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WIOSENNIE

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zbiegł się
w tym roku z pierwszymi wydarzeniami w ramach
jubileuszowej edycji Rybnickiego Festiwalu Fotografii.
Dobra aura tej imprezy, która zainspirowała nas do działań
szerszych niż przygotowanie magazynu, sprawiła,
że możemy dzielić się z Wami video-relacjami, umieszczonymi
na naszej stronie internetowej. To w nich odnajdziecie
wiele zarejestrowanych wypowiedzi na temat Festiwalu,
dlatego w bieżącym numerze magazynu postanowiliśmy
zaprezentować podsumowanie piętnastej edycji RFF
przez pryzmat fotografii autorstwa głównych gości Festiwalu.
W stałej części magazynu znajdziecie mocną Historię jednej
fotografii oraz, jak zwykle, naszą propozycję znalezioną w sieci ―
tym razem jest to bardzo subtelny i osobisty projekt, a wszystkich
tych, którzy przywykli do „kartkowania” magazynu, zdecydowanie
zachęcam do wczytania się autorski opis tego cyklu.
Z pewnością na dłuższą chwilę zatrzymają Was też magiczne
ujęcia opolskiego fotografa ― Pawła Uchorczaka, a uchwyconą
w obiektywie moc energii i muzyki zobaczycie w Mocnym
Projekcie, który powstał na ostatnim przystanku Woodstock.
Marek Szyryk, z którym wielokrotnie rozmawialiśmy już
o fotografii poza "kadrem" przyjął nasze zaproszenie
i udzielił nam oficjalnego wywiadu oraz, specjalnie dla tej
edycji naszego magazynu, przygotował premierowy pokaz
zdjęć z jednego ze swoich najnowszych projektów.
Mamy zatem dla Was prace łącznie kilkunastu autorów
w najróżniejszych odmianach.
Wraz z całym zespołem redakcyjnym wierzymy,
że ten wiosenny numer będzie dla Was inspirujący.
Piotr Chrobak
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MAREK
ROZMOWA
MOCNEGO KADRU

Kocham fotografię.
Nie wyobrażam sobie świata bez niej.
Z nią pod powiekami zasypiam.
Myślę fotografią. Piszę o fotografii.
Jestem fotografią.

SZYRYK
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PO WIELU LATACH ZACHŁANNEGO
FOTOGRAFOWANIA MOŻNA TRAFIĆ
NA PRZYSŁOWIOWĄ ŚCIANĘ.

Są takie projekty, których odbiór wymaga od nas zdecydowanie
więcej niż tylko obejrzenia zdjęć. Ich zrozumienie to dociekanie
koncepcji, budowanie interpretacji i próba wejścia w głębię
poszczególnych obrazów. Najczęściej zakodowane w nich pytania
czy przesłania tworzą narrację bardzo silnie związaną z samym
twórcą i bez zrozumienia szerszego kontekstu mogą pozostać
dla odbiorcy najwyżej przyjemnym wrażeniem estetycznym.
Decydując się na zaprezentowanie takiego materiału w Mocnym
Kadrze, od razu pomyślałem o Marku Szyryku, którego nie pierwszy
już raz zapytałem o sposób na odbiór takiej fotografii.
							
Piotr Chrobak

Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Twoją fotografią, to był
wernisaż w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Myślę, że nie
byłem jedyną osobą, która miała problem z odbiorem Twoich
zdjęć. Jaki jest sposób na ich zrozumienie?
Na wystawie w Opolu, po wielu latach nieobecności na opolskich
salonach, pokazałem trzy kompletnie różne zestawy. Jeden był
rozliczeniem ze sobą jako fotografem.
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Sięgał zarówno do mojego rodzinnego, prywatnego archiwum,
przechodził przez część w zasadzie dokumentalną, a kończył się
alegorycznym i symbolicznym cyklem zrealizowanym w technice
mokrego kolodionu. Kolejnym był, pierwszy w mojej fotograficznej
karierze, artystyczny zestaw barwny opowiedziany bardzo
współczesnym, fotograficznym językiem. Natomiast trzeci,
dominujący w całości ekspozycji, był być może trudniejszy
w odbiorze. Rozwijam się z fotografią od kiedy nacisnąłem spust
w Smienie 8m w styczniu 1978 bądź 1979. Ona po części mnie
kształtuje, rozwija. Ja się rozwijam, by być bardziej świadomym
czy wyedukowanym twórcą a nawet pedagogiem. Wpływ na to
ma wiele bodźców: muzyka, literatura, filozofia, Natura, poezja,
malarstwo czy szerzej sztuka. Te drobne i większe wydarzenia.
Ludzie, których spotykam i rozmowy z nimi. Moje artystyczne
ambicje i pragnienia. Po wielu latach zachłannego fotografowania
można trafić na przysłowiową ścianę. Na mur, który nie wiemy czy
da się przeskoczyć.
Skoro do niego doszedłem rozwiązanie miałem na wyciągnięcie
ręki ― skierowałem obiektyw na tę, realną teraz, ścianę.

mocny kadr
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Ten zestaw prezentuje
taki obraz rzeczywistości,
KTÓRY NIE KARMIĄC ZANADTO
WZROKU, NIE STWARZA UŁUDY

