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Nastrojowo

Długie zimowe wieczory z całą pewnością sprzyjają zanurzeniu 
się w dobrą fotografię, a tym samym sięgnięciu po kolejny numer 
Mocnego Kadru. Zanim na dobre pochłonie nas magia zbliżających 
się Świąt, zobaczcie co przygotowaliśmy w najnowszym magazynie.

Jesień to już tradycyjnie czas Opolskiego Festiwalu Fotografii, 
z którego tym razem prezentujemy wybrane zdjęcia twórców 
z naszego regionu wraz z podsumowaniem całego wydarzenia. 
Sylwetkę jednego z gości — Jacka Baranowskiego — przybliżamy 
Wam dodatkowo w ramach prezentacji opolskiego fotografa.

Tradycyjnie już poznacie kolejną historię jednej fotografii, 
a z coraz większej ilości nadsyłanych do nas materiałów — tym 
razem wybraliśmy do zaprezentowania Mocny Projekt 
o Żołnierzu Wyklętym, absolutnie nie chcąc w tym przypadku 
mieszać fotografii z polityką!

Za to znane twarze i historyczne momenty zobaczycie wśród 
zdjęć Chrisa Niedenthala — jednego z czołowych fotoreporterów 
zza żelaznej kurtyny. Autor nadal pozostaje z aparatem w kręgu 
bieżących wydarzeń, a nam udało się porozmawiać z nim nie tylko 
o fotografii i zawodzie fotoreportera. 

Zdjęcia znalezione w sieci, które tym razem chcemy Wam pokazać 
to dwa odrębne światy w ujęciu streetowym, a ich autor pochodzi 
z Górnego Śląska — gdzie jak się okazuje, jest coraz więcej 
naszych czytelników.

Pozytywnych wrażeń.

Piotr Chrobak
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Wszelkie fotografie oraz teksty 
opublikowane w Opolskim Magazynie 
Fotograficznym Mocny Kadr są wyłączną 
własnością poszczególnych autorów 
i stanowią przedmiot prawa autorskiego. 
Zarówno treści jaki i fotografie nie mogą 
być kopiowane, reprodukowane, edytowa-
ne lub dystrybuowane bez pisemnej zgody 
prawnego właściciela. Żadna część 
tej publikacji nie może być reprodukowana 
w jakiejkolwiek formie, cyfrowej lub 
drukowanej, edytowana lub dystrybuowana 
bez zgody wydawcy.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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NIEDENTHAL
CHRISROZMOWA 

MOCNEGO KADRU

fot. Marek Grygiel

Chris Niedenthal jest jednym z najbardziej cenionych 
europejskich fotoreporterów, laureat nagrody World 

Press Photo. Jego zdjęcia publikowały min.: Newsweek, 
Time, Der Spiegel, Geo i Forbes. W 2009 roku został 

odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce 
komunizm. — te słowa Joanny Szczepkowskiej, wypowiedziane 
w Dzienniku Telewizyjnym, stały się jednym z symboli zmian, jakie 
zaszły w Polsce po wyborach parlamentarnych w 1989 roku. 
Patrząc na najnowszą historię naszego kraju, faktycznie w 89 roku 
zamknęła się pewna ponura epoka, którą od lat siedemdziesiątych 
dokumentował swoimi fotografiami Chris Niedenthal. Jego zdjęcie 
Czas apokalipsy zrobione na tle kina Moskwa — stało się  ikoną  
stanu wojennego, a wiele spośród zrobionych przez niego w całym 
bloku wschodnim ujęć trafiło na okładki zachodnich magazynów.

6      Rozmowa Mocnego Kadru
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Pomimo, że upadł mur berliński i rok 1989 zapoczątkował 
definitywny koniec powojennego podziału w Europie, Chris 
Niedenthal nie przeszedł na fotograficzną emeryturę. Cały czas 
jest uważnym obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości, 
którą dokumentuje w kolejnych kadrach. Jeśli przyjąć obiegową 
opinię, że „dobre zdjęcie jest warte tysiąca słów”, można śmiało 
powiedzieć, że nikt lepiej nie opisał najnowszych dziejów Polski 
niż właśnie Chris Niedenthal. 

Niech jednak obrazu dopełnią słowa i fotografie człowieka czasu 
apokalipsy. W tym numerze Mocnego Kadru, rozmowa z Chrisem 
Niedenthalem.

mocny kadrmocny kadr    Nº05 jesien/zima 2017

Tyle lat fotografowałem 
współczesną historię Polski, więc i teraz 

POCZUWAM SIĘ DO TEGO
BY NADAL TO ROBIĆ.

 

Dla wielu osób pierwsze skojarzenie z Pana nazwiskiem 
to zdjęcie „Czas Apokalipsy”, z pewnością jedno z Pana 
najbardziej rozpoznawalnych zdjęć, które stało się 
symbolem stanu wojennego. Myślę, że mógłby się Pan 
zdziwić, gdybym o nie nie zapytał? Chciałbym jednak 
wiedzieć czy dla Pana osobiście, ma ono jakieś szczególne 
znaczenie, czy może jest jakieś inne zdjęcie, które 
z Pana perspektywy jest cenniejsze, ważniejsze, z którym 
wolałby Pan być łączony w pierwszym skojarzeniu?

Nie da rady – fotografia ta została już przyklejona na moim 
czole! Trudno mi narzekać, bo dla fotografa jest miło zostać 
uznanym za chociaż jedno jedyne dobre zdjęcie. I “Czas 
Apokalipsy” (czasami mówię o nim “Czas Apopleksji) jest właśnie 
tym jednym zdjęciem. Mam różne inne ulubione fotografie, ale 
tak naprawdę to one nie są w tej samej lidze co to zdjęcie ze 
stanu wojennego. Mają często swój własny klimat, są zazwyczaj 
w miarę pozytywne choć ilustrują złe czasy. Po prostu je lubię!

