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Promujemy fotograficzne Talenty

Przekazuję w Twoje ręce bezpłatny periodyk 
internetowy TALENTY. Pokazujemy w nim prace 
fotografów wybranych przez redakcję. Każdy zestaw 
zdjęć jest cyklem utworzonym przez autora lub 
wyborem redakcji spośród większej części dorobku 
prezentowanego autora. Prezentacja składa się  
z wywiadu z fotografem i recenzji. Recenzja to 
zbiór myśli na temat oglądanych zdjęć. Recenzent 
w większości przypadków nie zna okoliczności 
powstania zdjęć.

TALENTY promują zdolnych, niekoniecznie młodych 
fotografów, którzy nie skończyli szkoły fotograficznej 
na poziomie wyższym. 

Czekam na Twój komentarz i uwagi odnośnie 
czasopisma. Zapoznaj się z TALENTAMI. Jeśli 
uważasz, że robisz lepsze zdjęcia, wyślij zgłoszenie, być 
może następnym Talentem będziesz Ty.

Podziel się także ze swoimi znajomymi informacją  
o istnieniu tego czasopisma. Wesprzesz w ten sposób 
redakcję, a przede wszystkim prezentowanych tutaj 
fotografów.

Szymon Zduńczyk
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PIOTR KLIMKOWSKI 
Destruktywizm

Zdjęcia: Piotr Klimkowski
Wywiad: Sabina Kalczyńska

Kilka słów o Tobie: ile masz lat, 
gdzie mieszkasz, jakie są Twoje 
zainteresowania?

Nazywam się Piotr Klimkowski, mam 
osiemnaście lat (rocznikowo dziewiętnaście) 
i chodzę do liceum o profilu matematyczno-
fizycznym. Moim głównym zainteresowaniem 
jest fotografia, ale interesuję się wieloma 
rzeczami, które się z nią wiążą: astrofotografią, 
astrologią i optyką, ale mam też i zupełnie 
zwykłe zainteresowania – na przykład lubię 
jeździć na rowerze i strzelać w ASG (ang. Air 
Soft Gun, alternatywa dla paintballu – przypis 
od red.).

Jak i kiedy zaczęła się Twoja przygoda  
z fotografią?

Moja przygoda zaczęła się mniej więcej 
siedem, może osiem lat temu, a główną 
osobą która ją zapoczątkowała była moja 
przyszywana ciocia, która mieszka w 
Kanadzie. Była fotografem przez co ja, już 
jako małe dziecko, miałem aparat i mogłem 
się nim do woli bawić. Zaczynałem od aparatu 
analogowego, kiedy jeszcze nie wiedziałem 
co to znaczy migawka czy przesłona. Po 
prostu: biegałem z aparatem i robiłem zdjęcia. 
Jestem samoukiem - nigdy nie czytałem 
żadnych poradników czy książek, uczyłem się 
metodą prób i błędów, a miałem wtedy jakieś 

dziesięć lat. Potem przyszedł czas na Pierwszą 
Komunię, kiedy w prezencie otrzymałem 
pierwszy aparat cyfrowy. Od tego momentu 
zaczęło się katalogowanie zrobionych zdjęć, 
powolne obrabianie i trwało to do czasu 
zakupu pierwszej lustrzanki. Wtedy zająłem 
się świadomie moją pasją, fotografia stała się 
częścią mojego życia, moją codziennością,  
z którą się ścieram.

Jak wyglądało u Ciebie poszukiwanie 
swojej własnej drogi w fotografii?

Moje początkowe fotografie to było po prostu 
ładne tło plus ładne dziewczyny i próba 
uzyskania jak największxhhej ilości „lajków”.  
Po dłuższym czasie uznałem, że to żadna 
fotografia. Nie mówię, że zdjęcia portretowe 
czy fashion są z jakiegoś powodu złe,  
ale nie ma w nich już dla mnie żadnego 
pola do kreatywności. W Internecie 
znaleźć można mnóstwo stron, na których 
codziennie pojawia się to samo - zdjęcia są 
do siebie bardzo zbliżone, bardzo podobne.  
Po co zatem robić to samo, skoro ktoś już 
takie zdjęcia robi lepiej lub kiedyś po prostu 
już takie zdjęcie powstało? Dwa czy trzy 
lata temu, przestałem publikować zdjęcia 
portretowe – chyba że ktoś mnie o to wyraźnie 
poprosił. Portret nie jest moim głównym celem  
w fotografii. Zajmuję się fotografią artystyczną 
i surrealistyczną, a także fotografią krajobrazu.  

http://foto-talenty.pl/
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Kiedy powstało pierwsze z takich 
artystycznych czy surrealistycznych 
zdjęć?

