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Wakacyjnie

Okres wakacji i urlopów, niewątpliwie sprzyja fotografii — 
niekoniecznie wyłącznie tej ambitnej, z pewnością jednak 
podróżniczej, pamiątkowej, rodzinnej. W czasach, gdy prawie 
każdy ma telefon z aparatem, a do tego Internet — każdego 
dnia Facebook czy Instagram bombarduje nas całą lawiną zdjęć 
wakacyjnych: spontanicznych, kolorowych, z ciągle królującymi 
„selfie”. Na szczęście dla fotografii, jest jeszcze spora grupa 
użytkowników „klasycznych aparatów cyfrowych”, którzy 
wakacyjne wyjazdy traktują jak swoisty plener zdjęciowy, 
pokazując następnie fotografie podróżnicze, krajobrazowe 
czy streetowe.
Jako, że od ponad miesiąca każdy już z pewnością miał okazję 
zobaczyć gdzieś na zdjęciu czy to tegoroczny zachód słońca 
nad morzem, czy plaże pełne ludzi w kolorowych strojach — 
w bieżącym numerze przygotowaliśmy dla Was materiały, 
które są alternatywą dla tego, co w wakacje tak powszechne 
i masowe. W materiale Może morze zobaczycie ujęcia, jakie dość 
trudno byłoby chyba zrobić w pełni sezonu, zwłaszcza posługując 
się camera obscura. Tym, którzy nie znają tej techniki polecamy 
nowy cykl Vadamecum Fotografa. Na ochłodę w upalne lato, 
przygotowaliśmy serię mroźnych zdjęć z Islandii, a jeśli ktoś 
w trakcie wakacji postanowi „bawić się” mocnym słonecznym 
światłem, którego wszak nie brakuje — może zainspirują go 
fotografie Mocnego Projektu, tym razem z Nowego Jorku.  
Mocny Kadr to przede wszystkim magazyn, ale ponieważ 
najważniejsze dla nas są zdjęcia — udało nam się w tym roku 
zorganizować już dwie wystawy, a fotografie z tej ostatniej 
postanowiliśmy Wam pokazać w bieżącym numerze.
Przyjemnego oglądania i miłej lektury. Mam nadzieję, że nasze 
propozycje zainspirują Was do kreatywnych i niebanalnych ujęć, 
pomimo wakacyjnego „rozprężenia”.

Piotr Chrobak
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LIDIA
POPIEL

„Fotografka” — sprawdziłem w słowniku — owszem jest takie słowo, 
tyle że w naszym języku prawie nieużywane i brzmi trochę jak 
„agrafka”. Z kolei „fotograf” to bezsprzecznie rzeczownik rodzaju 
męskiego, mimo, iż  kobiety równie często, jak przed obiektywem, 
pracują też „po drugiej stronie” aparatu.
Lidia Popiel – wielokrotnie pozowała do zdjęć jako modelka, 
teraz jednak częściej to ona robi zdjęcia — najchętniej portrety. 
Zawsze chciałem zapytać ją o doświadczenia z „tamtej strony 
lustra”, a także o to, jak doświadczenie modelki wpływa na nią 
jako fotografa, a może to właśnie ona jako fotograf, wpływa na 
portretowanego modela?
Kilka z tych pytań udało mi się zadać Lidii Popiel w ramach 
rozmowy Mocnego Kadru.

ROZMOWA 
MOCNEGO KADRU

Każda technika jest do ogarnięcia, ale komunikacja z ludźmi 
wymaga umiejętności, które nie dla wszystkich są osiągalne.

mocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016
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Któregoś dnia odważyłam się. 
Zwyczajnie miałam ochotę zrobić zdjęcia, 
wzięłam aparat, udało się, więc... 

musiałam już dalej 
fotografować. 

Pani przygoda z fotografią zaczęła się dość nietypowo, 
bo zaczynała Pani po drugiej stronie aparatu. Co sprawiło, 
że zaczęła Pani jednak fotografować?
To taka ciekawość świata, od której zaczyna wielu fotografów, 
a poza tym,  jeśli wpada w ręce jakieś narzędzie, to trzeba 
je wypróbować. Miałam okazję obserwować fajnych, 
utalentowanych fotografów przy pracy, podczas sesji. 
Jednocześnie, jakoś tak bezwiednie obserwowałam jak 
ustawiają światło, jak pracują z modelami, jak organizują 
sesje. Któregoś dnia odważyłam się. Zwyczajnie miałam ochotę 
zrobić zdjęcia, wzięłam aparat, udało się, więc... musiałam 
już dalej fotografować. Zachwycona szukaniem kompozycji 
i światła, zaczęłam od tego, co było mi najbliższe, czyli mody.

Czy pamięta Pani swoje pierwsze, ważne zdjęcie,  
które Pani zrobiła?
Pierwsze moje ważne zdjęcie zrobiłam w roku 1984, to pierwsze 
zdjęcie, które trafiło do ludzi. Wcześniejsze nie były dla mnie tak 
ważne, jak to z Bogną Sworowską. Trafiło na plakat, jako reklama 
firmy kosmetycznej. Ten pierwszy rok był bardzo ważny i dostałam 
ogromne wsparcie od moich koleżanek modelek, które cierpliwie 
mi pozowały, a od dobrej modelki początkujący fotograf może się 
wiele nauczyć, jak i od moich znajomych fotografów, szczególnie 
Marka Czudowskiego, który chętnie dzielił się swoją rozległą 
wiedzą. Z innymi, jak z Michałem Glinickim, pracuję do dzisiaj. 
Już rok później podjęłam wyzwanie fotografowania aktorek 
na okładki Sceny i to była następna lekcja współpracy z modelem.