8      Rozmowa Mocnego Kadru
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Czy zdarzyła się Panu sytuacja, w której zrezygnował 
Pan ze zrobienia zdjęcia? Nie mam jednak na myśli braku 
odpowiedniego kadru, problemu technicznego czy tematu. 
Chodzi mi bardziej o jakąś wewnętrzną granicę.
To jest w pewnym sensie trudnym pytaniem. Fotograf czasami 
spotyka się ze skrajnymi emocjami u osób, które fotografuje 
i musi szybko podejmować decyzje, czy jest to okazja 
do naciśnięcia spustu, czy lepiej odejść i nie przekroczyć tej 
delikatnej linii etyki zawodowej. Często opowiadam tylko 
o jednej takiej sytuacji i tak na prawdę nie wiem, czy były inne. 
Otóż w Moskwie, zimą 1989 roku, zmarł raptem znany radziecki 
fizyk nuklearny, dysydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 
Andrei Sacharow. Zmarł w nocy, siedząc przy swoim biurku. 
Wcześnie rano spora grupa fotografów — głównie zagranicznych — 
znalazła się pod kamienicą, w której mieszkał. Niektórym udało się 
wtargnąć do mieszkania i prawdopodobnie zdążyli sfotografować 
ciało Sacharowa, może nawet jeszcze przy biurku. Niektórzy 
z nich zdziwili się, że ja nie chcę wejść do tego mieszkania. 
Faktycznie, nie chciałem. Rodzina Sacharowa była jeszcze 
w szoku, w smutku, po co miałbym się tam pchać? Uważałem, 
że skoro pracuję dla poważnego, szanowanego tygodnika 
(pracowałem wtedy dla amerykańskiego Time’a), to nie wypada mi 
nadszarpywać jego sporej renomy i wchodzić do tego mieszkania, 
żeby zrobić zdjęcie, którego Time i tak by nie opublikował. 

Trudno mi narzekać, bo dla fotografa 
jest miło zostać uznanym 

ZA CHOCIAŻ JEDNO 
ZDJĘCIE. Rzadko to, co obserwuję w przestrzeni publicznej, nazywam więc 

fotografią, to są raczej zdjęcia. To zapisy bardzo potocznych 
doświadczeń. Widzimy tylko to, na co patrzymy. Nasze patrzenie 
jest poważnym aktem wyboru. Możemy wysnuć na tej podstawie 
ciekawe wnioski, które więcej mówią o autorze zdjęcia, niż 
o przedmiocie, który na tym zdjęciu występuje. Ludzie nie myślą 
o konsekwencji, że robiąc zdjęcia coś pokazują. Dzisiaj przede 
wszystkim wystawiają się sami na pokaz, nie przeżywają tej 
refleksji, że ktoś to może analizować i dojść do wniosku, że mają 
umysł przeciętny i bardzo powierzchowny ogląd świata, w którym 
żyją. Żyjemy w takich czasach, trudno z tym walczyć. Można 
jednak nie uczestniczyć w tym i głównie do tego namawiam 
młodych ludzi. By mieć krytyczny ogląd i starać się szukać własnej 
ścieżki, a nie płynąć w potoku, w którym płyną miliony innych.

Jacy ludzie mieli na Pana największy wpływ jako fotografa?
Uważam, że najlepsze rzeczy pochodzą z literatury. 
Na mój światopogląd największy wpływ mieli autorzy, którzy 
zajmowali się słowem. Słowo może zajmować się rzeczą. 

Przyjechał Pan do Polski w latach 70-tych i zaczynał 
Pan od fotografowania zastanej rzeczywistości, aby 
pokazać ją za żelazną kurtyną. Już wtedy przeczuwał 
Pan, że będą to ciekawe czasy dla fotoreportera?
To już tak dawno temu…! Ale owszem, przeczuwałem, że znajdę 
tu ciekawe tematy. Mniej chyba przeczuwałem, że będą to 
ciekawe czasy, bo wtedy nic na to nie wskazywało. Chociaż 
często opowiadam, że miałem przeczucie, że kiedyś Polska 
stanie się ważniejszym krajem niż wtedy w rzeczywistości była.  
Ale oczywiście nie miałem pojęcia w jakiej formie to się ukaże. 
Nie wiedzialem przecież, że Polak zostanie Papieżem,  
nie wiedziałem, że gdzieś w Gdańsku żyje Lech Wałęsa  
i że stanie się wielkim….

mocny kadr    Nº05 jesien/zima 2017
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Od czasu kiedy zrobił Pan w Polsce pierwsze zdjęcia, bardzo 
wiele się zmieniło, doskonale widać to zresztą na Pana 
zdjęciach. W 1989 roku skończyła się pewna smutna epoka, 
potem w 1999 staliśmy się członkiem NATO, a w 2004 
przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i mogłoby się wydawać, 
że sytuacja w kraju i pozycja Polski na arenie międzynarodowej 
sprawiają, że nie dzieje się już nic przełomowego. Pan jednak 
nadal czynnie fotografuje. Jak więc spośród różnych wydarzeń 
naszej codzienności wybiera Pan te, które warto utrwalić 
i które, jak sądzę, z perspektywy kolejnych lat będą postrze-
gane jako „Ważne momenty w najnowszej historii Polski”? 
Dzisiaj już nie pracuję dla jakiegokolwiek czasopisma, więc 
fotografuję właściwie dla samego siebie. Jest to dosyć komfortowa 
sytuacja. Tyle lat fotografowałem współczesną historię Polski, 
więc i teraz poczuwam się do tego, by nadal to robić. Tyle tylko, 
że nie myślałem, że będzie już co fotografować, bo Polska rosła 
przez te lata w siłę — za granicą również. Polska zdążyła się 
już znormalizować, więc ten rozdział mojego dokumentowania 
się właściwie skończył. Taką miałem nadzieję…
No i raptem partia Prawo i Sprawiedliwość doszła niespodziewanie 
do władzy i wszystko się zmieniło. Tak więc to są te kolejne “ważne 
momenty w najnowszej historii Polski”. Skoro nie jestem w żadnym 
stopniu zwolennikiem tzw. „Dobrej Zmiany”, chcę ten ciężki 
i niedobry okres dla Polski w jakimś stopniu udokumentować. 
Dlatego też chodzę na opozycyjne manifestacje i je fotografuję. 
A skoro nie jestem już związany z jakimikolwiek mediami, czuję się 
zwolniony z dziennikarskiej neutralności i swoimi fotografiami staram 
się opowiadać to, co myślę o obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