Pierwsze zdjęcia zrobiłem mojej koleżance: 
to było na dachu jakiegoś opuszczonego 
budynku, ona grała na skrzypcach, a ja  
w tym czasie zrobiłem serię dwunastu 
zdjęć, podczas których biegałem z aparatem  
i jednocześnie rzucałem po całym kadrze 
kartki. Efektem tej sesji jest fotografia,  
na której widać dziewczynę z instrumentem  
i latające dookoła niej strony z nutami.

Fotografia surrealistyczna często  
zawiera w sobie dużo manipulacji 
graficznych. Jak jest  w Twoim przy-
padku?

Skąd czerpiesz inspiracje?

Każde zdjęcie pojawiło się w mojej głowie 
na pół sekundy, a potem zaczynałem je 
realizować. Wiem że to brzmi co najmniej 
dziwnie. Nie zastanawiam się, nie analizuję  
i nie muszę wymyślać, bo pomysły pojawiają 
się same z siebie w mojej głowie. Myślę,  
że duży wpływ ma na to muzyka, której 
aktualnie słucham, ludzie, z którymi się 
spotykam czy też miejsce, w jakim jestem.  
To mnie inspiruje. Jeden z pomysłów narodził 
się kiedy zobaczyłem obok siebie trzy zdjęcia 
i na każdym z nich był element, którego 
chciałem użyć. I nagle, od tak, cały pomysł 
na zdjęcie pojawił się w mojej głowie.

Ile trwała realizacja w przypadku 
cyklu Destruktywizm?

Staram się jak najwięcej rzeczy zrobić 
podczas samej sesji i tym samym ograniczyć 
wykorzystanie Photoshopa do minimum. 
Przykładowo w serii Destruktywizm 
znajdziemy zdjęcie dziewczyny, która ma 
obraz Hermanna Roscharcha na twarzy. 
Tego oczywiście nie byłem w stanie zrobić 
bez foto-manipulacji. Jeśli jednak spojrzymy  
na zdjęcie dziewczyny z rogami, pochodzące  
z tej samej serii, to do post-produkcji zalicza się 
jedynie wklejenie w tło nieba i gór. Same rogi 
były powieszone na linkach, które następnie 
wymazałem podczas obróbki. Chciałem 
bardzo, aby rogi pojawiły się już podczas 
procesu robienia zdjęcia, nie zaś dopiero  
w programie graficznym. Po pierwsze dlatego, 
że są dużym elementem kompozycyjnym, 
a dodatkowo ja rzadko poruszam się  
po Photoshopie. Zazwyczaj nanoszę 
poprawki w Lightroomie.

Co do Destruktywizmu, to pierwsze zdjęcie 
było zrobione już dawno – jakieś trzy, 
może cztery lata temu. To zresztą było 
jedno ze zdjęć z początków mojej fotografii 
kreatywnej. Jakiś czas temu zacząłem 
wracać do tego zdjęcia i zobaczyłem, że ta 
fotografia ma coś w sobie i wtedy pojawił 
się pomysł pod hasłem destruktywizm  
i zacząłem tworzyć zdjęcia związane właśnie 
z tym tematem. Pierwsze z tej serii, zdjęcie 
z lewitacją ma głębszy sens, ale dorobiłem 
go sam, już do gotowego zdjęcia, a potem 
zacząłem tworzyć fotografie pasujące do całej 
serii. Destruktywizm nadal jest nieukończoną 
serią, ciągle brakuje jeszcze jednego 
zdjęcia, które jest niesamowicie trudne do 
stworzenia i nie wiem czy kiedykolwiek uda 
mi się je zrealizować. W zamyśle będzie to 
kadr pionowy, w tle jest pełno budynków  
z dymiącymi kominami.

Starałem się przemyśleć każdy detal tak, 
żeby nic nie było przypadkowe, żeby wszystko 

układało się w całość, jednocześnie dając widzowi 
dużo do myślenia

http://foto-talenty.pl/
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Wyraźnie widać, że dym ma wpływ na wygląd 
nieba. W środku kadru widzimy dziewczynę, 
której z ust również wydobywa się dym, a ten  
z kolei łączy się z dymem widocznym w tle.

Czyli pierwszym zdjęciem cyklu jest 
dziewczyna odwrócona do nas tyłem?

Tak, zdjęcie z lewitującą dziewczyną powstało 
jako pierwsze, to do niego właśnie „dorobiłem”  
własną interpretację. Fotografię nazwałem 
‚always watching’ – czyli „zawsze patrzy”. 
Chodziło mi o to, że jesteśmy ciągle śledzeni. 
Na fotografii dziewczyna unosi się – nie jest w 
świecie rzeczywistym, jest tyłem   czyli nie widzi 
nas bezpośrednio  ale mimo wszystko w odbiciu 
w lustrach widać jej oko, które nas obserwuje. 
Patrzy  na  nas  coś, czego sami nie jesteśmy   
w stanie w pełni zobaczyć.

bo nie udało się ich wykonać własnoręcznie. 

Możesz nam opowiedzieć o idei 
przyświecającej serii Destruktywizm?

