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Festiwalowo

„Drodzy czytelnicy” — teraz już chyba wypada mi się do Was
tak zwracać, bo ilość pobrań i wyświetleń pierwszego numeru
Mocnego Kadru, a także maile i wiadomości, które otrzymujemy
od Was pozwala sądzić, że nasz magazyn znalazł swoje grono
odbiorców; a więc:
Drodzy czytelnicy!
Zaczynamy się powoli poznawać, dlatego bardzo dziękujemy
za wszystkie opinie, sugestie, lajki, ale przede wszystkim
za zdjęcia, które do nas przesyłacie, jako propozycje „mocnych
kadrów”. Od tego wydania, spośród nadsyłanych prac, będziemy
prezentować obok historii jednej fotografii, nowy cykl
zatytułowany: Mocny projekt.
Nieprzypadkowo wydanie drugiego numeru zbiega się w czasie
z początkiem Opolskiego Festiwalu Fotografii — największego,
cyklicznego wydarzenia fotograficznego w Opolu, któremu od tego
roku patronujemy. Znajdziecie więc dokładny „rozkład jazdy”
po tegorocznych wystawach, wernisażach i wydarzeniach.
Mając na uwadze to, że jako internetowy magazyn , „opolskim”
jesteśmy bardziej z rodowodu, niż z zasięgu — wszystkim naszym
czytelnikom, zwłaszcza tym którzy na festiwal do Opola nie
dotrą, a chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić swój punkt
widzenia, gorąco polecam wywiad Mocnego Kadru, którego udzielił
Tomasz Tomaszewski. Całość rozmowy uzupełniona jest jego
nowymi fotografiami, które publikujemy dla Was jako pierwsi.
Oczywiście w numerze nie zabraknie zdjęć z regionu i ujęć,
na których widok wspomnicie minione wakacje.
Miłej lektury i przyjemnego oglądania.
Piotr Chrobak
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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, edytowane lub dystrybuowane bez pisemnej zgody
prawnego właściciela. Żadna część
tej publikacji nie może być reprodukowana
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Jest nam niezwykle miło objąć patronatem medialnym wspaniałe
wydarzenie fotograficzne, które odbędzie się w październiku
w Opolu. 5 Opolski Festiwal Fotografii wpisał się już w tradycje
fotograficzne Opola ale i nie tylko. Co roku organizatorzy
zapraszają do udziału wielkie osobowości polskiej fotografii, jest
to też szansa dla ciekawych debiutów i odkryć. Festiwal to nie
tylko same spotkaniami z twórcami, ale także wystawy i warsztaty.
Tegoroczny zapowiada się już wspaniale. Będziemy go dla Was
relacjonować na naszym profilu na Facebooku a pod koniec
października ukaże się specjalny dodatek podsumowujący 5 OFF.

Nº02 jesien/zima 2015

01///
31 X
2015
ZRÓDŁA

mocny kadr

8

Wydarzenie

9

O FESTIWALU

O ORGANIZATORACH

Tematem 5 Opolskiego Festiwalu Fotografii są Źródła.
Podobnie jak w poprzednich edycjach temat traktujemy bardzo
szeroko. Źródła to ważne dla fotografów-autorów wystawy —
prezentacje, które w istotny sposób określają artystyczną drogę,
są miejscami, z których wypływa osobisty nurt ich fotografii.
Poprzez źródła nie chcemy sięgać do początków powstania
fotografii, jej ewolucji technicznej. Interesuje nas osobiste
podejście autorów do tematów, jaki był ich początek, czym
kierowali się podnosząc aparat i naciskając spust migawki, jak
osobiste emocje przeniosły się na obrazy-fotografie. Źródła
to pretekst, jeden z elementów poprzez który chcemy pokazać
człowieka w relacji ze światem u źródeł, na początku, w różnorodnych miejscach i sytuacjach do których dotarł fotograf.
Istotą kolejnego (podobnie jak poprzednich) OFFu jest pokazywanie fotografii w jej dokumentalnym ujęciu, pozwalającej widzowi
na poszukiwanie własnej postawy wobec źródłowych problemów
jakie zamierzamy zaprezentować. Organizatorom zależy aby każda
prezentacja stanowiła zamkniętą całość a sam festiwal ma pokazać
różnorodność postaw w odniesieniu do tematu głównego.

mocny kadr
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Organizatorem Opolskiego Festiwalu Fotograficznego jest
Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8, mająca na celu przede
wszystkim rozpowszechnianie, promowanie i wspieranie różnych
form fotografii oraz jej twórców. Fundacja organizuje spotkania
autorskie, warsztaty i kursy fotograficzne, plenery, festiwale.
2.8 ponadto stara się zintegrować opolskie środowisko
artystyczne i stworzyć sieć współpracy z innymi organizacjami
oraz instytucjami samorządowymi. Poprzez fotografię
chcą docierać do wielu grup społecznych, być inspiracją
dla zainteresowanych tą dziedziną sztuki oraz realizować
działania, które pozwolą mieszkańcom Opola (i nie
tylko) odkryć własne pasje i rozwinąć umiejętności.

OFFOTO.PL
mocny kadr
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RYNEK OPOLE
WERNISAŻ
Szkoła Filmowa w Łodzi
Moja 25 letnia,
konferencja prasowa

17.00
17.15

MUZEUM ŚLĄSKA
OPOLSKIEGO (ul. Muzealna)
WERNISAŻ Przyjaźni i sztuce
Max Glauer (1867-1935)

CZWARTEK

01X

18.00

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA (ul. Minorytów 4)
OTWARCIE 5 OFF

12.00

WERNISAŻE
Debuts 2, doc! photo magazine
REW
Marlena Jabłońska
laureatka konkursu Pokaż się

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA (ul. Minorytów 4)
WARSZTATY
Warsztaty Lightroom
prowadzi Jakub Kaźmierczyk
informacje i zapisy
na offfoto.pl/warsztaty-2/

17.00
17.30

SPOTKANIE
z Grzegorzem Kosmalą
i Anetą Kowalczyk
Jak dziś debiutować

PIATEK

02X

03X

11.00

18.30
NIEDZIELA

WTOREK

04X

06X

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW
WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH
OPOLE (ul. Minorytów 3)
WERNISAŻ
Godzina W, Maciej Niesłony
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA (ul. Minorytów 4)
WERNISAŻ: 0,9, Piotr Chrobak
SPOTKANIE Maciej Niesłony
PREZENTACJA zdjęć Warsztatów
Photoshpere Collective

08X

SOBOTA

15.00

16.00
mocny kadr
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TEATR LALKI I AKTORA
(ul. Kośnego 2a)
WERNISAŻ
Źródła
studentów
Instytutu Sztuki UO
GALERIA MUZEUM
ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
(ul. Ozimska 10)
WERNISAŻ
Niespiesznie
Anita Andrzejewska

CZWARTEK

17.00

17.30

MUZEUM ŚLĄSKA
OPOLSKIEGO (ul. Muzealna)
WERNISAŻE
Niedecydujący moment, Krzysztof Miller
Boiko, Jan Brykczyński
Disco Polo, Piotr Małecki
Prezydentura w obiektywie
Wojciech Grzędziński, Łukasz Kamiński,
Piotr Molęcki, Wojciech Olkuśnik
i Eliza Radzikowska-Białobrzewska
SPOTKANIA
Piotr Małecki,
prowadzi Joanna Kinowska
Krzysztof Miller,
prowadzi Marek Szyryk

18.00

ANEKS
GALERIA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ
(Plac Teatralny 12)
WERNISAŻ i SPOTKANIE
Paragwaj, Tomasz Wiech

mocny kadr

12

Wydarzenie

13

GALERIA A-KWADRAT
(ul. Pasieczna 10/1)
WERNISAŻ #źródła,
członkowie Opolskiego
Towarzystwa Fotograficznego

17.00

13.30

18.00

PIATEK

09X

TEATR DRAMATYCZNY,
HOL MAŁA SALA
(Plac Teatralny)
WERNISAŻ
Nie ma takiego miejsca dom
Olga Świątecka

18.00

STUDECKIE
CENTRUM KULTURY
(ul. Katowicka 95)
FINISAŻ
Boskie odcienie szarości
MONAR Zbicko

20.00

POCZEKALNIA PKP
OPOLE GŁÓWNE
FILM
o Sebastiao Salgado
Sól ziemi
reż. Wim Wenders

FILHARMONIA OPOLSKA
(ul. Krakowska 24)
WERNISAŻ Motylarium
Magdalena Franczuk

SOBOTA

CZWARTEK

PIATEK

10X

15X

16X

WYSTAWY
TOWARZYSZACE
W PAZDZIERNIKU

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ
W OPOLU (ul. Wrocławska 174)
WYSTAWA TOWARZYSZĄCA
Strój i ubiór ludowy na
Śląsku Opolskim
Sławoj Dubiel, Sławomir Mielnik,
Michał Grocholski

31 X
KONIEC
WYSTAW

MAŁA GALERIA WBP
(ul. Piastowska 18)
WYSTAWA TOWARZYSZĄCA
Pola Negri. Legenda kina

mocny kadr
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MOJA
25-LETNIA

PRZYJAZNI
I SZTUCE

SZKO ŁA MOJA 25-LETNIA
FIL M OWA W polskim krajobrazie, po przełomie 1989 roku zaczęły zachodzić
W ŁODZI wielkie przeobrażenia. Fotografom otworzyło się wielkie pole
do zapisu. Od potrzeby rejestracji zmian po doświadczanie i sycenie
się przyjemnością fotograficznego spojrzenia. Od pesymistycznego
spojrzenia, po ciepłą rejestrację i kontemplację przemian.
Wystawa jest demonstracją artystycznego potencjału i osobistej
wypowiedzi autorów na temat inspiracji, jakie wywołuje Polska.

