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10 lat razem

I stuknęło nam 10 lat… Zastanawialiśmy się, co zrobić, aby to specjalne urodzinowe 
wydanie było wyjątkowe. Pierwszym pomysłem było przeprowadzenie wywiadów 
z osobami, które prowadziły w PokochajFotografie.pl warsztaty i fotoekspedycje. 
Ale przecież niejeden taki wywiad już opublikowaliśmy, więc szukaliśmy dalej. 

PokochajFotografie.pl to magazyn dla pasjonatów fotografii, dla tych, dla których 
najważniejszy jest nie sprzęt, lecz głowa, oko, a także to, co zdjęcia przedstawia-
ją. To magazyn zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś pomiędzy pracą a codziennymi 
obowiązkami chwytają aparat i szukają wiedzy, inspiracji, dobrych kadrów. I jest to 
także miejsce, gdzie przedstawiamy fotografie między innymi takich pasjonatów. 
Dlatego też to wydanie to 10 wywiadów z pokochajowymi Przyjaciółmi. Jest ich co 
prawda znacznie, znacznie więcej i bardzo trudno było nam wybrać tę dziesiątkę. 
Ale wybraliśmy: 5 niesamowitych kobiet, 5 niezwykłych mężczyzn, fotografujący 
niezawodowo, po pracy, jedni od dawna, inni od zaledwie kilku dobrych lat. Są dla 
nas dowodem na to, że to, co robimy, ma sens. Jako że wśród Czytelników i Przyja-
ciół PokochajFotografie.pl takich doskonałych przykładów jest znacznie więcej, pa-
miętajcie – w kolejnych numerach chcemy także i Was przedstawić! 

Wybaczcie tę prywatę, ale w tym miejscu, w szczególnym dla mnie momencie, chcę 
podziękować Lili Haduch, mojej żonie, bez której nie byłoby Pokochaj Fotografię 
(tak na marginesie, to Lili wymyśliła nazwę, zresztą nie tylko ;). Przez ostatnie 10 lat 
pracowaliśmy razem wydając wszystkie dotychczasowe 26 numerów PF, tworząc 
niezapomniane projekty i organizując fotograficzne podróże. Mówiąc najprościej: 
jestem wdzięczny, że wspólnie możemy iść tą piękną fotograficzną drogą, a przed 
nami - w co wierzę - jeszcze tysiące nowych wyzwań i mnóstwo radości!

Dziękuję też Wam wszystkim, że jesteście z nami. Bądźcie nadal, bo my pozostaje-
my dla Was na kolejne dziesięć albo więcej lat!

Michał Mrozek  
pomysłodawca i redaktor naczelny

PokochajFotografie.pl nr 27 
Emisja: 17 stycznia 2019

Pomysłodawca i redaktor naczelny
Michał Mrozek

Wszystkie wywiady i redakcja tekstów
Liliana Haduch

Autorzy:
Piotr Borowski
Leszek Górski
Anna Hartman
Piotr Koralewski
Adrianna Mercedes Lipiec-Lenc
Małgorzata Lisiak
Robert Musiał
Agnieszka Pilecka
Andrzej Pilewski
Irena Walania

Opracowanie graficzne i skład:
Michał Mrozek

Wydawca:
PokochajFotografie.pl
44-100 Gliwice
Zwycięstwa 12
redakcja@pokochajfotografie.pl

ISSN: 2080-3575
© PokochajFotografie.pl

Wszelkie prawa do fotografii publikowanych w PokochajFotografie.pl są własnością 
ich autorów. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie zabronione.

http://pokochajfotografie.pl/


Piotr Borowski 
wywiad

6

Adrianna Mercedes Lipiec-Lenc
wywiad 100

Leszek Górski 
wywiad 26

Robert Musiał 
wywiad

136

Agnieszka Pilecka 
wywiad 158

Małgorzata Lisiak 
wywiad 120

Anna Hartman-Ksycińska 
wywiad 54

Piotr Koralewski 
wywiad

76

Andrzej Pilewski 
wywiad 178

Irena Walania 
wywiad

202

Autoportret 
25 edycja konkursu na autoportret

228

Editor’s Choice 
Zanzibar 2018 232

PokochajFotografie.pl • numer 27 | 2019 5



chcę się skupić na

najbliższym otoczeniu

PIOTR BOROWSKI

Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z Pokochajfotogra-
fie.pl?

Fotoekspedycja do Indii. Bardzo intensywna wyprawa, cudow-
nie męcząca. Od razu wiedziałem, że na tym jednym wyjeździe 
z Wami się nie skończy. Pomyślałem wtedy cytatem z ostatniej 
sceny filmu „Casablanca”: „To może być początek pięknej przy-
jaźni”.

Czym jest dla Ciebie fotografia?

„Czasami człowiek musi, inaczej się udusi” – ten cytat dotyczy 
śpiewania, ale oddaje pierwotną potrzebę wyrażania swoich 
uczuć i myśli. Fotografia uprawiana świadomie, oprócz dziele-
nia się z  innymi własnymi przeżyciami, daje mi możliwość po-
znawania samego siebie. Zdjęcia dają wgląd w duszę ich auto-
ra. Oddają moją wrażliwość (lub jej, co gorsza, brak) na piękno, 
brzydotę, miłość, cierpienie – wszystko, co może znaleźć się na 
fotografii. Widzę to również u  innych fotografów, dlatego naj-
chętniej fotografuję z innymi. Dla mnie jest to czynność towa-
rzyska. Dzięki fotografii znalazłem wielu inspirujących przyjaciół. 
Jednym słowem fotografia dla mnie to sposób na poznawanie 
siebie i innych ludzi.

PokochajFotografie.pl • numer 27 | 2019 7



Całkiem niedawno opublikowałeś swoją pierwszą fotogra-
ficzną książkę. Nie brakuje w niej treści pisanej – cytatów, 
fragmentów poezji czy prozy. Myślisz, że słowa potrzebne 
są do nadania znaczenia fotografii?

Nie, myślę, że słowa nie są niezbędne fotografii. Zwykle te słabe 
obrazy wymagają objaśnienia, a te doskonałe obywają się bez 
słów. Oczywiście nie stwierdzam tego kategorycznie. „Lapida-
rium” to książka osobista, napisana językiem fotografii i słowa-
mi o sprawach uniwersalnych, takich jak życie, śmierć, choroba, 
miłość, samotność, religia, relacje z innymi ludźmi. Tekst i foto-
grafie zajmują w książce równorzędne miejsce. Ważne dla mnie 
jest to, co fotografuję i to, co czytam. Tekst nie jest podpisem 
pod zdjęciami, ani zdjęcia nie są ilustracją tekstu. Mimo to do-
pełniają się.

Robisz zdjęcia z bardzo bliska. Często z zaskoczenia, nie-
postrzeżenie celujesz z zaskakującego kąta i łapiesz kadr. 
Jak sobie to wcześniej wyobrażasz? Czy ludzie mają świa-
domość, że ich fotografujesz?

Nie mam takiej reguły. Natomiast często obrazy powstają bar-
dzo blisko nas. Bliskość oznacza i fizyczną odległość, i empatię. 
Ważne są gesty, ponieważ w przeciwieństwie do słów, są zawsze 
szczere. Gest pojmuję bardzo szeroko. Może to być spojrzenie, 
grymas, mowa ciała, interakcja z otoczeniem. Cechą wspólną 
jest to, że trwa bardzo krótko. Nie chodzi też o zaskoczenie, tyl-
ko o nieobecność fotografa na zdjęciu. Sytuacja w kadrze zmie-
nia się błyskawicznie, jeśli bohaterowie obrazu zauważą aparat. 
Wystarczy, że uśmiechną się życzliwie i wszystko, co mogło być 
na zdjęciu, ulatnia się, napięcie opada. Z drugiej strony bardzo 
lubię być dostrzeżony i  złapać przenikliwe spojrzenie wbite 
w obiektyw. To wywołuje niepewność, odwraca relację – to ktoś 
patrzy na mnie ze zdjęcia. Ale taki gest też trwa bardzo krótko.
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Co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym procesie?

Edycja jest najtrudniejsza. Po jej, wydawało się, zakończeniu 
czekałem jeszcze rok i ciągle coś poprawiałem. Tak można bez 
końca, więc w pewnym momencie trzeba zatrzymać to drepta-
nie w miejscu, oddać do druku i pójść dalej.

Dlaczego lekarz niezajmujący się zawodowo fotografią wy-
daje książkę?

Cieszę się, że nie fotografuję zawodowo. Jeden raz, w zastęp-
stwie, robiłem to przez dwa dni za całkiem niezłe pieniądze. 
Rzuciłbym szybko taką pracę. Życzenia zleceniodawcy stwarzają 
presję, poczucie przymusu, odbierają przyjemność i zwyczaj-
nie męczą. Wydanie książki, czy nawet zrobienie pojedynczego 
zdjęcia ma sens tylko wtedy, kiedy ma się coś do powiedze-
nia. Nie musi to być w naszym mniemaniu coś poważnego czy 
szczególnie doniosłego, bo robimy to dla siebie. Jeśli będziemy 
szczerzy w tej wypowiedzi, trafi to do innych i nabierze niespo-
dziewanej wartości.

Jak wyglądała Twoja praca nad książką? Pamiętam, że kie-
dy przyjechałeś z nią na warsztaty edycji, miałeś już ogrom 
pracy za sobą. Jak przebiegał ten proces?

Na wszystko przychodzi czas. Kiedy przybyło zdjęć, kolejny 
udział w  konkursie czy nowa wystawa stały się powtórkami, 
następnym etapem mogła być książka. 

Pomimo wystarczającej liczby zdjęć nadających się do pokaza-
nia, były to pojedyncze, krótkie, niepełne opowieści o mocno 
zróżnicowanej tematyce. Strzępy, z których nie mogłem złożyć 
całości. Wyszły na jaw wszystkie wady mojego swobodnego po-
dejścia do fotografii. Po prostu chaos. Kosztem był czas i odrzu-
cenie wielu wartościowych zdjęć. Dalsza edycja w gronie przy-
jaciół fotografów (Ernesto Bazan, Tomek Tomaszewski, Michał 
Mrozek i inni) to była prawdziwa przyjemność i dobra zabawa, 
mimo zmęczenia. Choć nie tylko. To była lekcja, wyzwanie i na-
uczka. Teraz zmienię podejście do fotografii.
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Istnieje stereotyp podróżującego Azjaty, który strzela mi-
liony zdjęć i często nie zastanawia się nad tym, co wokół. 
Jak znaleźć złoty środek?

Traktujemy to jak dziwactwo, a na ich miejscu być może robi-
libyśmy to samo. W Japonii przy wódce rozmawiałem o  tym 
z Japończykami. Ich życie wypełnia praca. Jadą na tę, czasami, 
jedną wycieczkę w życiu, typu Europa w tydzień, więc rejestrują 
wszystko bez namysłu, by nic nie umknęło, a przeżywają potem 
w domu. Podobnie traktujemy ważne dla nas wydarzenia – tak 
samo nadmiarowo fotografujemy np. śluby, by potem oglądać 
wielokrotnie setki zdjęć. To rejestracja gotowych wspomnień. 
Fotografia ma tyle zastosowań…

Złoty środek to umiejętność przeżywania emocji i dzielenia się 
nimi z innymi przez obrazy. Przeszkadza w tym nadmiar sprzę-
tu, perfekcjonizm, skupienie na technice, przestrzeganie zasad. 
Pomaga pozytywna energia ludzi, z którym się fotografuje.

Sporo podróżujesz i chyba zawsze z aparatem. Czy Twoim 
zdaniem aparat sprawia, że więcej się dowiadujesz o miej-
scu, w którym jesteś, czy może przeciwnie, jesteś tak zaję-
ty zdjęciami, że widzisz mniej?

Tak, zawsze z aparatem, ale często odkładam go na bok. Aby 
dowiedzieć się więcej o danym miejscu, trzeba poznać bliżej 
mieszkańców, ich życie. Spoglądanie tylko przez wizjer aparatu 
temu nie służy. Zmiana miejsca pomaga fotografowi, wywołuje 
zdziwienie, fascynację odmiennością, niezwykłością, wyostrza 
uwagę (dlatego tak trudno fotografuje się na własnym po-
dwórku). Nie potrafię skupić się tylko na robieniu zdjęć. Wprost 
przeciwnie, zwykle, gdy tylko można, rozkoszuję się miejscem, 
jedzeniem, obserwacją, przebywaniem z miejscowymi i z przy-
jaciółmi. Chłonę klimat, charakter miejsca. Staram cieszyć się 
chwilą. Zawsze jest szansa, że wydarzy się coś interesującego. 
Nie trzeba biegać po całej okolicy szukając zdjęcia. Poza tym 
mniej interesują mnie miejsca, wolę poznawać ludzi.
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A która z książek fotograficznych czy też albumów w Two-
jej biblioteczce jest Ci najbliższa?

Café Lehmitz Andersa Petersena. O tej książce napisano już 
wiele, nie mam nic do dodania. Zaglądam do niej co jakiś czas, 
jakbym chciał wpaść do baru i zobaczyć starych znajomych.

Gdzie byłeś fotograficznie 10 lat temu? Co się przez te lata 
zmieniło?

Szukałem mistrzów, pytałem, podglądałem innych, naśladowa-
łem, kończyłem kursy, szkoły. Trochę naiwnie myślałem, że jest 
sposób, by nauczyć się dobrej fotografii. To, co odkrywałem, 
było tylko kolejnym etapem na ścieżce, którą większość fotogra-
fów podąża. Wiesz, fotografowałem kiedyś motyle, rozbijające 
się bombki choinkowe, krople farby w wodzie, robiłem sesje 
z żywymi kurczakami na kartki świąteczne itp. Cieszę się, że 
nie poprzestałem na tym. Miałem kilku wspaniałych nauczycieli, 
znaczących fotografów. Mam nadzieję, że mimo ich wpływu na 
mnie pozostałem sobą. W końcu dowiedziałem się, że na zdję-
ciu zawsze będzie to, co siedzi mi w głowie.

Jakie miejsce, która Twoja podróż, zrobiła na Tobie naj-
większe wrażenie i dlaczego?

W kategorii miejsca , Islandia jest moim najżywszym wspomnie-
niem. Byłem tam, kiedy jeszcze była bezludna, księżycowa, nie-
rzeczywista. Spotkanie surowego, zjawiskowego piękna odci-
snęło się we mnie na zawsze. Smutne, że teraz jest rozdeptana 
przez turystów.

W kategorii podróży, to jazda przez amerykańską prowincję 
przeniosła mnie w czasie i przestrzeni, dała poczucie wolności. 
Włóczyłem się po wpół opuszczonych zamarłych miasteczkach 
i czułem się jak w starym amerykańskim filmie.

W jakiej formie najczęściej oglądasz cudze fotografie?

Zdecydowanie preferuję wystawy. Widzę tam całą pracę foto-
grafa. Kiedy tylko mogę, chodzę na wernisaże, te w mojej okolicy. 
Czasami wyskoczę gdzieś dalej, dość regularnie bywam na Paris 
Photo.
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A gdzie chcesz być za 10 lat?

Chcę skupić się na najbliższym otoczeniu, na mojej wsi i  jej 
mieszkańcach. Intryguje mnie też ciągła i nieustająca zmiana 
naszego życia, którą dostrzegamy tylko z dłuższej perspektywy, 
a na co dzień nam umyka. Może za 10 lat będę mógł to pokazać 
w obrazach, znajdę istotne momenty w biegu czasu.

Czy jakiś numer magazynu PF zapadł Ci szczególnie w pa-
mięć?

Pamiętam lepiej numery magazynu ze zdjęciami, których oko-
liczności powstania znam lub byłem przy tym, ale nie wyróż-
nię żadnego, wszystkie są świetne. Bardzo lubię okładki, cenię 
konsekwencję, świetny poziom magazynu i szczerze myślę, że 
każdy najnowszy numer jest lepszy od poprzednich. Magazyn, 
oprócz przekazu treści, pełni inną niezwykle ważną funkcję. 
Skupia wokół siebie wspaniałych, wyjątkowych ludzi, których 
dzięki niemu poznałem.
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fotografia jest moim sposobem

na zapamiętywanie 

LESZEK GÓRSKI

Jaka jest Twoja „fotograficzna historia”?