Głównym jej tematem jest wpływ świata 
na ludzi, ale też oddziaływanie natury na 
człowieka. Na każdym zdjęciu jest dziewczyna, 
która przedstawia ludzkość - nasz gatunek.  
To co się dzieje dookoła niej symbolizuje,  
w jaki sposób świat wpływa na nas. Za przykład 
może służyć zdjęcie dziewczyny z rogami. 
Wszystko jest zamknięte w pomieszczeniu, 
czyli ma to związek z industrializacją. Mamy 
martwe zwierze w tle, zanikające góry i chmury,  
a na podłodze gnijące liście. Chciałem ukazać 
proces industrializacji, który niszczy przyrodę. 
W ten sposób ją zabijamy, to jest bezpośredni 
skutek negatywnych działań człowieka.

Chodziło mi o to, że jesteśmy ciągle śledzeni. 
Na fotografii dziewczyna unosi się – nie jest w świecie  
rzeczywistym, jest tyłem - czyli nie widzi nas   
bezpośrednio - ale mimo wszystko w odbiciu w lustrach  

widać jej oko, które nas obserwuje

Czy ciężko było zdobyć wszystkie 
elementy potrzebne do realizacji zdjęć 
z zaprezentowanej serii?

W moim przypadku nie było to trudne - 
mój wujek ma kolekcję rogów i jedne z nich 
zostały wykorzystane do zdjęcia. Co do płuca 
to dość śmieszna historia, bo w dzień po 
imprezie u znajomego chciałem po prostu 
zobaczyć co ma w lodówce i okazało się,  
że są tam płuca dzika! Zapytałem czy mogę 
je pożyczyć do zdjęcia, a on odpowiedział,  
że psu już ich raczej nie da i tak oto przeszły one  
w moje posiadanie. Ze skrzydłami to już 
inna sprawa, bo one są dodane przy użyciu 
Photoshopa, co nieszczególnie mi się podoba, 
ale w tym wypadku nie było innego wyjścia,  

Jak inni interpretują te zdjęcia?
Ja mam moją interpretację, a zdjęcia są jej 
odzwierciedleniem, ale głównie zależy mi 
na tym żeby każdy, kto widzi te zdjęcia,  
nie wiedział na pierwszy rzut oka, jakie 
zawarłem w nich przesłanie, ale sam zaczął się 
nad tym zastanawiać. Dopiero wtedy, kiedy  
w jego głowie pojawia się jakaś myśl, te zdjęcia 
zaczynają naprawdę żyć. To nie są zdjęcia, 
na które można spojrzeć przez chwile. One 
wchodzą nam w głowę i powoli dochodzimy 
do własnej interpretacji, a to mnie najbardziej 
cieszy. Nie lubię tego, co często dzieje się  
w szkole - tam narzucona jest jedna  
interpretacja, a kiedy ktoś widzi w danym 
dziele coś innego, inaczej je odbiera  
i postrzega, to bardzo często otrzymuje 

http://foto-talenty.pl/
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za swoje wnioski zero punktów. Temu 
chciałem się przeciwstawić - wszystkie 
moje zdjęcia mają dowolną interpretację  
i cieszy mnie, że każda jest inna.
Ilu osób bym nie zapytał, to zawsze dostaję inną 
odpowiedź. Starałem się przemyśleć każdy 
detal tak, żeby nic nie było przypadkowe, żeby 
wszystko układało się w całość, jednocześnie 
dając widzowi dużo do myślenia.

Z jakim odbiorem spotykają się 
zdjęcia z zaprezentowanej serii?

To, jak są przyjmowane opieram wyłącznie 
na opiniach spytanych o to osób. Każdy 
ma swoją odpowiedź, swoje zdanie,  
ale przyjmowane są raczej pozytywnie.  
Poprzez media społecznościowe, takie jak 
chociażby Facebook, ciężko jest to dokładnie 
określić, bo ludzie z rożnych względów 
klikają „like”. To nie jest wyznacznik 
i nie mówi nam konkretnie, co dana 
osoba myśli o zdjęciu. Raz wszedłem do 
kawiarni, spodobał mi się jej klimat, wystrój  
i ludzie. Zapytałem czy mogę wystawić w niej 
zdjęcia. Zgodzili się i pojawiły się one w Art 
Cafe na jakieś dwa miesiące. Podobał mi się 
odzew – czasem dostawałem wiadomości,  
że zdjęcia przypadły wielu odwiedzającym do 
gustu.

Czy poza fotografią surrealistyczną 
jest jeszcze inna dziedzina fotografii, 
której poświęcasz swój czas?