M AX PRZYJAŹNI I SZTUCE
GL AUER Max Glauer to jeden z najsłynniejszych fotografów z przedwojennego Oppeln. W mieście pojawił się pod koniec XIX wieku.
Ekspozycja ma przybliżyć sylwetkę Maxa Glauera — jego życie
prywatne oraz twórczość, prezentowaną na tle epoki i miasta,
w którym żył i tworzył na przełomie wieków.

mocny kadr
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N I EDS EP BI EUST ZS N I E

REW

DO C! DEBUTS edycja 2015
PHO TO Wystawa laureatów drugiej edycji projektu DEBUTS — pierwszego
MA G A ZINE w Polsce programu, którego celem jest wspieranie wschodzących
fotografów w początkowym etapie ich kariery — prowadzonego
przez czasopisma fotograficzne doc! photo magazine i contra doc!.
Swoje prace zaprezentuje 55 fotografów z grona 167 osób, które
zakwalifikowały się do rundy finałowej tegorocznego DEBUTS.

MA RLENA REW
J A BŁO NS KA Wystawa zwyciężczyni drugiej edycji Pokaż się.
Marlena Jabłońska dotyka przeszłości. Nie mamy wpływu
na przeszłość, jednak ona wywiera wpływ na nas. Obrazy nabyte
w dzieciństwie nieodwracalnie nas kształtują. Jak mówi autorka,
jest to historia świata, który mógł nastąpić. Istotą rzeczywistości
jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste.
Bruno Schulz, Mitologizacja rzeczywistości.
mocny kadr
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DEBUTS
N I ed
E SycPjaI E2015
SZNIE

NIEDECYDUJACY
MOMENT

ANITA NIESPIESZNIE
A NDRZEJEWSKA Anita Andrzejewska wiele podróżuje, ale jej fotografii nie można
nazwać podróżniczą. To zdjęcia, które przenoszą widza w nieznaną
mu czasoprzestrzeń. Niespiesznie to projekt nieoczywisty, osobisty,
opracowywany przez długie miesiące w ciemni.

K RZYSZTOF NIEDECYDUJĄCY MOMENT
M IL L ER Ekspozycja to swoiste podsumowanie dorobku fotoreportera,
który od 1989 roku związany jest zawodowo z Gazetą Wyborczą.
Wystawa składa się z czterech części: pierwsza to fotografie
prasowe z okresu transformacji (przełom lat 80. i 90. XX w.);
druga to zapis twardej socjologii i wojny; trzecia ukazuje
codzienność różnych grup społecznych; ostatnia część to fragment
pracy licencjackiej Krzysztofa Millera, w której część teoretyczna
łączy się z kolażem i fotografiami z jego wypraw.

mocny kadr
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DEBUTS
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O
P aIIEK2S0O1Z5N I E

DISCO POLO

J A N BOIKO
B RYKCZYNS KI W 2009 roku, Jan Brykczyński trafił do oddalonej o kilka
kilometrów od polskiej granicy wsi w Ukraiński Karpatach.
Wracał tam przez kolejne trzy lata. Powoli zdobywał zaufanie
mieszkańców, którzy krok po kroku pokazywali mu swoje życie.
Ich codzienność, dla osoby z zewnątrz, jest tak samo realna,
jak i nierzeczywista. Przypomina archetypowe obrazy wsi jakie
funkcjonują jeszcze ciągle w naszej kulturze. Ta bajkowość,
oniryczność i surrealność przebija ze zdjęć Jana Brykczyńskiego.

PIO TR DISCO POLO
MA ŁECKI Disco polo od momentu szalonej mody właściwie nie przestało się
rozwijać. Jako subkultura, sposób na rozrywkę, wciąż zdobywa
nowych zwolenników. Zdjęcia Małeckiego odkrywają przed nami —
uprzedzoną do tej mody większością Polaków — ludzkie i aktualne
oblicze sceny disco polo.

mocny kadr
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P R ED
Z YE D
B UE TNST U R A
W ed
O yc
B IjaE K2015
TYWIE

GODZINA W

PREZYDENTURA W OBIEKTYWIE
Od sierpnia 2010 roku, czyli od momentu zaprzysiężenia
Bronisława Komorowskiego na prezydenta, powstało ponad milion
zdjęć. Fotografowane są wszystkie sytuacje publiczne, które
odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem.
Na wystawie będzie można zobaczyć prace: Wojciecha
Grzędzińskiego, Łukasza Kamińskiego, Piotra Molęckiego,
Wojciecha Olkuśnika i Elizy Radzikowskiej-Białobrzewskiej

M ACIEJ GODZINA W
NIESŁO NY Fotografie z cyklu Godzina „W” to kilkanaście portretów
Powstańców Warszawskich, którzy sportretowani zostali przez
autora w miejscach dla nich szczególnych — w punktach zbiórek
na godzinę „W”. Miejsca, które teraz są tylko małym punktem
na mapie Warszawy, 70 lat temu miały być bramą wolności,
przejściem do lepszego jutra.

mocny kadr
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ZRÓDLA

0,9

S TUDENCI ŹRÓDŁA
INS TYTUTU Wystawę cechuje relatywizm różnych postaw i doświadczeń samych
S ZTUKI UO autorów. Różnorodność interpretacji wskazuje na indywidualne
i osobiste podejście każdego z nich do nadrzędnej idei.
Oprócz klasycznej ekspozycji, zaprezentowane zostaną również
obrazy ruchome, które będzie można obejrzeć na dużym ekranie
LED przed wejściem do Teatru Lalki i Aktora.

PIO TR 0,9
CHRO B A K Tytuł nawiązuje do powierzchni 0,9 km2 czyli obszaru, który
zajmuje Stare Miasto Jerozolimy. Na tym, podzielonym na cztery
dzielnice: łacińską, ormiańską, żydowską i arabską obszarze,
rozsiane są miejsca kluczowe dla trzech największych religii.
Każdego dnia wielu mieszkańców i pielgrzymów przemierza
Stare Miasto w poszukiwaniu źródeł swojej wiary… Ten mały
skrawek ziemi jest również źródłem współczesnego konfliktu.

mocny kadr
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PARAGWAJ

NIE MA TAKIEGO
MIEJSCA DOM

TOM AS Z PARAGWAJ
WIECH Paragwaj to odległy kraj, który rzadko pojawia się w mediach.
Mało jest powodów, by o nim wspominać. Postanowiłem zapytać
swoich znajomych o to, co wiedzą o Paragwaju i ewentualnie jak go
sobie wyobrażają. Wszystkie wypowiedzi zostały spisane. Do każdej
z nich dołączona została fotografia, wykonana tu w Polsce, która
miała ilustrować te wyobrażenia. Dzięki temu powstał materiał
o wiedzy w świecie wypełnionym po brzegi informacją.

OL GA
S WIATECK A

mocny kadr
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NIE MA TAKIEGO MIEJSCA DOM
To zbiór prostych kadrów, opowiadających o poczuciu
przynależności, bezpieczeństwa i posiadania przestrzeni.
O oswajaniu ziemi, utracie i odnajdywaniu swojego miejsca
w chaosie. Rozmawiam z mieszkańcami Izraela i Autonomii
Palestyńskiej i widzę jak organizują wokół siebie tymczasowy
dom. Wybrany zestaw fotografii to portret ziemi. Jednym
obiecanej, innym odebranej.

#ZRÓDLA

MOTYLARIUM

O PO LS KIE #ŹRÓDŁA
TO W A RZYS TW O Opolskie Towarzystwo Fotograficzne zaprezentuje wystawę
F O TO G RA F ICZNE zbiorową, na której będzie można zobaczyć kilka różnorodnych
ujęć tematu Źródła. Każdy z autorów przybrał inną formę
pracy nad tematem — niektórzy wyruszyli w podróż, inni zadali
sobie pytanie: Kim jestem?

MA G DA LENA MOTYLARIUM
F RA NCZUK Ja — ćma. Motyl nocny lecący ku światłu młodości.
Ja — ssak pogrążony w wiecznym śnie zimowym. A wokół
tylko rzeczywistość ciasna, ciemność.
(z zapisków Franza M. na nieistotnych skrawkach papieru).
Franz M. to fikcyjna postać. Jest nauczycielem przyrody
i lepidoptorologiem, który żyje w świecie swoich fantazji
dotyczących obserwowanych uczennic. Motylarium przenosi
nas do wewnętrznego świata bohatera.

mocny kadr
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1-31 X 2015

BOSKIE ODCIENIE
SZAROSCI

M ONAR BOSKIE ODCIENIE SZAROŚCI
ZB ICKO Prace, które możecie tu oglądać, powstały w domu Monaru
w Zbicku. Stworzyli je mieszkający tam ludzie, którzy wzięli
udział w warsztatach fotografii analogowej. Ludzie, którzy
znaleźli się tam z różnych powodów, przyszli tam z różnych
miejsc, maja różne spojrzenie na świat. Różnią się od siebie
nawzajem ale sami też się zmieniają i bywają różni. Ci ludzie
nigdy nie są tylko czarni albo tylko biali.

SPECJALNY

F E ST I W A LOW Y D OD A T E K
M OC N E GO K A D R U
mocny kadr
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STRÓJ I UBIÓR
LUDOWY
NA SLASKU OPOLSKIM

ZAPRASZAMY

SŁA W O J DUB IEL STRÓJ I UBIÓR LUDOWY NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
SŁA W O MIR MIELNIK Wystawa ma charakter etnograficzno-historyczny. Prezentuje
MICHA Ł G RO CHO LS KI wybrane komplety i elementy historycznych ubiorów śląskich
ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w postaci wielkoformatowych
wydruków fotograficznych. Modelami są osoby publiczne związane
z opolską kulturą, nauką, sztuką, osoby znane i rozpoznawalne
na terenie dzisiejszego Śląska Opolskiego. Wizerunki
tzw. autorytetów wspierają promowanie regionalnego
dziedzictwa kulturowego i edukacji historycznej.