Mój ojciec fotografował, był kimś w rodzaju naszego rodzinnego 
fotografa. Czasami towarzyszyłem mu w ciemni, w którą prze-
kształcał naszą łazienkę. Tak więc „jak to się robi” wiedziałem od 
zawsze. Czasami zrobiłem kilka zdjęć jego aparatem, ale foto-
grafować na własną rękę zacząłem dopiero pod koniec studiów, 
kiedy to kupiłem pierwszy aparat, Zenit TTL.

A pamiętasz jakie były Twoje pierwsze zdjęcia?

Oczywiście na czarno-białym negatywie, głównie zdjęcia ro-
dzinne. Pierwszy samodzielnie wywołany 12-zdjęciowy negatyw 
mam do tej pory. I jest tam jedno bardzo graficzne zdjęcie wieży 
kościelnej, zrobione przez nagie gałęzie zimowych drzew. Może 
to symbol jakiegoś instynktownego poszukiwania stylu? Często 
robiłem zdjęcia, które wyskakiwały ze standardowych ram, ale 
nie przywiązywałem do nich większej uwagi. Życie w latach 80-
tych ubiegłego wieku, szczególnie w małej miejscowości, nie na-
strajało do specjalnie kreatywnych postaw. Ale pamiętam mie-
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żeli coś się nie udało, nie generowało to żadnych dodatkowych 
kosztów. A aspekt kosztowy fotografii analogowej, przynajmniej 
dla mnie, miał znaczenie. Powstało więc pole do eksperymentu, 
możliwości poszukiwania i bezkarnego błądzenia. Powstawało 
bardzo dużo zdjęć zaobserwowanych motywów, często deta-
li. Nigdy nie chodziłem do żadnej szkoły fotograficznej, ale ten 
czas to była moja szkoła. Zacząłem pokazywać zdjęcia na porta-
lach fotograficznych i poprzez dyskusje z uczestnikami tych por-
tali powoli, praktycznie bez świadomości tego faktu, zacząłem 
kształtować swój styl. Były to głównie minimalistyczne zdjęcia 
architektury albo martwe natury, z częstym udziałem elemen-
tu ludzkiego. Był to początek XXI wieku, wtedy wiele rzeczy się 
w fotografii w Polsce zaczynało, pokazywało się coraz więcej 
informacji w internecie. Zacząłem też docierać do literatury, al-
bumów fotograficznych, wystaw; mogłem zobaczyć, jak robią to 
inni. A mój styl kształtował się na tyle skutecznie, że do tej pory 
korzystam z kilku zdjęć z tamtych czasów przy kreacji zestawów 
wystawowych czy w prezentacjach.

sięcznik Foto, który zawsze mnie ciekawił, oraz kilka albumów 
fotograficznych kupionych w tamtych czasach, które do tej pory 
cenię i do których chętnie wracam, jak np. album Wiktora Woł-
kowa z tekstami Edwarda Redlińskiego. Fantastyczna fotografia 
i znakomite teksty.

Jak się rozwijała Twoja fotografia przez lata? Co Cię teraz 
przyciąga?

To był proces, a właściwie to jest proces, bo uważam, że się jesz-
cze nie zakończył. Jak wspomniałem, moje wejście w fotografię 
nastąpiło poprzez negatyw czarno-biały. Wtedy wszystko robi-
łem sam i na wszystko miałem wpływ. Kadrowanie, wybór gra-
dacji papieru, sposób wywołania negatywu, nad tym naprawdę 
można było zapanować. Ale później nastąpił kilkuletni okres 
kolorowego negatywu, kiedy to wszystko było obrabiane przez 
automaty w laboratorium i fotografowanie straciło dla mnie cały 
urok. Odżyłem dopiero po zakupie pierwszego aparatu cyfro-
wego. Nagle zniknęło ograniczenie liczby wykonanych zdjęć. Je-
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Podobno omijasz ostatnio lampy… Co charakterystycznego 
jest w Twojej fotografii?

No tak, lampy to jest temat, podobnie jak toalety, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pisuarów. Tę skłonność do lamp zidenty-
fikowałem u siebie ostatnio jako lampiozę (łac. luminofilia), bo 
faktycznie prawie każdą mijaną lampę oceniam pod względem 
fotogeniczności. Ale tak na poważnie, to w sposób bardzo żywy 
reaguję na świat techniczno-urbanistyczny, szukam w nim pięk-
na albo przynajmniej motywów interesujących lub frapujących. 
Na przykład nie unikam drutów i kabli, tak bardzo obecnych 
w przestrzeni miejskiej czy krajobrazie. Staram się tak je kom-
ponować w kadrze, żeby odegrały swoją rolę. To, co nas otacza, 
ta cała urbanistyczna materia, świadczy o tym, jak żyjemy, ja-
kimi jesteśmy ludźmi. Na moich wystawach mieszam obrazy 
z różnych części świata, żeby pokazać, jak różni, a jednocześnie 
jak podobni w niektórych aspektach jesteśmy my, ludzie. Bo te 
zdjęcia zawsze są o ludziach, cywilizacji, nawet, jeżeli tych ludzi 

A teraz? Lubię fotografować ludzi, wchodzić z nimi w interakcję, 
co na pewno pozwoliło mi wzbogacić język fotograficzny, któ-
rym się posługuję. Jest to niewątpliwy wpływ Mistrzów, których 
poznałem dzięki warsztatom Pokochaj Fotografię.

W jakiej fotografii czujesz się najlepiej?

Lubię fotografować w każdej sytuacji i warunkach, fotografia jest 
moim sposobem na zapamiętywanie chwil czy sytuacji, nieza-
leżnie od wartości wizualnej czy jakiejkolwiek innej wykonanego 
zdjęcia. Ale jeżeli znajdę jakiś motyw, który mnie zainteresuje, 
poświęcam mu naprawdę wiele uwagi. Tak więc w mieście by-
wam fotografem ulicznym czy reporterem, czasami przekształ-
cam się w fotografa krajobrazowego, wszystko w zależności od 
sytuacji. W czym czuję się najlepiej? Uwielbiam fotografować 
ludzi ze względu na napięcie i adrenalinę, które tego rodzaju 
fotografii towarzyszą, a także nieprzewidywalność efektów. Ale 
lubię też popracować nad motywami architektonicznymi czy 
detalami, co z drugiej strony wymaga uwagi i precyzji.
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niestety ma jeszcze wiele białych plam, ale kilka miejsc ma już 
konkretne zarysy i barwy. Jak na przykład Sri Lanka. Niesamo-
wity kraj uśmiechniętych i sympatycznych ludzi, w większości 
biednych, żyjących w trudnej sytuacji politycznej, którą można 
by porównać z czasami i doświadczeniami naszego PRL-u. Jest 
wiele analogii, które dla mnie, starszego już człowieka, są wi-
doczne i oczywiste. No i do tego jeszcze ten straszny konflikt 
między ludnością syngaleską i tamilską, coraz mocniejszy rady-
kalny islam. Gdy chodzi się po ich ulicach i jeździ ich drogami, 
wiele można zobaczyć, a to daje do myślenia. Nie tylko piękne 
świątynie, zamglone herbaciane wzgórza czy bajeczne plaże. 
Uważam, że ważne jest, żeby rozumieć świat. Bo rozumienie 
innych, ich życia, problemów, sytuacji geopolitycznej, w jakiej 
żyją, tego kim są i co mają w głowach, jest ważne również dla 
zrozumienia samego siebie, czyli nas, Polaków. A od zrozumie-
nia już tylko krok do opisania, co staram się czasami czynić na 
moim blogu.

nie ma w kadrze. Myślę, że to, co robię, mieści się do pewnego 
stopnia w nurcie fotografii humanistycznej bardziej, niż w nurcie 
fotografii technicznej czy architektury. Nawet kiedyś z Michałem 
Mrozkiem wymyśliliśmy na to, co robię określenie „Nowa Archi-
tektura Społeczna”, ale nie używam go konsekwentnie.

Sporo podróżujesz, a do każdego wyjazdu jesteś całkiem 
dobrze przygotowany – książki, filmy… Dlaczego to takie 
ważne?

Nie przesadzałbym z tym dobrym przygotowaniem przed po-
dróżą. Kilka podstawowych informacji przeważnie na początek 
wystarczy. Ciekawość rodzi się w trakcie pobytu, powstają py-
tania, dlaczego tam jest tak, jak jest. Ludzie żyją i funkcjonują 
w bardzo różnorodny sposób i to jest fascynujące. Wiele razy 
zdarzało mi się, że zagłębiałem się w cywilizację, historię i kul-
turę danego kraju czy regionu po powrocie, żeby lepiej zrozu-
mieć to „dlaczego”. Układam sobie w głowie mapę świata, która 
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A czym się Twoim zdaniem różni podróżowanie z aparatem, 
z innymi osobami, które fotografują, od przeciętnych wa-
kacji?

Podróżowanie z innymi fotografami to dla mnie najprzyjemniej-
sza forma spędzania wakacji. Bo co prawda fotografowanie jest 
zajęciem samotniczym, ale spędzanie razem czasu w czasie po-
siłków, wieczorów, pokazów zdjęć, dyskusji, jest fantastycznym 
doświadczeniem. Wspaniałą formą są warsztaty lub wyjazdy 
fotograficzne organizowane przez Pokochaj Fotografię, w wie-
lu takich uczestniczyłem i wiele skorzystałem. Bo wiedza i do-
świadczenie, które z nich wyniosłem, na pewno zrównoważyły 
mi brak formalnego wykształcenia fotograficznego. Poznałem 
też wspaniałych ludzi, w tym prowadzących warsztaty, pozosta-
ły niezapomniane przeżycia. Udział w warsztatach mogę polecić 
każdemu ambitnemu fotografowi na każdym poziomie rozwoju.

 Jakie zdjęcia przywozisz z podróży?

Fotografia w czasie wyjazdów jest oczywistością, dla mnie pa-
miątki z podróży to fotografie. A fotografie to nie tylko wspo-
mnienie pięknych czy interesujących miejsc, które się zobaczyło, 
to także pamięć o odczuciach w czasie podróży, o przemyśle-
niach, które się ma, a  zwłaszcza o  ludziach, którzy tam żyją. 
Jak to robią i dlaczego tak. I przede wszystkim skąd się bierze 
radość biednych ludzi mimo – w porównaniu z nami – marnego 
standardu życia. To oczywiście stawia odwrócone pytanie, dla-
czego my Polacy jesteśmy w sporej części tacy niezadowoleni, 
mimo o wiele wyższej jakości życia. I tego, co możemy z życia 
mieć, gdybyśmy tylko chcieli albo umieli. To jest też pytanie o to, 
co jest potrzebne człowiekowi do szczęścia. Wszystko to wiąże 
się dla mnie z fotografią, bo fotografia to myślenie o tym, co się 
ma przed obiektywem. Jednak często te przemyślenia nie są wi-
doczne w kadrze, stąd moje blogowe pisanie i ciągłe odniesienia 
do nas, do Polski. Bo to jest dla mnie bardzo ważne.
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lizowany świat i odcisnęła się piętnem w kulturze i historii wielu 
krajów, w tym Polski. Mam zamiar kontynuować te podróże, na 
razie jestem na etapie porządkowania wrażeń i mądrych słów 
usłyszanych w  trakcie seminariów i długich wieczornych roz-
mów przy świetnym winie czy grappie.

Sięgasz po aparat także będąc w domu?

Tak, wtedy również fotografuję. Chociaż nie jestem fotografem 
wydarzeniowym, to uważam, że powinno się dziać coś nieco-
dziennego, żeby sięgnąć po aparat.

Co oglądasz, czytasz, kogo obserwujesz czy podziwiasz? Ja-
kich masz ulubionych fotografów?

Jako pierwszy przychodzi mi na myśl Jozef Koudelka. Kiedyś 
podczas spotkania autorskiego, w którym zresztą brałem udział, 
zadano mu pytanie o ulubionych fotografów. Odpowiedział, że 

Która z ostatnich podróży najbardziej Cię zachwyciła?

Od dwóch lat spędzam dwa letnie tygodnie we Włoszech, na 
pograniczu Umbrii i Toskanii. Uczestniczę tam w tygodniowym 
seminarium o szeroko rozumianej tematyce kultury, sztuki i re-
ligii. Z racji miejsca i narodowości uczestników aspekty włoskie 
płynnie mieszają się tam z polskimi. Drugi tydzień zostaje prze-
znaczony na odwiedziny ważniejszych miejsc, galerii, muzeów, 
czyli praktyczne przetworzenie tego, o czym była mowa w czę-
ści teoretycznej. I dla mnie ten drugi tydzień jest przeznaczo-
ny głównie na fotografowanie. To jest niesamowite, jak bogate 
w dziedzictwo kulturowe są Włochy. Na każdym kroku, nawet 
w najmniej istotnym miejscu natknąć się można na wspania-
łe pamiątki dziedzictwa materialnego. Jednocześnie mam ta-
kie wrażenie, że mieszkający tam ludzie, w swojej statystycz-
nej masie, coraz bardziej oddalają się od tego dziedzictwa, co 
w pewnym sensie pozwala nam, ludziom z innych stron Europy, 
uznać to dziedzictwo za swoje, czyli europejskie. Tym bardziej, 
że kultura ta wieki temu promieniowała na cały ówczesny cywi-
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pokratkowanym boiskiem z ostatniego konkursu Leica Street 
Photo skradło moje serce i duszę. A Artur ma więcej takich skar-
bów. No i  jeszcze jedno nazwisko, które ma niezapisaną przy-
szłość, ale moim zdaniem warto obserwować jego poczynania, 
to Bartek Krężołek.

Która z książek fotograficznych czy też albumów w Twojej 
bardzo bogatej biblioteczce jest Ci najbliższa i dlaczego?

Mam wiele ulubionych książek i albumów, i to z bardzo różnych 
dziedzin fotografii. Ale pytasz o jedną konkretną pozycję, więc 
jeżeli muszę wybrać, to wybieram: „The Americans” Roberta 
Franka. Jest to dla mnie kwintesencja świetnej, inteligentnej 
fotografii, którą można czytać jak książkę. Każde zdjęcie jest 
jak osobne opowiadanie. Są to zdjęcia robione z pozycji osoby 
z zewnątrz, osobliwego „turysty”, który podglądał życie w USA 
w drugiej połowie lat 50-tych, łapał je na gorącym uczynku. Nie 
szukał anegdoty, dowcipu, taniego efektu, szukał prawdy. Fa-

nie ma wspaniałych fotografów, są tylko wspaniałe fotografie. 
Głęboka myśl i zakładam, że dotyczy też jego samego, bo nie 
zastrzegł w żaden sposób swojej wyjątkowości. Z fotografiami 
jest tak, że ta sama jednemu się podoba, a  innemu nie, a ta-
kimi, które podobają się wszystkim, nie ma sensu się zajmo-
wać. Tak więc lubię te, które są nieoczywiste, ale jednocześnie 
od pierwszego kontaktu wzbudzają emocje. I to jest zupełnie 
niezależne od faktu, kto jest ich autorem albo w jakim nurcie 
fotografii się te zdjęcia mieszczą. Oczywiście podziwiam prace 
takich autorów (tutaj ograniczę się do polskich fotografów) jak 
Maciek Nabrdalik czy Wojciech Grzędziński (szczególnie projekt 
o depresji – „Flashbacks”) i pewnie jeszcze kilku ogólnie znanych 
nazwisk. Ale obserwuję też to, co prezentują mniej znani auto-
rzy, którzy przyszłość mają jeszcze niezapisaną, ale odcisnęli już 
swoje piętno. Konstancja Nowina-Konopka, na pewno warto za-
pamiętać to nazwisko. Na razie przebił się jej projekt „1001 złych 
uczynków”, ale jestem pewien, że będą następne. Artur Pławski, 
działa w środowisku street photo i uważam, że wszystkich tam 
przerasta o głowę. Jego zdjęcie rękawiczki lewitującej nad jakimś 
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osobista, a jednocześnie uniwersalna. Pozwoliła mi na twórcze 
rozwinięcie własnych przemyśleń nią inspirowanych. Koncepcja 
punctum i studium w zdjęciu, pozycja osoby oglądającej foto-
grafię i pozycja osoby fotografowanej, to przecież jest fascynu-
jący związek, przesunięty w czasie nawet o dziesięciolecia. No 
i ten wątek osobisty, poszukiwanie obrazu zmarłej matki, który 
odpowiadałby zapamiętanemu przez autora wizerunkowi. Od-
nalazł go w końcu w zdjęciu matki jako kilkuletniej dziewczynki. 
Fascynująca i głęboka lektura. Oczywiście też moja inspiracja do 
wpisu blogowego i felietonu umieszczonego jakiś czas temu na 
łamach Magazynu PokochajFotografie.pl

Bierzesz udział w różnych festiwalach i  innych wydarze-
niach. Które z nich uznałbyś za obowiązkowe dla fotografa?