Obok fotografii surrealistycznej zajmuje 
się fotografią krajobrazu. Robię dużo zdjęć: 
jest dla mnie normą iść spać do lasu, gdzie 
potem o piątej rano robię zdjęcie mgły.  
Nie ma lepszego światła niż wschodzące słońce. 
Dla mnie to norma, że potrafię iść w dzicz na 
kilka dni. Poza tym fotografuję architekturę. 
Kiedyś pokazałem miejsce, w którym żyję 
i mieszkam: to bardzo małe miasteczko 
obok czeskiej granicy. Nie należy ono do 
najpiękniejszych i chodziło mi o ukazanie 
tej okolicy z jednej strony, jako ohydnej,  
a z drugiej robiłem coś dokładnie na odwrót: 

pokazywałem wszystkie najpiękniejsze rzeczy. 
W efekcie  powstała seria na zasadzie kontrastu.  

Czy planujesz jeszcze jakąś wystawę?

Tak, właśnie planuję kolejną. Na począt-
ku czerwca, w kawiarni Kalambur na rynku 
we Wrocławiu. To wydarzenie odbędzie się  
w formie wernisażu - będzie impreza,  
pojawi się dużo osób. Zaprezentuję tam obie 
moje serie - w tym jedna, którą kończę oraz 
zdjęcia krajobrazu.

Czy gdzieś można zobaczyć pozostałe 
Twoje zdjęcia?

Co do publikowania zdjęć to zaczęło się  
od czasu zakupu pierwszej lustrzanki. 
Podobnie jak w sumie dziewięćdziesiąt procent 
ludzi, mogłem stworzyć stronę na Facebooku  
(w tytule imię, nazwisko, photography  
i gotowe…). U mnie wyglądało to tak,  
że od początku chciałem czegoś innego. 
Profil nazwałem sarkastycznie ‚mam Nikona, 
więc jestem fotografem’. Było to rożnie 
odbierane - dużo ludzi się z tego śmiało, 
ale dużo osób nie zauważało sarkazmu 
w tej nazwie, myśleli że jestem jakimś 
bogatym dzieciakiem, który ma Nikona  
i faktycznie dlatego uważa się za fotografa.  
Tak czy siak, Fanpage nadal istnieje i tam 
publikowane są zdjęcia.

Czy planujesz kolejną serię?

Myślę nad następną serią, która będzie z kolei 
przeciwieństwem Destruktywizmu. W tym 
momencie nie zacząłem jeszcze robić zdjęć, ale 
kończę pracę nad pomysłami. Mam juz cztery 
pomysły, które chcę zrealizować i głównym 
tematem tej serii będzie szczęście. Nie będzie 
ciemnych barw, będą same kolory, uśmiechy i 
nic nie będzie pozakrywane. Wciąż te zdjęcia 
będzie można interpretować na różny sposób 
– nie będzie to uśmiechnięta mina na ładnym 
tle – i będą tam elementy, które nie będą 
pasować do rzeczywistości. Głównie chodzi o 
to, aby zdjęcia powstały w ciekawej formie. 
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RECENZJA
Destruktywizm

Zestaw pod tytułem Destruktywizm, 
składa się z pięciu zdjęć przedstawiających 
atrakcyjne dziewczyny w różnych 
sytuacjach. Jest w nich coś niepokojącego.
 Zdjęcia mocno oddziaływają na widza. 
Zestawione jest tu piękno kobiecego ciała 
z pewnymi atrybutami, które są absolutną 
przeciwnością tego piękna Na każdym  
z tych zdjęć czegoś tym postaciom 
brakuje. Na pierwszym zdjęciu widać po 
część twarzy pięknej dziewczyny, jednak 
jest ona zasłonięta maską czy wręcz 
ohydną zasłoną. Jest zniekształcona. 
Nastąpił właśnie proces destruktywizmu,  
rozkładu. Możliwe, że choroba trawi tą 
dziewczynę, a może po prostu spotkało 
ją coś niewypowiedzianego. Ubrana jest 
w halkę, na głowie ma wianek, więc być 
może jest ofiarą złożoną jakiemuś bóstwu?

To samo dzieje się na drugim zdjęciu. Tu 
również widzimy dziewczynę w ciemnym, 
brudnym, opuszczonym miejscu. Również 
ona ma nałożoną maskę. Można by 
powiedzieć, że jest kozłem ofiarnym. 
Twarz kobiety jest zakryta i to nie byle 
czym, czaszką - symbolem śmierci. 
Na kolejnym zdjęciu mamy piękną 

Szymon Zduńczyk

dziewczynę, ale tym razem twarz jest 
pokazana. Na twarzy tej dziewczyny 
nie maluje się ból, ani cierpienie. Przy 
poprzednich dwóch zdjęciach może nie 
byliśmy do końca pewni, ale domyślaliśmy 
się, że przedstawione osoby w pewien 
sposób cierpią, a już na pewno nie czują 
się dobrze czy komfortowo pod swoimi 
maskami. Na tym zdjęciu dziewczyna 
wręcz rozpływa się, jakby przeistaczała 
się w wodę. Ulatnia się, krystalizuje, 
wyparowuje. Tu również zachodzi 
proces destruktywizmu. Postać wtapia 
się po kawałku w przyrodę. Zauważam 
nawiązanie do kwiatów w tle: woda opada 
na ziemię i rośliny,  staje się pokarmem 
– zasila, użyźnia przyrodę. Więc również 
tutaj zachodzi proces znikania czy 
rozpadania się. Generalnie można określić 
ten proces jednym słowem: umieranie. 