Fotograf, wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej, 
redaktor naczelna magazynu Photo Culture, a do niedawna 
również fineLIFE.pl. Początkowo modelka i projektantka ubrań, 
szybko swoje zainteresowania rozszerzyła na fotografię, którą 
zajmuje się zawodowo od ponad 25 lat. Współpracowała z 
wieloma periodykami (Machina, Sukces, Gentelman, Claudia, 
Gala, Viva i in.), tworząc fotografie ilustrujące wywiady, modę, 
również okładki płyt i zdjęcia reklamowe. Wystawa składająca 
się z portretów kilkudziesięciu artystów w ciągu kilkunastu lat 
była pokazywana w wielu polskich galeriach. W dodatku do 
Rzeczpospolitej, Piąta Aleja, tworzyła dział mody. Prowadziła 
program Looksus w Polsat Cafe. Została nominowana na 
ambasadora polskiego bursztynu i dołączyła do grupy najbardziej 
wpływowych kobiet wg Home&Market. Często zasiada jako członek 
jury wielu konkursów fotograficznych i modowych. Autorka 
felietonów. Jedna z najlepiej ubranych - wg magazynu Elle. Często 
angażuje się w projekty o charakterze społecznym. 

lidia PoPiel

mocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016
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Jaka jest Pani definicja dobrego zdjęcia?
Przede wszystkim szczerość fotografa, dalej precyzyjna 
kompozycja, intrygujące światło. Coś, co daje wielopoziomowy 
odbiór. Historia. Opowiadanie. Zamysł i postawa fotografa 
wobec poruszanego tematu. W takim zdjęciu powinno 
być zawarte serce fotografa. Zdjęcie, na którym nie 
koniecznie od razu, ale gdzieś intuicyjnie odbiera się 
intencje fotografa, jego odczucia, sposób myślenia.

Model — modelem, ale to fotograf powinien to zdjęcie 
wykreować, zawrzeć siebie?
Zawsze zawiera siebie, ale czasem próbuje oszukiwać. 
Ludzie bardzo często wyłapują takie oszukiwanie. Nawet jeśli 
nie potrafią tego określić. Taka fotografia nie zwraca uwagi. 
W przeciwieństwie do takiej, która jest robiona z autentyczną pasją.

Jacy ludzie mieli na Panią największy wpływ i na sposób 
w jaki Pani fotografuje?
Myślę, że w największym stopniu Ci, z którymi pracowałam 
jako modelka. Również, zanim sięgnęłam po aparat, pasjami 
przeglądałam w klubach książki, zagraniczną prasę, świetne sesje, 
portrety, z tego się uczyłam. Tam odkryłam takich fotografów 
jak Peter Lindbergh, Richard Avedon, Herb Ritts. To oglądanie 
fotografii modowej, wywiadów w magazynach Vogue, 
Harpers Bazaar, Elle, Marie Claire, miało na mnie duży wpływ.

Co w fotografowaniu jest dla Pani największym wyzwaniem
i jak Pani sobie z tym radzi?
Bardzo dużym wyzwaniem jest dla mnie porozumienie 
z osobą, którą fotografuję — jeśli oczywiście jest to portret. 
Myślę, że nieźle sobie z tym radzę, mam duże doświadczenie 
i jestem przyjaźnie nastawiona do ludzi, po prostu ich lubię. 
Każda technika jest do ogarnięcia, ale komunikacja z ludźmi 
wymaga umiejętności, które nie dla wszystkich są osiągalne.

Czy Lidia Popiel ma jakieś fotograficzne marzenia?
Tak oczywiście. Ale z marzeniami jest podobno tak, że gdy 
się je wypowiada, to tak jakby się je klepnęło. Są jeszcze 
do zrealizowania, więc wolałabym chyba nie wypowiadać 
ich na głos.

Czy wobec tego jakieś fotograficzne marzenia już się spełniły?
Myślę, że gdy popatrzę na całość tego, co udało mi się zrealizować, 
to jestem zadowolona. Niedługo pojawi się magazyn fotograficzny, 
wydawany z Kasią Paskudą, Photo Culture. To moje marzenie 
z końca lat 80-tych. Długo czekało, ale w końcu się ziściło. 
Jestem tym bardzo podekscytowana. 
Oprócz tego od 6 lat istnieje także fineLIFE.pl, magazyn 
internetowy, w którym fotografia odgrywa bardzo ważną rolę, 
więc też jest to częściowo spełnione marzenie, w procesie :)
Zaangażowałam się także w ogromne targi sztuki, które odbędą 
się w  kwietniu w Warszawie, na stadionie narodowym. Jako 
Photo Culture jesteśmy odpowiedzialne za część fotograficzną. 
Można to nazwać spełniającymi się marzeniami. Czasem jest 
to wyzwanie, które należy podjąć. Mam również cykle, które 
chciałabym dokończyć, wystawić i wydrukować w formie albumów.

Jak opisałaby Pani swoje zdjęcia komuś 
kto nie może ich zobaczyć?
Moje fotografie są dosyć zrównoważone. Osoby fotografowane 
patrzą w obiektyw, bo lubię ten sposób komunikacji 
między oglądającym a fotografowanym. Są ujęte w sposób 
zdyscyplinowany. Dużą wagę przywiązuję także do wybrania 
odpowiedniego momentu. Nawet jeśli postać jest statyczna, 
to ułamkowe, minimalne ruchy też mają swoje znaczenie i staram 
się doprowadzić do momentu skupienia u osoby fotografowanej. 
Chętnie korzystam z zastanych wnętrz i plenerów.