Przed ścianą stoją nieruchomo osoby chore psychicznie,
bądź szukające skupienia. To przed ścianą na Wschodzie często
się medytuje. Ściany w swej skończoności są na swój sposób
nieskończone. Te fotografie ścian są okazją do spotkania
ze sobą. Bo to w sobie szukam poznania i odpowiedzi.
Fotografia traktowana w ujęciu humanistycznym kształtuje mnie
jako jej autora. Ten zestaw prezentuje taki obraz rzeczywistości,
który nie karmiąc zanadto wzroku, nie stwarza ułudy.
Bo fotografie różnią się tylko delikatnie innym odcieniem szarości
i szczegółem rysunku na ich powierzchniach. Bo niczego
w fotografii nie chcę. Nie wykonuję fotografii kierowanej sytuacją,
narracją światłem, kolorem, perspektywą. Brak w niej skojarzeń
typologicznych, odniesień, relatywizmu wartości, zniewolenia
pragnieniem odkrycia, zdobycia, wygrania. W tym zaprzestaniu
jest Moja Droga. Mój Spokój. Moja Wolność.
Żaden wyścig we współczesnym świecie mnie już nie obchodzi.
Jestem wolny od mód i ekscytacji. Na przekór zmienności tego
świata będę robił to samo. To samo jednak nie jest tym samym.
W prostocie metody, która jest wewnętrzną koncentracją
dla osiągnięcia poznania, szukam swojej szansy. Odnajduję ważne
trzy ścieżki: kontemplację, medytację i twórczość.
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Zdaję sobie sprawę, że jest to rodzaj antyfotografii,
nie pokazującej tak naprawdę niczego, a z drugiej strony jest
to fotografia bardzo zaawansowana technicznie, perfekcyjnie
wykonana, ortodoksyjna i dokumentalna. Z jednej strony nie ma
na pozór rozsądku, z drugiej wiem co robię. Wiem gdzie podążali
Mark Rothko, Roman Opałka, Ad Reinhardt, Gerhard Richter,
John Cage i wielu innych. Zmierzam w stronę duchowości, ciszy
skupienia, prostoty widzenia. Ten pokazywany zestaw miał
mi służyć w skondensowaniu i otwarciu percepcji. Równomierne
płaszczyzny ścian umożliwiają oczyszczenie umysłu, usuwają
z fotografii wszystko, co rozprasza uwagę i odciąga umysł
od czystego, nieukierunkowanego na nic doświadczania. Myślę,
a przynajmniej mam taką nadzieję, że te szare, fotograficzne
obrazy zapraszają do zbliżenia się do swojej prawdziwej istoty.
Czym dla Ciebie jest fotografia?
Po tylu latach śmiało mogę powiedzieć, że czymś ważnym.
Jest rodzajem mojego fundamentu. Stałością, do której mogę
wrócić, znaleźć oparcie, gdy go potrzebuję. Mówiłem przed chwilą,
że rozwija mnie ona, że mam szczęście widzieć świat inaczej,
bardziej bogato. Gdy idę i patrzę dookoła dostrzegam odrobinę
więcej niż przysłowiowy „Janusz”. Jak stałem się czuły na przejawy
nieskończonej ilości fotograficznych zależności między ludźmi,
przedmiotami, między światłem i cieniem, między dniem i nocą,
między kolorem, a jego brakiem. Odkrywam poezję w jego drobnym
fotograficznych epifaniach. Kocham fotografię. Nie wyobrażam sobie
świata bez niej. Z nią pod powiekami zasypiam. Myślę fotografią.
Piszę o fotografii. Jestem fotografią.

mocny kadr
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WCIĄŻ RÓŻNE RZECZY
MNIE INSPIRUJĄ.
I oby taki stan trwał
jak najdłużej.
Jak to się stało, że zacząłeś fotografować i jakie były te
pierwsze zdjęcia?
„Dawno, dawno temu w odległej galaktyce” małemu dziecku,
po stracie jego ojca, na pocieszenie, jego wujek dał rosyjski
wynalazek ― Smienę 8 m, powiększalnik w walizce, kilka kuwet,
czerwoną żarówkę, którą ma do dziś, szczypce, wywoływacz
i utrwalacz. Mam pierwszy film zrealizowany podczas spaceru
dookoła Niemodlina. Klasyczny dokument ;) ― budynki, ulice,
drzewa, park, szkoła.Mam na szerokiej kliszy wujka portret
ze „smienką” z tego pierwszego zetknięcia z fotografią. W domu,
gdzie mieszkałem z mamą nie było osobnego pomieszczenia
na swoją ciemnię, nie było łazienki, więc kopiowanie musiałem
zaczynać dobrze po zachodzie słońca, tak by wieszane na okna
podwójne koce całkowicie zaciemniały pomieszczenie.
Nie miałem suszarki więc wywołane zdjęcia przyklejałem
na okiennych szybach. Po drodze z Niemodlina do wsi Sady,
gdzie często byłem, mijałem dom kultury „Robotnik”, w którym
zacząłem uczęszczać na kółko fotograficzne prowadzonego przez
tamtejszego instruktora. Tam odbyły się moje pierwsze zajęcia
w „prawdziwej” ciemni, a kółko stworzyło możliwość
wypożyczania aparatu Start czy Exy z wymiennym obiektywami.
Byłem też częstym gościem w sklepie Foto-Optyka, gdzie
kupowałem wywoływacze w ampułkach, siermiężne radzieckie
filmy. Mama przynosiła mi z pracy rentgenowskie utrwalacze.
Kupowałem i zaczytywałem się w czasopismach Fotografia i czasem
w Sowietskoje Foto. Popołudnia spędzałem w ciemni domu kultury,
a w mojej szkole podstawowej, gdzie byłem uważany za fotografa,
mogłem również korzystać z ciemni w gabinecie fizyki. W szkole
średniej nadal zajmowałem się fotografią. Pod opiekę wziął mnie
mój nauczyciel plastyki ― Pan Andrzej Czyczyło. Zainteresowany
moimi fotografiami pokierował do swego znajomego, zawodowego
fotografa i opolskiego artysty ― Marka Maruszaka.
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Fotografowałem dużo i często, stało się to jedynym moim
hobby. Tak naprawdę moja pierwsza wystawa fotograficzna miała
miejsce w moim liceum, gdzie na ścianach w szkolnym korytarzu
zawisły moje fotografie. Po skończeniu liceum zdałem
do Państwowego Pomaturalnego Studium Kulturalno-Oświatowego
na kierunek fotografia i film amatorski. Od tego miejsca zaczęło
się na poważnie.
Co dziś w fotografii stanowi dla Ciebie wyzwanie i jak sobie z tym
radzisz?
Nie staram się już „walczyć” z medium fotografii.
Mam wrażenie, że znalazłem swoją fotograficzną drogę.
Jest wąska, stroma i w niemal niedostępnych górach. Nie jest
dla każdego. Niektórzy jej nie zobaczą, nie zrozumieją. Nie można
w końcu zadowolić wszystkich, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu
to się nie spodoba. Albo nie zrozumie, bo nie chce lub jeszcze
nie przyszedł na to czas. Ja sam zrozumiałem parę rzeczy, nie
tylko w sztuce fotografii, dopiero będąc dojrzałym mężczyzną.
I teraz wiem, że chcę ciekawie żyć. Być wciąż otwartym na nowe,
na inne. Wciąż różne rzeczy mnie inspirują i oby taki stan trwał
jak najdłużej.