W listopadzie ukaże się dodatek specjalny Mocnego Kadru, który w całości
poświęcamy na relacje, rozmowy, materiały z 5. Opolskiego Festiwalu Fotografii.
Zachęcamy do obserwowania naszej strony na facebooku: WWW.FACEBOOK.COM/MOCNYKADR

mocny kadr
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Prezentacje

KRZYSZTOF

Dla niektórych
urlop to pobudka
o 9 rano

BROWKO
potem obfite śniadanie i godzina za godziną spędzone
na opalaniu i chłodzeniu ciała w basenie na przemian.
Krzysztof Browko, którego zdjęcia prezentujemy, jest
po tej drugiej stronie mocy i wstaje wtedy, kiedy wielu
kładzie się spać. Wyrusza na „z góry upatrzone pozycje”
i poluje na naprawdę Mocne Kadry.
Z przyjemnością prezentujemy zdjęcia i sylwetkę
wytrawnego łowcy wspaniałych krajobrazów.
Morning dreams
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Wieczna pogoń za spektakularnymi
warunkami pogodowymi
to dla nas codzienność

Wygląda trochę jak obraz...Takie opinie często znajduję
pod swoimi pracami...I szczerze mówiąc bardzo mnie to cieszy!
Taki jest właśnie mój styl — nieco miękki, „oniryczny”, dość
mocny w barwie i nie ukrywam, że dobrze mi z tym :-).
Świat jest pełen ciekawych miejsc, a nam — pasjonatom
fotografii krajobrazowej przypadła w udziale „przygoda” (nie
tylko w przenośni) ukazywania go wszystkim tym, którzy mają
ochotę się zatrzymać we współczesnej gonitwie i popatrzeć...
Staramy się przedstawiać miejsca, do których docieramy
w możliwie najciekawszy sposób, zawsze z domieszką
własnego „ja” (własnego stylu), w ciekawych warunkach,
ale jednocześnie zachowując integralność zastanego miejsca.
Wstajemy skoro świt, spać przychodzi nam niejednokrotnie
w warunkach delikatnie mówiąc trudnych, a wieczna pogoń
za spektakularnymi warunkami pogodowymi to dla nas
codzienność, która czasem potrafi sfrustrować największego
twardziela :-). I cóż tu dużo kryć....mamy z tego wielką frajdę!

Ten
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Taka jest właśnie fotografia krajobrazu, której jestem wierny
już od dobrych kilku lat i nic nie zapowiada, żeby mogłoby
to się zmienić.
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POCZĄTEK

FASCYNACJI
Sony World Photography Awards:
Open Competition
Travel category winner
International Garden
Photographer Of The Year:
Trees category winner
Better Photography Magazine:
Photograph of the Year.
Classic landscape category winner
(dwukrotnie)
105 medali i 140 wyróżnień
w konkursach FIAP i PSA
i kilka innych :-)

browko-photography.pl

Moja przygoda z fotografią zaczęła się dość późno, bo w 2005
roku. „Cyfrowa era” zdawała się mocno rozpędzać tę dziedzinę
życia, a w sieci portale fotograficzne przyciągały szerokie rzesze
nowych entuzjastów. W moje ręce wpadł wówczas prosty aparat
kompaktowy. Zabawa okazała się na tyle wciągająca, że w bardzo
krótkim czasie rodzinne zdjęcia zeszły na drugi plan. Fascynacja
świetnymi kompozycyjnie i jakościowo obrazami z miejsc,
których nie miałem jeszcze okazji zobaczyć, okazała się dla mnie
potężną motywacją. Wtedy już wiedziałem, że jeśli pójdę nieco
dalej — pejzaż będzie kierunkiem, który dostarczy mi najwięcej
frajdy i satysfakcji. Tak jest oczywiście do dnia dzisiejszego.
Przemierzanie z aparatem i statywem wszelkiego rodzaju bezdroży
powoduje, iż czuję się jak „myśliwy”, którego „zwierzyną” jest
ciekawy fragment zastanej rzeczywistości, a uzależnienie od
warunków pogodowych i światła jest dodatkowym czynnikiem
motywującym.
Mam 43 lata, mieszkam w Opolu (choć pochodzę z zupełnie innego
regionu Polski). Na co dzień zajmuję się sprzętem komputerowym,
a fotografia jest moją pasją, dzięki której mogę nieco oderwać się
od kołowrotu i zwyczajności codziennego życia.
Krzysztof Browko

Cypress
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Spring time
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Flock of sheep
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Autumn fields
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Hjelle
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Godrevy
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Five
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Baltic summer
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Często się wzruszam prostymi fotografiami,
ale takimi, które mają w sobie coś nadzwyczajnego,
coś nieuchwytnego dla słowa, coś właśnie,
czego ja nie potrafię opisać. Na tym polega
wielkość fotografii, że ona umyka
słownym opisom.
W trakcie tegorocznych targów fotograficznych w Łodzi, miałem
okazję posłuchać wykładu Tomasza Tomaszewskiego. W wyjątkowy
sposób opowiadał on o projekcie, który właśnie kończył oraz
o aspektach swojej pracy czyli od podejścia do fotografowanych
przez siebie ludzi, po realizację ujęć.

Wtedy pomyślałem, że rozmowa z fotografem tego formatu, byłaby
wspaniałą lekturą dla wszystkich tych czytelników Mocnego Kadru,
którzy chcieliby zagłębić się nieco w filozofię fotografii. Pomimo,
iż w Mocnym Kadrze nastawieni jesteśmy przede wszystkim
na pokazywanie Wam zdjęć, gorąco zachęcam do uważnego
przeczytania wywiadu, którego nam udzielił. Myślę, że każdy
znajdzie w nim coś wartościowego i pouczającego dla siebie.
Piotr Chrobak
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TOMASZ
TOMASZEWSKI
ROZMOWA
MOCNEGO KADRU

Być ogniem a nie ćmą, nie płynąć w nurcie ze wszystkimi.
Być gotowym na prywatne samotności...

Posiada stopień doktora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików,
agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji Image Collection
w Waszyngtonie oraz American Society of Magazine Photographers.
Zajmuje się fotografią prasową i publikował swoje zdjęcia
zarówno w najważniejszych pismach polskich jak i w największych
magazynach zagranicznych, między innymi w: Stern, Paris Match,
GEO, New York Times, Time, Fortune, Vogue, Die Zeit, Elle.
Wydał kilka książek autorskich: OSTATNI — Współcześni Żydzi Polscy
(tekst Małgorzata Niezabitowska), W poszukiwaniu Ameryki (tekst
Małgorzata Niezabitowska), Cyganie Polscy, W Centrum, Niezwykła
Hiszpania, Rzut Beretem, Zapewnia Się Atmosferę Życzliwości
oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych.
Autor wielu wystaw indywidualnych w USA, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, Włoszech, Irlandii,
Niemczech, Indonezji, Brazylii, na Madagaskarze i w Polsce.
Jest laureatem polskich oraz międzynarodowych nagród
fotograficznych. Od dwudziestu ośmiu lat współpracuje
z magazynem National Geographic, w którym opublikował
18 esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym
konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce,
USA, Niemczech i we Włoszech.

www.tomasztomaszewski.com
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Fot. Konstanty Koss
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Nie mam w swoim archiwum ani pejzażu, ani izohelii,
ani solaryzacji, ani zabawy z ziarnem, po prostu

WSZYSTKIE MOJE ZDJĘCIA
OD RAZU DOTYCZYŁY
CZŁOWIEKA.

Jak zaczęła się Pana przygoda z fotografią i co sprawiło,
że zaczął Pan fotografować?
Byłem studentem wydziału fizyki, kiedy prowadziłem rozmowę
z kolegą z tego wydziału, który już wtedy przejawiał znamiona
geniuszu. Nie mam z nim kontaktu od tamtego czasu, gdzieś
zniknął w przestrzeni kosmicznej. Rozmawiałem z nim o czasie.
On, aby zilustrować swoją koncepcję, sięgnął po książkę
zawierającą fotografie. Doznałem szoku. Okazało się, że nie
rozpoznawałem istnienia zdjęć. Czytałem teksty w gazetach,
czytałem książki, ale nie przychodziło mi do głowy, że obok tych
tekstów funkcjonuje fotografia jako pełnoprawny środek wyrazu.
On mi to uzmysłowił. Dzięki nadzwyczajnym zbiegom okoliczności
trafiłem do fotografa, który był na tyle życzliwy, że przyjął mnie
do siebie do domu. Wprowadziłem się do niego na trzy miesiące
i kiedy po tych trzech miesiącach wyszedłem, mniej więcej
wiedziałem, na czym może polegać fotografia. Chociaż przez
te trzy miesiące nie zrobiłem żadnego zdjęcia. To wszystko
odbywało się teoretycznie, w naszych głowach. On mi tłumaczył,
ilustrował, pokazywał to, co chciał mi przekazać zdjęciami,
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które miał w domu, książkami, które też kolekcjonował.
Wyszedłem od niego, będąc właściwie świadomym fotografem,
bez żadnego zdjęcia.
Poszedłem do Tygodnika ITD, który był rodzajem wentyla
bezpieczeństwa dla niepokornej młodzieży. Tu komuna
pozwalała na drukowanie tekstów i zdjęć, które dotyczyły
zagadnień socjologicznych. Magazyn drukował też dokument.
Zaproponowałem redaktorowi naczelnemu, że zrobię historię
o chlebie. W tym czasie chleb — praktycznie rzecz biorąc —
nic nie kosztował. Był przechowywany w witrynach sklepów
spożywczych, gdzie sechł. Taki chleb przypominał mi buty
z Oświęcimia. Powiedziałem redaktorowi, że cierpię, gdy
to widzę, ponieważ moja babka stawiała krzyż na chlebie,
zanim go pokroiła i w ogóle okazywała mu wielki szacunek.
Uważała bowiem, że chleb jest czymś więcej, niż tylko artykułem
spożywczym, którym zapełnia się otwór gębowy, gdy człowiek
jest głodny. Naczelny zapytał mnie, czy posiadam portfolio,
a ja nawet nie rozumiałem znaczenia tego słowa. Zaryzykował
jednak — dał mi kostkę filmów i powiedział, że jak przyjdę
za trzy tygodnie i przyniosę jakieś jedno zdjęcie, to może
mi to wydrukuje. Wróciłem po trzech tygodniach z kompletem
fotografii. Ostatecznie zdecydował, że na moje zdjęcia przeznaczy
okładkę i sześć stron w środku. I tak to się zaczęło… Nie mam
w swoim archiwum ani pejzażu, ani izohelii, ani solaryzacji,
ani zabawy z ziarnem, po prostu wszystkie moje zdjęcia od razu
dotyczyły człowieka. I tak jest do tej pory. Jak widać, to się
zaczęło dość dawno. Nie chcę wymieniać liczby lat. Niestety, jest
to liczba — nie cyfra. Ilekroć myślę, jak dawno to było, to tracę
dobry humor. W każdym razie, było to bardzo dawno temu.
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NASZE PATRZENIE JEST
POWAŻNYMMożemyAKTEM
wysnuć na tej
ciekawe wnioski,
WYBORU. podstawie
które więcej mówią
o autorze zdjęcia, niż
o przedmiocie, który
na tym zdjęciu występuje.