Chętnie biorę udział w wydarzeniach fotograficznych, bo z każ-
dego takiego spotkania z fotografią i z ludźmi – bo w końcu o to 
spotkanie też wtedy chodzi – można coś dla siebie zatrzymać. 
Ale oczywiście są takie wydarzenia, które dla mnie są mniej inte-

scynująca pozycja i niepowtarzalna, bo Robert Frank niedługo 
po wykonaniu tych zdjęć zarzucił fotografię i zajął się innymi 
dziedzinami sztuki. Mam taką metodę, że jeżeli jakiś temat mnie 
zainteresuje, staram się go pogłębić i  jak najwięcej o nim do-
wiedzieć. Więc jako uzupełnienie tego albumu rekomenduję 
przeczytanie fascynującej książki z prawie dokładnie sfotogra-
fowanych przez Franka czasów, czyli „Służące” Kathryn Stockett. 
Książkę tę można by zilustrować fotografiami Roberta Franka. 
Jeżeli zjawisko jest ciekawe i ważne, można dotrzeć do niego 
z wielu różnych stron, ograniczanie się tylko do fotografii unie-
możliwia poznanie całości. Zawsze trzeba sięgać szerzej i głębiej.

 Jakie jeszcze książki Twoim zdaniem powinien przeczytać 
każdy, kto interesuje się fotografią?

Niewątpliwie „Światło obrazu” Rolanda Barthesa. W wielu lek-
turach, np. u Wojciecha Nowickiego, zetknąłem się z cytatami 
czy odniesieniami do tej książki i w końcu ją przeczytałem. Nie-
zwykle ciekawa, kończyłem ją z wypiekami na twarzy. Bardzo 
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Co jeszcze robisz, żeby się rozwijać się fotograficznie?

Myślę o mojej fotografii, staram się zestawiać zdjęcia, szukam 
nowych kontekstów, oddziaływań między nimi. Z takiego myśle-
nia wzięły się dwa projekty: „Matematyka” i „W drodze od C do 
N”. C to czerwony, N - niebieski. Zestawiłem zdjęcia będące mar-
twymi naturami i nie mające ze sobą pozornie żadnego związ-
ku w przebiegu kolorystycznym, od czerwonego do niebieskie-
go. Projekt ten można zobaczyć na mojej stronie internetowej 
w formie fotokastu. No i „Matematyka”, czyli interpretacje ma-
tematycznych fenomenów zawartych w bardzo różnorodnych 
zdjęciach. Myśląc o jakimś projekcie, zawsze mam na uwadze 
pierwiastek humoru i zabawy, bo w fotografii tyle jest ponurych 
tematów i motywów, że chyba dobrze, żeby były też projekty 
lżejsze i pozostawiające widzów w dobrym nastroju.

resujące i inspirujące. Nie przepadam na przykład za wystawa-
mi, w których czysta fotografia, często już wcześniej wykonana, 
zostaje wykorzystana zgodnie z nieczytelną koncepcją czy wizją 
kuratora. Bywa, że trudno zrozumieć, o co w tej wizji chodzi. 
Denerwują mnie wypowiedzi, które czasami słyszę, że jeżeli coś 
mi się nie podoba lub czegoś nie rozumiem, to dlatego, że nie je-
stem „muzykalny” na tego rodzaju kreację. Ale oczywiście mam 
do swojego zdania prawo i zawsze mogę pozostać przy podzi-
wianiu tego, co mi się i tak zawsze podobało. Irytuje mnie też 
czasami postawa, że jeżeli coś zostało uznane za dzieło sztuki, 
to moim obowiązkiem jest to podziwiać i basta. Dlatego wolę 
takie wydarzenia i prezentacje, kiedy to fotograf mówi sam za 
siebie i nie jest wciskany w jakieś wykoncypowane ramy. Co do 
konkretnych wydarzeń, to mam dwa ulubione, FotoArtFestival 
w Bielsku-Białej i RFF, czyli Rybnicki Festiwal Fotografii. W obu 
tych wydarzeniach chodzi o fotografów i ich kreacje, mają tam 
moim zdaniem największą swobodę prezentacji i wypowiedzi.
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pytaniu zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać. Może 
konkretnego planu jeszcze nie ma, ale zamierzam się tym po-
ważniej zająć. Chciałbym móc poświęcać więcej czasu fotografii, 
skończyć kilka wpisów blogowych czy artykułów, które czekają 
na właściwy moment. Z drugiej strony mam parę gotowych, ale 
powstrzymałem się z ich opublikowaniem, bo zbyt mocno ko-
mentowały obecną sytuację polityczną. A moja intuicja podpo-
wiada mi, że fotografia, którą uprawiam, nie musi się określać 
politycznie. Więc może tylko słowo, żeby zakończyć ten wątek; 
marzę, żeby kiedyś budząc się rano myśleć o fotografii albo in-
nych przyjemnych rzeczach, a nie o tym, co tam nowego przez 
noc wydarzyło się w naszym życiu politycznym.

Które swoje zdjęcia lubisz najbardziej i dlaczego?

To jest pytanie typu czy bardziej lubię syna czy córkę. Mam sen-
tyment do wielu moich zdjęć… ale chętnie wspomnę o zestawie 
„Świat jest w paski”. Dlatego, że jest to kwintesencja mojego stylu 

Jesteś członkiem ZPAF. Co ten fakt zmienił na Twojej foto-
graficznej ścieżce?

Przede wszystkim, żeby zostać członkiem ZPAF, musiałem się 
do tego dobrze przygotować i zdać egzamin przed Komisją Ar-
tystyczną. Sukces w tym przedsięwzięciu był dla mnie ważny, 
bo było to potwierdzenie wartości tego, co robię. ZPAF to też 
przyjaźnie z ludźmi, których pasją jest fotografia. Dla mnie oso-
biście ZPAF, a  w  szczególności Okręg Górski, do którego na-
leżę, będzie się zawsze kojarzył ze zmarłym w ubiegłym roku 
Andrzejem Baturo, który znał moją fotografię jeszcze na długo 
przed egzaminem. Z nim rozmowa o fotografii była zawsze czy-
stą przyjemnością.

A co przed Tobą, o czym marzysz?

Żeby to, o czym marzę, stało się tym, co przede mną, należy 
przekuć marzenia w plany. Wiele osób pyta mnie, kiedy wydam 
moja pierwszą książkę fotograficzną, więc po kolejnym takim 
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w dużym gronie kompletnie nieznanych mi osób, które w ciszy 
oglądały moją prezentację. Musiałem zrobić dobre wrażenie, bo 
wkrótce dostałem propozycję publikacji moich prac w magazy-
nie, a dodatkowo – tego samego wieczoru – propozycję pierw-
szej indywidualnej wystawy od Piotra Koralewskiego, właściciela 
Galerii Trzecie Oko na krakowskim Kazimierzu. Wiele wtedy po-
znanych osób jest do dzisiaj moimi przyjaciółmi. Tak więc z Po-
kochajFotografie.pl łączą mnie bardzo miłe wspomnienia i ciąg 
dobrych dla mnie wydarzeń.

Czy jakiś numer magazynu PF zapadł Ci szczególnie w pa-
mięć i dlaczego?

Tyle ich już w międzyczasie było… Najlepiej pamiętam te, w któ-
rych ukazały się moje felietony :) To oczywiście żart, ale tak na 
poważnie lepiej pamiętam poszczególne materiały czy pre-
zentacje autorskie, niż całe numery. Przychodzi mi na myśl na 
przykład projekt Artura Wyszeckiego (Nr 11/2012) pod tytułem 
„Moja ulica”. Artur w projekcie tym połączył ikoniczne zdjęcia 
reportażowe, znane chyba wszystkim na całym świecie, ze sce-
nerią ulicy, przy której mieszka. Powstały naprawdę frapujące 
i zadziwiające zestawienia. Na pamiętnym spotkaniu w Lancko-
ronie, o którym wspomniałem wcześniej, siedziałem z Arturem 
przy jednym stole i opowiadałem mu o  tym projekcie i  jakie 
zrobił na mnie wrażenie. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy 
dowiedziałem się, że rozmawiam z autorem! Takie sytuacje nie 
zdarzają się zbyt często w życiu, ale mnie i Arturowi się akurat 
coś takiego przydarzyło.

Jakie zdjęcia chciałabyś zrobić jutro, pojutrze, w przyszłym 
tygodniu?

Dobre, ciekawe, wywołujące emocje, niepozostawiające widzów 
obojętnymi. Takie, które połączą w całość to, co kocham naj-
bardziej, czyli moją humanistyczną architekturę z bardziej in-
dywidualną prezentacją aspektów ludzkiego życia. Wiem, że to 
będzie trudne, a może nawet niemożliwe, ale na pewno będę 
dalej próbował.

fotograficznego i tego, o co mi chodzi w fotografii, którą można 
by nazwać humanistyczną czy społeczną architekturą. Te zdję-
cia są trochę zwariowane, jednocześnie pozostając w pełni w ra-
mach nurtu fotografii dokumentalnej. Przedstawiony jest obraz 
tego, co stworzył człowiek, czyli materialny przejaw cywilizacji. 
Radosnymi kolorami nastrajam widza pozytywnie. Wydaje się, 
że klimaty są letnie, gorące. Tylko dlaczego gałęzie drzew są na-
gie, bez liści? Bo zdjęcia powstały przy trzaskającym mrozie, tak 
około minus 20 stopniach. Chętnie nazywam moją fotografię 
„przewrotną” i to jest jeden z przykładów wyjaśniających przy-
czynę.

Jakie jest Twoje pierwsze „pokochajowe” wspomnienie?

PokochajFotografie.pl polecił mi znajomy i  zacząłem śledzić 
wszystko, co jest związane z  magazynem i  portalem. To był 
chyba 2012 rok. Ale pierwsze wspomnienie to spotkanie sym-
patyków PF w Lanckoronie, na które otrzymałem zaproszenie 
po przesłaniu do Redakcji mojego portfolio. Nagle znalazłem się 
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fotografia nauczyła mnie

patrzeć i widzieć

ANNA HARTMAN-KSYCIŃSKA

Od kiedy właściwie fotografujesz? Na jakim etapie byłaś 
10 lat temu?

Przed dziesięciu laty nie miałam jeszcze pojęcia, że spróbuję 
fotografować. Fotografia fascynowała mnie jako dziedzina sztu-
ki, bardzo dużo czytałam o jej historii, oglądałam albumy i wy-
stawy; w końcu kupiłam aparat fotograficzny i zrozumiałam, że 
czym innym jest dostrzegać, a czym innym zapisać to w formie 
obrazu.

W 2014 roku zaczęłam w miarę biegle obsługiwać aparat, ale 
nie miałam pojęcia, dlaczego nie potrafię zrobić zdjęcia. Pozna-
łam Małgosię, która zapytała: a słyszałaś o Pokochaj fotografię? 
Koniecznie musisz ich poznać, to zmieni twoje życie….a na pewno 
fotografię! I sprawdziło się.
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z dobrym tekstem dziennikarskim. Prawdziwą sztuką jest stwo-
rzenie takiej opowieści przez jedną osobę.

Często i chętnie fotografuję też zwierzęta, zwłaszcza zajmują-
ce szczególne miejsce w moim sercu psy i ich umiejscowienie 
w społeczeństwie różnych krajów.

Gdzie w Twoim napiętym lekarskim grafiku czas na foto-
grafię?

No właśnie, brak. W ciągu tygodnia, gdy normalnie pracuję za-
wodowo, nie fotografuję. Nie tylko z braku czasu, ale również 
dlatego, że nie potrafię i nie mam ochoty robić zdjęć, gdy je-
stem zmęczona, rozdrażniona, smutna. Żeby wziąć aparat do 
ręki, muszę czuć się dobrze psychicznie.

Moja praca zawodowa i fotografia to dwa różne światy i w każ-
dym z nich jestem trochę kimś innym. Być może kiedyś to po-

Pamiętasz, jakie były Twoje pierwsze zdjęcia?

Bezmyślne, to chyba najlepsze określenie.

W jakiej fotografii czujesz się najlepiej i dlaczego?

Dopiero od niedawna potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po-
czątkowo wydawało mi się, że najbardziej interesuje mnie foto-
grafia krajobrazowa, ale ta, choć ma w sobie mnóstwo uroku 
i zaspokaja moją potrzebę samotnych wycieczek o piątej rano, 
jednak przegrywa z fotografią reportażową. Przy fotografii pej-
zażu można wracać wielokrotnie w to samo miejsce w oczeki-
waniu na światło, pogodę, wymarzone warunki i jest szansa, że 
za setnym lub tysięcznym razem stworzy się wymarzony kadr. 
Sytuacje pomiędzy ludźmi są niepowtarzalne, a zdjęcie, którego 
nie zdążyło się zrobić, przepadło na zawsze.

Najbardziej w  fotografii interesuje mnie reportaż społeczny. 
Najciekawsza jest dla mnie forma łącząca opowieść obrazem 
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Jakich masz ulubionych fotografów?

Odkąd zaczęłam się interesować fotografią, moim numerem je-
den jest zdecydowanie Ragnar Axelsson, Islandczyk, który czar-
no-białą fotografią dokumentuje życie ludów północy, głównie 
na Islandii i Grenlandii. Wydaje mi się, że jego zdjęcia docierają 
do jakiejś głębokiej, pierwotnej prawdy o życiu i współistnieniu 
człowieka, zwierząt i arktycznej przyrody. Natknęłam się na nie-
go przypadkowo w internecie; jedno ze zdjęć dosłownie zaparło 
mi dech w piersiach, poszukałam autora i od tej pory śledzę 
jego aktywność, kupuję kolejne albumy.

Zatem odpowiedź na pytanie o najbliższe Ci albumy z Two-
jej biblioteczki otworzy…

Ragnar Axelsson, oczywiście. Poza tym autorem – coś zupełnie 
innego, kojące „Cztery pory roku” Tomka Sikory, kreacja fotogra-
ficzna nawiązująca do wiejskich motywów polskiego malarstwa 
XIX-wiecznego. Ten album jest tym bardziej intrygujący, że by-
łam we wszystkich sfotografowanych miejscach, wiem, jak wy-

łączę. Chciałabym za kilka lat wyjechać na dłużej do któregoś 
z ubogich krajów i tam wykorzystać swoje umiejętności zawo-
dowe. Wtedy na pewno będę to dokumentować fotograficznie. 
Poczyniłam już w tej sprawie wstępne kroki.

A co robisz, żeby się rozwijać się fotograficznie?

Myślę, że najbardziej rozwija oglądanie i analizowanie dobrej 
fotografii. Zgadzam się z Tomaszem Tomaszewskim, że należy 
systematycznie kupować albumy fotograficzne i często do nich 
wracać. Śledzę na bieżąco newsletter i materiały agencji Ma-
gnum, newsletter LensCulture, Burn Magazine, często wracam 
na stronę agencji In-Public, zrzeszającej najlepszych fotografów 
street foto. Oprócz tego interesuje mnie nowa fotografia doku-
mentalna, którą reprezentuje polski kolektyw Sputnik. W miarę 
możliwości jeżdżę na wystawy fotograficzne. Bardzo pouczająca 
i dająca materiał do przemyśleń jest wspólna bieżąca analiza 
zdjęć podczas wyjazdów fotograficznych.
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bietę z wcześniakiem, więc naturalne wydawało się, że możemy 
coś zrobić, aby pomóc matce i dziecku. Natomiast jedynym spo-
sobem pomocy, jaki według mnie może realnie nieść fotograf, 
jest robienie materiałów otwierających oczy na problemy spo-
łeczne. Nie musi to być relacja z obozu uchodźców ani wojen-
na – te ostatnie dotyczą problemów odległych, które większość 
odbiorców uważa może za wstrząsające, ale na tyle dalekie, że 
abstrakcyjne. Natomiast wskazanie tego, co w zasięgu ręki, ma 
być może szansę zaowocować refleksją prowadzącą do zmiany. 
Myślę, że obecnie wyzwań nie brakuje: ksenofobia, homofobia, 
pseudopatriotyzm. Koledzy robiący takie materiały są i w na-
szym, przyjaciół PF kręgu, mam dla nich wielki szacunek.

Wracasz wkrótce na Cabo Verde, chcesz dokończyć mate-
riał, ale i sprawdzić, jak się ma maleństwo i jego rodzina… 
Co Cię tam jeszcze przyciąga?