mocny kadr

14

Rozmowa Mocnego Kadru

15

Są dobre fotografie
w jednej kategorii
I SĄ UDANE
W INNEJ.

Jak opisałbyś swoje zdjęcia komuś, kto nie może ich zobaczyć?
„Nie ma takiej opcji” ― kolokwialnie mówiąc…
Chińczycy zawsze mówili, że jeden obraz wart jest tysiąca słów.
Szanując czytelników ― nie zabiorę im tego czasu.
Od lat pracujesz ze studentami fotografii, jesteś kuratorem
wystaw i z pewnością oglądasz dużo „nowych” zdjęć. Jakie
są Twoje obserwacje i przemyślenia na temat kierunku,
w którym zmierza współczesna fotografia?
Przyszedł czas na posługiwanie się innym językiem fotograficznym.
Mam wrażenie, że wśród młodych twórców istnieje bardzo duża
potrzeba wyrażania siebie za pomocą fotografii. Że o stanie
swojego ducha, nastroju, myśli i odczuć mają mówić zdjęcia.
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Często pozornie różne od siebie, zestawiane w cykle
i inne narracje pomagają się wyrazić. Są wizualną poezją
bądź prozą na temat własnych stanów – duchowych, psychicznych.
Nie zawsze rozumiem te narracje. Tak jak nie mogę zrozumieć
ukrytych myśli. Część fotografii zrozumiała jest tylko dla autora.
Niektóre z trudnością funkcjonują jako pojedyncze „dzieła”,
bo ich przeznaczeniem jest mówić i opowiadać w wielogłosie.
Być może porównanie z muzyką jest na miejscu ― język
muzyki współczesnej jest trudny, dźwięki pourywane, niemal
przypadkowe, jest dużo ciszy, ale i natłoku agresywnych doznań.
Jednak w założeniu całość ma swój przekaz, który czeka
na swoich odbiorców.

Jaka jest Twoja definicja dobrego zdjęcia?
Tak wiele fotografii poznałem, tak wiele ona różni się
w swoich gatunkach, że pytanie nie jest zasadne. Istnieje
mnóstwo obejrzanych przeze mnie fotografii udanych, dobrze
skonstruowanych. Są wyśmienite, są solą medium. Są dobre
fotografie w jednej kategorii i są udane w innej. Ta wiedza
przychodzi z czasem i w miarę analizowania oglądanych prac.
Natomiast dla mnie najważniejsze jest by fotografia mnie
na różne sposoby zainspirowała. To jest nadrzędne.

mocny kadr
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INWESTUJ W SWOJE BOGACTWO
WEWNĘTRZNE.
Myśl o tym, co chcesz
przekazać.

Jakie trzy „złote rady” przekazałbyś początkującym fotografom?

Jakie trzy „złote rady” przekazałbyś
początkującym fotografom?
Inwestuj w swoje bogactwo wewnętrzne. Myśl o tym, co chcesz
przekazać. Analizuj swoje fotografie pod różnymi kątami.

Jakie „fotograficzne” marzenia ma Marek Szyryk?
Fotografować do końca świata i jeden dzień dłużej.
Jakie Twoje fotografie zobaczą nasi czytelnicy?
Fotografie, które mam przyjemność zaprezentować w Mocnym
Kadrze, są premierową odsłoną fotografii, która pojawiła
się na mojej drodze kilka lat temu. Z wielką przyjemnością
fotografuję telefonem. Iphonem ― powinienem doprecyzować.
Tylko na jego systemie operacyjnym pracuje apka Hipstamatic.
Podobny program do wielu innych, a jednak trochę inny. Każda
fotografia przeliczana jest w swoim zero–jedynkowym szaleństwie
na nowo. Każda kolejno wykonana fotografia różni się
od poprzedniej, to przypomina pracę z materiałem analogowym.

mocny kadr
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MAREK SZYRYK
Fotograf urodzony w Niemodlinie. Absolwent WSP w Opolu.
Wykładowca akademicki w łódzkiej Szkole Filmowej, mieszka
i tworzy w Łodzi Organizator wielu wystaw studenckich.
Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego droga w fotografii
nosi cechy starego rzemiosła, w którym artysta nie tylko tworzył
przedmioty, ale również dzięki sztuce doskonalił swoją osobowość.
Często odwołuje się do japońskiej poezji haiku poprzez
odkrywanie tego, co ulotne, przemijające, kruche,
a zarazem odwieczne i piękne. Będąc otwarty na współczesny
język fotografii podąża różnymi ścieżkami fotograficznymi
ciesząc się tą wędrówką.

mocny kadr
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Fotografuję surrealizm
miejsc i ludzi.