W poprzednim numerze naszego magazynu rozmawialiśmy 
z Tadeuszem Rolke, a w Pana książce znalazłem Wasze wspólne 
zdjęcie oraz opisaną historię, jak to kilkanaście lat temu 
namówił Pana do współpracy przy projekcie Sąsiadka. 
Było to jego osobiste marzenie, które pomógł mu Pan nie tylko 
zrealizować, ale i zaprezentować w warszawskiej Zachęcie. 
Wspominam to zdarzenie, ponieważ utarło się już, że naszych 
gości pytamy właśnie o marzenia, zatem jakie fotograficzne 
marzenia ma Chris Niedenthal?
Miałem przez długi czas marzenie o tym, by pojechać na Falklandy. 
Nie jestem z natury fotografem krajobrazów, ale chciałem tam 
pojechać od czasu kiedy wybuchła tam krótka, ale brutalna wojna 
między Wielką Brytanią i Argentyną. Był to rok 1982, w Polsce 
od niedawna był stan wojenny, więc Polacy się tym wydarzeniem 
specjalnie nie pasjonowali. Ale dla mnie, osoby urodzonej 
w Anglii, było to bardzo ważne. Brytyjska armada płynie 
kilkanaście tysięcy kilometrów na drugi koniec świata — żeby 
pokazać kto tu rządzi! W końcu, ponad 20 lat po tym konflikcie, 
udało mi się tam dolecieć i marzenie zostało spełnione, choć długo 
tam nie pobyłem, bo zaledwie tydzień. I w końcu fotografowałem 
same piękne (dla mnie piękne, bo lubię puste, smętne pejzaże, 
tzw. wygwizdowie) krajobrazy, ale i pingwiny też, a jakże! 
Przyznaję się bez bicia, że innych wielkich marzeń w tej chwili 
nie mam, bo już się sporo nafotografowałem. Byłoby ciekawe 
pojechać do Korei Północnej, jako taki ostatni (poza Kubą) bastion 
komunizmu — ale może teraz to nie najlepszy czas!

Swoimi fotografiami staram się

OPOWIADAĆ TO, CO MYŚLĘ
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W DUSZY JESTEM
ANALOGOWY...

Wiem, że (sporadycznie) zdarza się Panu fotografować nawet 
telefonem komórkowym, co nie przeszkadza jednak, aby później 
takie zdjęcie trafiło do agencji prasowej. Czy współczesny  
Chris Niedenthal jest bardziej analogowy czy cyfrowy?
W duszy jestem analogowy, bo przecież większość życia tą metodą 
fotografowałem. Ale rzeczywistość jest cyfrowa i trudno  
od tego uciec. Powolutku doceniam zalety cyfry, co powoduje,  
że jest już trudno wrócić do analogu. Jakość cyfry jest,  
co tu dużo mówić, lepsza, choć może trochę bezduszna.  
Ale już to, że mogę zrobić 1000 lub nawet 2000 zdjęć na jednej 
małej karcie pamięci — a nie 36 klatek jak przy filmie — jest 
czymś niesamowitym. Nie wspominając już o tym, że każda 
klatka może być zrobiona przy innej czułości — i to jeszcze jakiej 
czułości! Tylko raz udało mi się sprzedać do prasy zdjęcie zrobione 
telefonem, kiedy zapalił się kościół środowisk twórczych koło Opery 
w Warszawie. Nota bene, to ja zauważyłem, że się kościół 
pali, a potem policja mnie ścigała, bo myślała, że to ja byłem 
podpalaczem! Tak więc nie dziwię się, że zdjęcia zrobione 
telefonem znajdują się coraz częściej na łamach prasy. 
A najnowsze telefony robią coraz lepsze technicznie zdjęcia, 
więc od tego nie uciekniemy.

14      Rozmowa Mocnego Kadru
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Zrobił Pan już mnóstwo zdjęć i ciągle sięga Pan po aparat, 
z pewnością cały czas też ogląda Pan różne fotografie. 
Jak definiuje Pan „dobre zdjęcie”?
Trudne pytanie — i jeszcze trudniejsza odpowiedź. Trochę głupio 
tak powiedzieć, ale dobre zdjęcie można od razu poznać, bo jest 
dobre. Czyli wszystko na nim gra, i forma, i treść. Taki ruch ręki 
a nie inny, taka mina a nie inna, taki gest a nie inny. W dobrym 
zdjęciu wszystkie te elementy muszą się składać w jedną całość. 
Ale w końcu łatwiej jest stwierdzić, że jakieś zdjęcie jest złe.

Jakimi słowami opisałby Pan swoje zdjęcia komuś, 
kto nie może ich zobaczyć?
Są one proste, klasyczne w stylu, bez jakichś wydziwnień typu 
ultra szeroki obiektyw. Są najczęściej o ludziach, o sytuacjach 
ludzkich, o interakcji międzyludzkiej. Mam też cichą nadzieję, 
że są one uczciwe. Wobec osoby fotografowanej, wobec widza, 
ale też i wobec siebie. 

Co w fotografowaniu jest dla Pana największym wyzwaniem 
i jak Pan sobie z tym radzi?
Staram się — właściwie jak każdy fotograf — uchwycić jak najlepiej 
moment, który odzwierciedla to, co dzieje się przede mną. 
Ale pamiętając zawsze, że każda fotografia może być dwuznaczna 
w odczycie, bo każdy, który ją ogląda może ją odczytać 
inaczej, na swój sposób. Tu leży pewne niebezpieczeństwo, 
ale też i cały urok Fotografii. 