Czwarte zdjęcie jest nieco inne od 
wcześniejszych. Zdjęcie przedstawia 
znowu jakąś dziewczynę, ale tym razem 
mamy do czynienia z aktem. Czy skrzydła 
są dorysowane? Trudno tutaj powiedzieć 
czy dziewczyna została przedstawiona 
jako anioł, czy faktycznie jest aniołem? Jej 
skrzydła nie są do końca białe. Końce są 
wystrzępione, podarte, również poddane 

Tu, na tym zdjęciu dziewczyna wręcz znika,  
rozpływa się, jakby przeistaczała się w wodę.  

Ulatnia się, krystalizuje, wyparowuje.

dotyka ziemi? To zdjęcie jest najbardziej 
tajemnicze i nie takie oczywiste: co tak 
naprawdę się tutaj dzieje? Czego chce 
ta dziewczyna? Co ona wyraża, przez 
swoją postawę. Chciałaby dosięgnąć 
tych oczu czy spojrzeć w te lusterka? Co 
oznacza jej postawa, dlaczego właściwie 
jest odwrócona? Warto zauważyć, że jest 
to jedyne zdjęcie, gdzie widzimy postać 
ustawioną do nas tyłem. Zdjęcie nie 
przybliża nas do rozwiązania zagadki 
destruktywizmu, niczego nam nie wyjaśnia, 
raczej gmatwa nam tę zagadkę jeszcze 
bardziej i oddala nas od rozwiązania. 
Pomieszczenie, w którym znajduje się 
dziewczyna, wydaje się być zniszczone, 
natomiast ściana jest bardzo estetyczna, 
nie ma tutaj takiej jednoznaczności, jak 

w przypadku poprzednich zdjęć. Jeżeli 
potraktować wiszące elementy, jako 
fragmenty rozbitego lustra, może to byłby 
jakiś element destrukcji? 

Niewątpliwie autor użył dużo środków 
wyrazu w tej serii zdjęć. Nie do końca 
ułatwiają nam one czytanie zdjęć. Zdjęcia 
nie są spójne ze sobą. Natomiast jest to 
mocno oddziałujący materiał na widza. 
Zdecydowanie nie jest to zestaw zdjęć, 
które chciałbym oglądać przed snem.        

bezpośrednio nawiązujących do śmierci 
czy zniszczenia. To właśnie powoduje, 
że jest to zdjęcie dla mnie bardzo 
tajemnicze. Z góry zwisają zdjęcia, 
czy urywki zdjęć. Odbieram je jako 
fragmenty przedstawiające ludzkie 
oczy. Wydrukowane, czy narysowane 
i powieszone na nitkach. A może to 
szkiełka, w których odbija się twarz  
i oczy dziewczyny? Bohaterka próbuje 
podskoczyć, może chce się zbliżyć?  
A może nie ma wpływu na to, że jej ciało nie 

rozkładowi. Widać kontrast pięknego 
kobiecego ciała i anielskości, która jest 
zniszczona, przez to, co dziewczyna trzyma 
w rękach. Zastanawiam się, co to jest: 
fragment szczątków jakiegoś zwierzęcia, 
może szczątki ludzkie? Może to ona  
w akcie destrukcji „rozrywa” samą siebie 
gołymi rękoma? W każdym razie wygląda 
to makabrycznie. Jest ona skalana tym 
fragmentem ciała, rozdarciem, płynącą 
krwią. Tutaj również zachodzi ewidentnie 
proces destrukcji. Postać przedstawiająca 
anioła jest tutaj zwyczajnie zbezczeszczona. 
Ostatnie zdjęcie z tej serii jest jednocześnie 
najbardziej tajemniczym zdjęciem. 
Na pierwszy rzut oka nie ma ono nic 
wspólnego z poprzednimi zdjęciami. Nie 
ma tutaj makabrycznych przedmiotów 
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SŁAWEK GRADOWSKI 
Szkoła '77

Zdjęcia: Sławek Gradowski
Wywiad: Patrycja Walczak

Opowiedz o sobie. Ile masz lat, skąd 
pochodzisz, czym się interesujesz? 

Nazywam się Sławek Gradowski. Mam 
33 lata i mieszkam w niedużym mieście -  
w Łomży. Interesuję się oczywiście fotografią, 
ale nie tylko samym "pstrykaniem", lecz 
również jej historią, znaczącymi postaciami 
związanymi z fotografią jak również  
z kwiestiami technicznymi i nowinkami 
rynkowymi dot. fotografii. Poza tym potrafię 
docenić dobrą książkę i film oraz stawiam 
nieśmiałe kroki w odkrywaniu gatunku 
muzycznego jakim jest jazz.