Zaczęłyśmy wraz z Anetą Nytko projekt o nielegalnych miesz-
kańcach opuszczonego hotelu na wyspie Sal. To miejsce, odwie-

glądają w rzeczywistości, a na fotografii Tomka są czystą poezją. 
Cenię też bardzo Wojtka Wieteskę, podziwiam ewolucję, jaką 
przeszedł w rozwoju fotograficznym. Ogromne wrażenie zrobił 
na mnie zwłaszcza jego ostatni projekt – „Travelling”, wybitnie 
inteligentny, pełen symboli i ulotnych przenośni. Wracam także 
do Jacob Aue Sobola, szczególnie cenię „Tokyo”; wielka szkoda, 
że autor właśnie w tym roku ogłosił zakończenie kariery foto-
graficznej.

Fotografując podczas podróży, starasz się dotrzeć jak naj-
bliżej człowieka, zrozumieć jak najwięcej. Zdarza Ci się tak-
że pomagać lokalnym mieszkańcom, jak choćby na Cabo 
Verde, gdzie badałaś noworodka i postarałaś się zorgani-
zować mu pomoc. Jak u Ciebie łączy się to wszystko z fo-
tografią?

Nie próbuję łączyć fotografii z pomaganiem. Sytuacja z nowo-
rodkiem wydarzyła się nieoczekiwanie, kiedy fotografowałyśmy 
z koleżanką w ruinach opuszczonego hotelu. Spotkałyśmy ko-
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w miejscach tak atrakcyjnych jak wysypisko śmieci lub zakład 
przerobu dorsza, czy brakiem stałych godzin posiłków. Nikt ra-
czej nie jest w stanie wytrzymać wyjazdu z fotografem, a już na 
pewno nie rodzina.

Inną sprawą jest organizacja takiej podróży. Z jednej strony 
zespół połączony wspólną pasją to ciekawe rozmowy, inspira-
cje, nowinki sprzętowe i techniczne. Ja osobiście bardzo dużo 
nauczyłam się nie tylko od prowadzących guru, ale też od in-
nych uczestników. Zresztą część poznanych na wyjazdach osób 
zostało moimi bliskimi przyjaciółmi. Z drugiej strony – grupa 
kilku czy też dziesięciu fotografów wyskakujących nagle z sa-
mochodu z aparatami zmienia natychmiast sytuację, znika wa-
lor autentyczności miejsca, naturalnych zachowań mieszkań-
ców. Obecnie w podróży optuję za dyskretną i mobilną liczbą 
dwóch osób. Chyba, że jest to wyjazd warsztatowy, stacjonarny, 
gdzie wszyscy mieszkamy i spotykamy się w jednym miejscu, ale 
w ciągu dnia każdy wyrusza na własną rękę w inny rejon.

dzone przez nas przed rokiem, pełne jest nieopowiedzianych 
ludzkich historii. Mieszka tam około 30 rodzin, w tym właśnie 
wspomniana już młoda kobieta z niemowlęciem, urodzonym 
przedwcześnie w  29. tygodniu ciąży. Po czteromiesięcznym 
pobycie w lokalnym szpitalu maluch został wypisany do domu, 
przez co rozumiemy pozbawiony okna zagracony pokój bez bie-
żącej wody. Gdy byłyśmy tam, matce właśnie skończył się po-
karm w piersiach, więc kupiła dziecku do jedzenia zabielacz do 
kawy w proszku… Wracamy tam już w przyszłym miesiącu i nie 
wiemy, co zastaniemy. Chodzą słuchy, że wszyscy mieszkańcy 
mają być eksmitowani, a ruina wyburzona.

Podczas wyjazdów fotograficznych poznajesz innych pasjo-
natów, potem razem ruszacie w świat… Czym różnią się 
takie wyjazdy fotograficzne od zwykłego podróżowania?

Na wyjazd fotograficzny najlepiej umawiać się osobami, które 
też robią zdjęcia, ponieważ rytm takiego wyjazdu jest zupeł-
nie inny. Wiąże się z wczesnym wstawaniem, długimi postojami 
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Czym właściwie jest dla Ciebie fotografia?

Fotografia jest dla mnie sposobem, by poczuć się zupełnie inną 
osobą, niż jestem na co dzień. Jest to moje równoległe życie, 
które nie ma nic wspólnego z codziennością. To trochę jak Dr 
Jekyll i Mr Hyde. Fotografia nauczyła mnie patrzeć i widzieć. Na-
wet gdy chodzę bez aparatu (tak, wiem, że to wstyd, fotograf ma 
mieć zawsze aparat w kieszeni) odruchowo reaguję na światło, 
zestawy kolorów, geometrię kompozycji.

Fotografia zmusiła mnie do jasnego zdefiniowania zasad etycz-
nych wiążących się z robieniem zdjęć. Nikt mnie nie przekona 
(a kilka osób próbowało), że nasz uświęcony misją wyższego 
rzędu status „artysty” usprawiedliwia agresywne naruszanie 
przestrzeni osobistej drugiego człowieka, pomimo jego stanow-
czego braku zgody. Zdecydowanie sprzeciwiam się traktowaniu 
świata jak oddanego do naszej dyspozycji ogrodu zoologiczne-
go, w którym z definicji przysługuje nam nadrzędna pozycja. 
Oburzają mnie projekty instrumentalnie wykorzystujące ludzkie 

Jaka wymarzona podróż jeszcze przed Tobą? Jakie masz fo-
tograficzne marzenia?

Chciałabym wyjechać na dłuższy czas do jednego z tzw. krajów 
rozwijających się, gdzie mogłabym jednocześnie pracować za-
wodowo i dokumentować to fotograficznie. Zrobić prawdziwy, 
niespieszny reportaż o życiu takiego miejsca. Krótkie wyjazdy 
fotograficzne, nawet te 3-tygodniowe, to zbyt mało, żeby ze 
zdjęć zniknęła skaza spojrzenia outsidera. Interesuje mnie też 
rola i miejsce zwierząt, szczególnie psów, w społeczeństwach 
różnych krajów, może kiedyś złoży się to w opowieść. Choć nie 
chciałabym, oczywiście, robić konkurencji Eliotowi Erwittowi :)

Które swoje zdjęcie lub zdjęcia lubisz najbardziej i dlacze-
go?

Chyba najbardziej lubię zdjęcie pieska uciekającego przed mor-
ską falą. Jest w tym zdjęciu wolność, ale równocześnie trochę 
smutku, samotności, tajemnicy.
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Mnóstwo się nauczyłam, głównie dzięki anielskiej cierpliwości 
i niesamowitemu zaangażowaniu prowadzących: Pawła, który 
z uśmiechem nawet na największym mrozie i w środku nocy 
po sto razy sprawdzał nasze filtry, aparaty i kadry oraz Michała, 
niestrudzenie tłumaczącego każdemu z osobna i wszystkim ra-
zem pracę w Lightroomie, pomagającego wybierać i poprawiać 
zdjęcia i rozwiązującego wszystkie problemy typu: Michał, ratun-
ku, wszystkie zdjęcia mi zniknęły! Wróciłam z taką dawką wiedzy 
i pozytywnej energii, że natychmiast zaplanowałam następny 
wyjazd z PF…. i tak to trwa do dzisiaj.

Czy jakiś numer magazynu PF zapadł Ci szczególnie w pa-
mięć?

Oczywiście! Numer 24, w którym opublikowany był mój artykuł 
na temat fotografii krajobrazu:) To było wielkie wyróżnienie.

ułomności i odzierające ludzi z godności dla uzyskania doraźne-
go spektakularnego efektu, choćby zostały sygnowane bardzo 
znanymi nazwiskami (np. ostatni projekt Bruce’a Gildena).

Fotografia sprawiła, że poznałam wiele wspaniałych, twórczych 
i inspirujących osób, z którymi mam zaszczyt się przyjaźnić i od 
nich uczyć.

Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z Pokochajfotogra-
fie.pl ?

Serdeczne i bardzo naturalne powitanie pierwszego dnia na Lo-
fotach, gdzie jechałam nie wiedząc, czego się spodziewać i nie 
mając pojęcia o fotografii krajobrazu wcale, a o reszcie fotogra-
fii – mgliste. Ogromne wrażenie zrobił na mnie fakt, że pomimo 
bardzo sympatycznej atmosfery, wyjazd nie okazał się wyłącznie 
imprezą towarzyską, ale w całości poświęcony był ciężkiej pracy. 
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galeria marzeń

PIOTR KORALEWSKI

Kiedy właściwie zacząłeś fotografować?

Moja przygoda z  fotografią trwa już ponad 40 lat. Już w cza-
sie liceum, ku utrapieniu domowników, zajmowałem na całą 
noc łazienkę, organizując tam prowizoryczną ciemnię, gdzie 
powstawały magiczne obrazy, oczywiście monochromatyczne. 
Pierwszy mój aparat to FED II, daleki krewny legendarnej leiki, 
do której wielki sentyment pozostał we mnie do dziś. Tamte lata 
analogowej fotografii zostały w mojej głowie i obecnie, w cza-
sach cyfrowych, czasami pomagają, a niekiedy są obciążeniem, 
albo raczej ograniczają kompletną swobodę. Kiedyś udane zdję-
cie to było zdjęcie ostre i prawidłowo eksponowane, dzisiaj już 
się o tym nie myśli. Liczy się kadr i koncept.
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Jak to wpływa na prowadzenie galerii?

Dzisiaj fotografia sprzedaje się bardzo trudno. Są oczywiście 
nieliczne wyjątki, ale one tylko potwierdzają regułę. Mimo to 
prowadzenie galerii daje mi dużo przyjemności. Mogę poroz-
mawiać z wielkimi mistrzami lub czasem wypromować zupełnie 
nieznanego, a bardzo wartościowego artystę. Spędzamy miłe 
chwile na rozmowach o fotografii i nie tylko. Ta pasja łączy ludzi 
z bardzo różnych światów, a galeria to taki tygiel, gdzie mieszają 
się różne szkoły, temperamenty i rozmaite podejścia do sztuki. 
Przy okazji zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony galerii 
www.trzecieoko.com.

A jakich masz ulubionych fotografów?

Moi mistrzowie to Sarah Moon, Todd Hido, Paolo Roversi, któ-
rych uwielbiam za przetworzenia obrazu, Williama Egglestona 
za kompozycje i kolory, oraz Masao Yamamoto, którego formę 
sztuki uważam za absolutnie doskonałą. Mam też ulubionych 
nauczycieli, takich jak Maciek Nabrdalik czy Ernesto Bazan.

Jak się rozwijała Twoja fotografia przez lata?

Miałem w swoim życiu lata przerwy od fotografii, głównie w cza-
sie studiów lub też intensywnej pracy zawodowej. Także dzisiaj 
fotografuję głównie na wakacjach, w trakcie wyjazdów i plene-
rów. Wiele lat temu pomyślałem po raz pierwszy o założeniu ga-
lerii fotografii. I w końcu po długim czasie mogłem to marzenie 
zrealizować. Galeria Trzecie Oko w tym roku w kwietniu (2018) 
skończyła 6 lat. Ale zanim do tego doszło, przez wiele lat oglą-
dałem albumy fotograficzne, których sporo mam we własnej 
kolekcji. Zbierałem też stare aparaty fotograficzne, stare gazety 
fotograficzne, fotografie i inne fotograficzne pamiątki. Aż pew-
nego dnia nadeszła era cyfrowa. W pewnym sensie wszystko 
rozpoczęło się od nowa. Na naszych oczach narodziły się nowe 
narzędzia rejestrowania obrazu – mam tu na myśli nie tylko 
klasyczne aparaty, ale przede wszystkim te w  telefonach ko-
mórkowych. Łatwość uzyskiwania i masowa produkcja obrazów 
spowodowały dewaluację tego środka wyrazu artystycznego.
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W jakiej fotografii czujesz się najlepiej?

Moja fotografia ewoluuje. Obecnie najbardziej interesuje mnie 
pejzaż. Nie jestem zwolennikiem realistycznego przekazu. Ob-
raz jest dużo ciekawszy po poddaniu go filtracji przez wrażliwość 
i odpowiednie narzędzia twórcy. Ciągle uczę się przetwarzania 
obrazu i próbuję odnaleźć złoty środek, czyli taki sposób po-
kazania świata, który nie jest dla odbiorcy do końca oczywisty. 
Uważam, że tylko w taki sposób obraz może zaintrygować od-
biorcę, a przez to zostać z nim na dłużej.

Masz jakieś dobre rady dla miłośników fotografii?

Wszystkim fotografującym polecam trzy rzeczy: aparaty leica 
– z którymi związana jest cała historia fotografii (nawiasem mó-
wiąc, do kupienia w Galerii Trzecie Oko), Magazyn PokochajFoto-
grafie.pl (w przeciwieństwie do leiki – bezpłatny) oraz cudowne 
plenery fotograficzne organizowane przez Pokochaj Fotografię 

– kto już był, ten wie, o co chodzi, a pozostałym serdecznie re-
komenduję.
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wrażliwsza na świat i ludzi  

dzięki fotografii

ADRIANNA MERCEDES LIPIEC-LENC

Które swoje pierwsze zdjęcia najlepiej pamiętasz?

Słysząc to pytanie, od razu mam przed oczyma zdjęcie z Nowe-
go Jorku przedstawiające pewien kosz na śmieci. Zdecydowa-
nie jest to fotografia, która w sposób symboliczny przedstawia 
przełomowy moment w moim życiu z aparatem. Potem jest 
długo, długo nic…

Jakie były Twoje początki?

Zaczęłam jako kilkuletnie dziecko, w czasach komuny mój tato 
dorwał nie wiadomo skąd aparat Kodaka, tak zwaną małpkę, 
z pełną automatyką. Wówczas zaczęłam pstrykać jak szalona. 
Była to dla mnie świetna zabawa; żadnych zasad, wskazówek, 
po prostu wolność… Nigdy nie otrzymałam tzw. formalnego wy-
kształcenia w tej dziedzinie i przez wiele lat nikt nie zauważył, 
jak bardzo to pstrykanie mnie kręci. Jedyną osobą, która coś 
dostrzegła, był pracownik zakładu fotograficznego w Świnouj-
ściu, który wywoływał nasze zdjęcia z wakacji. Miałam wtedy 
10, może 11 lat i pamiętam, że powiedział on mojej mamie, że 
robi niesamowite zdjęcia. Kiedy mama odrzekła, że to ja byłam 
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Jakie fotografie robisz? Do czego Ci najbliżej?

To trudne pytanie. Wszystko zależy od dnia, pory roku, nastroju, 
miejsca i otoczenia. Kiedyś miałam taki pomysł, żeby się określić, 
zdecydować na coś, ale kosztowało mnie to sporo nerwów i wy-
lałam jezioro łez (śmiech). W końcu – dzięki pomocy wielu osób – 
dotarłam do punktu, gdzie fotografuję to, co trafia w moje serce, 
co przyspiesza jego rytm.

 Czego się nauczyłaś przez ostatnie kilka lat?

Nauczyłam się, że nie ma jednej drogi, że zawsze trzeba być 
w zgodzie ze sobą, ale czasami warto iść na kompromis. Cenne 
dla mnie jest, tak powszechne dzisiaj, opuszczanie strefy wła-
snego komfortu. Robię to jednak po to, aby zobaczyć, czy poza 
moją „bańką” jest coś ciekawego, dobrego dla mnie, rozwijają-
cego, dającego mi radość i spełnienie. Jeśli to mnie męczy, robię 
krok w tył i szukam innej drogi.

ich autorką, pan był bardzo zdziwiony. Myślę sobie, że z jednej 
strony szkoda, a z drugiej może to dobrze, że rodzice nie pchali 
mnie wówczas w tym kierunku. Potem aparat odłożyłam gdzieś 
na półkę i zajęłam się innymi pasjami. Do fotografii wróciłam na 
chwilę pod koniec studiów, a na zawsze – tuż przed 30 rocznicą 
urodzin.

Co robisz, żeby się rozwijać w fotografii?

Najchętniej wyjeżdżam z  Pokochajami, wtedy jestem prawie 
w stu procentach skupiona na fotografowaniu. Inspirują mnie 
inni ludzie, ich podejście do świata, poglądy na różne tematy, 
niekoniecznie te fotograficzne. Najważniejszy jest moim zda-
niem rozwój swojej świadomości i percepcji. Poznawanie no-
wych ludzi, sytuacji i  nowych obszarów życia daje mi chyba 
najwięcej. Lubię rozmawiać z ludźmi o ich spojrzeniu na świat 
i życie; mam poczucie, że poszerza to nie tylko moje horyzonty, 
ale również rozwija mnie jako fotografa.
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świat i ludzi; z pewnością jestem bardziej uważna na to, co tu 
i teraz. Stała się ona moją formą medytacji, a momentami nawet 
terapii, kiedy miałam trudne momenty w życiu. Jednak najważ-
niejsi są ludzie dzięki niej spotkani, oni ciągle w  jakiś sposób 
zmieniają moje życie na lepsze.