Jakie trzy „złote rady” przekazałby Pan tym, którzy 
są na początku swojej przygody z fotografią?
Kolejne trudno pytanie. Trochę mi nieswojo tak się wymądrzać! 
Ale spróbuję. Musisz kochać Fotografię, być pasjonatem. 
Nie wystarczy tylko „być zainteresowanym” nią. Trzeba dużo 
i często fotografować. Wtedy łatwiej człowiek się uczy na własnych 
błędach, a błędy są zagwarantowane. I nie bez znaczenia — nie 
próbuj naśladować innych fotografów, a tym bardziej nie swoich 
mistrzów. Ucz się od nich, podpatruj jak pracują, jak się odnoszą 
do ludzi, ale nie naśladuj ich stylu. Bo to nigdy nie będzie Twój styl.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Rozmawiał: Piotr Chrobak 
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Bramkarz Jan Tomaszewski na zakupach w sklepie spożywczym, Warszawa, 1974
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27 Wyścig Pokoju, Stadion X-lecia, Warszawa, 1974
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Pochód pierwszomajowy, Warszawa, 1977



Pierwsza pielgrzymka
Jana Pawła II do Polski
Jasna Góra, 1979
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Lech Wałęsa przed wyjściem do pracy,
Gdańsk, 1980



Stan wojenny,
Warszawa, 1982
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Wrocław, 1982
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Pierwszy Sekretarz Partii 
Komunistycznej NRD, 
Erich Honecker, 
czeka na lotnisku 
na przywódców krajów 
Układu Warszawskiego,
Berlin Wschodni, 1989
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Upadek muru  berlińskiego, 
Berlin, 10/11/1989
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Shkoder,
Albania, 1991
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Pod Sądem Najwyższym,
Warszawa, 16/07/2017
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Opolski fotograf Jacek Baranowski w latach 90-tych był 
fotoreporterem Gazety Wyborczej, publikował również swoje 
zdjęcia w wielu innych czasopismach (m. in.: Przekrój, 
Poznaniak, Strony). 
Prowadząc następnie Studio Fotografii Reklamowej pracował 
dla największych firm przemysłowych w południowej Polsce, 
m.in.: Lafarge, Heidelberg, Azoty, Fakro. Jego prace z zakresu 
fotografii reklamowej można było zobaczyć w wielu czasopismach 
i magazynach: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Murator, 
Architektura, Przekrój i w innych. 

Kolejne zlecenia na rynku reklamowym realizował w latach 
2005-2015 w Wielkiej Brytanii. Pracował dla niezwykle 
wymagających klientów w branży nieruchomości, takich jak: 
Savills, Cluttons, Hamptons International, Sequence i innych. 

Realizował się także jako fotograf mody, współpracując  
z tworzącym w Londynie projektantem Pierrem Garroudim. 
Zdjęcia kolekcji Niebieska i Fioletowa zostały opublikowane 
m.in. w albumie Fast Forward Fashion wydanym 
w Nowym Yorku w 2011 roku.

Jest laureatem kilku konkursów fotograficznych. Jego prace były 
prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
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Tak wiele zrealizowanych sesji zdjęć w branży komercyjnej 
nie oznacza jednak, że Jacek Baranowski stracił zainteresowanie 
innymi dziedzinami fotografii. W czasie rozmowy towarzyszącej 
wyborowi zdjęć do naszego magazynu miałam okazję się przekonać, 
że mam do czynienia nie tylko z profesjonalnym fotografikiem, 
ale i z czujnym obserwatorem współczesnego świata, obdarzonym 
umiejętnością opowiadania. Otrzymałam zatem do publikacji 
nie tylko materiał fotograficzny, ale i bardzo ciekawy do niego 
komentarz. Słowa dopełniające obrazy, współtworzące z nimi 
opowieść. Opowieść reporterską w charakterze, ale wzbogaconą  
o krótkie osobiste refleksje, które, mam wrażenie, będą 
wydawać się bliskie wielu naszym czytelnikom. 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć i lektury. 

Agnieszka Plech 

Obserwator
współczesnego świata
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Po dłuższym niż zwykle locie, omijając przestrzeń powietrzną nad 
Syrią i Irakiem (wojna), lecąc nad Iranem poprzez Zatokę Perską, 
docieramy z bratem do Dubaju. Z mroku nocy wyłania się morze 
świateł, a nad nim góruje Burj Khalifa, najwyższy budynek świata. 
Budzi zainteresowanie większości podróżujących. Wielu z nich 
fotografuje nocną panoramę Dubaju telefonem.

Kontrola na lotnisku tak rygorystyczna, że moja prywatna apteczka 
z lekami z niemałym trudem dostaje pozwolenie na wjazd. 
Wsiadamy do metra, składy pociągów są zdalnie sterowane, 
nie ma maszynisty. Na początku pociągu wagon tylko dla kobiet, 
mężczyźni nie mają tam wstępu. Wyraźne oznaczenia na peronie 
po angielsku i arabsku przestrzegają nas, by przypadkiem 
nie wsiąść do pierwszego wagonu.

Jedziemy około 30 minut do Dubaj Marina, gdzie mamy mieszkać. 
Przeżywamy pierwszy szok. Kilkadziesiąt około 100 piętrowych 
apartamentowców, zbudowanych wokół sztucznego zbiornika 
wodnego połączonego z pełnym morzem. Widok zapiera dech 
w piersiach. Stateczki i jachty zacumowane i pływające 
wewnątrz tego niesamowitego osiedla. Na dolnych kondygnacjach 
niezliczone ilości biur i sklepów, ogromne centrum handlowe 
Dubaj Marina. Właściwie można tu żyć i pracować, 
nie ruszając się poza dzielnicę.