Każde zdjęcie jest inne, mało w tym cyfrowości,
doskonałości. Zdjęciami trochę rządzi przypadek. To fajne.
Wybrałem i korzystam z trzech „poetyk” obrazowych. Wybrałem
takie, a nie inne „filmy” w połączeniu z tymi, a nie innymi
„obiektywami”. Odpowiada mi ich charakter obrazu. Fotografuję
głównie ze stałym nastawem filmu Ina 69 i obiektywem John S.
Fotografuję, ciesząc się absolutną wolnością. Fotografuję
w kolorze. Fotografuję kolor. Fotografuję surrealizm miejsc
i ludzi. Ten „aparat”, a raczej program fotografowania, lubi olejną
farbę powiatowych miasteczek. Jest nieskrępowaną radością,
zabawą. Co nie znaczy, że fotografuję absolutnie wszystko.
Myślę, że starannie wybieram motyw i mam pewną wizję
tej fotografii. Korzenie sytuuję w widzeniu Martina Parra,
ale w Polsce to żart, kolor, kontekst nabiera innego wyrazu.
Nie przeszkadza to, że fotografie wykonane zostały w Łodzi,
Dębkach, Wrocławiu, Słubicach, Hamburgu i Bad Hersfeld.
Świat wszędzie jest taki sam.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
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Rozmawiał: Piotr Chrobak
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Marek Szyryk
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PREZENTACJE

PAWEŁ
UCHORCZAK
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z pozoru
zwyczajne miejsca

Paweł Uchorczak pojawił się w kilku publikacjach, magazynach,
jak skromnie sam mówi: "było trochę wystaw..."
Kilka jego zdjęć odkrył Internet, co pozwoliło mu zaistnieć
w krótkim czasie na nieco większej, międzynarodowej „scenie”.
Na co dzień zajmuje się fotografią zawodowo. Organizuje również
warsztaty, w trakcie których dzieli się własnym pomysłem
na fotografowanie. Żyje więc z tego, co kocha. Jak sam mówi,
„jeszcze się nie rozkręcił.” Ciągle się uczy i ma wiele pomysłów
na swój rozwój i pokazywanie świata. Światło, wyczekane
momenty, samozaparcie. Kilkukrotne powroty, by „złapać”
wymarzony kadr. Gra światłocienia ― poszukiwanie idealnych
warunków dla określonego miejsca. Paweł Uchorczak pokazuje
z pozoru zwyczajne miejsca, mocno „obfotografowane”,
lecz w charakterystycznym dla siebie stylu ― duża ogniskowa,
spłaszczanie perspektywy. To powoduje, że bywa czasem
posądzany o fotomontaż i manipulowanie rzeczywistością...
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wszystkie elementy meteogramów
pogodowych brane są pod uwagę

Zanim uwolni migawkę próbuje wyobrazić sobie ostateczną
wersję zdjęcia. Ma wizję i czeka tak długo, aż przyroda pomoże
w jej realizacji. Tatry widziane z Góry Świętej Anny ― to osobisty
sukces, który udało się autorowi osiągnąć za szóstym razem.
Czekał na „Ten” moment od późnej jesieni do wczesnej wiosny.
Parametry wiatru, ciśnienia, temperatury, zachmurzenia...
Wszystkie elementy meteogramów pogodowych brane są
pod uwagę w kalkulacjach nad znalezieniem idealnych warunków.
Natura jednak lubi zaskakiwać i nigdy wszystkiego nie da się
przewidzieć z całą pewnością. W fotografii krajobrazowej
na idealne zdjęcie składa się wiele czynników i wiedza.
Poza tym, jak przyznaje autor ― „Dla mnie ważne jest, by zdjęcie
podobało się mnie, muszę poczuć je sercem. A jeśli spodoba się
jeszcze innym, to jestem bardzo zadowolony.”
Mamy dla Was kilka zdjęć z różnych projektów Pawła Uchorczaka.
Zatrzymajcie się przy nich na chwilę, a przeniesiecie się
w inny świat:
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„Zaćmienie księżyca” ― 5 godzin fotografowania, współpraca
natury i niesamowity rezultat. Dzięki sile social media wielki
odzew, ogromne zainteresowanie i docenienie ciężkiej pracy
autora. Internet huczał ― gdzie powstało to niezwykłe zdjęcie...
Cykl „Mgliste klimaty Opola” to fotografie przedstawiające Opole
zanurzone we mgle ― pojawiły się one w czołówce najchętniej
oglądanych materiałów magazynu BoredPanda. Internauci z całego
świata zachwycali się zdjęciami Opola spowitego mgłą, klimatem
nawiązującymi do Londynu z najlepszych kryminałów.
„Karkonoska Stacja Kosmiczna”. Noc, duży mróz i samotne
czuwanie, by trafić na odpowiedni moment, wcześniej dokładnie
wyreżyserowany w głowie. Ale bez przychylności ze strony natury
nie udałoby się. Czekałem długo na odpowiednie warunki ―
przyznaje fotograf. Po trzech dniach w totalnym mleku wreszcie
się doczekałem. Około północy wyruszyłem na szczyt królowej
Sudetów ― Śnieżki (1603 m. n.p.m.). Po osiągnięciu celu moim
oczom ukazał się widok nie z tej Ziemi. Stacja meteorologiczna
na szczycie wyglądała jak statek kosmiczny, rozgwieżdżone
niebo dodawało klimatu tej scenie. Można odnieść wrażenie,
że lada moment ze spodków wyjdą Obcy. Po około godzinnym
fotografowaniu, niebo zasnuło się chmurami i czar prysł.
Tak właśnie powstają magiczne krainy Pawła Uchorczaka...
Katarzyna Kędryna
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Marzena Kolarz
www.marzenakolarz.com