BardZo dużym wyZwaniem jest 
dla mnie PoroZumienie Z osoBą, 

Którą fotografuję.

10      Rozmowa Mocnego kadru
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Jest Pani wykładowcą na wydziale fotografii, ale również dzieli 
się Pani swoją wiedzą podczas warsztatów fotograficznych. 
Jakie trzy złote rady ma Pani dla początkujących fotografów?
Podstawową radą jest aby się nie wstydzić. Wiele osób 
emocjonalnie podchodzi do swoich zdjęć. Widzę, że niektórzy 
wstydzą się, zarówno podczas robienia zdjęć, jak i ich 
prezentowania. Nie są pewni siebie, myślą że nie mają wiele 
do powiedzenia. Zawsze mówię, że śpiewak nie wstydzi się 
swojego głosu, a fotograf nie powinien się wstydzić swoich zdjęć.
Drugie, to ćwiczenie, które nawet nie wymaga posiadania 
aparatu — to spokojne obserwowanie światła, jak układa się 
na przedmiotach i budowanie sobie wycinków kompozycji 
z rzeczywistości oglądanej na co dzień. Wyszukiwanie ciekawych 
zdarzeń, sytuacji i rozbieranie tych sytuacji na drobne elementy. 
Jaka kompozycja, jaki punkt widzenia, skąd pada światło. 
Co by było, gdyby zmienić punkt widzenia. Takie ćwiczenia — 
bez aparatu bardzo pomagają. Takie 15 minut dziennie 
z techniką — z  książką, Internetem. Zgłębianie jakiegoś 
zagadnienia teoretycznie bardzo pomaga potem przy robieniu 
zdjęć, doborze ustawień do zastanej sytuacji lub techniki 
do planowanego zdjęcia.

Jak zabrać się za zrobienie dobrego portretu?
Najpierw pytanie: dlaczego ten portret robimy, po co? 
Dobieramy światło, lub ustawiamy do zastanego, modyfikujemy, 
decydujemy, jaka ogniskowa, kontrolujemy wszytko to, 
co dzieje się na drugim planie. Ważna jest komunikacja, trzeba 
dać trochę czasu osobie, by wsiąknęła w nasz odizolowany świat. 
Aby była skupiona i wpadła w naszą „czarną dziurę fotograficzną”. 
Można porozmawiać, poprosić o pomoc. To takie oswojenie 
rzeczywistości. Czasem też fajne są te pierwsze chwile — 
z zaskoczenia, bez budowania murów obronnych, czasem te dwa 
trzy pierwsze ujęcia przez zaskoczenie też bywają niezłe.

Jakie zdjęcia zobaczą nasi czytelnicy?
Będzie to kilka moich ulubionych zdjęć, które zrobiłam od lat   
80-tych do dzisiaj.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Rozmawiał: Piotr Chrobak

Zawsze mówię, że śpiewak nie wstydzi się swojego głosu, 
a fotograf nie Powinien się 
wstydZić swoich Zdjęć

nawet jeśli postać jest statyczna, 

to ułamKowe, minimalne ruchy 
też mają swoje ZnacZenie
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PINHOle
Gdybyśmy mieli znaleźć technologicznego ojca 
dzisiejszej fotografii, po krótkich poszukiwaniach 
doszlibyśmy do wniosku, że do fotografowania 
nie potrzeba najlepszego korpusu i najlepszego 
obiektywu dostępnego na rynku. Może okazać się 
nawet, że wcale nie trzeba obiektywu.

Może być to trudne do pojęcia, bo w pędzie za najlepszym 
systemem autofocusu, czy najmniejszymi szumami można 
zapomnieć czym tak naprawdę jest fotografia i na czym polega 
fotografowanie. Przez tą technologiczną nagonkę można łatwo 
zapomnieć o zjawisku nazywanym camera obscura, na którym 
opiera się fotografia i od którego zaczęły się marzenia 
o utrwalaniu obrazu. 

PINHOle

mocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016

Ilustracja camery obscura ze Sketchbook on military art, including 
geometry, fortifications, artillery, mechanics, and pyrotechnics.

XVII wiek. Reprodukcja. Autor nieznany. Library of Congress (image 500 of 600).
Domena publiczna.
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mocny kadr

39  

mocny kadrmocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016

Marzenia zaczęły się już w starożytności, gdyż pierwsze 
informacje o odkryciu zjawiska pochodzą ze starożytnych 
Chin (V w. p.n.e.), gdzie zauważono, że przez mały otwór 
na przeciwległej ścianie pomieszczenia rzucony jest odwrócony 
obraz rzeczywistości znajdującej się po drugiej stronie. 
Dalsze badania zjawiska przypisuje się Leonardo da Vinci, 
a w XVI wieku astronomowie wykorzystywali je w badaniu 
przebiegu zaćmienia słońca. Później posługiwali się nim 
malarze i graficy, a po II wojnie światowej kamery otworkowe 
znalazły zastosowanie w fizyce jądrowej, gdy odkryto, że mogą 
być przydatne do fotografowania promieni X i gamma 
o wysokim natężeniu. 