Morze świateł
  i najwyższy budynek świata 
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Docieramy do naszego mieszkania grubo po północy. Wychodzimy 
na balkon i kolejne zdziwienie. Na budowanych w okolicy 
wieżowcach wre praca. Budowa trwa 24 godziny na dobę, 
finansowana przez bogatych szejków, prowadzona pod nadzorem 
zarabiających zawrotne kwoty europejskich inżynierów, 
wspomagana najnowocześniejszym sprzętem i siłą mięśni Hindusów, 
Pakistańczyków oraz Filipińczyków, zarabiających dla odmiany 
200 może 300 dolarów miesięcznie.

Po kilku wizytach na plaży, zażywając 30 stopniowych upałów 
w lutym, ruszamy na zwiedzanie Dubaju. Slogan reklamowy 
w metrze i wszędzie wokół, który brzmi Welcome to the vertical 
city (Witamy w pionowym w mieście) w 100 procentach oddaje to, 
co widzimy wokół. Trochę przerażające. Ulica to siedmiopasmowa 
autostrada (w jednym kierunku), a przejście na drugą stronę 
zajmuje ze 20 minut i jest możliwe tylko specjalnymi kładkami. 
Środkiem autostrady biegnie linia metra, wsparta na filarach, 
a jego stacje tworzą sprawny system komunikacyjny z przejściami 
dla pieszych. Wszystko idealnie przemyślane, a jednak takie jakieś 
dziwne. To nie jest zwykłe przejście na drugą stronę ulicy, to jakaś 
poważna wyprawa…

Jedziemy, oczywiście, do Burj Khalifa i spoglądamy na gąszcz 
drapaczy chmur, które z wysokości około pół kilometra, z tarasów 
widokowych tego kolosa, wydają się zaskakująco niskie, a przecież 
mają po kilkadziesiąt, czy sto i więcej pięter. Nocne zdjęcia 
stamtąd wychodzą fantastycznie. Niesamowite przeżycie. Warto 
było taszczyć statyw. Dubaj nocą jest spektakularnie efektowny. 

Witamy
  w pionowym mieście 
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Po kilku dniach spędzonych w XXII wieku postanawiamy pojechać 
metrem dalej. Widzieliśmy już cały nowoczesny Dubaj, z centrami 
handlowymi, w których zakupami cieszą się bogaci, odprężeni 
Arabowie oraz ich żony w tradycyjnych strojach, ale z metkami 
najlepszych światowych producentów oraz masę pracujących 
tu emigrantów, już nie tak zrelaksowanych, ubranych zupełnie 
po europejsku. 

Im dalej od centrum, tym bardziej metro przypomina to europejskie, 
zanurzone pod ziemią. Kilkanaście stacji dalej wysiadamy, jesteśmy 
gdzieś pod Deirą — starym miastem Dubaju. Wyjeżdżamy 
na powierzchnię i widzimy metamorfozę miejskiego krajobrazu. 
Nie ma wieżowców, budynki mają najwyżej kilka pięter. I nie ma 
autostrad, są tylko kręte uliczki i stragany, tradycyjne arabskie suki 
i mikre meczeciki.

W jednej z uliczek olśniewa nas blask złota, idziemy dobre sto 
metrów, może więcej i jedyne co tam jest, to komisy ze złotem, 
kilkadziesiąt, a może i więcej, nie liczymy. Czujemy się tu jakoś 
tak bardziej swojsko, trochę mniej tutaj nowoczesności, no, może 
poza „wypasionymi” samochodami, których i tu nie brakuje. 
Za to przez kanał przewożą nas rozchybotanymi, spalinowymi 
łódeczkami, pamiętającymi chyba początki XX stulecia, rzeczni 
taksówkarze, za jednego dirhama. Bardzo urokliwie jest w Deirze. 
Odpoczywam po nowoczesnym Dubaju, który mnie męczy, 
ale za to fascynuje mojego brata.

W samolocie, w drodze powrotnej, odczuwam ulgę — z podróży 
do przyszłości cofamy się w czasie o jakieś sto lat, wracamy 
do świata niskich domów, wąskich ulic. Bliżej zwykłego człowieka.

Jacek Baranowski

Nie ma autostrad, są tylko
  kręte uliczki i stragany
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Zdjęcia i filmowanie telefonem komórkowym na koncertach 
i imprezach kulturalnych osobiście uważam za plagę. 

Nie chodzi tu nawet o pogląd, że ktoś filmując nie skupia 
się na samym wydarzeniu, tylko na fakcie zarejestrowania 
go. Wzniesione ponad głowami tuziny świecących ekranów 

najzwyczajniej przeszkadzają w odbiorze wydarzenia. 

Roman Rogalski

Zdjęcie rapera Quebonafide jest doskonałą ilustracją gry, 
w którą muzyk wciągnął swoją publikę. Poprosił oświetleniowca 
o wygaszenie wszystkich świateł na scenie, a publiczność  
o zapalenie latarek w telefonach. Postanowiłem wykorzystać 
ten moment i być może jako jedyny skierowałem obiektyw 
nie w stronę sceny, ale publiczności. Paradoksalnie historia tej 
fotografii z koncertu w nieco przewrotny sposób pokazuje 
jak łatwo ulec pozorom, odczytując zdjęcie 
w pierwszym spojrzeniu.