Tytuł projektu to
skrót nazwy choroby
― ostrej białaczki
limfoblastycznej,
na którą w roku
2013 zachorowała
moja córka, wówczas
trzyletnia. Choroba,
szpital, leczenie,
uciążliwości
i niepokoje stały się
wtedy codziennością
naszej rodziny.

ALL
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MOTYLKI. TO PIESZCZOTLIWA
NAZWA WENFLONÓW

Seria ALL jest czymś w rodzaju katharsis, próbą zamknięcia
emocji i przeżyć na obrazach. Wykonałam te fotografie
w technice mokrego kolodionu, a dokładnie - w jej pozytywowej
odmianie, czyli ambrotypii. Wybór techniki był nieprzypadkowy.
Najważniejszy powód to fakt, że technika ta jest bardzo podatna
na błędy, a dla mnie choroba, a już szczególnie tak bardzo ciężka,
i w dodatku w dzieciństwie, to rodzaj błędu - niedoskonałości,
który zdarzył się w naszym życiu. Użyłam do zbudowania tych
obrazów wizerunku mojej córeczki, jej zabawek, rzeczy, których
używaliśmy w szpitalu i w domu (maseczki, bandaże) oraz
owadów i roślin symbolizujących w moich pracach życie i śmierć.
Każde zdjęcie opowiada o jakimś elemencie tego życia i choroby,
lub o jakimś zdarzeniu, momencie.
Oto kilka słów o każdym z nich:
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01 MOTYLKI. To pieszczotliwa nazwa wenflonów na oddziałach
dziecięcych. Panie pielęgniarki takiej nazwy używają, żeby
dla dzieci igły nie były aż tak straszne. Kiedy udało się w końcu
zdiagnozować moją córeczkę, motylki już ją obsiadły wszędzie,
nie było ani jednej żyły, w którą mogłyby się wbić (miała wenflony
nawet na stopach). Nie udało mi się umieścić w kompozycji tylu
motylków, ile miała moja córeczka...
02 BLADOŚĆ. Krew to nasz barwnik. Dzieci podczas chemioterapii
są blade, niemalże białe. Kiedyś patrząc na dzieciaki pomyślałam
o tym, jak wyglądałby świat bez barwników. Stąd ten biały liść.
03 TABLETKI jak cukierki.
04 SŁONIK. Co ma dwie trąby. Tak jak na Wyspach Bergamutach.
Słonik - czyli wejście centralne. Wielki przyjaciel Rozalki, dzięki
niemu nie trzeba było zakładać nowych motylków i kłuć. Kiedy
postanowili go wyjąć, Rozalka płakała za nim całą noc przed
operacją i zaraz po przebudzeniu z narkozy.
05 ZABAWKI. Ulubioną zabawą mojej córeczki było pobieranie
krwi zabawkom i robienie im punkcji. A nagrodą za bycie
grzecznym był zestaw pielęgniarki: czyli rękawiczki, gaziki,
probówki. Ja połączyłam to z ogromnym uczuciem uwięzienia
i ograniczenia, towarzyszącym tej chorobie.
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06 PUNKCJA. Najgorsze badanie dla Rozalki. Wielka igła.
Wbijana w kręgosłup. Myślę, że miała ich ponad 20. Nie liczyłam.
07 ŁYSA LALKA. Wróciliśmy do domu po długim pobycie
w szpitalu. Weszłam do pokoju córki a ona właśnie skończyła
pozbawiać lalkę włosów, upodabniając ją do siebie i swoich
koleżanek z oddziału. Dzieci chcą się bawić lalkami podobnymi
do siebie, ślicznymi, ale łysymi.
08 BIEDRONKI. To pieszczotliwe określenie kropelek krwi.
Niemal codziennie Panie Pielęgniarki łapały biedroneczki
do rureczki.
09 MASECZKI. To rodzaj więzienia, zniewolenia. Czasem nosiła
je córeczka, czasem my. Zakłada się je wtedy, gdy dziecku spada
odporność z powodu niskiego poziomu leukocytów we krwi.
Wszystko jest wówczas dla chorego groźne. Spanie w maseczce,
życie w maseczce. Ja w małą maseczkę ubrałam jednorożca,
symbol dziecięcych marzeń i magii.
10 POGRZEB. Miesiąc po diagnozie zmarło pierwsze dziecko,
z którym byliśmy związani. Wtedy dowiedziałam się, że na
pogrzeb dziecka przynosi się białe kwiaty symbolizujące
niewinność. Na tym pierwszym pogrzebie znad ukwieconego
i ubielonego grobu dwa białe motylki wzleciały do nieba.
Potraktowałam to bardzo symbolicznie. Na mojej fotografii kwiaty
są suche, a biel jest bardzo brudna, niemal czarna...
ambrotypie na czarnym szkle, 18×24 cm
10 fotografii
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Przeglądając w sieci najróżniejsze projekty fotograficzne,
zazwyczaj zatrzymuję się na dłużej na tych, które powstały
w tradycyjnych technikach. Dominująca współcześnie technika
cyfrowa, która obrazuje świat bardzo surowo i realistycznie,
niejednokrotnie potrafi też zasymulować oryginalne techniki
szlachetne, stąd każdorazowo przy interesującym mnie
projekcie, staram się dotrzeć do autorskiego opisu, nie tylko
po to, aby zapoznać się z założeniem projektu, ale właśnie
w celu upewnienia się w jakiej technice powstał.
Bardzo wyjątkowy charakter projektu „ALL”, wynikający
z doskonałego doboru techniki do bardzo osobistego przekazu
sprawił, że po jego obejrzeniu pozostałem z przekonaniem,
że to właśnie ten cykl Marzeny Kolarz chciałbym zaprezentować
czytelnikom Mocnego Kadru jako efekt moich poszukiwań w sieci.
Grzegorz Hussak
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KRZYSZTOF
TROJANOWSKI
Trzy dni. Kostrzyn nad Odrą.
Rytm, kolor, radość, spotkanie. Przystanek Woodstock.
Od kilku lat, właśnie ten czas to dla mnie okazja, by na chwilę
wyłączyć się z codziennego biegu. Przenoszę się w zupełnie inną
rzeczywistość – w świat muzyki, która pochłania i przenika każdą
komórkę niemal wszystkich z kilkuset tysięcy uczestników.
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Skupiałem się głównie
na ludziach wokół mnie.