Od pewnego czasu aparat masz zawsze przy sobie… Dlacze-
go odłożyłaś prawie cały sprzęt na półkę?

Odłożyłam sprzęt dosłownie do szafy, bo Michał Mrozek mi 
kazał. Serio. Pewnego dnia w  trakcie warsztatów zapropono-
wał, że przechowa mi aparat w szafie, a  ja mam iść w miasto 
tylko z iPhone’m, bo przecież głównie telefonem robiłam zdję-
cia. Trochę byłam onieśmielona, może nawet wystraszona tym 
szalonym pomysłem, bo jak to tak? Przecież wszyscy „poważni” 
fotografowie mają sprzęt z wizjerem, a nie jakiś telefon. Ale, jak 
już mówiłam, czasami robię coś na przekór, żeby zobaczyć, jak 
to będzie. Z drugiej strony byłam podekscytowana tym pomy-
słem i ruszyłam w miasto w najlepszym możliwym towarzystwie: 
przyjaciół i iPhone’a…

Masz swoich mistrzów, tych, których fotografie oglądasz, 
podziwiasz. Nieczęsto można spotkać ich na żywo. W jaki 
sposób starasz się docierać do ich prac, do ich słów, do ich 
wskazówek?

Jeśli ktoś jest dla mnie mistrzem w danej dziedzinie, za wszel-
ką cenę staram się z nim spotkać, porozmawiać, spędzić z nim 
trochę czasu, dowiedzieć się, co mu w duszy gra. W dzisiejszych 
czasach jest to stosunkowo łatwe. Jeśli z jakiegoś powodu nie 
można spotkać się na żywo, to – choć zazwyczaj mi się udaje 

– buszuję w internecie, śledzę media społecznościowe, szukam 
artykułów, wywiadów… między innymi w Magazynie Pokochaj-
Fotografie.pl.

Czy fotografia zmieniła coś w Twoim życiu, patrząc tak ca-
łościowo?

Zmieniła bardzo wiele. Przede wszystkim dzięki niej poznałam 
wiele niesamowitych osób, poszerzyła ona moje grono przyja-
ciół. Czuję, że dzięki fotografii stałam się osobą wrażliwszą na 
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do świata z telefonu. Raz na jakiś czas myślę, że fajnie byłoby 
mieć jakiś mały lekki sprzęt z wizjerem. A potem przypominam 
sobie te karty, ładowarki, baterie, dodatkowy ciężar w torebce… 
i szybko mi przechodzi. Kiedyś ktoś mi powiedział, że najlepszy 
aparat to ten, który mam przy sobie i absolutnie się z tym zga-
dzam.

Nie masz wrażenia, że niektórzy nie traktują poważnie fo-
tografowania telefonem? Jak sobie z tym radzisz?

Oczywiście, że niektórzy nie traktują tego serio i ja to doskonale 
rozumiem, bo jak mówiłam wcześniej, sama nie zawsze traktuję 
to serio… Zazwyczaj kiedy mówię, że wszystkie zdjęcia na mo-
jej stronie i większość w mediach społecznościowych to dzieła 
z iPhone’a, kończą się żarty i zaczyna się miłe uznanie.

Miewasz czasem dzień bez fotografowania?

Bez fotografowania zdarza mi się sporo dni, ale bez „pstrykania” 
jest ich bardzo mało.

Co się zmieniło?

To był strzał w  dziesiątkę, a  może nawet w  setkę! Zmieniło 
się wszystko! Poczułam absolutną wolność i  radość! Zniknę-
ły wszystkie ograniczenia, zasady, granice… Wróciła wolność 
z dzieciństwa. Popłynęłam za głosem swojego serca i zaczęłam 
fotografować tylko to, co sprawiało mi radość, bo przecież z te-
lefonem to nie fotografowanie na serio, tylko zabawa! Dało mi to 
bardzo dużo przyjemności i lekkości, także tej dosłownej… Bar-
dzo szybko doszłam do tego, że fotografować telefonem można 
też na serio, że to wciąż fotografowanie przez duże „F” i tylko 
ode mnie zależy, jaki będzie rezultat.

Ale mówiłaś też, że czasem tęsknisz za patrzeniem przez 
wizjer aparatu…

Rzeczywiście, czasami za tym tęsknię, dlatego mój poczciwy Ca-
non wciąż jest ze mną. Z tego powodu niektóre zdjęcia, głównie 
zaplanowane sesje, robię Canonem. Ale coraz częściej jest to 
duet Canonowo – iPhonowy, a ja coraz bardziej przenoszę się 
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Czy robiąc zdjęcia wiesz od razu, które z nich trafi do Two-
jego sklepu?

Często jest tak, że robię zdjęcie, a potem ono sobie leży w tele-
fonie i dojrzewa. Po jakimś czasie dopiero znajduje swoje miej-
sce, w „szufladzie”, na plakacie, odbitce do prywatnego archi-
wum albo w mediach społecznościowych. Czasami bywa tak, 
że ktoś zobaczy zdjęcie na moim profilu i zamawia taką odbitkę, 
którą chciałby mieć u siebie.

A czyje fotografie sama kupujesz?

Właściwie nie kupuję, trochę z powodów finansowych, trochę 
dlatego, że ciągle się przemieszczam. Moje miejsce na ziemi się 
zmienia i mam problem z przestrzenią bagażową w samocho-
dzie przy kolejnych przeprowadzkach… Najczęściej kupuję albu-
my. Wielką przyjemność sprawił mi ostatni prezent urodzinowy 
od grupy znajomych, mianowicie dostałam voucher na zakup 
pracy fotografa, którego bardzo lubię.

Od niedawna (no właśnie, od kiedy?) sprzedajesz swoje 
zdjęcia, m.in. w formie plakatów, przez swój sklep online. 
Opowiedz o tym doświadczeniu.

O ile dobrze pamiętam, sklep internetowy pod adresem merce-
des-lenc.com otworzyłam pod koniec lutego, to już prawie rok… 
To doświadczenie bardzo ciekawe i kształcące w wielu dziedzi-
nach. Myślałam, jak większość osób, które nie znają tematu 
sprzedaży w internecie, że samodzielne budowanie sklepu na 
jednej z popularnych platform to najtrudniejszy etap… Nic bar-
dziej mylnego – to początek góry lodowej, na którą musiałam 
wejść bez raków i czekanów. Szybko w praktyce sprawdziłam 
zasadę, że energia podąża za uwagą – jeśli poświęcasz uwagę 
sklepowi, generujesz w nim ruch. Dowiedziałam się, że koszty 
prowadzenia sklepu online wcale nie są tak niskie i że potrzebna 
jest do tego wiedza z wielu obszarów lub pieniądze, aby móc za-
płacić specjalistom. Mozolne działania promocyjne to komplet-
nie nie moja bajka, podobnie jak systematyczne pozyskiwanie 
obserwatorów w sieci. Wymyślenie strategii – proszę bardzo! 
Ale jej wdrożenie – niekoniecznie….

PokochajFotografie.pl • numer 27 | 2019 113



niezła gimnastyka dla umysłu, gdy z setek zdjęć wybrać trzeba 
na przykład 30, pozostawiając wszystkie najlepsze i zarazem 
najważniejsze. Bardzo rozwijający proces, szczególnie kiedy jest 
możliwość konsultowania go na bieżąco z innymi życzliwymi, ale 
i krytycznymi ludźmi, a ja miałam to szczęście.

Które swoje zdjęcie lub zdjęcia lubisz najbardziej?

Lubię te zdjęcia, które przenoszą mnie w czasie do miejsc i emo-
cji, które są dla mnie ważne. Nie zawsze są to fotografie najwyż-
szych lotów, ale dla mnie są jak emocjonalna rakieta, w sekundę 
wystrzeliwują mnie w inny wymiar.

A jakie masz fotograficzne plany na najbliższą przyszłość?

Niedawno przeprowadziłam się do Warszawy i  zanim mi się 
„opatrzy”, bardzo chciałabym zrobić serię zdjęć nieoczywistej 
stolicy. Rozpoczęłam również projekt „Zwierzak i jego Człowiek” 
– nazwa mówi chyba sama za siebie, jest on mocno związany 

Z nowojorskich podróży wybrałaś najpiękniejsze kadry 
i wydrukowałaś w formie albumu. Przygotowanie takiej 
publikacji, wybór zdjęć, ich kolejność, to wszystko składa 
się na bardzo ciekawy, rozwijający fotografa proces.

To prawda, to niesamowite, że z bardzo przyjemnych spacerów 
w doskonałym towarzystwie może powstać coś tak namacal-
nego. Jest to droga pełna zakrętów, trzeba podjąć wiele decyzji. 
I kiedy już myślisz: „mam to”, oznacza to mniej więcej tyle, że 
jeszcze wiele razy zmienisz koncepcję. Na szczęście finalnie zro-
biłam to i jestem zadowolona z efektu. Niestety zabrakło pary 
do sfinalizowania projektu, miała być wystawa, sygnowane od-
bitki… Ale może jeszcze przyjdzie czas na wielki finał.

Komu i kiedy polecasz taki proces?

Polecam absolutnie każdemu; jest to niesamowita sentymen-
talna podróż do miejsc, w których się było, ale także do siebie 
z  tamtych dni. Wiele refleksji i miłych wspomnień, a do tego 
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było stanąć na głowie i jechać? Dzisiaj pewnie tak bym zrobiła, 
wtedy po raz drugi podziękowałam, a nasze pierwsze spotkanie 
miało miejsce rok lub dwa lata później na lotnisku, tuż przed 
wylotem na warsztaty do Irlandii.

Czy jakiś numer magazynu PF zapadł Ci szczególnie w pa-
mięć i dlaczego?

Pamięć nie jest moją najmocniejszą stroną… Należę do tych, 
którzy mogą książkę czytać kilka razy, a na temat wielu filmów 
mogę powiedzieć, że bardzo dobry, ale na pytanie o czym jest, 
nie mam pojęcia, co odpowiedzieć albo pojęcie mam mgliste… 
Ale po lekkim odświeżeniu wydaje mi się, że numer 13. Szczegól-
nie zapadły mi w pamięci fotografie Zofii Rydet – niesamowite 
prace.

z moją drugą miłością, czyli osteopatią zwierzęcą, którą studiuję. 
Fotografia i osteopatia mają więcej wspólnego, niż można by na 
pierwszy rzut oka sądzić. Świat zwierząt jest mi coraz bliższy 
i coraz bardziej czuję, że to zwierzaki mają nas, a nie na odwrót.

Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z Pokochajfotogra-
fie.pl ?

Prenumerowałam już magazyn i zapisana byłam na newsletter, 
gdy dostałam informację o warsztatach w Stambule. Zapisa-
łam się na listę rezerwową i pewnego dnia zadzwonił do mnie 
Michał mówiąc, że ma świetną wiadomość i jest dla mnie miej-
sce. Niestety w międzyczasie zmieniły mi się plany i nie mogłam 
pojechać, więc podziękowałam za telefon… Godzinę lub dwie 
później znowu zadzwonił Michał i powiedział, że ma świetną 
wiadomość i  jest dla mnie miejsce… Może to był znak; trzeba 
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fotografia to moja wolność

MAŁGORZATA LISIAK

Pamiętasz swoje pierwsze zdjęcia?

Pierwsze były slajdy z podróży, a potem czarno-białe relacje 
z pierwszych dni macierzyństwa. Od tego się zaczęło, jakieś… 
36 lat temu. Lubię ten zapis moich uczuć i emocji, dzisiaj nadal 
wzbudzają one we mnie zachwyt. To zdarzyło się tylko raz.

Czym jest dla Ciebie fotografia?

Fotografia to moja wolność. Nie muszę podporządkowywać się 
żadnym zakazom, przepisom i ograniczeniom, co dla architekta 
jest codziennością. Każde naciśnięcie spustu to wyłącznie moja 
decyzja, moja opowieść.

Gdzie w Twoim napiętym grafiku czas na fotografię?

Niestety, brakuje mi czasu na codzienne sięganie po aparat. Wi-
dząc coś ciekawego, często sięgamy po smartfona, ale to nie 
jest moja bajka. Czarna skrzynka i wizjer to moje okno na świat.
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z muzyką, która nierozerwalnie towarzyszy przygotowywanym 
przeze mnie prezentacjom. Przy wyborze kieruję się raczej in-
tuicją, po prostu szukam czegoś, co uzupełni mój przekaz. Szu-
kam do skutku, aż znajdę.

A w jakiej formie najczęściej oglądasz fotografie innych?

Z pewnością albumy. Lubię dotykać zdjęć, wracać do pierwsze-
go, porównywać…

Masz swój ulubiony album?

Moim ulubionym albumem jest Istanbul – City Of A Hundred 
Names Alexa Webba. Może dlatego, że łączy się z nim wiele 
wątków: warsztaty w Stambule z Pokochaj Fotografię, osobiste 
niepowtarzalne wrażenia z tej podróży i czytane w tym czasie 
książki Orhana Pamuka. Przekroczyłam tam próg magii i we-
szłam do świata romantycznego, pełnego kolorów i odbić.

Która podróż zrobiła na Tobie największe wrażenie?

Korea Północna, Bajkał, Spitsbergen, Jemen… A może ostatnia po-
dróż w północnoaustralijski „outback”? Nie wiem, ale jedno jest 
pewne: zawsze najważniejsi są ludzie i to głównie dzięki nim po-
dróżowanie i fotografia stały się dla mnie czymś ważnym. To jak 
pytanie o sens życia, naturę miłości i przyczynę zła na świecie. 
To szukanie uniwersalnych wartości i dotykanie choćby na chwilę 
innego życia, którego mogę być świadkiem i które pragnę utrwalić 
na fotografii.

Utrwalasz, a potem przygotowujesz prezentacje zdjęciowe 
z każdej podróży. Jak je budujesz? Jak dobierasz muzykę?

Każda podróż ma swój niepowtarzalny charakter i klimat. Chro-
nologia wydarzeń nie ma tu znaczenia. Prezentacje z podróży 
to dla mnie przede wszystkim zapis atmosfery miejsca, zapa-
chu straganów, zgiełku ulic i odmiennych zwyczajów mieszkań-
ców. Wspomnienia tych miejsc najbardziej jednak kojarzą mi się 
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Była to wystawa pt. Z Albumu Zachwytów i rzeczywiście była 
pewnego rodzaju portfolio z moich kilku ostatnich lat podróży. 
Była to opowieść, która – jak mogłam się potem przekonać – 
wzbudziła w odwiedzających zainteresowanie i dyskusje, rodziła 
liczne pytania. To bardzo miłe uczucie, wielka radość, że to, co 
robię, nie tylko mnie porusza, że moja pasja ma sens.

 A które swoje zdjęcie lubisz najbardziej?

Nie mam swoich faworytów, moje preferencje często ulegają 
zmianom i czasem w starych ”nieudanych” zdjęciach odnajduję 
coś intrygującego, na co wcześniej nie zwróciłam uwagi.

Planujesz kolejne wystawy?

Dalej mam oczywiście apetyt na fotografię i gromadzę materiał… 
Chciałabym teraz pokazać coś nowego, innego, zaskoczyć samą 
siebie. Przy odrobinie wolnego czasu od pracy i podróży, kto 
wie…

Jaką książkę masz teraz przy łóżku?

Sapiens – Od zwierząt do bogów Harariego. Fascynująca inte-
lektualna podróż przez ostatnie kilkadziesiąt tysięcy lat, uka-
zująca powstawanie najbardziej drapieżnego i bezwzględnego 
gatunku zwierzęcia, jakim jest homo sapiens.

Co zmieniło się w Twojej fotografii przez ostatnie 10 lat?

8 lat temu byłam na pierwszej fotoekspedycji w Wietnamie. To 
był moment, kiedy odkryłam, że fotografia staje się dla mnie 
czymś ważnym. To źródło wiedzy, zapis naszych czasów, ale 
także zapis naszego, jakże przecież zmiennego, odbierania rze-
czywistości. I można, a nawet trzeba, dzielić się tym wszystkim 
z innymi, wymieniać doświadczenia.