Czy pamięta Pan swój pierwszy aparat i pierwsze ulubione
zdjęcie Pana autorstwa? Czy to może było zdjęcie
z historii o chlebie?
Pierwszy mój aparat był formatu 6x6 – Pentacon Six. Dostałem
go od ojca. To właśnie nim zrobiłem zdjęcia o chlebie. Natomiast
ja nie mam swojego ulubionego zdjęcia. Mam takie, które cenię
bardziej od innych, ale nie wpadam w samozachwyt. Jestem
krytycznie nastawiony do tego, co robię. Powód, dla którego
nie mam takiego ulubionego zdjęcia, jest bardzo prozaiczny —
gdybym znalazł zdjęcie, które mnie całkowicie zadowala,
to nie miałbym motywacji do poszukiwania kolejnych zdjęć.
Nie posiadam też ulubionego miejsca, do którego chciałbym
bez przerwy wracać i podróżować, bo to też, by mnie hamowało
przed chęcią poznawania nowych rzeczy. Traktuję fotografię
jako pewnego rodzaju narzędzie. Właściwie traktuję ją jako
pełnoprawną formę myślenia. W związku z tym, lubię zdjęcia,
kolekcjonuję je, wymieniam je ze znanymi fotografami, kolegami,
ale mam też do tego dystans. Uważam, że jest to cudowny
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środek wyrazu, ta czarna skrzynka zawieszona na piersi jest
rodzajem uniwersalnego narzędzia, które pozwala w sposób
dość szybki, nadzwyczajnie szybki, zdobyć doświadczenie.
A z doświadczenia biorą się najlepsze rzeczy, między innymi
mądrość. Bo — według mnie — to nie wykształcenie decyduje
o mądrości, ale zasób doświadczenia, które człowiek potrafi
zebrać i jego umiejętne wykorzystanie. Z mężczyznami niestety
jest tak, że my kolekcjonujemy doświadczenie, ale rzadko
się zatrzymujemy i idziemy w głąb siebie, używając go po to,
by odkryć, kim się naprawdę jest. Do tego fotografia doskonale
się nadaje, jest po prostu fantastycznym narzędziem. Nie mam
więc takiego zdjęcia, które dałoby mi stuprocentową satysfakcję.
Mam odłożone głęboko w szufladzie, zamkniętej na szyfr, kilka
fotografii, o których myślę, że Stwórca był łaskawy i pozwolił
mi je nieźle zrobić. One może kiedyś ujrzą światło dzienne
w formie książki, ale na razie jest ich zbyt mało, czym jednak
się nie przejmuję. Jeśli popatrzy się na zdjęcia największych
fotografów, to ich dorobek rzadko przekracza liczbę dziesięć.
Mają wiele wspaniałych zdjęć, ale absolutów niewiele.
Nie znam właściwie autora, którego dziesięć fotografii
potrafiłbym wymienić jako te, które obdarzyłbym absolutną
miłością i zachwytem ostatecznym, które można by nazwać
dziełem. Dzieło rozumiem jako obiekt, którego wartość zależy
od jego rzadkości, wyjątkowości. Takich dzieł Ci nawet najwięksi
fotografowie nie mają aż tak bardzo dużo, co jest dla mnie
akurat bardzo dobrym znakiem. To oznacza bowiem, że zajmuję
się czymś niezwykle trudnym, elitarnym. To nie jest popularne
słowo w tej chwili. Prasa, media ogólnie, próbują znaczenie
tego słowa kompromitować, powołując się na demokratyzacje
w sztuce. Ja akurat uważam dokładnie odwrotnie — że najlepsze
rzeczy na świecie powstały właśnie dlatego, że były elitarne,
czyli były dostępne dla absolutnie najlepszych, wybranych,
szczególnych, wyjątkowo utalentowanych, i najchętniej
obdarzonych geniuszem ludzi — a takich jest niewielu. Powinniśmy
się cieszyć z tego. Proszę pomyśleć co, by było, gdyby odkryto
formułę na zrobienie najlepszej fotografii. Trzeba by było zacząć
dziergać na drutach, albo lepić plastelinę. Nie warto byłoby
się tym zajmować, skoro rzecz należałaby do powszechnych.
Fotografia idzie w tym kierunku niestety. Nowe technologie
przyczyniają się do łatwości jej wykonywania. Przez to traci
znamiona zawodu, staje się zaledwie doświadczeniem, zajęciem
dostępnym dla każdego, nawet dla osoby niewyedukowanej.
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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 najistotniejszą,

Przez popularność fotografii,
przestaliśmy patrzeć na zdjęcia jak na artefakty

CZYLI RZECZY WYKONANE
W JAKIMŚ CELU.
mocny kadr
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a jednocześnie najtrudniejszą i najgłębszą — ideą. Fotografia
tego nie potrafi robić, niczego nie tłumaczy, jedynie pokazuje.
Fotografia jest niedialektyczna, nie może więc być używana
do dochodzenia do prawdy. Nie chcę powiedzieć, że jest bez
znaczenia. Dzięki najlepszym zdjęciom wykonanym przez
wielu niezwykle utalentowanych ludzi, obdarzonych wręcz
geniuszem, nasze rozumienie świata dzisiaj jest lepsze, głębsze.
Na mój światopogląd głównie jednak miała wpływ literatura,
którą uważam za rzecz najcenniejszą. Choć obraz był przed
słowem. Noworodek najpierw widzi, zanim się odezwie. Nie
możemy lekceważyć znaczenia obrazu, który dzisiaj wypełnił
zupełnie przestrzeń publiczną i na pewno ma ogromny wpływ
na to co ludzie sądzą o świecie. Dlatego tak bardzo ważne
jest, by te obrazy, które pokazują się w przestrzeni publicznej,
były obrazami uczciwymi, bo my na ich podstawie budujemy
sobie koncepcję świata. Przez popularność fotografii,
przestaliśmy patrzeć na zdjęcia jak na artefakty, czyli
rzeczy wykonane w jakimś celu. Tak było dawniej. Wiadome
było, że za każdą fotografią stał świadomy autor, który
wykonałją w określonym celu, był do tego co robił gruntownie
przygotowany, wykształcony, z reguły był inteligentny więc
miał coś do powiedzenia. Ludzie, którzy dawniej patrzyli
na zdjęcia, uczyli się świata wiedząc, że źródło jest wiarygodne
i godne. Za taką fotografią stał symboliczny, często nieznany,
ale intuicyjnie odbierany ktoś, kto był świadomym autorem.
Nie jest to nic nowego. Już Kant zauważył, że zwykły ostrugany
kołek, który znajdziemy w rozgrzebanym torfowisku, będzie
dla nas prehistorycznym narzędziem. Wydaje mi się, że ten
proces, o którym mówię, jest czymś, co jest w tej chwili
bardzo niebezpieczne. Wszyscy ci ludzie robiący zdjęcia dzisiaj
kamerkami, telefonami, robią je często bezrefleksyjnie,
nie zastanawiają się dlaczego naciskają na migawkę.
Oni bardziej przypominają mi bohaterów książki Borgesa.
Ci ludzie nie poszukiwali prawdy ani nawet prawdopodobieństwa
tylko zadowalali się zwykłym zadziwieniem. Nie takim,
od którego rozpoczyna się u Platona fenomenalna forma refleksji
nazwana później filozofią, lecz takim pustym zaskoczeniem.
Znużone, nudne zdziwienie, bardzo rutynowe. Dzisiaj w tym
widzę motywację stojącą za wykonanymi zdjęciami. Ludzie
nie używają fotografii w celach szlachetniejszych, tylko jako coś
służącego do rutynowego, zwykłego zdziwienia. To im wystarcza.
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DOBRA FOTOGRAFIA
MUSI NIEŚĆ INTERESUJĄCĄ TREŚĆ,
coś, co będzie prowadziło odbiorcę do refleksji.