Takich
jak ja.

Ubiegłorocznej imprezie, w moim odczuciu, towarzyszyło
więcej niż zwykle negatywnych opinii i podtekstów politycznych.
Z forsowanego przez część środków masowego przekazu obrazu,
wyłaniał się Woodstock w najczarniejszej odsłonie. Zdominowany
przez alkohol i narkotyki.Z duszą na ramieniu i aparatem
w ręce, postanowiłem utrwalić na zdjęciach Woodstock z mojej
perspektywy. Skupiałem się głównie na ludziach wokół mnie.
Takich jak ja,których do reszty pochłania muzyka, dla których
te trzy dni to przystanek od codzienności. Ten zabawowy
„flow” nie jest efektem odurzenia czy upojenia – wynika raczej
z pozytywnej energii, którą tworzą dźwięki i ludzie. Wynika
z wrażliwości oraz chęci odbierania wspólnie tego, co daje
spotkanie z muzyką i drugim człowiekiem.
Krzysztof Trojanowski
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„Przystanek” ― to projektowy debiut Krzysztofa Trojanowskiego,
który do tej pory głównie skupiał się na realizacji pojedynczych
ujęć street-foto. Czujemy, że nie będzie to projekt ostatni ;).
Wydaje się, że materiał z Woodstock pozwolił Krzysztofowi
uwierzyć w swój potencjał fotograficznego myślenia projektowego.
Mamy nadzieję, że te zdjęcia będą także dla Was zastrzykiem
pozytywnej energii i zachęcą do eksperymentów z różnymi
dziedzinami fotografii.
Agnieszka Plech
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historia
jednej

Są takie zdjęcia, które nie wymagają dopowiedzeń
czy opisów, a zawarta w nich historia daje się
odczytać już w pierwszym spojrzeniu.Taką historię
jednej fotografii chcemy pokazać Wam tym razem.
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Pod Mocnym
Aniołem
GRZEGORZ STERCZEWSKI
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Dla mnie to duch
street foto...

W fotografii ulicznej wciąż fascynuje mnie to, że niczego
tutaj nie jesteśmy w stanie zaplanować. Czasami wielogodzinne
wycieczki w niesamowitych okolicznościach nie przynoszą
żadnego ciekawego ujęcia. Innym razem udaje się trafić
na sytuację, na którą patrzymy z niedowierzaniem, rozglądając
się, kto ją zaaranżował i wyreżyserował. I ja też rozglądałem
się po ulicach Dublina, gdy napotkałem ten uwieczniony
na fotografii moment. Pierwsze skojarzenie, to jakby znaleźć
się w samym środku wydarzeń dramatycznej książki czy filmu.
Pod MocnymAniołem to dla mnie wielowymiarowa opowieść
o życiu... tak jak moje zdjęcie o tym tytule. Rok 2016 lub 2017.
Spacer zaułkami Dublina w poszukiwaniu ciekawych kadrów.
Na szyi Fujifilm i obiektyw 23mm. Cóż więcej? Nie wiem.
Po prostu: jedno zdjęcie tamtego dnia...
Dla mnie to duch street foto...
Grzegorz Sterczewski
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23-25.04.2018
Piętnasta edycja Rybnickiego Festiwalu Fotografii za nami.
Było jak zwykle ― niezwykle :))).
Wyjątkowi artyści, emocjonujące zdjęcia, fenomenalna
atmosfera. Przedstawiając w ubiegłym roku ideę tego wydarzenia
podkreślaliśmy jego klimat sprzyjający nie tylko rozmowom
o fotografii, wymianie wrażeń, ale także bezpośrednim spotkaniom
twórców z odbiorcami. Dla wielu odwiedzających to była
niesamowita okazja do rozmowy z ulubionymi fotografami.
Artyści mogli natomiast przekonać się o tym, jaką energię
wywołuje w nich samych możliwość nawiązania kontaktu z drugą
stroną ― z publicznością wypełniającą salę audytoryjną po brzegi.
Frekwencja w ciągu trzech dni Festiwalu była zaskakująca
nawet dla gwiazd polskiej fotografii o światowym formacie.
W ich spontanicznych wypowiedziach po zejściu ze sceny
pojawiała się często refleksja, że to doświadczenie może być
inspiracją do bardziej śmiałych kontaktów z odbiorcami
i do rozszerzenia obszaru swoich działań artystycznych.
Przekonało, że zainteresowanie fotografią nie słabnie, i co wydaje
się ważniejsze, stale wzrasta w nas potrzeba zdobywania wiedzy
o sztuce czytania obrazu.
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Stali bywalcy odwiedzający Festiwal przyznawali, że nie sposób
się nim znudzić, bo zawsze pojawia się na nim coś intrygujacego,
na co warto czekać cały rok. Ci natomiast, którzy w tym roku
odkrywali RFF po raz pierwszy, nie kryli zaskoczenia atmosferą,
merytoryczną zawartością, przygotowaniem i realizacją tego
przedsięwzięcia.
Pozostają w nas zatem bardzo energetyzujące wspomnienia tych
paru wiosennych dni, obfitujących w wydarzenia związane
z fotografią. Pozostają nawiązane kontakty i relacje, które,
dzięki spotkaniom na Festiwalu, pogłębiamy, ucząc się i czerpiąc
z nich inspirację.