Skąd wzięła się pasja fotografowania? 
Jakie były jej początki?

Pamiętam jak ojciec zamykał się na 
długie godziny w zaciemnionej łazience  
i wywoływał filmy. Czasem udało mi się tak 
spędzić z nim trochę czasu i przypatrywać 
się jak z pozoru na czystej kartce wyłaniają 
się cienie i kształty jakiegoś zdjęcia. Później 
moja pasja musiała dość długo dojrzewać  
i dopiero za namową mojej żony zapisałem się 
do Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości 
w Białymstoku, by nauczyć się jak świadomie 
chwytać ważne dla mnie chwile i emocje. I to 
był właściwy krok we właściwym kierunku.

Masz fotografów, których twórczość 
szczególnie cenisz? Kto Cię inspiruje?

Uwielbiam fotografów, którzy ironicznie 
spoglądają na otaczającą ich rzeczywistość. 
Bardzo lubię fotografie Elliotta Erwitt'a oraz 
Martina Parr'a.

Dlaczego zdecydowałeś się na sztukę 
fotoreportażu?

Fotoreportaż sprawia, że wystawiamy się 
na rzeczywistość, której nie kreujemy, tylko 
pozwalamy się jej toczyć. Zawsze lubiłem 
stać z boku i obserwować innych. Chowając 
się za aparatem mogę bliżej się przyjrzeć 
światu, który mnie otacza.

Jaki powinien być według Ciebie 
fotoreportaż? Jakie cechy powinien 
mieć?

Fotoreportaż przede wszystkim wymaga 
wybrania jakiejś konwencji czy sposobu 
opowiadania, tym samym sprawia pewne 
trudności. Należy najpierw pomyśleć co i jak
chce się sfotografować, a dopiero następnie 
wystawiać się na "żywioł". Obrana koncepcja 
pomaga dostrzec fragmenty z pozoru 
chaotycznej całości i stworzyć opowieść, esej 
lub jedynie pojedyncze obrazy, które łącznie 
niosą coś więcej niż wartości wizualne. 
Jeżeli fotografuje sie świadomie, to kadry 
same układają się czasem w najmniej 
spodziewanym miejscu czy czasie.
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Skąd pomysł na serię fotografii  
w takim miejscu? Coś łączy Cię z nim?

Pomysł na ten reportaż zrodził się po 
konsultacjach z moim promotorem Michałem
Hellerem w Akademii. Spotykaliśmy się 
w grupie i następowała burza mózgów. 
Pewnego razu wyszedł temat zamykania 
małych wiejskich szkół, które nie miały 
środków finansowych na dalszą działalność 
(w niektórych z nich uczyło się tylko kilku 
uczniów i to w kilku oddzielnych klasach). 
Temet wydał mi się ciekawy, tylko brakowało 
na początku koncepcji jak to "ugryźć". Dzięki 
pomocy Michała udało mi się skontaktować  
z dyrekcją szkół i pojawiłem się w jednej  
z nich. A potem już jakoś poszło... 

oczyszczając przekaz poprzez usuwanie 
niektórych brazów. Czarno-biała kolorystyka 
nawiązywała do czegoś co już minęło,  
a duży format zdjęć (50x60 cm) i umieszczona 
obramówka nadała im charakter albumowy. 
Wszystko to razem musiało zostać 
zaprezentowane na obronie pracy dyplomowej, 
która odbyła się w galerii  w Białymstoku.

Twoje fotografie charakteryzuje 
niezwykłe wyczucie ukazywania 
planów, od totalnych po subtelne, 
wyraziste elementy. Jak ci się to udaje?

To między innymi zasługa mojej nauki  
w Akademii Fotografii, gdzie teoria musiała 
mieć odzwierciedlenie w praktycznym jej 
zastosowaniu. Mój promotor Michał Heller 

Co najbardziej chciałeś ukazać na tych 
fotografiach? Na czym Ci zależało?

Przechodząc się po korytarzach szkolnych  
i zaglądając do różnych zakamarków 
odczuwałem niesamowity klimat tych miejsc. 
To było jakby czas się tam dawno temu 
zatrzymał. Paradoksalnie za chwilę tych 
szkół miało już nie być. Pomyślałem więc, 
że mój reportaż może stać się pamiątką, 
świadectwem tych wyjątkowych miejsc. 
Po mimo, że nadal trwał rok szkolny nie 
umieściłem, na żadnej fotografii uczniów czy 
nauczycieli, tak jakby już ich tam nie było.  
I tak powstała opowieść o szkołach, których 
już nie ma.

Dlaczego akurat te zdjęcia na obronę 
dyplomu?