Czy ma Pan definicję dobrego zdjęcia?
Jest wiele definicji dobrej fotografii, które na przełomie lat
ulegały przemianom. Ucząc się, edukując, odczarowując
ten świat, oczekiwaliśmy coraz innych rzeczy, bardziej
skomplikowanych. Kiedy dzisiaj myślę co jest dla mnie dobrą
fotografią, to wymieniłbym obraz, który powinien zawierać kilka
elementów. Dobra fotografia musi nieść interesującą treść, coś,
co będzie prowadziło odbiorcę do refleksji. Zdjęcie bezrefleksyjne
to puste doświadczenie, nie zostaje długo w moim sercu, duszy,
umyśle. Potrzebuję interesującej, intrygującej treści. Za dobrą
fotografię uważam taką, która reprezentuje emocje. Zdjęcie musi
być wypełnione emocjami. Albo takimi, które fotograf potrafił
dostrzec i wyegzekwować, wręcz przyłapać. To nie musi być
człowiek. Można sfotografować kamień i pokazać jego emocje
również. Albo pokazać emocje, które sam autor przeżywał podczas
wykonywania tego zdjęcia. Zdjęcie musi zawierać emocje, abym
uznał to za fotografię. Musi być również metaforyczne, nie może
być zbyt literalne bo nie wywoła we mnie radości. Krótko mówiąc,
nie zakocham się w takim zdjęciu. Nie zachwyci mnie jeśli jest
zbyt literalne. Mówiąc o metaforze, myślę o pewnej zagadce
wizualnej. Muszę patrzeć na coś, co nie jest rozpoznawalne
natychmiast, co niesie ze sobą pewną tajemnicę jakiś sekret.
Wystarczy, że coś jest sekretem, a już nabiera dodatkowej
wartości, to dość oczywiste. Wszystko, co wymieniłem, musi
być zamknięte w absolutnie nienagannej, wręcz perfekcyjnej
formie. Właśnie to natychmiast odróżnia amatora od fotografa
świadomego. Świadomy fotograf wie, jak niezwykle ważna jest
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ZDJĘCIE BEZREFLEKSYJNE
TO PUSTE DOŚWIADCZENIE,
nie zostaje długo w moim sercu, duszy, umyśle.

forma, której się poszukuje, by ona z treścią doskonale się
uzupełniała. Z tego powodu jestem tak przywiązany do cudownej
koncepcji, którą Cartier-Bresson w 1953 roku nazwał „momentem
decydującym”. Gdzie wszystkie elementy składają się w coś
absolutnie nadzwyczajnego, unikalnego, uprzywilejowanego.
Męczą mnie nudne, przypadkowo wykonane zdjęcia, które mają
niechlujną, byle jaką formę. Nie widzę powodu, dla którego
miałbym tym zdjęciom poświęcać ułamek czasu z mojego
prywatnego życia. Natomiast fascynują mnie fotografie, które
są wynikiem jakichś nadzwyczajnych okoliczności. Które pokazują
świat w jego uprzywilejowanym momencie. W momencie trudnym
do dostrzeżenia i tak samo trudnym do wyegzekwowania,
uchwycenia. Jest to ułamek ułamka sekundy, 1/250 sekundy.
Jeśli komuś się udaje taka rzecz, to wywołuje to u mnie wielką
radość, przyjemność, podziw a nie mdlącą nudę, która towarzyszy
mi, gdy patrzę na ludzi stojących na baczność. Jeszcze na dodatek
zdesaturowanych o 30%.
Co w fotografowaniu jest dla Pana największym
wyzwaniem i jak sobie Pan z tym radzi?
Modlę się (śmiech), z nadzieją, że moje prośby zostaną
wysłuchane, i że dostanę ten przywilej zobaczenia czegoś
w sposób oryginalny, nadzwyczajnie inny. Jednak nie cierpię
z tego powodu, że to zdarza się niezwykle rzadko. Byłbym
zaniepokojony, gdyby to była dostępna bez żadnej ceny
umiejętność. Szukałbym wówczas jakiegoś innego środka, aby
się określić. Jestem zachwycony tym, że fotografia jest niezwykle
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skomplikowanym zajęciem. Bardzo mi imponuje,
że jest czymś super trudnym, jeśli się oczywiście
używa jej świadomie, jeśli idzie za tym myśl. Prawdziwym wyzwaniem jest zobaczenie rzeczy takimi, jakimi one są. Wyzwaniem
jest zilustrowanie świata takim, jakim on jest, a nie takim,
jakim chcielibyśmy, aby był. Zauważenie chwili, w których
człowiek robi prawdziwą rzecz, przychodzi z dużą trudnością, ponieważ wpływamy na otaczający nas świat,
na realny świat do którego nagle wchodzimy. Trzeba
czasu, spokoju, głębokiej pokory, wytrwałości, aby
ten kurz opadł i dopiero wtedy możemy zbliżyć się
do człowieka, nie wpływając na jego zachowanie. Z reguły nasza obecność wszystko zmienia
i wielką sztuką jest, by doprowadzić ten porządek
do stanu pierwotnego. Mówię tu tylko o tym
rodzaju fotografii, którą ja się zajmuję. Jeśli
mam z tyłu głowy myśl, że wiedza większości
ludzi bierze się ekskluzywnie z dwóch źródeł —
z prasy i telewizji. Jeśli ludzie uczą się o świecie,
w którym żyją, z tych dwóch źródeł, to zasadniczym wyzwaniem jest, aby pokazywać im
rzeczy wiarygodne, a nie takie, które ilustrują
nasze obsesje czy nasze chęci, czym — moim zdaniem — większość z nas dzisiaj się zajmuje. My ten
świat zaczarowujemy na nowo. On został odczarowany przez fotografię. Dowiedzieliśmy się jak
on wygląda. Moje pokolenie uczyło się tego świata
na wiarygodnych, rzetelnych źródłach. Ja do tej pory
patrzę na zdjęcia jak na artefakty. Większość młodego
pokolenia patrzy na zdjęcia z przestrzeni publicznej,
w większości, które są ilustracją świata wirtualnego,
sztucznego i nieprawdziwego. To niebezpieczne, że na
tej podstawie uczą się o świecie. Gdyby młodego człowieka
zamknąć pod kloszem i wypuścić go po osiemnastu latach i karmić
go tylko obrazem z domeny publicznej, to myślę, że przeżyłby niewyobrażalną traumę, gdyby wyszedł na zewnątrz. Uważam, że są dwa
rodzaje fotografów. Jedni, którzy uważają, że życie jest samo w sobie czymś
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absolutnie nadzwyczajnym, wręcz genialnym doświadczeniem. Próbują
więc to wszystko pokazać: lato, zimę, poród, poranną rosę, zdyszanego psa, śmierć. Drudzy natomiast traktują życie jako rodzaj
doświadczenia, taki poligon wypełniony niezwykłymi osobliwościami. W związku z tym chcą jedynie pokazywać to,
co jest jedynie najważniejsze, co się naprawdę liczy —
a więc ideę. Nie chcę rozstrzygać, kto jest ważniejszy.
Przecież i jedni i drudzy zostawiają po sobie jakieś
dobro. Ja należę do tej pierwszej grupy. Jestem
zachwycony tym cudem, w którym biorę udział.
Aby czuć się usatysfakcjonowanym i pełnym, nie
potrzebuję żadnych sztuczek. Wystarczy mi to,
co Stwórca mi zaoferował i jestem tym absolutnie zachwycony, bo myślę, że jest to coś zupełnie genialnego. Sztuczki mnie nie interesują.
Uważam, że sztuczki i triki to domena ludzi,
którzy nie mają wiele do powiedzenia i fakt
braku myśli ukrywają właśnie pod taką postacią.
Zadaniem świadomego fotografa jest zwracanie
uwagi na świat, ale także na tropieniu różnego
rodzaju odmian fałszu. Wszyscy wiemy, że to
jest zadanie, które nie ma krańca, tak jak końca
nie mają nasze błędne przekonania, nasza świadomość, która jest często fałszywa, bo oparta na
głupich systemach interpretacji. Tropienie tego
śladu jest zadaniem bardzo intrygującym dla fotografa. Warto się zatem trzymać zasad, czyli myśleć
o motywacji i o zaangażowaniu, o tych dwóch elementach, które są niezbędne, aby coś w fotografii, ale
i w życiu, osiągnąć. Musimy być w odpowiedni sposób
zmotywowani. Jeśli naszą motywacją jest chęć zrobienia
kariery, pieniędzy, sławy, to — moim zdaniem — nie osiągniemy nic. Natomiast jeśli motywacją jest zadziwienie i chęć
rozwikłania tajemnicy, ciekawość, to mamy szansę. Druga rzecz
to jest zaangażowanie, które natychmiast ujawni to, że my traktujemy podmiot naszej historii w sposób poważny, że się autentycznie tym
przejmujemy. Jeśli nie jesteśmy w naszej pracy zaangażowani, to nie mamy

ZADANIEM ŚWIADOMEGO
FOTOGRAFA JEST ZWRACANIE
ale także na tropienie
UWAGI NA ŚWIAT, różnego rodzaju odmian fałszu.