Na zdjęciu organizatorzy Rybnickiego Festiwalu Fotografii:
Nina i Marcin Giba wraz z mistrzami ― Krzysztofem Gierałtowskim i Tomaszem Tomaszewskim

Jubileuszowy Rybnicki Festiwal Fotografii stanowił pewien przełom
w rozwoju Mocnego Kadru. Zadebiutowaliśmy multimedialnie
realizując krótkie wywiady ze spotkanymi artystami. Te rozmowy
oprócz ich oczywistej, poznawczej wartości przyniosły jeszcze
jeden dodatkowy efekt ― zgodę na publikację niektórych
spośród zdjęć, o których artyści opowiadali w trakcie swoich
wystąpień. Z radością prezentujemy je na kolejnych stronach
naszego magazynu.
Agnieszka Plech
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KRZYSZTOF GIERAŁTOWSKI
Wystawa “Pisarze” Krzysztofa Gierałtowskiego powstała
na bazie wystawy "Ring", którą mieliśmy okazję podziwiać
w trakcie ubiegłorocznego Opolskiego Festiwalu Fotografii.
Po nawiązaniu przez fotografa współpracy z Muzeum Literatury
okazało się, że oprócz 22 zdjęć pisarzy pokazywanych w ramach
"Ringu" Krzysztof Gierałtowski ma w swoim archiwum więcej
dobrych zdjęć ludzi pióra. I tak powstała samodzielna wystawa,
której premiera miała miejsce w lutym 2018 r. w Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, a później
przyszła kolej na Rybnicki Festiwal Fotografii. Na zdjęciach
mistrza zobaczyliśmy 50 twarzy polskiej literatury, w większości
już nieżyjących. Mamy zaszczyt pokazać Wam trzy spośród tych
charyzmatycznych portretów.
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Jarosław Iwaszkiewicz
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Tomasz Łubieński
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TOMASZ TOMASZEWSKI
Tomasz Tomaszewski posiada stopień doktora Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich
Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu,
agencji National Geographic Creative w Waszyngtonie oraz
American Society of Media Photographers. Zajmuje się fotografią
prasową, publikuje swoje zdjęcia w najważniejszych pismach
polskich i wielu zagranicznych, m.in.: National Geographic
Magazine, Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time,
Fortune, Elle, Vogue. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech
i we Włoszech. Wydał kilka książek autorskich. O Rybnickim
Festiwalu Fotografii powiedzial nam: To jest festiwal dla
fotografów. Ja tu widzę fotografów, oni są dopuszczani do słowa.
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Cykl pod roboczym tytułem "Słabość czy odwaga?", Key West, Floryda, USA
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WERONIKA GĘSICKA
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki
oraz Akademii Fotografii w Warszawie. Stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.„Najgorętsze” nazwisko
wśród twórców tzw. „młodego pokolenia” ― nawet Madonna
udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie autorstwa Weroniki
Gęsickiej... Laureatka m.in. Foam Talent (2017), Spotlight
Award (2017, Belfast Photo Festival) i LensCulture Emerging
Talent Awards (2016). Finalistka Prix HSBC pour la Photographie
(2017), Prix Levallois (2016) i sekcji ShowOFF na festiwalu Miesiąc
Fotografii w Krakowie (2016). W swoich projektach podejmuje
tematy dotyczące pamięci i mechanizmów jej działania.
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„Bez tytułu #1” z cyklu „Ślady”, 2015―2017. Dzięki uprzejmości artystki i galerii Jednostka.
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„Bez tytułu #54” z cyklu „Ślady”, 2015―2017. Dzięki uprzejmości artystki i galerii Jednostka.
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„Bez tytułu #15” z cyklu „Ślady”, 2015―2017. Dzięki uprzejmości artystki i galerii Jednostka.
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ROBERT WOLAŃSKI
Uhonorowany licznymi nagrodami, m.in: Idea Awards, Chimery,
GrandFront czy Nagroda Artystyczna Hestii. Ukończył Wydział
Operatorski łódzkiej Szkoły Filmowej. Po wielu doswiadczeniach
we Francji od 1997 pracuje w Polsce, realizując sesje
do wszystkich wiodących magazynów i agencji reklamowych.
Przed jego obiektywem stawały takie gwiazdy jak Pierce Brosnan,
Patricia Kaas, a także niemal wszyscy czołowi polscy artyści:
aktorzy, reżyserzy, piosenkarze, malarze, gwiazdy telewizji,
osoby publiczne. Dwukrotnie zrealizował zdjęcia do Kalendarza
„Dżentelmeni“ Oliviera Janiaka. Współpracuje z Teatrem Wielkim,
Operą Narodową przy oprawie wizualnej wiodących przedstawień.
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Szymon Majewski
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Andrzej Chyra
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Krystyna Janda