Twoja pierwsza wystawa, dwukrotnie prezentowana na 
Śląsku, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Piękne ko-
lorowe kadry, wyjątkowe emocje z  tak wielu miejsc na 
świecie…
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Jakie masz pierwsze wspomnienie z Pokochajfotografie.pl ?

To warsztaty w Irlandii. Lubię wyzwania i choć najmniej fascynuje 
mnie fotografia krajobrazu, pojechałam fotografować irlandzkie 
klify ze statywem, na długich czasach. Było to dla mnie trudnym 
doświadczeniem i do dziś wspominam swoje zmagania z filtra-
mi, złą pogodą… To była nauka cierpliwości.

Potem było już zgodnie z moimi upodobaniami: Nepal, Izrael, 
światy kolorowych ludzi i zdarzeń, a wszystko to okraszone pro-
fesjonalizmem organizatorów: Lili i Michała, ludzi totalnie za-
kręconych fotografią. Z zaciekawieniem oglądam też wszystkie 
wydania magazynu. To fascynujące, jak oryginalność ludzi i ich 
pasja pozwala nam dokonywać ciągłych artystycznych odkryć 
w fotografii.

A jakie podróże przed Tobą, w sferze marzeń?

Życie jest ciągłą podróżą w  nieznane i  chciałabym spotkać 
i utrwalić w kadrze tych ludzi, których jeszcze nie spotkałam, 
gdziekolwiek są, tuż obok mnie lub na końcu świata…
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trzeba poddać się biegowi zdarzeń

ROBERT MUSIAŁ

Od kiedy fotografujesz?

Od 2010 roku. Tego pamiętnego roku (Smoleńsk oraz wybuch 
wulkanu na Islandii) uczestniczyłem w trekingu dookoła Anna-
purny. Tam zostałem poproszony o uwiecznienie najpiękniej-
szych chwil, a po powrocie kupiłem pierwszy aparat SONY Al-
pha 550.

Pamiętasz swoje pierwsze zdjęcia? Jakie one były?

Nie pamiętam zdjęć, które mogły powstać podczas tej pierw-
szej wyprawy, jeszcze nie fotograficznej. Jednak wystarczająco 
rozbudziło to moją fascynację fotografią. Jeszcze w tym samym 
roku powróciłem do Nepalu, wyposażony w odpowiedni sprzęt, 
towarzysząc skromnej wyprawie kilku fascynatów fotografii, na 
czele których stanął Marek Arcimowicz. Wyprawa trwała trzy 
tygodnie i owocowała w większe i mniejsze przygody. Pamiętam, 
że zrobiłem około 5 000 zdjęć, w formacie jpg … Pośród nich 
znalazły się zdjęcia, pod których wrażeniem jestem po dzień 
dzisiejszy.

PokochajFotografie.pl • numer 27 | 2019 137



W jakiej fotografii czujesz się najlepiej i dlaczego?

Miałem okazję doświadczać zarówno fotografii pejzażowej, jak 
i  fotografii dokumentującej życie człowieka w otaczającym go 
środowisku. O ile fotografia pejzażowa z jej wszystkimi aspekta-
mi relacji z otaczającym nas środowiskiem jest na pierwszy rzut 
oka bardzo efektowna (pamiętam Lofoty, Islandię i uwiecznianie 
zorzy), to jednak fotografia „łapiąca” człowieka w chwilach, które 
już nigdy się prawdopodobnie nie powtórzą, jest tym, co mnie 
pociąga.

Które swoje zdjęcia lubisz najbardziej?

Te peruwiańskie. Mam do nich szczególny sentyment, ponieważ 
powstawały w okolicznościach, które interesujące były nie tylko 
z  fotograficznego punktu widzenia, w środowisku tak bardzo 

Co się zmieniło przez te ostatnie 8 lat?

Zmieniło się bardzo wiele. Po drodze byłem słuchaczem po-
maturalnych studiów fotograficznych w  Warszawskiej Szkole 
Fotografii, gdzie zdobyłem podstawową wiedzę o  fotografii, 
o technikach fotograficznych, które głównie koncentrowały się 
na tzw. fotografii studyjnej. Po pierwszym roku, dalszą naukę 
pobierałem pod okiem Tomasza Tomaszewskiego na wykładach 
Akademii Fotografii. Osobowość Tomasza jest pewnego rodzaju 
magnesem dla ciekawych zdarzeń, ale głównie ludzi. Mam na 
myśli zarówno uczestników Akademii, jak i profesjonalistów ze 
świata fotografii. Ten czas uważam za najbardziej dynamiczny, 
wzbogacony o wiele ciekawych dyskusji, warsztatów w Polsce 
i za granicą. Tak poznałem aktualnego mojego mentora – Erne-
sto Bazana.
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Co jest najważniejsze w pracy nad konkretnym projektem? 
Jakie przeszkody musiałeś pokonać? Jakie kroki podejmo-
wałeś?

Moim zdaniem przy posiadanym aktualnie doświadczeniu, do-
brze jest mieć bardzo wstępną wizję zagadnienia, którym się 
chcemy zająć, która jednak nie może narzucać sztywnych ram 
postępowania. Dodatkowo, powinniśmy zarezerwować sobie 
nieograniczoną ilość czasu. Aby praca fotograficzna była bar-
dzo wiarygodna, trzeba poddać się biegowi zdarzeń, za którymi 
trzeba podążać. Bardzo ważna jest też umiejętność „gubienia 
się” i odnajdywania, dając sobie w ten sposób szanse zbadania 
interesującej nas kwestii czy miejsca wielopłaszczyznowo. Istot-
nym jest, aby jednak realizacja samego projektu w trakcie jego 
powstawania nie przysłoniła nam faktu, iż naprzeciw nas stoi 
człowiek, który danego dnia ma swoje potrzeby czy zaintereso-
wania. Zdarzało się wiele razy, iż wracałem z tzw. dni zdjęcio-
wych bez żadnego zdjęcia.

odmiennym od tego, w jakim funkcjonuję na co dzień. I łączy 
się z nimi obcowanie z Ernesto Bazanem podczas pierwszych 
warsztatów, a następnie przy kolejnych edycjach końcowego 
materiału.

Opowiedz coś więcej o swoim peruwiańskim projekcie.

„Pevas – terra de Amor” przedstawia życie małej społeczno-
ści Indian w miejscu zwanym Pevas (Peru, nad Amazonką, tuż 
przed granicą z Kolumbią i Ekwadorem). Po raz pierwszy po-
jawiłem się tam na miejscu w towarzystwie Bazana w ramach 
warsztatów fotograficznych w 2015 roku. Osobowość mistrza, 
ale i środowisko Indian Bora, na tyle mnie urzekło, że wracałem 
do tego miejsca jeszcze kilka razy w ciągu dwóch lat. Jednakże, 
aby nie być pod zbyt dużym wpływem mistrza, kolejne wypra-
wy odbywałem z brazylijskim fotografem Leo, którego pozna-
łem właśnie podczas warsztatów. Fascynowała nas ta niewielka 
społeczność, zarówno pod względem kulturowym, jak i relacji 
międzyludzkich.
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Sport, który uprawiasz, wymaga systematyczności, cią-
głych ćwiczeń. Fotografia odchodzi na dalszy plan, czy pa-
miętasz o tym, że też trzeba popracować, żeby się rozwijać?

Tak uważam. Fotografia to jest moment uchwycony okiem fo-
tografa. To też jest mięsień, nad którym trzeba pracować, jak 
nad każdą dwójką czy czwórką. Bym nie zatracił się w triatlonie 
pozostawiając fotografię z boku, narodził się mój nowy projekt 

– „Triathlonista”. Obcując z triathlonistami podczas wspólnych 
zmagań na imprezach sportowych, ale również podczas trenin-
gów, na spotkaniach klubowych klubu TriWawa, mam możliwość 
przebywania i dokumentowania okoliczności obcych dla ludzi 
nie mających nic wspólnego z  tą dyscypliną sportową. Mam 
wrażenie, że poprzez fakt bycia częścią tej społeczności, udaje 
mi się być „niewidzialnym”. To ważne dla końcowego efektu.

Zaliczasz kolejne maratony, triatlonowe zawody, walczysz 
o jak najlepsze rezultaty. A co jest dla Ciebie wymarzonym 
trofeum w fotografii?

To prawda. Obecnie, tj. od maja 2017 roku bardzo mocno zaan-
gażowałem się w triathlon. Wszystkie trzy dyscypliny zajmują 
wiele czasu. Były tego już wymierne efekty, tj. na zamknięcie 
sezonu 2018 – pudło w mojej grupie wiekowej. Nie jest to jakieś 
wielkie osiągnięcie, a jednak bezcenne. Ważne były reakcje bli-
skich mi osób, zarówno tych, które mi towarzyszą w tej podróży 
na co dzień, jak i osób przygotowujących mnie do kolejnych 
startów. Okrzyki „Musiał DAWAAAAJ !!!!”, zamiennie łzy i radość, 
były niepowtarzalne . To jest trofeum, które chciałbym osiągnąć 
w fotografii. Chciałbym, aby obecne, ale i przyszłe prace, wywo-
ływały w oglądających je ludziach emocje obce dla nich na co 
dzień. Już to widziałem przy prezentacji kolejnych materiałów 
z Peru. Nie chcę niczego innego.
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Jakie miejsce, która Twoja podróż, zrobiła na Tobie naj-
większe wrażenie?

Byłem pod dużym wrażeniem pokochajowych męskich wypraw 
związanych z fotografią pejzażową. Kamper, przygody, ale i to-
warzyszący mi koledzy, nadawali wyprawie charakter trudny do 
powtórzenia. Na koniec, nieograniczona radość nas wszystkich 
biegających po plaży o północy, po zrobieniu pierwszych klatek 
z zorzą polarną… To pozostanie w mojej głowie na zawsze. Jed-
nak z perspektywy czasu, to Ameryka Południowa zrobiła na 
mnie największe wrażenie.

Ale przed tymi męskimi wyprawami były też i inne. Gdzie 
się zaczęła ta nasza wspólna droga?

To był Bornholm w 2011 roku. Pierwsze wspomnienie to para 
niezwykle życzliwych mi osób [red. – to chyba o nas…], którzy 
poprzez niepowtarzalny stosunek do swojej pracy, ale przede 

Co robisz, żeby się rozwijać się fotograficznie?

Oczywiście oglądam albumy fotograficzne współczesnych nam 
fotografów, tych z wielkich agencji, ale nie tylko. Uczestniczę 
w  konkursach fotograficznych, gdzie ocena prezentowanych 
prac jest w pewnym sensie składową rozwoju. Obserwuję wy-
niki wielkich konkursów, ale także zaglądam na strony dużych 
agencji (Magnum, VII). Jednak sprawą najważniejszą, będącą 
pewnego rodzaju trampoliną, jest uczestnictwo w warsztatach 
prowadzonych przez osobowości ze świata fotografii.

Fotografujesz też na co dzień, czy raczej tylko w podróży, 
kiedy odcinasz się od codziennych spraw?

Nawet triathlon, jak już wcześniej wyjaśniłem, nie pozbawił mnie 
szans fotografowania. Dodatkowo cykliczne okresy roztrenowa-
nia doskonale nadają się na zagospodarowanie w ramach kolej-
nego warsztatu lub wyprawy fotograficznej.
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wszystkim do uczestników wszelkich organizowanych przez 
nich warsztatów, potrafią stworzyć fantastyczną atmosferę.

A jaka wymarzona podróż jeszcze przed Tobą?

Ameryka Łacińska i Południowa. Słyszałem o tak wielu intere-
sujących aspektach życia ludzi pod tą szerokością geograficz-
ną, będącą efektem zdarzeń historycznych, których trudno 
spodziewać się gdzie indziej. Z drugiej strony, będąc w wielu 
rejonach świata z aparatem, nigdzie nie spotkałem tak wielu 
życzliwych mi osób, reagujących na aparat fotograficzny bardzo 
pokojowo.
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najpierw jest fotografia,

a potem słowa

AGNIESZKA PILECKA

Zacznijmy od początku. Gdzie sięgają korzenie Twojej foto-
graficznej pasji?

Artystyczny dom, w którym się wychowałam, zawsze dawał mi 
większą swobodę w codziennym życiu. Wszędzie leżały albumy 
z reprodukcjami, towarzyszył mi zapach farb olejnych, pędzle 
i blejtramy. To był mój świat. Długo byłam „oporna” na pismo; 
nie czytałam, nawet nie chciałam się uczyć czytać. Nie chcę na-
wet się przyznawać, kiedy nastąpiło moje oświecenie pismem, 
a nie było to w pierwszej klasie. Godzinami opowiadałam sobie 
własne historie, inspirując się oglądanymi obrazami. Niejako 
wnikałam w świat pokazany na obrazach. Nie byłam też chyba 
rozumiana przez rówieśników w szkole, czułam się tak, jakbym 
mówiła innym językiem. Na malowanie jednak jestem za szyb-
ka. Potrzebuję natychmiastowego efektu, już, teraz, zaraz. Do 
przerwanego obrazu (bo trochę jednak malowałam) trudno mi 
było wrócić i go dokończyć. Z takimi korzeniami mogłam pójść 
tylko w fotografię.
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Oprócz tego, że fotografujesz, to także piszesz. Czy u Ciebie 
obrazy uzupełniają słowa, czy odwrotnie?

Najpierw jest fotografia, a potem słowa. Choć słowa są ważne, 
jeżeli chcemy coś przekazać, mamy jakiś cel. Każdy patrzy ina-
czej, co innego widzi i wówczas nasz opis ukierunkowuje. Bo gdy 
kobieta uchwycona na zdjęciu płacze, jej rozpaczy nic nie tłu-
maczy. Ale jeśli dodamy, że właśnie straciła męża i w jakich oko-
licznościach, w jakim kraju, to już zaczyna rodzić się opowieść.

Wielką tajemnicą owiane są Twoje „kapowniczki”, pamięt-
niki, w których sporo notujesz i przyklejasz natychmiast 
wywołane zdjęcia. Jakie myśli, emocje zapisujesz?

 Każdy ma swoje ułomności, mam i ja. Dużą niedogodnością jest 
mój brak lokalizacji czegokolwiek w czasie. Obudzona i zapytana 
o bieżącą datę podaję dziwny rok, np. 1789. Nie jestem w stanie 

Czym jest dla Ciebie fotografia?

Przez długi czas fotografia była takim dodatkiem do moje-
go gnania przez życie, szukania swojego miejsca. W zasadzie 
trafiała głównie do szuflady. Niewywołane klisze leżą do dziś 
w moim domu. Zrobione, zapisane, przeżyte. A ja już gnałam 
gdzieś dalej. Bo właśnie czas na Naadam Festival w Ułan Ba-
tor. Bo ktoś szuka chętnych do jazdy konno przez Mongolię. Bo 
znalazłam ciekawy anons w gazecie Koń Polski (dopiero później, 
przez telefon stacjonarny, umawialiśmy się szczegółowo dalej)… 
To były inne czasy. Takie wyjazdy bardziej się przeżywało, były 
trudniejsze i może bardziej cieszyły. Fotografia cyfrowa dała mi 
radość oglądania tego, co robię. Choć też muszę się przyznać, 
że nie zawsze przeglądam wszystko to, co zgrywam z kart. Brak 
czasu mi doskwiera. Jednakże fotografuję bardziej świadomie. 
Szukam magii miejsc, ludzi, światła.
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duperele. Jakieś etykiety, bilety wstępu, papierki po cukierkach, 
albo coś, co było małą przyjemnością danej chwili.