Wszystkie oświetlone obiekty odbijają światło, które na nie pada. 
W zależności od materiału z którego jest wykonany obiekt, będzie 
odbite z innym natężeniem i czasami będzie miało inny charakter. 
Następnie odbite od obiektu światło wpada przez dziurkę 
do wyciemnionej komory (wyciemnienie jest konieczne, by nie 
powstawały wewnętrzne odbicia) i odwrócony obraz jest rzucany 
na przeciwległy do otworka materiał światłoczuły, albo ścianę.
 
Przez kilka wieków grono malarzy używało camery obscury 
i zbudowanych na jego podstawie urządzeń do przygotowywania 
szkiców z natury. W szczególności przydawała się im do ustalania 
odpowiednich proporcji pejzażu, a także sylwetek wykonywanych 
portretów. Zaczynali w renesansie od nieostrego, niedokładnego 
obrazu (wynik braku użycia obiektywów), by w ciągu kilku wieków 

Początki

Jak to działa?

przejść do wysokiej klasy obiektywów, o specjalnie szlifowanych 
szkłach. W ten sposób pracowali malarze akademiccy w XIX w., 
chcąc jak najdokładniej oddać widzianą rzeczywistość. Wielu
nie przyznawało się do stosowania camery, utrzymując odbiorców 
w wierze o boskiej ręce i nieprzeniknionym talencie malarza.
Ta kooperatywa nauki i sztuki przyczyniła się do powstania wielu 
znaczących dzieł malarskich, zarówno na świecie jak i w Polsce. 
Wraz z odkryciem fotografii i jej rosnącą popularnością, malarstwo 
przestało być tak atrakcyjne w oddawaniu rzeczywistości, musiało 
ewoluować do tego stopnia, że dzisiaj nie jest mu potrzebne 
żadne urządzenie rejestrujące obraz, i tylko niekiedy artyści 
korzystają z fotografii do sporządzania szkiców.

Po zachłyśnięciu się nowym wynalazkiem w 1839 roku (wynalezienie
procesu dagerotypowego), zapomniano na chwilę o camerze 
obscurze i malarze korzystali z fotografii jako szkicownika — 
początkowo fotografia miała służalczą wobec malarstwa funkcję, 
jako pomocnik do szkicowania. Dopiero w 1890 roku wprowadzono 
do sprzedaży zestawy do fotografii (aparat, kuwety, kilka płyt 
do metody suchej płyty bromo-żelatynowej), jako alternatywę dla 
wciąż drogich aparatów fotograficznych. Wkrótce do sprzedaży 
wszedł Kodak Brownie i nowa emulsja wprowadzona przez 
Kodaka, która zakończyła czas trudności z dostępem do fotografii, 
tym samym czyniąc ją dobrem powszechnym, co wydaje się 
bardziej doniosłym wydarzeniem niż oddanie fotografii światu 
przez Akademię Francuską we wspomnianym 1839 roku.

Camera obscura
i malarstwo

Camera obscura. Fizyka z 1910. 
Wikimedia Commons — repozytorium 

wolnych zasobów.
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Joseph Nicéphore Niépce, Widok z okna w Le Gras; reprodukcja; 1825 lub 1827 r.
Digital Content Library, University of Minnesota. Domena publiczna. 

Pierwsza trwała fotografia wykonana przy użyciu camera obscura, której otwór pozostawał otwarty przez osiem godzin.
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Renesans fotografii otworkowej przypada na lata 60. XX wieku, 
gdy niezależnie od siebie kilku amerykańskich artystów zaczęło 
eksperymentować z własnoręcznie budowanymi aparatami 
otworkowymi. Nauka o fotografii otworkowej jest stosunkowo 
młoda, gdyż dopiero w latach 80. i na początku lat 90. XX w. 
powstały tabele i wzory do obliczeń koniecznych do budowy 
i poprawnego naświetlania materiałów światłoczułych. 
Współcześnie tworzy się spora grupa twórców posługujących się 
fotografią otworkową, którzy publikują swoje prace zarówno 
w internecie, jak i w świecie rzeczywistym, na przykład na 
festiwalach fotografii otworkowej. Odbywają się one na skalę 
międzynarodową w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce w 2015 roku 
odbyła się już VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii 
Otworkowej. Festiwal skupia prace nie tylko uznanych fotografów, 
często wykładowców uczelni artystycznych, członków ZPAF, 
czy gwiazd fotografii otworkowej z innych krajów, ale także 
początkujących amatorów tego nurtu. Samo powstanie 
festiwalu w polskiej przestrzeni artystycznej jest doniosłym 
wydarzeniem i wydaje się, że dalej będzie się ono rozwijać 
wraz z ilością osób, które odkrywają fotografię otworkową. 

Fotografia otworkowa właściwie nie stawia żadnych ograniczeń, 
jeśli chodzi o budowanie aparatów i uwiecznianie obrazów. 
Aparaty mogą być małe, albo duże, wykonane z najwyższą 
precyzją, albo za pomocą nożyka i taśmy klejącej. 
Były wykonywane z morskich muszli, z pudełek po zapałkach 
albo płatkach śniadaniowych czy też puszkach po napojach, 
a na pewno co najmniej jedna ze starej lodówki, albo 
uszczelnionej szafy. W skrajnych przypadkach mogą to być 
pokoje (Adam Morell), albo nawet samochód. W zależności 
od pożądanego efektu mogą zawierać jeden lub więcej 
otworków. Budowa aparatu jest prosta. Od tego jak duża jest 
odległość otworka do materiału, będzie zależała wielkość 
dziurki i pożądana ostrość — im mniejszy otwór tym większa 
ostrość, ale także dłuższy czas naświetlania. Odległość można 
wyliczyć specjalnym wzorem, i nie będzie z tym problemu, 
gdy chcemy zbudować mały aparat otworkowy na film 35 mm. 
Zabawa zacznie się dopiero przy eksperymentach z hangarem 
lotniczym. W internecie można znaleźć mnóstwo poradników 
i pomysłów, jak zrobić sobie nowy aparat. To do czego można 
go wykorzystać będzie zależało tylko od kreatywności twórcy.