mocny kadr

106

Wydarzenie

107

RFF

MAREK ARCIMOWICZ
W Tanzanii, zgodnie ze starymi przesądami i wiarą
w czarną magię, z ciał albinosów przyrządza się magiczne amulety.
Aby pozyskać „materiał” wciąż organizowane są polowania
na ludzi, w tym na dzieci. Projekt powstał w ośrodku opiekuńczym
dla dzieci z albinizmem, podczas pracy przy realizacji materiału
dla magazynu National Geographic oraz dokumentu filmowego
„Ludzie Duchy / The Ghost People” dla telewizji TVN.
Arcimowicz to fotograf zawodowy od „zadań specjalnych”
z ponad 20-letnim stażem. Jego prace były eksponowane
na wystawach Oczami Fotografów National Geographic.
Współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi w Polsce
i za granicą, a jego prace były wielokrotnie nagradzane na świecie.
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Zdjęcie z cyklu "Ludzie duchy"
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Zdjęcie z cyklu "Ludzie duchy"

mocny kadr

Nº06 wiosna/lato 2018

Zdjęcie z cyklu "Ludzie duchy"
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MAREK LAPIS

Zajmuje się fotografią dokumentalną, reportażem i szeroko
pojętą fotografią społeczną. Publikowany w większości polskich
czasopism ― Wprost, Polityka, Newsweek, Przekrój oraz w mediach
zagranicznych m.in.: Time, Focus, The Sunday Telegraph, Reuters,
Le Figaro. Wykładowca na międzynarodowych warsztatach
fotograficznych dla osób upośledzonych intelektualnie, a także
twórca autorskiego programu warsztatów dla niesłyszących.
Fotografuje środowiska niszowe, wyalienowane z ogólnie
pojmowanego społeczeństwa. Fotografując innych, poznaje coraz
bardziej siebie.
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"Victory,no pasaran (1 may Berlin Labor Day)" Wyróżnienie w konkursie 10th Black&White Spider Awards 2015 BeverlyHills/Los Angeles
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Projekt "Bodybuilding" wyróżnienie na International Photographer of the Year 2017
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Projekt "5 Zmysłów. Pauza" wyróżniony i nominowany do nagrody głównej w konkursie 10th
Black&White Spider Awards 2015 BeverlyHills/Los Angeles
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MACIEJ MOSKWA
Absolwent i wykładowca Sopockich Szkół Fotografii,
założyciel kolektywu dokumentalistów Testigo Documentary,
będącego platformą do publikowania opowieści fotograficznych.
Na stronie www.testigo.pl jest mapa, na której można prześledzić
jego zaangażowanie w tematy z Polski i świata: od Alaski przez
Ghanę, Syrię, Irak, Somalię, Sudan Południowy po Mongolię czy
Indonezję. Od 2011 roku dokumentuje skutki konfliktu w Syrii,
jest współautorem książki "SURA" o wojnie i rewolucji syryjskiej.
Laureat głównych nagród w konkursach Grand Press Photo, BZ WBK
Press Foto, Fotoreporter Roku oraz Gdańsk Press Photo. Oto parę
zdjęć, o których autor opowiadał w czasie RFF.
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Irak, Kajowie 014
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Irak, Mosul 044
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Chrześcijanie, Irak 026
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TOMASZ WYSOCKI

Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną. Każdy element
planu fotograficznego jest precyzyjnie zaaranżowany, a fotografie
są realizowane bez manipulacji obrazem czy fotomontażu.
Autor brał udział w wystawach zbiorowych, m.in.: 45 frames from
PhotoVogue, organizowanej przez redakcję włoskiego „Vogue”
w Leica Gallery w Mediolanie (2015); The National Film & Photo
School podczas Copenhagen Photofestiwal 2013; Prima Materia
w Design Akademie Berlin (2016); Fotofever Paris 2017 w Carrousel
du Louvre. Swoje prace prezentował także na wystawach
indywidualnych, jest laureatem Nagrody Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2014) oraz stypendystą Ministra Nauki.
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"The taste of Cherry, #4"
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"In visibilis, #6" ― zdjęcie, które występuje na plakacie promującym 15 Rybnicki Festiwal Fotografii
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"The taste of Cherry, #6"
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MAGDALENA &
MAKSYMILIAN RIGAMONTI
Książka fotograficzna "ECHO" wydana w marcu tego roku miała
na Rybnickim Festiwalu Fotografii swoją premierę. Jest efektem
pięcioletniej pracy. Para autorów po raz pierwszy odwiedziła
Wołyń w 2013 roku. Powstała książka o miejscach, które zniknęły
ze współczesnych map Wołynia na Ukrainie, o poszukiwaniu śladów
pamięci po tym, czego już nie ma. Stanowi rodzaj spojrzenia
na tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat w autorskim, dziennikarskofotograficznym ujęciu. Czarno-białe zdjęcia wykonane
średnioformatowym aparatem w technice analogowej towarzyszą
tekstom powstałym w wyniku rozmów z tymi, którzy jeszcze
pamiętają tamte wydarzenia, z ich dziećmi, wnukami, a także
z ukraińskimi historykami i polskimi archeologami.
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Książka fotograficzna "ECHO"
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Zdjęcie z książki fotograficznej "ECHO"
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Zdjęcie z książki fotograficznej "ECHO"
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Polub nasz profil na Facebooku
www.facebook.com/mocnykadr