Prowadzisz też bloga, z fotografiami z Twoich podróży…

Jakiś czas temu (raczej dawno) współorganizowałam powstanie 
w Białymstoku Klubu Podróżnika TRAMP. To były czasy, kiedy 
trudno było zorganizować paszport i gdzieś wyjechać. Klubo-
wiczów było sporo, około 200 osób. Zawsze ktoś z nas gdzieś 
jechał, a  gdy wracał – organizowaliśmy spotkanie i  wspólne 
oglądanie slajdów, okraszone opowieściami. Pisaliśmy też rela-
cje z podróży do lokalnej prasy (wszystkie mam nadal w teczce). 
Moje zdjęcia podobały się klubowiczom, poza tym było zadanie, 
cel: po przyjeździe wywołać slajdy i przygotować prezentację. 
To były cudowne czasy, rozmowy, dzielenie się wiedzą. Dzisiaj 
wszystko jest w komputerze. Do dziś spotykam dawnych klubo-
wiczów, część z nich nadal ciągle w drodze. Mój blog, teraz bar-
dziej fotograficzny, jest odpowiedzią na zapytania znajomych, 
którzy domagali się, abym coś pokazała. Najpierw był Facebo-

usytuować niczego w czasie, nawet daty urodzenia moich dzieci 
zawsze pokręcę. Czasem powoduje to śmieszne sytuacje, choć 
bywa też nieprzyjemne. Moje dzieci muszą potwierdzać, że nimi 
są, gdy pomylę te daty urodzenia przy podawaniu…

Walcząc z tym, dawno temu, jeszcze na studiach, postanowi-
łam prowadzić dziennik. W zasadzie tak sumiennie zaczęłam to 
robić w Afryce. Kiedy to było? Musiałabym sprawdzić, który to 
rok, ale to było tuż po studiach. W czasie wędrówki od RPA do 
Kenii wszystko było dla mnie dziwne i trudne do zapamiętania: 
imiona napotykanych osób, miejsca, nazwy strumieni, małych 
osad. Albo ilość sępów na drzewie przy drodze. To wszystko 
zapisywałam. Tak zostało do dziś. Kolejne zeszyty są moją pa-
mięcią. Po prostu przestałam się martwić, że muszę to zapamię-
tać. Moje bałaganiarstwo życiowe zatraciło część tych zapisków. 
Teraz już składam w jednym miejscu.

Czasami zapisuję spotkania z osobami, rozmowy, nazwiska, coś, 
co mnie porusza, czasem wkurza. Zbieram i wklejam też różne 
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Mój pierwszy wyjazd na warsztaty z Maćkiem Nabrdalikiem do 
Stambułu to był szok. Inna fotografia, inne jej czytanie i poka-
zywanie. Długo układałam sobie wszystko w głowie. W zasadzie, 
gdybym Was nie spotkała, nie byłoby moich zdjęć. Zatraciłyby się 
w moim niepoukładaniu. Moja szuflada by się wypełniła, a klucz 
do niej gdzieś by zaginął. Każdy wyjazd z Pokochaj Fotografię 
to nowe drzwi. Bo jak postawić na jednej szali Ernesto Bazana 
i Pawła Klareckiego? Gdzie wstawić Tomasza Tomaszewskiego? 
A to dzięki Wam poznałam choć trochę ich filozofii fotograficz-
nej. Mogłam czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. Poznałam tyle 
wspaniałych osób – uczestników warsztatów. To przyjaźnie na 
całe życie. Tych osób już nie można zliczyć na palcach rąk i nóg. 
Nikogo tu nie wymienię, bo za dużo imion, ale wszyscy poznani 
wiedzą, że to o nich!

A jaki rodzaj fotografii jest Ci najbliższy?

Ciągle szukam, wszystkiego jestem ciekawa. Życie jest takie 
krótkie i nie chcę zajmować się ciągle jednym. Kocham przyro-
dę, słońce, ale i deszcz, lód. Teraz fotografuję dla wielkiej przy-

ok. Jednak tam wszystko tak szybko zapada się w studni nie-
skończoności, że moim zdaniem jest chwilowe, ulotne, szybko 
przemija. Dlatego prowadzę stronę, częściowo także po to, aby 
porządkować sobie życiowe wspomnienia.

Kto Cię najbardziej inspiruje?

Wielką inspiracją było dla mnie poznanie prac Julii Cameron. Zro-
zumiałam, że to, co nieostre, to nie znaczy złe. Z jej prac bije nie-
domówienie. Robiła genialne portrety. O każdym z nich można 
snuć wielowymiarową historię. Tego niedomówienia w fotografii 
poszukuję. Patrzysz na zdjęcie i ono cię przyciąga, zatrzymuje 
twoją uwagę. Tego szukam.

Gdzie byłaś fotograficznie 10 lat temu? Co się przez te lata 
zmieniło?

10 lat temu moja fotografia była bardzo opisowa. Może wynikała 
z tego podróżowania i zaspokajania potrzeb ówczesnych cza-
sów. Potem spotkałam Was, Pokochaj Fotografię, Lili i Michała. 
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W jakiej formie najczęściej oglądasz fotografie? Wystawy, 
albumy, internet? Co Cię najbardziej wciąga?

Uwielbiam fotografię wydrukowaną, więc na pierwszym miejscu 
są wystawy, choć są takie ulotne, przemijające. Lubię też zapach 
zdjęć, to dodatkowy plus poznawczy. Potem oczywiście książ-
ki, albumy. Do nich można wracać i wracać. Ciągle odkrywać 
coś dla siebie. Cuba Ernesto Bazana to chyba mój najczęściej 
kartkowany album. I jeszcze Giacomo Brunelli – Eternal Lon-
don. I książka z historią bez słów: Colin Gray In Sickness and in 
Health. Po niej można łatwiej zrozumieć, pogodzić się z odcho-
dzeniem. Nieustannie odchodzi ktoś z najbliższych mi osób, a ja 
mam wyrzuty sumienia, że tak mało czasu byliśmy razem…

Jakie masz fotograficzne plany na najbliższe 10 lat?

Moim marzeniem jest własna książka, chyba po to, by coś pozo-
stawić po sobie, by nie zostać zapomnianą. Książka fotograficz-
na z tekstem. Ciągle jednak mam nowe pomysły na to, o czym 

jemności. Gdy tylko mam wolny czas, ruszam w teren z apara-
tem. Raczej tam, gdzie bezludnie. Trudniej tam fotografować, bo 
w zasadzie nic się nie dzieje. Jest nicość, czasem biała mgła. Naj-
trudniej jest to uchwycić, pokazać, aby niosło jakąś wiadomość. 
Może narażę się wielu osobom mówiąc, że nie przepadam za 
tzw. street photo. Lubię nawiązać kontakt z fotografowaną oso-
bą. Zaciągnąć nić porozumienia, pochylić się nad tym czymś, 
co mnie przyciągnęło do danej osoby i pokazać ją z najlepszej 
strony. Bo sama też chciałabym tak być pokazana.

Z aparatem ruszasz też bardzo często za wschodnią grani-
cę, także jako honorowy gość. Co Cię tam tak przyciąga?

Rosja czy Białoruś to stan duszy. To się albo lubi, albo wręcz 
odwrotnie. Ja słyszę, jak to coś gra mi w duszy. Język rosyjski, 
muzyka, ta zaduma nad ciężkim ludzkim losem. Niedawno do-
wiedziałam się, że moja rodzina, prapradziadkowie mieszkali 
pod Mińskiem. Czy to nie przypadek? Sfotografować ten stan 
to moje marzenie. Ciągle mam na to za mało czasu. Bo to trzeba 
dobrze przeżyć.
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no wędrowałam po Tybecie razem z książką Mistycy i magowie 
Tybetu napisaną przez Francuzkę Alexanrę David-Neel, pierw-
szą białą kobietę Lamę. Niesamowita historia.

A który numer magazynu PF zapadł Ci szczególnie w pa-
mięć?

Strasznie żałuję, że PF nie ukazuję się na papierze. Wtedy bym 
go mogła miętosić, wąchać, być z nim. Nie jestem taka kompu-
terowa. Pamiętam wydrukowane na ścianie okładki magazynów 
u Was w studio, jaki to był cudowny widok, radujący moją duszę. 
Czy mam ulubiony numer? Czekam na kolejny z niecierpliwością, 
denerwuję się, gdy gdzieś wyjeżdżam i mam słabe łącze inter-
netowe, więc muszę czekać na powrót do domu, aby zajrzeć 
do środka. Ale takie jest życie. Poznaję jednak spojrzenie na 
świat nietuzinkowych osób, które Wy wygrzebujecie z tej wielkiej 
masy. Każdy magazyn niesie nowe doznania.

ona będzie i trudno jest mi zatrzymać się, dopiąć rozpoczęty 
materiał do końca. Zaraz zaciekawi mnie coś innego i już za tym 
gnam…

Kiedyś nawet kupiłam sobie konia, aby przywiązać się do miej-
sca. Nic z tego nie wyszło. Kocham moje klacze (bo konie muszą 
być w towarzystwie) nad życie. Mają dobrą opiekę, a ja mam wy-
rzuty sumienia, że nie poświęcam im tyle czasu, na ile zasługują.

Zresztą kto wie, co będzie za 10 lat. Moim marzeniem jest osiąść 
gdzieś na wschodzie i żyć prosto, w zgodzie z naturą.

Jaką książkę masz teraz przy łóżku?

Po fotografii moją drugą pasją są książki, które czytam namięt-
nie, nadrabiając stracony w młodości czas. Czytam praktycznie 
bez przerwy, codziennie. Dużo reportaży, biografie i wszystko, 
co dotyczy natury nas otaczającej. Teraz, będąc na Zanzibarze, 
wróciłam do Ryszarda Kapuścińskiego: Heban i Gdyby cała Afry-
ka były moimi towarzyszami. Lubię takich towarzyszy. Niedaw-
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łączę fotografię 

z poznawaniem świata

ANDRZEJ PILEWSKI

Czym jest dla Ciebie fotografia?

Pewnie jak dla większości osób, które nie mogą poświęcić się jej 
w całości, jest odskocznią od pracy zawodowej, odwróceniem 
myśli od „prozy życia” i nauką patrzenia, a przede wszystkim 
dostrzegania.

Jakie były Twoje fotograficzne początki?

Mój pierwszy kontakt z „prawdziwą fotografią” nastąpił w czasie, 
gdy byłem uczniem szkoły średniej. Ciasne mieszkanie w bloku, 
a w nim mikroskopijna łazienka, goszcząca dość regularnie peł-
ną, fotograficzną, mokrą ciemnię. Pilnowałem, aby domownicy 
nie zapalili z zewnątrz światła w kluczowym momencie. Potem 
aparat zaczął towarzyszyć moim dość częstym podróżom. Pier-
wotnie były to analogowe zapisy obrazów na Velvii, potem już 
pierwsze zdjęcia cyfrowe. Przygoda z fotografią lotniczą rozwi-
nęła mój warsztat i przypomniała mi zasady fotografii. Aż w koń-
cu zacząłem poszukiwać piękna także w innych miejscach – stąd 
fotografia przyrody, krajobrazu i nieśmiałe próby fotografowa-
nia ludzi.
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A który rodzaj fotografii był dla Ciebie na początku, na eta-
pie nauki, najtrudniejszy?

Miałem to szczęście rozpoczynać przygodę z fotografią studyjną 
będąc kompletnym laikiem, zarówno jeśli chodzi o opanowanie 
światła, sprzętu, retusz, jak i współpracę z modelką. Cała przy-
jemność polega na tym, że uczę się tej wciąż dla mnie trudnej 
dziedziny od fantastycznych ludzi.

Fotografujesz podczas różnych wyjazdów, a czy sięgasz po 
aparat także będąc w domu?

Będąc w  Warszawie, chętnie uczestniczę w  organizowanych 
grupowych sesjach czy też warsztatach.

Która z Twoich podróży wywarła na Tobie największe wra-
żenie i dlaczego?

Bez cienia wątpliwości były to pokochajowe Lofoty w  marcu 
2017 roku. Absolutnie nieprawdopodobne, obłędne krajobra-

Twoje świetne fotografie lotnicze czytelnicy PF mieli już 
okazję poznać. Ale robisz też piękne pejzaże, portrety, 
akty… Który rodzaj fotografii jest Ci najbliższy?

Obecnie najchętniej zajmuję się krajobrazem, łącząc fotografię 
z poznawaniem świata. Dla równowagi uwielbiam też atmosferę 
i magię studia fotograficznego. Każda fotografia jest inna, wy-
maga innego podejścia…

Co w takim razie zmienia się w Twoim podejściu, gdy pra-
cujesz z modelką, a jak działasz przy pejzażu?

Rozpoczęcie przygody z  fotografią ludzi było swoistą próbą 
charakteru i wymagało ode mnie przełamania pewnych cha-
rakterologicznych barier. Jak się okazuje, nie taki diabeł, a wła-
ściwie diablice, straszne… Pejzaż z kolei to wyzwanie fizyczne, 
ból wczesnej pobudki, ciężar plecaka, walka z aurą i sprawdzian 
swojej odporności. Najtrudniejsza jest ta mobilizacja. Obie zaś 
dają na koniec tę samą satysfakcję.
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powiednią porą dnia w ciekawym miejscu. Oczywiście w tym 
przypadku mamy ze sobą dodatkowy balast w postaci sprzętu, 
często stanowiący tyle samo bagażu, co cała reszta, a to trzeba 
uwzględnić planując na przykład lot samolotem.

Ruszając na rowerowe wyprawy, także zabierasz aparat?

Ostatnie nasze wyjazdy na dwóch kółkach pokazały, że duży 
aparat, statyw, a przede wszystkim presja czasu, nie bardzo 
się lubią z rowerem. Będąc na Tajwanie w  listopadzie ograni-
czyliśmy się głównie do zdjęć telefonem i filmowania niewielką, 
sportową kamerką.

Co robisz, żeby się rozwijać się fotograficznie?

Staram się cały czas uczyć, mając świadomość, że jestem wciąż 
na początku fotograficznej drogi. Częste uczestnictwo w warsz-
tatach, plenerach, pokazach, a także w spotkaniach z fotografa-
mi pozwala szkolić oko i doskonalić warsztat. Dodatkowo jest to 
możliwość poznawania świetnych ludzi.

zy w kontekście śnieżnej norweskiej zimy. Moje pierwsze ze-
tknięcie z tańczącą zorzą polarną, poczucie całkowitej izolacji 
od świata. Noclegi w  klimatycznych, drewnianych domkach, 
a przede wszystkim fantastyczni ludzie, choć to akurat mamy 
w standardzie jadąc z Pokochaj Fotografię ;)

Bardzo dobrze też wspominam moją pierwszą pokochajową 
przygodę, czyli warsztaty w Toskanii wiosną 2015 roku. Totalny 
odjazd, przez tydzień prawie nie spaliśmy. Świetnie towarzy-
stwo i pierwsze moje zetknięcie z magiczną Toskanią.

W czym te fotograficzne podróże są inne od takiej zwykłej 
turystycznej wycieczki? Jak się do nich przygotowujesz?

Staram się, żeby takich „zwykłych” wycieczek było jak najmniej. 
W przypadku wyjazdów organizowanych na własną rękę, dużo 
czasu poświęcam na dobrym zaplanowaniu trasy, zgraniu środ-
ków transportu, znalezieniu ciekawych noclegów. I sprawia mi 
to ogromną przyjemność. Dodatkowym elementem, gdy je-
dziemy także fotografować, jest zgranie tego wszystkiego z od-
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tat, rozpocząłem bardziej świadomie fotografować i  chętniej 
sięgam po trudniejsze tematy.

Które swoje zdjęcia lubisz najbardziej i dlaczego?

Jest ich kilka i to się oczywiście zmienia. Na dziś jest to zimowa 
fotografia plaży Kvalvika na Lofotach, widziana ze szczytu Ry-
ten. To zdjęcie powstało w warunkach huraganowego wiatru 
i wymagało kilkugodzinnej wspinaczki w rakach, ze względu na 
panujące oblodzenie.

A jakie masz fotograficzne plany na najbliższą przyszłość?

Mam nadzieję, że uda mi się odwiedzić na krótko Nową Zelandię 
i Hongkong w pierwszej połowie 2019 roku, większość decyzji 
podejmuję jednak impulsywnie, więc wiele się jeszcze może wy-
darzyć.

A co oglądasz, czytasz, kogo obserwujesz czy podziwiasz?

W pędzie dzisiejszych czasów obserwacja i czerpanie inspira-
cji zdaje się ograniczać do mediów cyfrowych, choć oczywiście 
staram się też odwiedzać wystawy fotografii. Pilnie obserwuję 
Webba, McCurry’ego, Kordana, Nienartowicza czy Pawła Klarec-
kiego.

Która z książek fotograficznych czy też albumów w Twojej 
biblioteczce jest Ci najbliższa?

„The Iconic Photographs” Steve McCurry’ego. Szczególny sen-
tyment mam także do „Czekając na światło” Davida Notona. Tę 
książkę, z osobistą dedykacją, otrzymałem od Pawła Klareckie-
go podczas warsztatów w Toskanii.

Czego się nauczyłeś przez ostatnie 10 lat?

To trudne pytanie i ciężko mi jest ocenić własny postęp. 10 lat 
w fotografii to cała epoka. Wydaje mi się, że poprawiłem warsz-
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Czy jakiś numer magazynu PF zapadł Ci szczególnie w pa-
mięć i dlaczego?