Odrodzenie 
otworków

Aparaty

mocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016

Artysta rysujący z natury przy użyciu 
XIX-wiecznej camery obscura. 

B — soczewka, M — lustro, O — linia 
padania światła po usunięciu lustra.
Ilustracja z 19th Century Dictionary, 

ok.1850 r., ilustrator nieznany.
Wikimedia Commons — repozytorium 

wolnych zasobów.

Wraz z odkryciem fotografii i jej rosnącą popularnością, 
malarstwo przestało być tak atrakcyjne w oddawaniu 
rzeczywistości, musiało ewoluować do tego stopnia, 

   że dzisiaj nie jest mu potrzebne żadne 
   urządzenie rejestrujące obraz.
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Na następnych stronach Mocnego Kadru można zobaczyć 
rezultaty zastosowania aparatu otworkowego do tworzenia zdjęć 
pejzażowych. Przez dobranie odpowiedniego miejsca i pory 
roku doszło do powstania czystych, wręcz minimalistycznych 
obrazów morza. Zdjęcia Sławoja Dubiela z cyklu może morze 
sprawiają wrażenie, że przez brak zastosowania obiektywu 
stały się bardziej obiektywne, uniwersalne. Są uproszczone 
do minimum, brak im wymuszonego kadrowania i nadmiernie 
narzucających się zasad kompozycji — z przepisu na piękny 
pejzaż. To, że zostały wykonane bez zbytniej ingerencji 
artysty dodaje im spokoju charakterystycznego dla morskiego 
krajobrazu. Są odbiciem rzuconego przez morze światła i przez 
ten element zyskują wewnętrzny spokój — podobny do tego, 
który większość z nasz odczuwa obcując ze spokojnym morzem.

Żyjemy w czasach doskonałych obrazów fotografii cyfrowej. Coraz 
częściej oddajemy tworzenie obrazu w ręce obliczającej maszyny, 
przez co fotografia staje się rzeczywista, mniej autorska. 
W samym procesie fotografowania brakuje czegoś namacalnego. 
Być może brakuje elementu zaskoczenia, czekania i niepewności 
co do tego, czy coś wyjdzie i przede wszystkim — jaki pojawi się 
obraz. Fotografia otworkowa może być artystyczną alternatywą 
dla fotografii cyfrowej. Pewną odskocznią od doskonałych 
obrazów i zupełnie nowym, zaskakującym doświadczeniem 
tego, że pudełko po zapałkach też może robić zdjęcia. 

Daniel Antropik

może
morze

Camera obscura.
Ilustracja w Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, Denis Diderot i Jean le Rond d'Alembert, 1751. 
Wikimedia Commons — repozytorium wolnych zasobów.

Żyjemy w czasach doskonałych obrazów 
fotografii cyfrowej. Coraz częściej oddajemy 
tworzenie obrazu w ręce obliczającej maszyny, 

   przez co fotografia staje się rzeczywista, 
   mniej autorska.
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Wszystkie prace powstały przy użyciu kamery otworkowej. 
Prostota tego urządzenia i jego pustość, a jednocześnie 
nieprzewidywalność efektu końcowego stały się 
dla mnie inspiracją do fotograficznego spojrzenia 
na ziemię, wodę i niebo.

DubielDubiel
Cykl „może morze” jest efektem 
możliwości, a nie konieczności 
wykonania fotografii.

Moze 
Morze

SlAWoj

mocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016
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Przestrzeń, która niespiesznie wlała się przez otwór 
kamery, odcisnęła ślad na światłoczułych kliszach 
po prostu, ale nieoczywiście.
Poddając się fali światła — morze, wiatr i piasek zatraciły 
fakturę i ostrość granic. Coś wypłynęło na powierzchnię, 
coś pozostało w głębi. Stan skupienia przestał mieć 
znaczenie fizyczne.

Minimalistyczne środki i obiekty tych fotografii stworzyły 
jednak coś pełnego, kompletnego. Oglądamy przecież 
spotkanie wszystkich czterech żywiołów budujących świat: 
wody, powietrza, ziemi i tego najważniejszego — ognia, 
czyli światła słońca. Ognia, czyli pasji. 

Czy to znaczy, że oglądamy coś doskonałego? Może...

Sławoj Dubiel

Minimalistyczne środki i obiekty 
tych fotografii stworzyly jednak 

  coś pełnego, kompletnego 
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Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Tworzy głównie czarno-białe fotografie 
dokumentalne oraz klasyczne fotografie krajobrazu.
Mieszka w Opolu. Rejestruje i dokumentuje zmiany, zachodzące 
w życiu regionu. Jest autorem cykli fotograficznych, 
dokumentujących przestrzeń postindustrialną Cementowni 
Groszowice (2002), kulturę ludową Śląska Opolskiego (2004) czy 
historyczną zabudowę Paczkowa i Byczyny (2007), Miejsca Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach (2012) oraz klasyczny karkonoski 
krajobraz. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, 
współzałożycielem Fundacji 2.8 oraz współorganizatorem 
Opolskiego Festiwalu Fotografii.                    