Wszyscy wiemy, że to jest zadanie, które nie ma krańca,
tak jak końca nie mają nasze błędne przekonania...
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TRUDNO JEST POWIEDZIEĆ,
JAK LUDZIE WIDZĄ
i czy widzą te same światy.
Z reguły widzą zupełnie różne rzeczy.

szans na wykonanie czegoś dobrze, a co dopiero najlepiej.
Od pozorów powinniśmy zwrócić się ku światu prawdziwemu.
Od tego, jakimi chcemy się wydawać dla opinii publicznej, dla
świata zewnętrznego, powinniśmy się zwrócić do tego, jakimi
chcielibyśmy chcieć być. To jest taka prosta refleksja, ale moim
zdaniem rzadko występująca w przestrzeni publicznej. Obecnie
mam wrażenie, jakbym został wrzucony w jakąś fałszywą epokę,
bo o wartościach artystycznych decyduje sukces komercyjny,
więc ludzie zajmują się autopromocją a nie tym, czy dostarczają
intrygującą treść. Zajmują się wszystkimi zabiegami wokół, aby
stać się popularnym, znanym. Twitter, Facebook, to wszystkie
te rzeczy, od których moim zdaniem trzeba się trzymać
jak najdalej. Są to narzędzia niszczące straszliwie umysł,
kradnące nam czas, który moglibyśmy poświęcić refleksji.
W jaki sposób opisałby Pan swoje zdjęcia
komuś, kto nie może ich zobaczyć.
To, co świadczy o tym, że fotografia jest dobra, to ta niemożność
opisania fotografii. Jaki jest sens wykonywania zdjęcia jeżeli
potrafimy je opisać?
Dobra fotografia to taka, że niezależnie
od tego jak ja się napnę czy wypnę, to i tak ona będzie
reprezentowała znacznie więcej niż ja jestem w stanie
powiedzieć. Poza tym, nie ma jednego odbioru. Trudno jest
powiedzieć, jak ludzie widzą i czy widzą te same światy. Z reguły
widzą zupełnie różne rzeczy. Generalnie nie robię zdjęć dla ludzi,

mocny kadr

Nº02 jesien/zima 2015

robię zdjęcia głównie dla siebie, więc one muszą mnie najpierw
intrygować i poruszać. Ja muszę sam w zdjęciach odnaleźć
te elementy, o których mówiłem i dopiero wtedy ośmielam się
je publicznie pokazać. Oczywiście przysłuchuję się i przyglądam
się odbiorowi, ale to nie jest moja główna motywacja, używam
fotografii po to, aby się dowiedzieć kim jestem. Używam jej jako
fenomenalnego narzędzia do zdobycia doświadczenia. Nie myślę
więc specjalnie, jak to będzie odbierane, raczej staram się być
w zgodzie z samym sobą, być uczciwym w stosunku do siebie,
nie oszukiwać siebie. Mam obawy, gdy słyszę to, co mówią inni
fotografowie, o jakichś misjach, które mają do spełnienia. Wydaje
mi się, że od tych ludzi, którzy właśnie mieli misję do spełnienia,
pochodzą same najgorsze rzeczy. Wojny, konflikty, cierpienie
były głównie wynikiem działań takich ludzi, którzy uważali, że
są kimś nadzwyczajnym i mają uprawnienia do tego, by czynić
innych szczęśliwymi i mówić im, że tylko ich obraz świata
jest tym jedynym. Nie mam w sobie w ogóle takich pokładów,
aby komukolwiek, cokolwiek narzucać. Robię coś, w co muszę
sam stuprocentowo uwierzyć, że jest uczciwe i intelektualnie
zadowalające. To musi być w miarę skomplikowany obraz, ale nie
nadzwyczajnie skomplikowany. Nie chcę, aby forma przytłaczała
treść. Forma dla mnie zawsze musi podążać po treści — nie
odwrotnie. Często się wzruszam prostymi fotografiami, ale takimi,
które mają w sobie coś nadzwyczajnego, coś nieuchwytnego
dla słowa, coś właśnie, czego ja nie potrafię opisać. Na tym
polega wielkość fotografii, że ona umyka słownym opisom. Można
fotografię analizować, to inna rzecz, ale zawsze dla każdego
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Jeśli ludzie potrzebują wydarzeń natychmiastowych,
jeśli ich to jest w stanie zadowolić,
to muszę ich zostawić samych z tym problemem.

W KOŃCU KAŻDY DECYDUJE
SAM O TYM, KIM JEST.

będzie ona odrobiną czegoś innego i na tym polega jej ogromna
tajemnica. Mimo, że fotografia jest bardzo ułomna jako medium.
Znawcy twierdzą, że fotografia nie potrafi zilustrować zdania
twierdzącego, ale ma niesamowitą siłę perswazji. Może sugerować
rzeczy i to jest coś nadzwyczajnie potężnego. Kiedy myślę, że
mam w ręku takie narzędzie, które może mieć wpływ na poglądy
ludzi w różnych sprawach, jestem tym bardzo przejęty. Czuję
ogromną odpowiedzialność, aby człowieka, który na to patrzy,
nie wsadzić na jakiś fałszywy tor prowadzący do nikąd. Mówiąc
krótko — nie zaoferować mu nieprawdy. Do mówienia mam duży
dystans, bo mówienie jest raczej działaniem aniżeli wiedzą.
Mnie interesują ludzie, więc na moich zdjęciach są głównie
prawdziwi ludzie, robiący prawdziwe rzeczy. Moje zdjęcia są
wynikiem godzin, czasami dni, które im poświęcam, aż uznam,
że zbliżając się do nich, nie zmieniłem tego, co by ich mogło
dobrze określić. Nie mogę, jak bym chciał, ale nie przestaję
chcieć tego, czego nie mogę — mówiąc najprościej. To taka
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mission impossible, bo nie można być zupełnie transparentnym.
Dzisiejszy świat, który goni tak strasznie, zmusza fotografów
do wykonywania zdjęć w ułamku sekundy a z tego może, moim
zdaniem, powstać wyłącznie powierzchowny obraz. Mnie nie
interesują rzeczy powierzchowne. Uważam, że to, co może być
ciekawe, musi być pogłębione. Obecnie skończyłem materiał
o Góralach, przyglądając się zaledwie jednej miejscowości,
w której na dodatek rzeczy się nie chcą wydarzyć. Odwiedziłem ją trzynaście razy w ciągu dwóch lat. Aby zaoferować
zestaw zdjęć publicznie, ośmielam się to zrobić po dwóch
latach pracy. Nie zadzieram nosa, nie uważam, że jest to
do dna pogłębione, ale czuję się bezpieczny. Czasem
przyjeżdżam do miejscowości, w których nic się nie chce
zdarzyć i jeśli pokornie patrzę, to nagle raptem okazuje się, że jest do zilustrowania „Dziesięć przykazań”.
Okazuje się, że tam się wszystko dzieje, tylko przez
powierzchowny ogląd nie można tego zobaczyć.

Innymi słowy — nie ma nudnych miejsc. Wystarczy, że się będziemy
czemuś długo przyglądać i dostrzeżemy tę niezwykłość, ten cud,
tajemnicę, nadzwyczajność wszystkiego. Aby coś zostało dobrze wykonane, musi trwać. Jestem zachwycony faktem, że jest to takie trudne,
że musiało to trwać dwa lata, bym ośmielił się to pokazać publicznie.
To jest wielka wartość. Jeśli ludzie potrzebują wydarzeń natychmiastowych, jeśli ich to jest w stanie zadowolić, to muszę ich zostawić
samych z tym problemem. W końcu każdy decyduje sam o tym, kim
jest. Podpowiadam moim wnukom, które jeszcze nie są ukształtowanymi ludźmi. Próbuję im przekazać pewne wartości: miłość,
bezpieczeństwo, tożsamość, z jakiego źródła pochodzą, ich korzenie. Mówię im o tym, co uważam za ważne, a na to, co oni z tym
później zrobią, już nie będę miał wpływu. Staram się wpłynąć
na ich osobowość wtedy, gdy są jeszcze do ukształtowania.
Kiedy jednak myślę o społeczeństwie, ludziach dorosłych,
to sami muszą rozstrzygać, czy wolą z „sześciopakiem” piwa
leżeć przed telewizorem i oglądać operę mydlaną, czy wolą
czytać coś wartościowego. O tym muszą sami zdecydować.
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WIEDZA POZWALA ZOBACZYĆ.
Widzimy tylko to, co potrafimy zrozumieć.

Jakie trzy złote rady ma Pan dla tych, którzy
są na początku swojej przygody z fotografią?
Sprowadza się to chyba do jednej rzeczy, aby być ogniem
a nie ćmą. Trzeba wierzyć w swoją odmienność. Uznać swoją
inność za wartość, za coś absolutnie nadrzędnego i bardzo
cennego. Nie powielać, nie naśladować, nie kopiować. Postęp
bierze się tylko z negacji, a nie z powielania. Jeśli chcą mieć
satysfakcję w życiu, to powinni trzymać się swego. Bronić
swego oglądu świata jak oblężonej twierdzy i przede wszystkim
edukować się. Wiedza pozwala zobaczyć. Widzimy tylko to,
co potrafimy zrozumieć. Jeśli jesteśmy dobrze wyedukowani,
to będziemy widzieli rzeczy w sposób bardziej skomplikowany.
Fotografia zawsze dotyczy przeszłości, więc aparat czy telefon
to taki zegarek do patrzenia, i powinniśmy używać go w sposób
skomplikowany. Być ogniem a nie ćmą, która ciągnie do ognia,
nie płynąć w nurcie ze wszystkimi. Być gotowym na prywatne
samotności, których jest w naszym zawodzie bardzo wiele.
To zajęcie dla eremity. Fotografia jest samodzielnym dociekaniem,
a nie działalnością grupową. Warto się też trzymać zasad, które
przez ostatnie 2000 lat zostały empirycznie dowiedzione. Takich
jest niewiele, ale jedna mówi o tym, że z dowolnej rzeczy można
uzyskać tylko tyle, ile się do niej włożyło. Jeśli więc ktoś chce
się zająć fotografią to musi się nią zająć, nie udawać. Czyli
zainwestować w to wszystko; swój czas, umysł, inteligencję,
rozum, pokorę. I tak dalej. To nie może być doświadczenie, które
będzie prowadziło do rejestrowania potocznych doświadczeń,
czym ludzie głownie się zajmują, pokazują nam ilustrację
faktów naturalnych… ale czy to kogokolwiek może podniecić?
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Proszę na koniec opowiedzieć o zdjęciach
prezentowanych naszym czytelnikom.
Są to zdjęcia pochodzące z bardzo ortodoksyjnego miasta
w Tunezji — Kairuan, które jest czwartym najważniejszym
muzułmańskim miastem na świecie — po Mekce, Medynie
i Jerozolimie. Znajduje się tam ogromny meczet, do którego
pielgrzymują muzułmanie. Jest to także miasto, z którego
pochodzi pewien młody człowiek. Tam został wyedukowany
w jednej ze szkół koranicznych. Poszedł później na plażę
i zabił 38 bezbronnych osób. Miasto gwałtownie opustoszało.
Turyści, wystraszeni tą straszliwą tragedią, przestali przyjeżdżać.
Spędziłem tam zaledwie cztery dni i próbowałem zobaczyć,
czy to miasto umiera, czy jakoś sobie da radę. Nic złego mnie
nie spotkało mimo, że chodziłem sam i byłem właściwie
jedynym białym człowiekiem. Dzięki życzliwości ludzi, którzy
są w większości dobrze nastawieni, mogłem się do nich zbliżyć
i zrobić te zdjęcia. To nie jest nic pogłębionego. Byłem tam
na zlecenie Komisji Europejskiej i wykonałem powierzone
mi zadanie. Za tym nie kryje się jakaś nadzwyczajna głęboka,
skomplikowana intelektualnie myśl. To raczej paląca
od słońca codzienność.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
					