Nie zawsze szybki rzut oka na zdjęcie 
pozwala nam odczytać prawidłowo to, 
co rzeczywiście ono przedstawia…

W bieżącym numerze w Historii 
jednej fotografii prezentujemy zdjęcie 

i opowieść Romka Rogalskiego – 
fotografa z Opola, który chętnie 

dokumentuje wydarzenia muzyczne.
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Inglot  
Żołnierz 
Wyklęty  

KAMIL
FIGAS

MOCNY
PROJEKT

Projekt powstawał z przerwami od 2014 do 2016 roku.
Bohaterem cyklu jest starszy człowiek z sąsiedztwa, którego 
dzisiejsze zwyczajne życie zupełnie nie wskazuje, że oto oglądamy 
tylko pozornie zwyczajną starość. Staje bowiem przed nami 
w swojej codzienności Bohater?
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Godziny spotkań i rozmów autora zaowocowały zatrzymaniem 
w obiektywie sylwetki Tadeusza Inglota, żołnierza Armii 
Krajowej i drugiej konspiracji, więzionego przez UB i NKWD. 
Jednego z Żołnierzy niezłomnych, z których okrutnie zadrwiła 
historia, skazując ich na długoletnią walkę ze zmieniającymi się 
systemami. Różnie można oceniać Żołnierzy Wyklętych – jedni 
przypisują im wyidealizowaną rolę bohaterów narodu, inni 
uznają za bandytów. Jedno jest pewne, na fotografiach Kamila 
Figasa, staje przed nami człowiek, który ma do opowiedzenia 
niesamowitą historię swojego życia.

Żywa lekcja 
historii
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właśnie tego 
tematu

Od dawna myślałem o realizacji

W związku z moimi zainteresowaniami historią Polski, od dawna 
myślałem o realizacji właśnie tego tematu.  
Po merytorycznym przygotowaniu, zacząłem szukać ludzi 
z podziemia akowskiego czy nszetowskiego. Zacząłem w swoim 
mieście (Poznań). Niestety żyjących do dzisiejszych czasów, 
aktywnych wówczas ludzi, na terenie wielkopolski można policzyć 
na palcach jednej ręki. Tym bardziej jak żywą lekcję historii 
potraktowałem spotkanie z Panem Inglotem.
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Zasłużyć 
na zaufanie

Autor Kamil Figas ukończył między innymi Fotografię  
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu. Chociaż życie zawodowe, wiąże z dziedzinami 
innymi niż fotografia, to właśnie jego pasja pozwala mu 
na spotkania z niezwykłymi ludźmi, skrytymi bohaterami, 
osobowościami nie dającymi się łatwo spotkać w naszej 
dzisiejszej codzienności. To do tych historii próbuje się dostać, 
zasłużyć na zaufanie i opowiedzieć je uwalniając migawkę.

Materiał Inglot. Żołnierz Wyklęty został wyróżniony 
II nagrodą w konkursie Moja Wielkopolska w 2016 roku w ramach  
III Wielkopolskiego Festiwalu im. Ireneusza Zjeżdżałki.  
Zdjęcia były prezentowane na wystawach pokonkursowych  
a także na wystawie indywidualnej Kamila Figasa.  
Jedna z fotografi z tego cyklu była nominowana w ubiegłym 
roku do Wielkopolskiego Zdjęcia Roku i znalazła się w finale.

Katarzyna Kędryna
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fb.com/jestem.tomasz/

Tomasz WatrasM
Zapisywanie linków do ciekawych zdjęć, które znajduję w Internecie 
stało się już moim nawykiem. Dzięki temu zawsze mam pod ręką sporo 
materiału, z którego w każdym numerze Mocnego Kadru prezentujemy 
jeden. Po wstępnej selekcji idę zazwyczaj tropem każdej z fotografii, 
aby dowiedzieć się nieco więcej: Kto jest jej autorem? Czy jest 
to zdjęcie pojedyncze, czy część cyklu? Jaki inny materiał znajduje się 
w portfolio wzbudzającego nasze zainteresowanie twórcy?
Jakież było moje zdziwienie, gdy tym razem, aż pięć z kilkunastu prac 
doprowadziło mnie do tego samego autora, zwłaszcza, że na pierwszy 
rzut oka, street’owe obrazki ze Śląska, ujęcia z dziećmi o zdecydowanie 
azjatyckich rysach i mocno kontrastowe kadry z naturalnym, 
szczątkowym światłem — nie miały dla mnie wspólnego mianownika! 
W tym momencie moje zainteresowanie znalezionymi w sieci 
zdjęciami jeszcze wzrosło. 

To

76      Znalezione w sieci
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JESTEM 
TOMASZ

„Jestem Tomasz” — lapidarnie przedstawia się na swoim 
facebook'owym profilu Tomasz Watras. W czasie rozmowy 
dowiedziałem się o nim nieco więcej: opowiedział o podróżach, 
w trakcie których nigdy nie rozstaje się z aparatem, o rodzinnym 
Śląsku, gdzie wykorzystuje każdą wolną chwilę na „fotograficzne 
spacery”, o eksperymentach oraz poszukiwaniu swojego stylu 
i miejsca w fotografii. Mimo, iż swoją pasję odkrył stosunkowo 
niedawno, udało mu się już zdobyć wyróżnienie na Białystok 
Interphoto Festival, a jedno z jego zdjęć zakwalifikowało się 
do finałowej dwudziestki konkursu Polska Ulicznie.

Fotografie Tomasza Watrasa prezentowane w cyklu Znalezione 
w sieci nie stanowią jednego projektu. Powstawały w ramach 
przygody i eksperymentów z fotografią jako zdjęcia pojedyncze. 
Pod koniec rozmowy Tomasz mówi jeszcze, że teraz jest już chyba 
gotowy na kolejny krok — ponowną selekcję całości materiału, 
wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie konkretnego projektu. 
To, że zostałem znaleziony w sieci, a Mocny Kadr pokaże moje 
zdjęcia, z pewnością da mi motywację do dalszego działania — 
dodaje na zakończenie. Trzymamy za słowo…

Piotr Chrobak
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VOL.