DubielSlAWoj

...po prostu,
   ale nieoczywiście

SlAWoj Dubiel
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NADZIEJA

historia
jednej

Znalazłem to miejsce jakiś rok temu, znajduje się kilkanaście 
kilometrów od mojego domu. Aby jednak do niego dotrzeć 
musiałem wyjść z samochodu i ostatnie kilkaset metrów pokonać 
piechotą. Podobnych, przydrożnych krzyży widziałem już wiele, 
ale w tym miejscu zobaczyłem wtedy „to coś” i uznałem, 
że będę pracował z aparatem nad tym, aby to pokazać. 
Pierwsze wiosenne ujęcia, w zasadzie pomogły mi tylko znaleźć 
właściwy kadr, później wracałem tam wiele razy, w różnych porach 
roku i o różnych porach dnia. Mam więc już dość sporą kolekcję 
zdjęć zrobionych o zachodzie słońca, w kolorach jesieni, 
w mocnym świetle lata czy listopadowych szarościach. 

Marian Piątek

Nazywam to ujęcie Nadzieja — krzyż, drzewo,droga, 
i to że od czasu do czasu tam wracam z aparatem, aby 
w innym świetle i przy innej pogodzie zrobić kolejne 
zdjęcie – z nadzieją, że będzie lepsze od tych które mam.
Nadzieja na kolejne ujęcie przyszła niespodziewanie  — 
w niedzielne, zaśnieżone przedpołudnie, kiedy przy 
-16 stopniach na niebie zaświeciło słońce. Zabierając 
aparat pomyślałem tylko o tym, że muszę zdążyć…
Wieczorem gdy zobaczyłem na monitorze gotowe 
zdjęcie, przypomniałem sobie napis, który jest 
na tablicy pod krzyżem: Wykonało się.

    

Z tym większą przyjemnością w bieżącym numerze 
Mocnego Kadru, w cyklu Historia jednej fotografii, 
prezentujemy śnieżne ujęcie nadesłane do nas 
ze Śląska, którego autorem jest Marian Piątek.

O tegorocznej zimie zdążyliśmy już chyba dawno 
zapomnieć. Nie dokuczyła kierowcom, nie zaskoczyła 

drogowców, nie rozpieściła dzieci śniegiem w czasie ferii 
i absolutnie nie sprzyjała lepieniu bałwanów. 

Nie licząc gór – śniegu było jak na lekarstwo. 
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Magdalena Konik

Majowe słońce sprawia, że ma myśl przychodzą mi już wakacyjne 
wojaże. Gdzie pojechać? Co zobaczyć? I tak nagle, przed moimi oczami 
ukazują się piękne krajobrazy. Szukam, drążę i mile zaskakuje mnie 
to co odkrywam. Zdjęcia zrobiła mieszkanka Opolszczyzny, która 
poszukuje siebie... z dala od rodzinnych stron. Autorka zamieszkała w 
Gruzji. Poznaje ją z bliska, opisuje i dokumentuje za pomocą aparatu.

Gruzińskie krajobrazy, spokój, harmonia człowieka i przyrody. 
To niesamowite, że od samego poszukiwania w sieci udaje mi się 
odpocząć. Czuję wakacyjne zapachy. Na zdjęciach oprócz pięknej 
natury odnajduję spokój w ludziach. Myślę sobie, że nie mają łatwego 
i wygodnego życia. Dają mi jednak poczucie spokoju i radości... że też 
są takie cudowne miejsca na ziemi gdzie czas płynie w innym rytmie.

MN migawkizpodrozy.com

http://www.fb.com/migawkizpodrozy
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Czytam o autorce MAGDALENIE KONIK i już wszystko rozumiem.

Zawodowo jako pilot lub fotograf oraz prywatnie odwiedziłam 
ponad 20 krajów. Jest wielu podróżników, którzy już dawno 
na swoim koncie mają kilkakrotnie wyższe osiągnięcia w ilości, 
ale nie zamierzam stawać do wyścigu. Jeszcze do niedawna 
nie miałam możliwości podróżowania dla siebie samej, a pilotaż 
dawał mi możliwość zobaczenia Europy za cenę poszerzanej 
i przekazywanej wiedzy. 

Kilka lat temu uległam wypadkowi, który ograniczył mnie nieco 
ruchowo, a przede wszystkim sprawił, że nie wierzyłam, 
że cokolwiek więcej osiągnę. Spotkałam jednak odpowiednie 
osoby, które uświadomiły mi, że problem nie leży w odniesionych 
ranach, ale w mojej głowie. 

NIE ZAMIERZAM STAWAĆ  
DO WYŚCIGU  

76      Znalezione w sieci
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Od 3 lat od kiedy pozbyłam się fizycznych ograniczeń pracuję 
nad sobą i sięgam coraz dalej i wyżej. Zaczęłam w końcu 
podróżować… wszystkimi możliwymi sposobami, cieszyć się każdą 
chwilą w miejscu gdzie docieram, słuchać innych ludzi, rozwijać się, 
uczyć nowych rzeczy i odważnie planować to, co kilka lat temu 
nie przeszłoby mi przez myśl.
A aparat? No cóż, miałam go zawsze przy sobie — tu w Gruzji 
obudziły się moje zamiłowania z dzieciństwa i marzenia 
z czasów szkoły plastycznej…

Brawo! Takiego znaleziska z sieci, nie mogło zabraknąć 
w naszym najnowszym numerze. Polecamy!