Rozmawiał: Piotr Chrobak
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człowieka z podrózy

Podróze to ludzie. Cały swiat składa sie
z ludzi . P rzypadkowych i zaplanowanych .
W podrózy tych pierwszych bywa wiecej.
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MIJAM ICH WSZEDZIE .
PREDZEJ CZY PÓZNIEJ.

NAWET NA SUCHEJ I GORACEJ PUSTYNI
KTOS NA MNIE WPADNIE.
LUDZIE POJAWIAJA SIE I ZNIKAJA.

Gdy opowiada o swoich podróżach, mówi, że podróżowanie
to przede wszystkim ludzie. Ci przypadkowi i „zaplanowani”.
Spotyka ich wszędzie — zatrzymuje się, spogląda w ich
twarze. Jedne uśmiechnięte i szczęśliwe, drugie smutne
i zmęczone, a jeszcze inne — niepokojąco frasobliwe.
Mariusz Stachowiak — kocha życie i traktuje je jak niezwykłą
podróż przez Czas. W tej drodze przez nieznane, za przyrządy
nawigacyjne służą mu trzy rzeczy, bez których nie potrafi się
odnaleźć: pasja fotograficzna, zamiłowanie do podróży, oraz
fascynacja człowiekiem. Wszystkie razem określają kompletny
obraz jego własnego szlaku, a każda z nich z osobna uzupełnia
dwie następne. Bo swoje cykle fotograficzne realizuje często
w podróżach, które są mu potrzebne jak woda, a celem
podróży jest inny człowiek, którego jest ciekawy i którego
z pasją fotografuje.
Wszystko razem zaowocowało nakreśleniem kolejnego
punktu na jego "mapie" — projektem „Portret człowieka
z podróży”, którego fragmenty prezentujemy w bieżącym
numerze naszego magazynu.			
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JEDNO TYLKO WIEM,
ZE MUSZE MIEC DLA NICH CZAS.
NIE MOGE SIE SPIESZYC,
BO TEN POSPIECH WIDAC W OCZACH.

W czasie spotkania Mariusz pokazywał nam kolejne zdjęcia,
opowiadał fragment jego historii, mówił o tym, kim jest
sfotografowany człowiek, jak się poznali, jak zrodziła się
znajomość, zaufanie, a w konsekwencji jak powstało zdjęcie.
Mariusz podkreśla, że wszystko zaczyna się od akceptacji,
czasem od wzbudzenia zainteresowania, dlatego tak ważne jest
aby mieć czas. Nie można się spieszyć, dodaje, bo ten pośpiech
widać w oczach, można w nich zresztą zobaczyć dużo więcej:
autentyczność, prawdę, bo oczy nie kłamią. „Gdy tak na mnie
patrzą - zastygam na chwilę, wstrzymuję oddech i czuję…”
Zapytany przez nas, co zabiera w podróż, z detalami opisywał
całą masę „prezentów”: od koralików i bransoletek, poprzez
odbitki swoich fotografii, kończąc na butelce żołądkowej i
paczce „fajek” (mimo, iż sam nie pali). Wszystkie te artykuły
są dla niego równie ważne jak sprzęt fotograficzny, bo to
dzięki nim znajduje wspólny język z ludźmi, którzy często
nie używają żadnego znanego mu języka. Jest to też forma
podziękowania za wykonane zdjęcie. Ale przede wszystkim — to
istne talizmany do nawiązania relacji, której owocem są portrety
zdecydowanie bardziej autentycznie, niż sztucznie pozowane,
a znajomości nie kończą się tuż po zrobieniu zdjęcia…
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LUDZKIE TWARZE
TO NAJPIEKNIEJSZY
WIDOK NA MOJEJ DRODZE
I NIC NIE JEST W STANIE
ZAOFEROWAC TYLE, CO ONI.
BO PIEKNE WIDOKI SA DLA KAZDEGO,
SPOJRZENIA CZŁOWIEKA –
TYLKO DLA WYBRANYCH...
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PROJEKT

CZŁOWIEK
MARIUSZ STACHOWIAK
Fotograf-pasjonat. Stuprocentowy freelancer, bez potrzeby
przynależności do jakichkolwiek organizacji i związków.
Uparcie twierdzi, że jest mu to nie potrzebne. Trzyma się jednak
twardo zasady, że musi robić to co czuje. Inaczej nie działa.
Tym czymś jest fotografia. To już jest jego sposób na życie,
pasja i wyrażanie siebie.

www.mariuszstachowiak.pl

Otwarcie też mówi o swoim uzależnieniu do podróży.
To choroba, której nie chce leczyć, tylko brnąć w niej jak
tylko się da. To w nich realizuje swoje projekty fotograficzne.
Miał ich wiele, choć jeden był i jest najważniejszy.
PROJEKT CZŁOWIEK. Nie wie kiedy się zaczął, ale wie kiedy
się skończy. To ma być wtedy, kiedy wróci z ostatniej podróży.

JAKI BYŁBY SENS
POZNAWANIA SWIATA

BEZ ISTOTY
LUDZKIEJ ?
DLA MNIE CZŁOWIEK
JEST TYM, CO POTRAFI
ZATRZYMAC MNIE
NA DŁUZEJ .
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historia
jednej

Spośród wielu zdjęć, które nasi czytelnicy nadesłali jako swoje
propozycje do cyklu Historia jednej fotografii, w bieżącym
numerze prezentujemy historię jednej… kanapki :)

Nie oddałem głodnemu dziecku kanapki za cztery
złote. Dwie minuty udawałem, że go nie widzę, by nie
oddać mu mojego jedzenia. Sumienie nie pozwoliło
mi spokojnie siedzieć, po kilku minutach zacząłem
go szukać. Wewnętrzne bydlę, jakie stworzył we mnie
ten mały Hindus, przegrało na szczęście walkę z moją
godnością. Dopiłem kawę, zapakowałem kanapkę
w serwetkę i poszedłem znaleźć tego małego skurczybyka.
Znajdę cię i nakarmię tak, że się zesrasz mały gnojku!
Jak mogłeś ze mnie, cywilizowanego, wspaniałomyślnego
Europejczyka tak bezczelnie zrobić ostatnią świnię?!
Po godzinach wałęsania się po dzielnicy Bandra w Mumbaju,
usiadłem w małej kawiarence przy promenadzie. Byłem głodny,
bolały mnie nogi, zdradzieckie nadmorskie słońce spaliło mi skórę.
Marzyłem o kawie. Usiadłem przy stoliczku z widokiem na Ocean
Indyjski i rosnące na jego brzegu palmy. Raj. Zamówiłem dużą
kanapkę i capuccino. Gdy zacząłem jeść, do schodów przy wejściu
podszedł mały chłopczyk, nie mógł mieć więcej niż trzy latka —
spojrzał na mnie i paluszkiem pokazał na chleb. Po około dwóch
minutach z kawiarni wyszedł chłopak, który odgonił malucha.
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MUMBAJ
Patryk Szymański

Nigdzie go już niestety nie było. Zauważyłem jednak
inne dzieci żebrzące o jedzenie. Usiadłem na murku,
wystarczyło, że dzieciaka złapałem wzrokiem — widzi
białasa, podbiega od razu. Wyciągnął do mnie rękę,
pewnie nie potrafił jeszcze dobrze mówić. Wręczyłem
mu kanapkę z kurczakiem. Oczy mu rozbłysły. Gdy jadł,
uśmiechał się i kręcił w kółko podskakując. Tańczył
z radości, bo dostał pół obgryzionej kanapki.
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MAŁGORZATA
ADAMSKA

malowane

Obiektywem

W bieżącym numerze, w cyklu Mocny Projekt, prezentujemy
Wam fotografie nadesłane przez Małgorzatę Adamską
z jej projektu Obiektywem malowane.
Jak powiedziała nam autorka, tworząc te prace inspirowała
się malarstwem Jana Vermeera, a w szczególności światłem
i klimatem obrazów, które miała okazję podziwiać w galerii
starych mistrzów w Dreźnie.
Małgorzata dodaje, że „flirtuje” z portretem, bo sercem
związana jest z fotografią kulinarną. Tworząc te zdjęcia
postanowiła eksperymentalnie połączyć te dwie tematyki
pokazując je w nieco inny, mniej oczywisty sposób.

www.delimamma.pl
mocny kadr
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Michał Nowik
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Szkoda

że nie był Pan tu
pół godziny wcześniej.
Sum nam się urwał.
Taaaaki duży...