Zrobiłem dużo zdjęć i po wstępnej 
selekcji zrobiłem wglądówki. Razem  
z promotorem stworzyliśmy pewną całość, 

wbijał nam do głowy podstawy fotografii i do 
dzisiaj pamiętam podstawy tworzenia każdego 
reportażu: "...od ogółu do szczegółu...". 
Dokładając do tego swoją wewnętrzną 
wrażliwość okazuje się, że zbiór pewnych 
obrazów zaczyna tworzyć określoną całość.
Proces fotografowania angażuje zarówno 
umysł jak i uczucia. Najpierw pomyśl, później
włóż w to serce - to przepis na sukces...

Jakie są Twoje plany na przyszłość 
dotyczące fotografii?

Moja droga zawodowa nie jest obecnie 
związana z fotografią. Staram się jednak 
cały czas rozwijać w dziedzinie fotografii. 
Postawiłem już pierwsze kroki w specyficznym
fotoreportażu, jakim jest reportaż ślubny  
i dokumentuję dużo wydarzeń kulturowych  
i społecznych mojego rodzinnego miasta. 
Chciałbym móc utrzymać się finansowo 
wyłącznie z fotografowania, jednak na chwile 
obecną pasję dzielę pomiędzy rodzinę i pracę.

Proces fotografowania angażuje zarówno umysł  
jak i uczucia. Najpierw pomyśl, później włóż w to serce
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RECENZJA
Szkoła '77

Prezentowany zestaw składa się z dziewięciu 

zdjęć, na których przedstawiona jest pusta 

szkoła. Na zdjęciach mamy zarówno plan 

ogólny, detale (jak w przypadku  klepsydr) 

oraz wnętrza: salę gimnastyczną czy 

łazienkę.  Mamy zbliżenia, plany średnie 

- drzwi, korytarz, jakieś elementy po 

nieczynnym już gabinecie higienistki 

szkolnej, szatnia i boisko. Kadry są bardzo 

spokojne, równoważone. Wszystkie zdjęcia 

Szymon Zduńczyk

tematem tej dokumentacji? Szkoła wygląda 

na nieco starszą, zaniedbaną. Nie jest ona 

brudna i nie sypie się tynk na głowy, ale 

jednocześnie widać, że dawno nie były 

tu wykonywane żadne prace remontowe.  

Szkoła wygląda trochę tak, jakby się 

zatrzymała w czasie. Przypomina mi szkołę, 

jaką pamiętam ze swojego dzieciństwa  

w latach 80-tych. Na zdjęciach widzimy 

takie przedmioty, których w zasadzie 

już się nie spotyka we współczesnych 

szkołach: chociażby stara waga czy piec 

Autor pokazuje, że ta szkoła jest skansenem, 
ale  (może trochę na przekór?) jest nadal czynna  

i aktywna 

co potwierdza teorię, że ta szkoła nadal 

funkcjonuje. W zestawie dominuje nostalgia  

i opuszczenie. Autor sygnalizuje  

w sposób bezpośredni, że być może czas 

tej szkoły już się skończył albo dobiega 

końca, fotografując chociażby klepsydry 

czy fragment bardzo starego, zużytego  

i zniszczonego już okna, ale nadal jeszcze 

pełniącego swoją funkcję, ponieważ 

są w nim szyby. Autor pokazuje,  

że ta szkoła jest skansenem, ale  (może 

trochę na przekór?) jest nadal czynna  

i aktywna. Zastosowane tu proste kadry  

z dziennym, rozproszonym oświetleniem 

potęgują ten efekt opuszczenia, 

osamotnienia. Wystarczy wyobrazić sobie 

te same kadry kiedy w szkole obecni byliby 

uczniowie i nauczyciele. Wyobraźcie sobie, 

że w tych miejscach jest bardzo dużo 

uczniów i nagle te zdjęcia natychmiast 

zyskałyby zupełnie inna formę, zupełnie 

inny wyraz. Oczywiście ożywiłyby się, ale 

autor dokładnie i celowo wybiera właśnie 

taki moment, kiedy szkoła jest pusta, żeby 

pokazać ją jako relikt przeszłości. 

może być śmietnik z założonym świeżo 

workiem na śmieci, kartonowe pudełka 

służące do zbierania zużytych baterii, 

gazetka szkolna prezentująca aktualne 

prace uczniów, drzwi, które są oklejone 

różnymi fiszkami czy rysunkami, no i buty. 

To wszystko dowodzi, że nie jest to jakaś 

wędrówka w czasie. Charakterystyczna 

jest nieobecność uczniów. Autor jakby 

droczy się z oglądającymi i jednocześnie 

zadaje nam pytanie – czy pamiętasz taką 

szkołę ze swojego dzieciństwa? Czy wiesz, 

że takie szkoły ciągle jeszcze istnieją?  