Katarzyna Nowara

www.fb.com/migawkizpodrozy
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ZACZĘŁAM W KOŃCU 
PODRÓŻOWAĆ... WSZYSTKIMI 

MOŻLIWYMI SPOSOBAMI 

migawkizpodrozy.com

http://www.fb.com/migawkizpodrozy
http://migawkizpodrozy.com
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świetle  
reflektorów  

JAKUB CUGIER

MOCNY
projeKt
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Projekt W świetle reflektorów to, bynajmniej, nie sceniczne 
ujęcia pracy zawodowych aktorów. To zatrzymane w kadrze, 
na największej scenie świata, codzienne życie aktorów–mieszkańców.
 
Autorem fotografii jest Jakub Cugier dorastający w latach 
90 tych i wychowany na amerykańskich filmach i muzyce 
z nowojorskich ulic. Nic dziwnego, że to Nowy York był 
dla niego miejscem niezwykłym, koniecznym do odwiedzenia 
chociaż raz w życiu. Marzenie spełniło się po raz pierwszy 
w 2012 roku. Miłość od pierwszego wejrzenia, nie mogła skończyć 
się jedynie dwutygodniowym flirtem. Autor powrócił z pomysłem 
na projekt, który zrealizował w 2015 roku. 

i nigdy nie mam dość, 
nigdy nie jest 
wystarczająco dobrze.

Ciągle 
obserwuję
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Kocham fotografię za to, że cały czas się rozwijam, ciągle 
obserwuję i nigdy nie mam dość, nigdy nie jest wystarczająco 
dobrze. To medium, które wymaga ode mnie nieustającej nauki 
i to nie tylko takiej stricte technicznej, ale tej, którą ciągle 
bardziej doceniam – tej życiowej. Fotografia jest dla mnie 
przede wszystkim kluczem... do miejsc i ludzi, a przez to 
do samego siebie. Wszystkie miejsca, które odwiedzam chłonę 
przez pryzmat wizjera w moim aparacie oraz tego, co noszę 
w sercu. Zachwyca mnie piękno i różnorodność człowieka, 
oraz piękno otaczającego świata, z jego niedoskonałościami 
czy wadami. Bycie fotografem nauczyło mnie nieustającej walki, 
wytrwałości w odszukiwaniu własnej drogi oraz dużej pokory.

jest dla mnie przede wszystkim 
kluczem... do miejsc i ludzi, 
a przez to do samego siebie.

Fotografia
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Założeniem projektu było pokazanie ulic Nowego Yorku jakby 
były sceną skąpaną w świetle „reflektorów”, a ludzi toczących 
swoje codzienne życie — jakby byli jej aktorami. Człowiek 
to centrum, a piękne i różnorodne miasto jest jego dopełnieniem, 
razem tworzą niepowtarzalne historie. W zasadzie każda 
fotografia jest osobną opowieścią, a wspólny mianownik... 
Dla każdego może być nieco inny. Ludzie w tym mieście pędzą 
każdego dnia, jak chyba nigdzie indziej. Zatrzymajcie się 
na tym uchwyconym biegu i odszukajcie własny sens — polecamy!

       Piotr Chrobak

piękno i różnorodność człowieka

Zachwyca 
mnie

www.instagram.com/26click_photography
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Nikt tam już nie wysiada z pociągu, nikt nie jedzie do pracy, 
nikt też nie jedzie w dal… nawet tą najmniejszą i widoczną 
za lasem. Duch zawiadowcy nie ma na co liczyć nawet na pociąg 
widmo. Ku jego rozpaczy nie ma torów, a te, które zostały 
rozsadzają samosiejki udające semafory i kierujące ruchem.
Stacja Pokój — skrót to SPokój. Spokój tam wielki. Wielka cisza 
rozrywana przez złomiarzy kradnących to kolejny kawałek toru, 
to tortu klejowego.
U ducha wieży ciśnień leżą przegniłe ławki z poczekalni poukładane 
jak drabiny do tajemniczej kopuły. Na starych materacach 
bezdomni urządzili tu salon i sypialnię. Na stoliku ze starej 
rozdzielni stoi bateria butelek pomagających osiągnąć spokój 
ducha. Duch wieży pewnie w to nie wierzy. SPokój tu panuje 
i tylko czasem nowi lokatorzy stacji kolejowej wywieszają 
to nowe pranie, a to czasem dziecko zrobi ciuf ciuf — odjazd, 
a potem zostawia żółtą plastikową zabawkę i biegnie pomachać 
duchowi zawiadowcy w oczekiwaniu na pociąg widmo.

S.Michal 
Nowik

>
104      Z regionu
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IslandIa
Ma na imię Paweł, jednak w sieci znany jest 
jako Człowiek Przygoda i tak też nazywa się 
jego blog. Opolanom może kojarzyć z projektem 
„Dachy Opola”, w którym fotografuje miasto           
z perspektywy kominiarza. Jednak prócz działań w regionie opolskim, jest 
też podróżnikiem. Zwiedził już wiele krajów i kontynentów. Zapraszamy 
do obejrzenia jego materiału z ostatniej wyprawy do Islandii.

