznania jego spo-
sobu fotografowania, podejrzenia, w jaki sposób 
nawiązuje kontakt z ludźmi i skłania ich do pozo-
wania. Było to niezwykle cenne doświadczenie.

I jeszcze Frieke Janssens, która głównie zajmu-
je się fotografią reklamową, ale potrafi to robić 
tak, że jej zdjęcia posiadają niewątpliwą wartość 
fotografii artystycznej. Zachwycił mnie jej pro-
jekt dzieci palących papierosy. Sposób, w jaki 
uchwyciła pozy dorosłych palaczy w postaciach 
przedstawianych przez dzieci, jest niepowta-
rzalny.

Na koniec Michał Adamski. Znamy się i lubimy, 
więc byłem szczególnie ciekaw jego prezentacji. 
Mam wątpliwości co do estetyki jego zdjęć, na-
wiązującej pewnie trochę do stylistyki czasów 
socjalistycznej Polski, ale rozumiem tę konwen-
cję i nie widzę w tym wady. Jedna cecha tych 
zdjęć mnie ujęła, to jest ich zagadkowość. Przed-
stawione przez Michała sytuacje nie są tymi 
standardowymi, które codziennie się spotyka, 
więc wymagały od autora sporej dozy zmysłu 
obserwacji i odpowiedniej egzekucji. Dlatego też 
z przyjemnością wysłuchałem jego objaśnień 
do wystawionego w ramach festiwalu projektu, 
przy czym na szczęście nie wyjaśnił wszystkiego 
do końca.
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Bo z biegiem lat, przyznam szczerze, coraz wy-
żej cenię sobie fotografię, która nie jest dosłow-
na i pozostawia margines interpretacji, aniżeli 
taką, która nie pozostawia żadnych wątpliwości 
i nie stawia żadnych pytań. Lubię też, kiedy fo-
tografia zawiera w sobie może nawet maleńką, 
ale jednak wyczuwalną, dawkę przewrotności. 
Trochę tak jak szczypta soli dodana do chleba, 
bez której jego smak nie jest nigdy pełny i satys-
fakcjonujący.

Czy coś można by, albo może należałoby, w przy-
szłości zmienić? Na pewno. Przede wszystkim 
szerzej rozpropagować ten festiwal, zaciekawić 
nim więcej osób, które nabrałyby ochoty na 
przyjazd i jego osobiste przeżycie. Być może 
trzeba by spróbować ściągnąć większą liczbę 
artystów o znanych w Polsce nazwiskach, co 
wzbudziłoby niewątpliwie większe zaintereso-
wanie. Może należałoby spróbować przywrócić 
przegląd portfolio, na pewno z lekkimi modyfi-
kacjami utrzymać przegląd DiasShow, czyli po-
kaz fotokastów. Dla porządku wspomnę o wy-
darzeniach towarzyszących festiwalowi od lat, 
takich jak wystawa FotoOpen, podczas której 
każdy może przedstawić swoje prace fotogra-

ficzne, czy też różne warsztaty. Być może do-
brym pomysłem na przyszłość byłoby, żeby idea 
FotoArtFestivalu żyła również w okresie pomię-
dzy kolejnymi edycjami, na przykład w formie 
okresowo organizowanych wydarzeń, również 
w innych miastach, a nie tylko ożywała na okres 
trwania biennale. Może jakiś konkurs fotogra-
ficzny związany z festiwalem? Wiem, że łatwiej 
się coś wymyśla niż realizuje, ale od myślenia 
i planowania trzeba zawsze zaczynać.

Zawsze po powrocie z FotoArtFestivalu jeszcze 
przez jakiś czas żyję w jego atmosferze, zanim 
wsiąknę w normalne, codzienne życie. I ten 
stan, do pewnego stopnia, u mnie trwa nadal. 
Bo czas w Bielsku-Białej to też czas rozmów, 
dyskusji, spotkań z przyjaciółmi, często dawno 
niewidzianymi. Czas, kiedy to fotografia jest du-
chem unoszącym się nad wszystkim, co się tam 
wtedy dzieje, bo jej ciekawość i chęć jej przeży-
cia jest głównym powodem moich regularnych 
wizyt w Bielsku-Białej.

W związku z powyższym, droga Inez, bardzo 
liczę na powtórkę w kolejnej, ósmej już edycji, 
w październiku roku 2019.
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