7 Od siedmiu lat jesień w Opolu zaczyna się od fotograficznego 
festiwalu, który z roku na rok staje się coraz bardziej widocznym 
punktem na kulturalnej mapie Polski. 
Poza organizatorami z Fundacji 2.8 do tych czterech tygodni 
października przygotowują się wiele miesięcy wcześniej autorzy 
zdjęć i kuratorzy. Czekają na te jesienne wystawy i spotkania 
stali bywalcy, kusząc nowych opowieściami o wydarzeniach 
z poprzednich edycji. 
W tym roku tematem przewodnim Opolskiego Festiwalu Fotografii 
było „Spojrzenie”. Osobiste, osobliwe, niecodzienne… tak 
o charakterze prac prezentowanych na festiwalu mówiła 
Joanna Kinowska, która wraz z Markiem Szyrykiem stanowi 
kuratorski trzon festiwalu. 

SPOJRZENIE
AGNIESZKA PLECH
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PERSPEKTYWA 
AMATORA, ZNAWCY, 

 MECENASA

Ten festiwal opisać i podsumować jest niezwykle trudno. Właśnie 
z uwagi na jego rozmiar, rozmach i różnorodność. 
Spojrzenie to przecież pojęcie niezwykle pojemne formalnie 
i interpretacyjnie — zauważyła Patrycja Kostyra, zabierająca głos 
w imieniu studentów Wydziału Sztuki UO na wernisażu w Opolskim 
Teatrze Lalek. Właśnie dlatego mogliśmy cieszyć się tym ogromem 
propozycji formalnych — od portretu poprzez kompozycje 
abstrakcyjne do pejzażu. 
I zgodnie z radą Joanny Kinowskiej dawaliśmy sobie czas nie tylko 
na oglądanie, ale również na czytanie tekstów towarzyszących 
zdjęciom. Niektóre z nich nie były tylko opisem, bywały kluczem 
niezbędnym do zrozumienia całości wypowiedzi artystycznej.

Istotne jest również to, że w fotograficznych prezentacjach, 
pojedynczych lub komponowanych w serie, odnajdujemy nie tylko 
ekspresję autorów, lecz również możliwość spojrzenia na swoje 
własne reakcje, skojarzenia, myśli. Fotograficzne „lustro świata”, 
obecne nawet w „bezlusterkowcach”, pozwala zobaczyć więcej 
i pełniej, zarówno samemu twórcy, jak i temu, kto efekt tej 
fotograficznej uważności ogląda.

Opolski Festiwal Fotografii to także szansa zrozumienia roli, rangi, 
a czasem… frustracji fotografa w dzisiejszej rzeczywistości. 
W trakcie spotkań z twórcami, oprócz indywidualnego komentarza 
na temat swoich pomysłów i realizacji, otrzymywaliśmy także 
spore dawki wiedzy na temat kulis pracy nad projektami. 
Słuchaliśmy opowieści o kontekście ich powstawania lub 
o kolejnych działaniach, które one prowokowały. To były także 

cenne podpowiedzi dotyczące promocji, publikacji, działań 
interdyscyplinarnych, sposobu pracy, pozyskiwania finansowych,
czy prasowych sprzymierzeńców. Kto nie był, niech żałuje. 

Ten festiwal to nie tylko wystawy i rozmowy z artystami. To również 
spotkania z innymi profesjonalistami zajmującymi się sztuką 
fotografii. W tym roku mogliśmy wysłuchać wykładu i porozmawiać 
z Katarzyną Sagatowską — fotografką, która poza pracą twórczą 
zajmuje się również propagowaniem kolekcjonerstwa.
Kolekcjonerstwo? A dlaczego nie? Oglądając setki wystawionych 
fotografii w starannie przemyślanych układach wielu z nas miewało 
pomysł, aby niektóre z nich zachować w swoim otoczeniu na 
dłużej, na zawsze. Przypomnijmy sobie, jak często, wymieniając 
się uwagami na temat prac, zadajemy sobie pytanie: jak ta 
fotografia wyglądałaby na mojej ścianie, czy chciałbym ją na tej 
ścianie powiesić? Bywa to właśnie ta chwila, w której ujawnia 
się w nas instynkt kolekcjonera, niestety, zbyt często tłumiony 
przez nas samych, zahamowanych stereotypami. Tymczasem 
Katarzyna Sagatowska przekonywała, że kolekcjonerską przygodę 
można rozpocząć w każdym momencie. Że kolekcjonować warto, 
niekoniecznie z powodów inwestycyjnych, z obietnicą wysokiej stopy 
zwrotu, ale najprościej — dla przyjemności codziennego obcowania 
z dziełem sztuki. Podpowiadała również jak robić to mądrze, 
nie tracąc przy tym kiełkującej pasji.
Spotkanie z Katarzyną Sagatowską w ramach Opolskiego Festiwalu 
Fotografii to była rzadko pojawiająca się okazja, aby na swoje 
zainteresowania sztuką spojrzeć [sic] w nieco bardziej świadomy 
sposób, z perspektywy nie tylko amatora, ale i znawcy, a nawet… 
tak, tak — mecenasa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Sławoj Dubiel pisał w tekście wprowadzającym do tegorocznego 
OFF-a: Oczy pozwalają nam spoglądać na świat i budować jego 
wizerunek — obraz, ale jednocześnie oczy — to droga do wnętrza 
człowieka. Pomysłodawcom zależało na tym by: Pokazać człowieka 
w różnych relacjach kulturowych w kontekście fotograficznego 
dokumentu. Ta różnorodność była na festiwalowych wystawach cechą 
dominującą. Przekonajmy się o tym oglądając wybrane zdjęcia 
z festiwalowych wystaw na stronach magazynu Mocny Kadr.
Ich wybór nie był sprawą prostą — lecz ostatecznie, z uwagi na to, 
że prace autorów spoza naszego miasta i regionu były znane szerszej 
publiczności z innych mediów, wystaw i festiwali, a wiele z nich 
zostało wyróżnionych czy nagrodzonych — zdecydowaliśmy, aby 
publikować w bieżącym numerze naszego magazynu prace Opolan.