116      Z aparatem w plecaku
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jako Człowiek Przygoda i tak też nazywa się 
jego blog. Opolanom może kojarzyć z projektem 
„Dachy Opola”, w którym fotografuje miasto           
z perspektywy kominiarza. Jednak prócz działań w regionie opolskim, jest 
też podróżnikiem. Zwiedził już wiele krajów i kontynentów. Zapraszamy 
do obejrzenia jego materiału z ostatniej wyprawy do Islandii.



mocny kadrmocny kadr    Nº03 wiosna/lato 2016



mocny kadr

121  

Niestety nie jest to prawdą — jestem osobą ciepłolubną i preferuję 
tropikalne kraje. Więc dlaczego Islandia? Winę za to ponoszą lodowe 
jaskinie, które co roku są odkrywane przez lokalnych przewodników 
w największym w lodowcu Europy — Vatnajökull. Drugim czynnikiem 
motywacyjnym były tanie bilety lotnicze, a trzecim — ciekawość 
i chęć zobaczenia zorzy polarnej. Nie pozostało nic innego, jak tylko 
rozplanować czas i odpowiednio przygotować się do drogi. 

Moja podróż po Islandii trwała zaledwie siedem dni. Kraj lodu i ognia, 
który miał mnie ugościć mroźnym klimatem, sprawił mi niespodziankę 
i przez większość czasu było słonecznie. Nawet w nocy wiatr nie 
dokuczał mocno i dało się przeżyć z jedną parą kalesonów na sobie.
Podczas pobytu zobaczyłem wszystko to, co sobie założyłem przed 
wyjazdem — widziałem zorzę polarną i olbrzymie wodospady. 
Wjechałem 12-tonowym pojazdem na lodowiec, aby następnie 
przejść się wykutym w nim 500-metrowym korytarzem. Chodziłem 
pod lodowcem w błękitnych jaskiniach, spacerowałem po dnie 
wygasłego wulkanu. Spotkałem wybuchające gejzery, strefy 
geotermiczne, a na samym końcu wygrzewałem się w źródłach 
termalnych na dworze. 

Z tych siedmiu dni przywiozłem setki zdjęć i milion wspomnień. 
Długo nie zapomnę zimowej Islandii.

              Paweł Szpalawww.czlowiekprzygoda.pl

http://www.czlowiekprzygoda.pl
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PIOTR CHROBAK

W y s t a W a 
m o c n e g o  k a d r u
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W poprzednim numerze prezentowaliśmy Wam zdjęcia 
Mariusza Stachowiaka, który w tym czasie pracował już 
nad kolejnym swoim materiałem — Wspomnienia na dłoniach.  
Wraz z autorem postanowiliśmy ten projekt zaprezentować 
na pierwszej wystawie zorganizowanej przez Mocny Kadr, 
która odbyła się w marcu w Opolu. Relację z wernisażu 
zamieściliśmy na naszym profilu FB.

Kolejną wystawę, którą zorganizował Mocny Kadr 
we współpracy z Opolskim Towarzystwem Fotograficznym 
oraz Miejską Biblioteką Publiczną można oglądać przez cały 
lipiec w Fotogalerii MBP w Opolu, a dla wszystkich czytelników, 
którzy nie będą mieli okazji zobaczyć jej osobiście, prezentujemy 
ten projekt w bieżącym numerze. 

WystaWa 
mocnego kadru
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Jerozolima 2016 — tym razem skupiłem się wyłącznie 
na fotografowaniu mieszkańców miasta, od dzieci spędzających 
czas na zabawie, po sklepikarzy i kupców zarówno przy pracy,
jak i po niej. Każdy z nich prowadzi swoistą „grę”. Dzieci bawią 
się najczęściej w kafejce u Abu Karima, grając w piłkarzyki 
lub na automatach. Młodzież i dorośli, prowadzą nieustanną 
„grę” z turystami, której głównym celem jest dobicie targu 
i wymiana towaru na gotówkę. Z każdego sklepiku usłyszeć 
można powitania, pozdrowienia i jeśli tylko na nie odpowiemy, 
zainteresujemy się towarem, dotkniemy czegoś, zaczyna się 
swoista „gra” w How much you want to pay? lub I will make 
a very good price for you!. 
Późnym wieczorem, kiedy miasto kładzie się spać, a wąskie 
przejścia i uliczki zaczynają się wyludniać, pojawia się dogodny 
moment, aby wraz z przyjaciółmi z sąsiednich sklepów oddać się 
odrobinie relaksu — rozgrywając partyjkę kart lub trik-traka.

 
THE
GAME



Tym razem postanowiłem nie być wyłącznie biernym, 
niezauważonym fotografem. Rozpocząłem swoją własną grę 
w zrobię Ci zdjęcie. Grę, która wymagała za każdym razem 
przedstawienia się, dłuższej rozmowy, pokazania albumu 
z moimi fotografiami, wysłuchania kilku historii, czasem wypicia 
kawy — słowem „oswojenia” rzeczywistości, aby w stosownym 
momencie użyć aparatu i zrobić zdjęcie — tym razem będąc 
bardzo widocznym, niejednokrotnie ciągle prowadząc rozmowę. 
Dzięki temu, powróciłem nie tylko z nowym zestawem zdjęć, 
ale również z kilkunastoma nowymi znajomościami, tęsknotą 
za realnymi, życzliwymi i uśmiechniętymi ludźmi, których znów 
będę chciał odwiedzić i którym dedykuję tą wystawę.

Piotr Chrobak

POWRÓCIŁEM Z tęsknOtą 
za realnymi, życzliwymi 
i uśmiechniętymi 

ludźmi.
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p o l u b  n a s z  p r o f i l  n a  F a c e b o o k u
w w w . f a c e b o o k . c o m / m o c n y k a d r

w w w . m o c n y k a d r . p l

http://www.facebook.com/mocnykadr
http://www.mocnykadr.pl