Odpowiem nieskromnie, ale szczerze: oczywiście to numer 
dwudziesty drugi, w którym pojawiły się moje zdjęcia lotnicze. 
Do dziś jestem w szoku…

Jakie zdjęcie chciałabyś zrobić jutro, pojutrze, w przyszłym 
tygodniu?

Przygotowanie tego materiału natchnęło mnie koncepcyjnie do 
stworzenia ciekawego autoportretu. Może kiedyś…
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nie można fotografować na siłę

IRENA WALANIA

Od kiedy właściwie fotografujesz?

Zawsze mam problem z odpowiedzią, gdy ktoś mnie o to pyta. 
Aparat towarzyszył mi praktycznie od zawsze w moich podró-
żach. Nie było to jednak fotografowanie w pełnym tego słowa 
znaczeniu, raczej proste dokumentowanie podróży. Używałam 
wtedy małego automatycznego aparatu, który nie pozwalał na 
wiele więcej niż „pstryki”.

Okresem przełomowym dla mojej fotografii była pierwsza wy-
prawa do Nepalu w 2012 roku. Nadal używałam małego auto-
matycznego Lumixa do dokumentowania wyprawy. Był to jed-
nak moment, kiedy poczułam, że chcę czegoś więcej niż tylko 
pstryki, którymi nie byłam w stanie w pełni pokazać piękna Hi-
malajów. Zdjęcia, które wtedy przywiozłam, były dla mnie swego 
rodzaju rozczarowaniem. Nie było w nich głębi, nie było czuć 
przestrzeni, czegoś w nich brakowało. Na kolejną wyprawę do 
Peru w 2013 roku zabrałam ze sobą swoją pierwszą lustrzankę 
– Nikona D90. To był dla mnie początek wielkiej przygody trwa-
jącej do dzisiaj.

Od tego momentu moje półki zaczęły zapełniać się książkami 
o  fotografii. Wiedziałam, że muszę się bardzo wiele nauczyć, 
dlatego każdą wolną chwilę poświęcałam na czytanie książek, 
oglądanie tutoriali i oczywiście fotografowanie. Nie był to jednak 
jeszcze czas, w którym nauczyłam się najwięcej. Za taki uważam 
okres po naszych pierwszych wspólnych warsztatach na Lo-
fotach. To był dla mnie prawdziwy przełom! Rok 2016 i kolejne 
po nim następujące to już bardzo świadoma i ukierunkowana 
nauka, którą kontynuuję, kiedy tylko pozwala mi na to czas.
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coraz szybciej pędzącym świecie. Uwielbiam zatrzymywać w ka-
drach piękne miejsca, które odwiedzam. Dzięki temu mogę do 
nich wracać kiedy tylko chcę, kiedy za nimi zatęsknię.

Nie dopisuję do mojej fotografii żadnej szczególnej filozofii. Fo-
tografuję, bo lubię, bo mnie to odpręża, pozwala oczyścić głowę.

Robisz piękne pejzaże, ale też dobrze czujesz się w reporta-
żu, w gęstej akcji. Co sprawia Ci największą przyjemność?

Pejzaże to zdecydowanie moja ulubiona dziedzina fotografii. 
Przede wszystkim dlatego, że w  procesie tworzenia takiego 
zdjęcia odnajduję największą frajdę. Czasami po to, by powstała 
jedna dobra fotografia, potrzebnych jest wiele godzin oczeki-
wania, długich wędrówek, czasem wspinaczki. Już samo to daje 
przyjemność.

Czekanie na to, co przyniesie wschód słońca, ten dreszczyk 
emocji, który zawsze pojawia się, kiedy czekam na światło. Mogę 
godzinami stać i gapić się na otaczające mnie piękno. Nawet 

Fotografujesz podczas różnych wyjazdów, często sięgasz 
po aparat także będąc w domu?

Poza wyjazdami typowo fotograficznymi często fotografuję tak-
że w Krakowie, w którym mieszkam od kilkunastu lat. Lubię spa-
cerować, szczególnie rano, kiedy miasto dopiero budzi się do 
życia. Fotografuję ulice, ale lubię też wstać o piątej, wskoczyć na 
rower i popędzić nad Wisłę na wschód słońca.

W 2014 roku urodził się nasz syn Antek, który w naturalny spo-
sób stał się głównym obiektem moich fotografii. Uwielbiałam 
dokumentować każdy jeden dzień, który razem spędzaliśmy. 
Niestety z wiekiem Antek jest mniej chętny do pozowania, a zro-
bienie mu dobrego zdjęcia graniczy niemalże z cudem. Ale nie 
poddaję się i czasem uda się coś ustrzelić…

Czym jest dla Ciebie fotografia?

Fotografia jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości, sposo-
bem na odpoczynek. Pozwala mi zachować równowagę w tym 
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bów. Wystarczy, że zamiast pięknego słońca, pojawia się wichu-
ra, ciężkie chmury, a fale na piasku wymalują wspaniałe wzory.

Wysyłasz swoje prace na różne konkursy, z powodzeniem 
zresztą. Jakie masz ku temu motywacje?

Konkursy to dla mnie forma zabawy, a zarazem sprawdzenia, 
jak inni widzą moją fotografię. To trochę więcej niż publikacja 
w mediach społecznościowych czy na mojej stronie, bo fotogra-
fia podlega ocenie obcych ludzi. 2017 rok był dla mnie bardzo 
intensywny, jeśli chodzi o ilość konkursów, w których wzięłam 
udział. Posypały się wyróżnienia, co było bardzo miłe, ale nie 
traktuję ich jak wyznacznika czy fotograficznego być albo nie 
być. Raczej zaspokojenie ciekawości.

W tym roku odpuściłam praktycznie wszystkie konkursy. Wzię-
łam udział dosłownie w jednym, na którego wyniki trzeba jesz-
cze poczekać.

jeśli ostatecznie nie będzie z tego świetnego zdjęcia, samo ocze-
kiwanie i próby dają mi ogromną radość i spokój.

Zdarza Ci się wracać w te same miejsca, aby fotografować 
pejzaże. Biegniesz w  konkretny zakątek, bo wiesz, jaki 
kadr chcesz uchwycić. Często wyobrażasz sobie wcześniej, 
co chcesz zrobić, czy też kombinujesz na różne sposoby, bę-
dąc już na miejscu?

Są takie miejsca, które już dobrze znam, które obfotografowa-
łam ja i wiele innych osób, a i tak do nich wracam. Takim miej-
scem są moje ukochane Lofoty. To dzięki Wam je poznałam i się 
w nich zakochałam. ‚Zaraziłam’ też nimi mojego męża.

Mam swoje ulubione zakątki na Lofotach. Miejsca, które oczami 
wyobraźni widzę z pięknym światłem, z ciekawymi warunkami 
pogodowymi. Nie mam jednak w głowie kadrów ułożonych co 
do kamyczka. Staram się skomponować kadr już na miejscu, 
budując go w oparciu o to, co zastanę. Lofoty są tak magiczne, 
że to samo miejsce można pokazać naprawdę na wiele sposo-
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Co robisz, żeby się rozwijać się fotograficznie?

Najważniejsze, czego nauczyłam się w ciągu ostatnich lat, że nie 
można fotografować na siłę. Że są momenty, kiedy weny nie ma 
i nie da się jej tak po prostu wywołać. Czasem lepiej po prostu 
odłożyć aparat i cieszyć się tym, co widzi się dookoła.

Jestem świadoma tego, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć, dla-
tego kiedy tylko mam czas, staram się coś robić w tym kierunku. 
Niestety czasu ostatnio jakoś jakby mniej. Na początku swojej 
fotograficznej drogi pochłaniałam niemal każdą książkę o foto-
grafii, jaka wpadła mi w ręce. Po jakimś czasie okazało się, że 
większość z nich traktuje o fotografii bardzo ogólnie i tylko nie-
liczne perełki zawierają coś więcej niż podstawowe informacje 
o kompozycji, świetle, technice. Przerzuciłam się na oglądanie 
albumów moich ulubionych fotografów, analizowanie poszcze-
gólnych fotografii i  próby zdefiniowania, co konkretnie mnie 
w nich porusza.

Jeśli chodzi o obróbkę, muszę przyznać, że jestem raczej leni-
wa i staram się nie poświęcać jej zbyt dużo czasu. Do tej pory 
wystarczał mi Lightroom i to nauce tego narzędzia poświęciłam 
najwięcej czasu. Oglądałam tutoriale i ćwiczyłam na własnych 
zdjęciach. Dopiero w tym roku sięgnęłam po Photoshopa i bar-
dziej zaawansowane techniki. Nadal się ich uczę, choć muszę 
przyznać, że jest to ta część fotografii, którą lubię najmniej.

Najważniejszą częścią rozwoju jest oczywiście fotografowanie 
samo w sobie. Staram się przynajmniej 2-3 razy w roku wyje-
chać na wyjazdy typowo fotograficzne, gdzie w terenie spędza 
się kilka, czasem nawet kilkanaście godzin. Po każdym takim wy-
jeździe czuję duży postęp. Świetną okazją do nauki są warsztaty 
fotograficzne, szczególnie jeśli w roli instruktora jedzie fotograf, 
który chętnie dzieli się wiedzą i zależy mu na rozwoju kursantów.

Na fotografowanie codziennie niestety nie mam czasu. Na 2019 
rok myślę o projekcie, który by mnie zmotywował do częstszego 
wychodzenia w teren. Zobaczymy, czy uda się go zrealizować.

PokochajFotografie.pl • numer 27 | 2019 213



Co oglądasz, czytasz, kogo obserwujesz czy podziwiasz?

Jest wielu fotografów, których podziwiam. Jednym z nich jest 
niewątpliwie Sebastiao Salgado. Uwielbiam praktycznie wszyst-
ko, co wyszło spod jego rąk. Poczynając od albumu ‚Workers’, 
przez ‚Sahel’, ‚Africa’, ‚Migrations’ na ‚Genesis’ kończąc. Z pol-
skiego podwórka niedoścignionym wzorem jest dla mnie To-
masz Tomaszewski.

Jeśli chodzi o pejzażystów, to obserwuję Daniela Kordana, Maxa 
Rive’a, Timothy’ego Poultona, Elię Locardi’ego. Z szeroko pojęte-
go street’u inspirację czerpię od Alexa Webb’a, uwielbiam Elliot-
ta Erwitt’a, podziwiam Vivian Maier.

Który z albumów w Twojej biblioteczce jest Ci najbliższy 
i dlaczego?

Ze wszystkich albumów, które posiadam najbliższy jest mi ‚Ge-
nesis’ – Sebastiao Salgado. Zakupiłam ten album po obejrze-
niu filmu ‚Sól ziemi’, który poruszył mnie do głębi. Uwielbiam to, 
w jaki sposób Salgado potrafi pokazać piękno otaczającej nas 
przyrody. Bardzo lubię też albumy ‚Paris’ i ‚New York’ Elliott’a Er-
witt’a. Z kolei ‚Suffering the light’ Alex’a Webb’a jest ciągłą inspi-
racją dla moich streetowych prób.

Które swoje zdjęcie lub zdjęcia lubisz najbardziej?

Uwielbiam wracać do swoich zdjęć z Lofotów, kiedy za nimi tę-
sknię, czyli dość często… Mam też ogromny sentyment do zdjęć 
z fotoekspedycji do Nepalu z Wami. Wówczas po raz pierwszy 
udało mi się przełamać mój strach przed fotografowaniem ludzi. 
Cała seria, którą przywiozłam z  tej wyprawy, przypomina mi 
jak ważny jest kontakt z tymi, których się fotografuje, szczery 
uśmiech i zainteresowanie daną osobą. Dużo ważniejszy jest 
sam człowiek i jego historia niż zdjęcie, które powstanie.
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nianych błędów. Samo powiedzenie, że fotografia jest słaba, do 
mnie nie przemawia, ale konkretne podane powody sprawiają, 
że ponownie tego samego błędu nie popełnię.

Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z Pokochajfotogra-
fie.pl ?

Moje pierwsze wspomnienie wiąże się z Waszymi warsztatami 
w  Indiach, a raczej z relacją z nich. Pamiętam, że każdy odci-
nek oglądałam z wypiekami na twarzy. Tak trafiłam do Was na 
stronę i odkryłam magazyn. Ależ to była i ciągle jest kopalnia 
inspiracji! Każdy numer magazynu przynosi strony pełne inspi-
rujących ludzi, pięknych zdjęć, ciekawych wywiadów. Zawsze 
z niecierpliwością czekam na kolejne wydanie.

Potem było oglądanie wszystkich serii TV, które wypuściliście, 
zaczynając od „Okiem mistrza”, przez „3 klatki”, po „Na dnie ple-
caka” czy „Prosto z kąta”. Byliście pierwszymi, którzy dzielili się 
fotograficzną wiedzą i pasją w tak przyjazny i interesujący spo-
sób. A potem zakiełkowała mi w głowie myśl – a może by poje-
chać z nimi na warsztaty? I tak się zaczęło. Resztę historii znasz.

Jeśli chodzi o  jedno konkretne zdjęcie to bardzo lubię to, któ-
re zostało wyróżnione w konkursie Sony World Photography 
Awards, zrobione na krakowskim Rynku. Długo kręciłam się wo-
kół dzieci bawiących się bańkami mydlanymi główkując, jak by 
tu pokazać tę scenę w niebanalny sposób. Kiedy już wymyśliłam, 
jak to zrobić, poczułam dreszczyk świadczący o tym, że udało 
mi się złapać coś wyjątkowego. Lubię takie momenty.

W mojej opinii jesteś bardzo ambitna i podczas warsztatów 
ciężko pracujesz, zadajesz dociekliwe pytania, bardzo się 
angażujesz. Jak to wszystko wpływa na Twój rozwój i na 
rezultaty?

A dziękuję Ci bardzo. Ogólnie w życiu kieruję się przekonaniem, 
że albo angażuję się w coś w 100%, albo wcale. Chyba inaczej 
nie potrafię.

To samo tyczy się warsztatów. Kiedy już mam okazję uczyć się 
od najlepszych, to staram się to maksymalnie wykorzystać. Stąd 
pojawiają się z mojej strony dociekliwe pytania, bo tylko dzięki 
nim mogę w pełni zrozumieć temat. To samo tyczy się popeł-
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Jakie masz fotograficzne plany na najbliższą przyszłość?

W 2019 zamierzam spełnić jedno z moich największych foto-
graficznych marzeń, czyli wyjazd do Patagonii. Mam nadzieję, 
że uda mi się z tej wyprawy przywieźć kilka dobrych klatek. Nie 
planuję jednak nic konkretnego. Dam się ponieść przygodzie.

W połowie roku planujemy ponownie odwiedzić Norwegię, tym 
razem jednak nie Lofoty, a Senję. Myślimy o tym wyjeździe już 
od jakiegoś czasu, mam nadzieję, że uda się go w  tym roku 
zrealizować.

Mam jeszcze jedno fotograficzne marzenie na ten rok, ale wolę 
nie mówić, żeby nie zapeszyć…
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No25
rozstrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

Dziękujemy za wszystkie nadesłane autoportrety. 
Spośród wielu zgłoszonych zdjęć wybraliśmy te trzy, 
które najwyżej ocenili redaktorzy PokochajFotografie.pl

To była ostatnia, 25-ta edycja konkursu na autoportret. 
Przez te 10 lat spłynęły do nas dziesiątki tysięcy 
portretów – tak poznaliśmy większość Czytelników 
magazynu, nawet z najodleglejszych zakątków świata! 
Gratulujemy zwycięzcom i raz jeszcze dziękujemy Wam 
wszystkim!

GRAND PRIX 

Radek Delimata
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wyróżnienie 

Jarosław “Ciziewski” Zadora

wyróżnienie 

Anna Matczak
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Warsztaty na Zanzibarze z Marcinem Kydryńskim, 2018

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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Zanzibar 2018 

Agnieszka Pilecka

Editor’s Choice • Michał Mrozek

EDITOR’S
CHOICE
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Zanzibar 2018 

Piotr Solka
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Zanzibar 2018 

Jacek Chabraszewski
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Zanzibar 2018 

Cezary Werpachowski

Editor’s Choice • Michał Mrozek
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Zanzibar 2018 

Dorota Piechowiak

Editor’s Choice • Michał Mrozek
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Zanzibar 2018 

Michał Sobczak

Editor’s Choice • Michał Mrozek
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Agnes Szedera

Editor’s Choice • Michał Mrozek
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za darmo magazyn
PokochajFotografie.pl
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