Zapraszamy do obejrzenia prac z wystaw zbiorowych Opolskiego 
Towarzystwa Fotograficznegi i Fotoklubu Opole oraz studentów 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, a także zdjęcia Jacka 
Baranowskiego z wystawy indywidualnej, Adama Śmietańskiego 
oraz prace Mariusza Stachowiaka, które eksponowano w ramach 
wydarzenia towarzyszącego OFF-owi.

mocny kadr    Nº05 jesien/zima 2017 mocny kadr

>>>>>>>>>>>>

Fot. Grzegorz Hussak

96      Wydarzenie



99  

JACEK  
BARANOWSKI

Opole z początku lat 90-tych fotografowane przez 20-letniego 
Jacka Baranowskiego to zapis pierwszych doświadczeń 
z aparatem analogowym, to wyraz fascynacji światłem, 
miastem i — co wyczuwalne — zdjęciami Adama Śmietańskiego. 
To rodzaj retrospektywnej podróży do świata, który utrwalił się 
nie tylko we wspomnieniach autora, ale na szczęście również 
na fotograficznych kliszach.

>>>>>>>>>>>>
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FOTOKLUB
OPOLE

Zdjęcia z wystawy zbiorowej Fotoklubu Opole pojawiły się w nowo 
odkrytej dla celów ekspozycyjnych sali dworca PKP Opole Główne.

Fotoklub Opole to stowarzyszenie skupiające autorów z różnych 
środowisk, poszukujących różnych pomysłów na fotografię. Wystawa 
około trzydziestu prac na dworcu PKP w Opolu miała wspólny 
mianownik — to miały być „żywe” zdjęcia, opowiadające historie 
o życiu, o ludziach, o świecie. I tak się stało. Oglądaliśmy tam 
portrety, zdjęcia zwierząt, kadry utrwalające komizm sytuacyjny 
chwili — po prostu spojrzenie na świat.
Bardziej konceptualne w charakterze były prace Romana Barana 
upamiętniające relację z ojcem — wykładowcą fotografii 
i kryminalistyki. Charakterystyczne tabliczki z cyframi dodają 
wagi codziennym, prozaicznym rytuałom, rzucają światło 
na ślady życia.

>>>>>>>>>>>>
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OPOLSKIE
TOWARZYSTWO
FOTOGRAFICZNE

Mirosław Mokrzycki.
Spojrzenie na przestrzeń opuszczoną bezpowrotnie przez jedną 
z najważniejszych osób w życiu, skłaniające do refleksji na temat 
naszego przywiązania do rzeczy materialnych i do pytań czy w tych 
ulubionych przez człowieka przedmiotach można zatrzymać jego 
aurę po odejściu.

>>>>>>>>>>>>
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Katarzyna Mogilnicka
Niedopowiedzenie…



Jolanta Mokrzycka.
Każdy z nas, patrząc na „maskę”, widzi co innego. Każde spojrzenie 
jest jedną wielką niewiadomą…

>>>>>>>>>>>>
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Marcin Szewczak. Zdjęcie z cyklu Madness of silence.
Autor kieruje spojrzenie na siebie. Eksploruje przeszłość, aż do 
momentu narodzin. Miejsce, w którym przyszedł na świat, zamiast 
tętnić życiem i intensywnymi emocjami opustoszało i ucichło. 
To spotkanie z przeraźliwą ciszą.

>>>>>>>>>>>>
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Dariusz Nowicki
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WYDZIAŁ
SZTUKI UO

Zróżnicowane ujęcia tematu, poszukiwania różnych dróg 
interpretacji, by odpowiedzieć na temat „Spojrzenie” to efekt wielu 
spotkań i świadomych wyborów dokonywanych w trakcie wspólnej 
pracy i dyskusji.

>>>>>>>>>>>>

Po prawej: Mateusz Domaracki
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Marta Sikora
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Natalia Nosova
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ADAM
ŚMIETAŃSKI

Ostatnim „mocnym punktem” tego fotograficznego miesiąca 
było otwarcie wystawy jednego z pionierów opolskiej fotografii 
powojennej — Adama Śmietańskiego. 
O ile garść faktów i plotek na temat jego życia można odnaleźć 
w Internecie, to zdjęcia jego autorstwa są prawie niedostępne. 
To dlatego wystawa prezentująca aż 250 z jego prac ma niezwykłą 
wagę, nie tylko dla amatorów fotografii, ale i dla wszystkich 
interesujących się historią Opola. 

>>>>>>>>>>>>
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W ekspozycji w Muzeum Śląska Opolskiego dominują zdjęcia naszego 
miasta. Opole lat 50-tych i 60-tych w obiektywie Śmietańskiego 
jest arcyciekawą zagadką dla odbiorców z żyłką detektywistyczną. 
Sceny z miejskiego życia to nie tylko reporterski smaczek, wiele 
tu poetyckiej niemal wrażliwości w ujęciu niepowtarzalnego klimatu 
niegdysiejszej ikonosfery i relacji międzyludzkich. Znakomite 
dokumenty. Zdjęcia dzieci, zebrane w osobną grupę na wystawie, 
zachwycają w sposób absolutny. To trzeba po prostu podziwiać  
i uczyć się. A jego „architektura” zobrazowana w grach światła  
i cienia jest nie tylko piękna, lecz zyskuje dodatkowy, zaskakująco 
szlachetny rys. 

W dziedzinie sztuki twórczy, wyrazisty.  A w życiu? 
Z towarzyszącego obrazom tekstu, rzetelnie opracowanego 
i neutralnego w tonie, możemy dowiedzieć się nadspodziewanie 
wiele również na ten temat. Mimo to, osobista legenda tego twórcy 
pozostanie w części tajemnicą.

>>>>>>>>>>>>
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TWÓRCZY, WYRAZISTY.

 A W ŻYCIU?
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MARIUSZ
STACHOWIAK

Wystawa zdjęć smartfonowych Mariusza Stachowiaka była 
wydarzeniem towarzyszącym  OFF'owi. Jego prace przekonują, 
że dobre zdjęcie można zrobić każdym aparatem.

>>>>>>>>>>>>
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