Tak powitał mnie jeden z wędkarzy chwilę przed wschodem
słońca, o porze, o której ludzie zazwyczaj przewracają się
na drugi bok w ciepłym łóżku, a ja z aparatem rozstawiłem
się na piasku nad Jeziorem Turawskim.
Stałem tak na kawałku plaży, będącej parkingiem wodniaków.
W oddali, majaczące we mgle łódki i wystające kije wędek jak
wąsy suma. A tu już kolejni rybacy czy też wędkarze-zapaleńcy
schodzili się i wyruszali we mgłę w poszukiwaniu taaaakiej ryby.
Kolejny piękny wschód słońca. Piasek, zazwyczaj pokryty wodą,
szkli się w kolorach wschodzącego dnia. Kawałek dalej inni
miłośnicy porannej fotografii rozkładają lub przenoszą statywy
z aparatami. Czuję się prawie jak w scenie z filmu Miasto aniołów
z Nicolasem Cagem i Meg Ryan, kiedy to wschód słońca ściągał tłumy
aniołów nad ocean. Taki widok daje niesamowitą moc na cały dzień.
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Trudno wyobrazić sobie,
że kiedyś były tu
cztery wioski

Aparat jeszcze naświetla kolejne poranne zdjęcie. Lubię te dłuuugie
czasy. 30 sekund to niby dużo, ale i mało. To może następne zdjęcie
na 200 sekund a może 350? Słońce powoli pojawia się od strony Szczedrzyka.
Spojrzałem na linię wody koło statywu. Czasem, gdy jest mniej wody,
wystające korzenie drzew, jak wielkie kraby, pełzną do brzegu. Korzenie
drzew ściętych ponad 70 lat temu. Niekiedy nawet widać przepływającą
przez jezioro Małą Panew i pozostałości po historii tego miejsca. Trudno
wyobrazić sobie, że tu jeszcze parę lat temu był kurort turystyczny, a kiedyś
istniały cztery wioski — Zamoście, Krzyślina, Łuk i Pustków, cmentarz, las
i pola. Czy budujący zbiornik mieli takie problemy z przesiedlaniem jak
ostatnio pod Raciborzem?

133

Powodzie

od dawien dawna
nawiedzały region
opolski.

Domyślam się, że w erze ordnung muss sein nie było z tym
większych kłopotów. Jednak, jak podają źródła, przesiedleńcy
dostali uczciwą rekompensatę w gotówce lub nowe chałupy i pola.
Domy te można do dziś zobaczyć w Ligocie Turawskiej, bardzo
charakterystyczne, w pruskim stylu. Powodzie od dawien dawna
nawiedzały region opolski. Pomysł budowy powstał jeszcze przed
pierwszą wojną, ale dopiero w roku 1923 rozpoczęto tę inwestycję.
Z zamyślenia wyrywa mnie ciche pikanie. To u mnie? Nie,
to u Pana Wędkarza. Czujnik jednej z wędek sygnalizuje branie.
— Drogie hobby, co? — mówi — pewnie jak i u Pana. Ale jakąś pasję
trzeba mieć. My tu z kolegą od 4 dni w namiotach nad jeziorem.
Coś tam złapaliśmy a jak u Pana? — Też coś mam — uśmiecham się.
Fałszywy alarm. Tym razem to kaczki poruszyły wędki.
Dokąd pojechać z Opola, gdy ma się ochotę na mały spacer, żeby
było nad wodą i sympatycznie, a ma się niewiele czasu? Oczywiście,
Turawa i jeziora. Przeglądając swoje archiwum, widzę, że co roku
kilka takich wypadów w różnych porach zaliczam. O, tu woda wysoka,
a tu pomost, którego fundamenty służą do cumowania łódek,
a tu, zimą, uwięziona w lodzie łódka.

mocny kadr

Nº02 jesien/zima 2015

mocny kadr

136

Z regionu

mocny kadr

Nº02 jesien/zima 2015

137

mocny kadr

141

Warto tu wpadać

o różnych porach roku
i porach dnia.

Obok Jeziora Dużego są dwa znacznie mniejsze, powstałe
po wyrobiskach żwiru użytego do jego budowy — Małe i Średnie
i dość blisko Srebrne. Jak tak dalej pójdzie, to z Małego
zostanie kępa trzcin i wataha komarów szukających ofiar.
Jadąc przez las od strony obwodnicy Opola, mijając Niwki
i dalej w stronę Jeziora Średniego, mijamy po lewej dziwny
nasyp, który jest podobno pozostałością po budowie Jeziora
Turawskiego. Okoliczne lasy kryją wiele tajemnic, jak chociażby
ukryty w gęstej zieleni pomnik wystawiony dla upamiętnienia
leśniczego, którego wiele lat temu zamordowali kłusownicy — jak
głosi ponura legenda, umieszczając biedaka w wielkim mrowisku.
Trudno jednak zaprzeczyć: to naprawdę piękna okolica i warto
tu wpadać o różnych porach roku i oczywiście porach dnia.
Mam nadzieję, że z roku na rok większe tłumy wczasowiczów
będą mogły się cieszyć urokami naszego rodzimego Balatonu.
Michał Nowik
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Przemysław

Niepokój-Hepnar
www.fb.com/przemekhepnar

Drugi numer magazynu powoli się dopina. Zespół redakcyjny podsyła
znalezione w sieci perełki, które chcieliby pokazać. Ja też mam mocny
kadr, o którym nie przestaję myśleć. Ze znalezionych zdjęć emanuje
jakaś taka wewnętrzna radość bohaterów w bardzo prostej i biednej
rzeczywistości. Kiedy ostatnio w Was panował taki spokój?
Trochę poszukiwań i – niespodzianka. Autorem tych zdjęć jest
Przemysław Niepokój-Hepnar. Jak sam mówi — od początku przygody
z fotografią, jego autorytetem i guru jest Tomasz Tomaszewski,
którego wykładów miał okazję słuchać w Krakowskiej Akademii
Fotografii. I mamy odpowiedź. Od początku widać w zdjęciach,
że kadry nie są przypadkowe, i że takie zbliżenie do ludzi nie mogło
mieć miejsca w ciągu kilku minut.
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Chciałbym po skończeniu
tego projektu powiedzieć,

ŻE OPOWIEDZIAŁEM JAKĄŚ
HISTORIĘ POPRZEZ MOJE
FOTOGRAFIE.

W moim projekcie fotograficznym zatytułowanym „Życie
obok nas” chciałbym skupić się na kadrach, które w jakiś sposób
pokazują życie codziennie mieszkańców Lenartova. Szukam klatek,
które są przysłowiowym „zatrzymaniem chwili”. Chciałbym
po skończeniu tego projektu powiedzieć, że opowiedziałem jakąś
historię poprzez moje fotografie. Bardzo łatwo jest zrobić
pojedyncze, efekciarskie ujęcie, gdyż to miejsce z samej swej
„trudno-dostępności” jest wysoce fotogeniczne.
Jak się później dowiedziałam od autora — materiał wykonano
w miejscowości położonej niedaleko miasta Bardejów na Słowacji.
W wiosce zamieszkiwanej przez ludność narodowości romskiej.
Niedaleko miast, które czerpią ogromne środki na rozwój z pieniędzy
Unii Europejskiej napotykamy miejsce, w którym czas się zatrzymał.
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W EUROPIE
SĄ JESZCZE MIEJSCA,

które tak dalece odbiegają
od standardów życia XXI wieku.

Przemek czerpał informacje o romskiej wiosce od sąsiadów.
Wszędzie słyszał, że utarty stereotyp roma agresywnego
złodzieja, daleko mija się z prawdą w tym przypadku.
Sam miał okazję doświadczyć ich gościnności, jako przybysz
z zewnątrz został ciepło i serdecznie przyjęty. Zgodzili się na zdjęcia
bo chcą by pokazywano światu, że w Europie są jeszcze miejsca,
które tak dalece odbiegają od standardów życia XXI wieku.
Część z nich pracuje, choć większość korzysta z zasiłków. Mamy
tu błędne koło, bo nawet jeśli chcą podjąć pracę, nie ma jej
w tamtym rejonie. Jedynym dodatkowym zarobkiem dla nich jest
przydrożna sprzedaż grzybów z pobliskiego lasu, jagód leśnych czy też
pracy na rzecz komunalnych zakładów oczyszczania miast słowackich.
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Pomijając fakt materialnego ubóstwa
tych ludzi – potwierdzam raz jeszcze –

SĄ SZCZĘŚLIWI, ZŻYCI
ZE SOBĄ.

Jak powiedział mi Przemek - Pomijając fakt materialnego ubóstwa
tych ludzi – potwierdzam raz jeszcze – są szczęśliwi, zżyci ze sobą.
Nie przejmują się przyszłością, żyją z dnia na dzień. Może dlatego
w tej wiosce zamieszkało 3 rodowitych Słowaków, którzy rzucili
dotychczasowe życie z różnych, osobistych powodów, aby zamieszkać pośród ludzi, którzy starają się cieszyć prostą codziennością.
Autor nie zamknął jeszcze tego projektu, zimą spotka się
z mieszkańcami Lenartova ponownie. Już jako ktoś znajomy,
dopowie ich historię kilkoma mocnymi kadrami.
Katarzyna Nowara

PRZEMYSŁAW NIEPOKÓJ-HEPNAR
Fotograf z Krosna, lat 29.
Podkreśla, iż aby robić naprawdę dobre zdjęcia,
potrzebny jest bezustanny rozwój, ciągłe podnoszenie
sobie poprzeczki – ucząc się od lepszych od siebie.

www.fb.com/przemekhepnar
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www.mocnykadr.pl

Polub nasz profil na Facebooku
www.facebook.com/mocnykadr