Te pytania są skierowane do oglądających 

zdjęcia. Jest jeszcze jeden element, który 

niezbicie dowodzi, że szkoła nadal działa – 

to sporych rozmiarów kwiat, a kwiat – jak 

wiadomo - bez podlewania usycha. Ten 

natomiast żyje i ma się całkiem dobrze, 

się szczegółom to widać, że szkoła nie 

jest opuszczona i to nie są zdjęcia sprzed 

trzydziestu lat. Na zdjęciach znajdziemy 

szczegóły, które zdecydowanie dowodzą 

temu, że są to współczesne zdjęcia i takie 

szkoły nadal istnieją. Takimi dowodami 

Szkoła sprawia wrażenie, jakby nagle zatrzymał 
się w niej czas i na dodatek zniknęli z niej wszyscy 

uczniowie

wykonane są przy świetle zastanym. Ten 

materiał spełnia kryterium klasycznego 

reportażu – pokazany jest budynek  

w całości, pokazane są szczegóły  

i najciekawsze miejsca tej szkoły. Co jest 

kaflowy. Trudno nawet powiedzieć czy 

są używany czy nie, czy działa czy też 

nie. Szkoła sprawia wrażenie, jakby nagle 

zatrzymał się w niej czas i na dodatek zniknęli  

z niej wszyscy uczniowie. Jeśli przyjrzymy 
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A n g e l i k a  G l a p i a k
Places

Zdjęcia: Angelika Glapiak
Wywiad: Bartosz Grzonka

Oglądając Twoje zdjęcia nasuwa się 
pytanie czy wykonywałaś je aparatem 
cyfrowym czy jednak zostały 
wykonane przy pomocy aparatu 
analogowego? 

Częściowo analogowe, a częściowo jest to 

Photoshop. Zdjęcia pochodzą z średniego 

formatu plus nakładka, dzięki której 

zdjęcie wyglądają na bardziej stare. Zdjęcia 

z nakładkami, takie ni to stare zdjęcia to 

moja odskocznia od normalnych zdjęć, 

którymi zajmuję się na co dzień. To powrót 

do dzieciństwa, zabawa w Bajkę. Jest  

to wersja analogowa w połączeniu  

z obróbką cyfrową. Moje zamiłowanie  

do kwadratu pojawiło się przed studiami. 

Kwadraty mi się bardzo podobają. Nawet 

w tej chwili jak pracuję na cyfrze to kadruję 

tak żeby można było uciąć do kwadratu.

Jaką zatem fotografią zajmujesz się 
na co dzień?

Na co dzień jest to dokument i około 

półtora roku temu pojawiła się fotografia 

sportowa. Bardzo mocno oscyluje 

wokół tych tematów. Dokument 

potrafi być ciężkim wątkiem w sensie 

niekoniecznie przyjemnym i wesołym. 

Dla złagodzenia poziomów w fotografii, 

żeby wszystko nie wydawało się takie 

smutne i nieładne, zaczęły pojawiać się 

dodatkowe rzeczy i bawienie się analogiem 

z balonami, z zabawkami i innymi 

małymi przedmiotami, które na zdjęciu 

wyglądają zupełnie inaczej, wydają się być 

abstrakcyjne. Na jednym z tych czterech 

zdjęć przedstawione są szklarnie, które nie 

do końca tak wyglądają jak byśmy się tego 

spodziewali. Gdziekolwiek to zdjęcie się 

ukazywało to padało pytanie „co to jest?”. 

Drugim zdjęciem są dwa drzewka które  

w rzeczywistości były bardzo malutkie, 

miały około trzydzieści centymetrów 

wysokości. Fotografia tego typu  

to zrównoważenie po cięższych tematach, 
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stąd taka zabawa. Jeśli robię zdjęcia 

analogiem, a dosyć sporo tego jest, to 

zazwyczaj ich nastrój zmierza w kierunku 

przyjemniejszych zdjęć. Przez pewien 

czas tylko taką fotografią się zajmowałam, 

gdzie były właśnie krajobrazy ukazane 

abstrakcyjnie, bajowo. Teraz to jest miłą 

odskocznią.

Opowiedz o Twojej ścieżce  
z fotografią dokumentalną.

W tej chwili to jest główna droga którą 

chciałabym się zajmować i rozwijać. Ta 

dziedzina najbardziej przypadła mi do 

gustu. Myślę, że takie rzeczy jak portery 

czy krajobrazy to nie jest moja zabawa, 

chyba tego nie czuje. Kilka lat temu miałam 

możliwość spotkania się z Mariuszem 

Foreckim i pokazania mu swoich prac. 

Troszkę w tym kierunku mi pomógł.  

W Poznaniu mocno działa, i z racji tego, 

że tam mieszkałam przez dziesięć lat, była 

też możliwość przyglądania się jak on 

pracuje i stąd pojawił się dokument. Mam 

nadzieję, że to się rozwinie coraz bardziej. 

Jest to kwestia której trzeba poświęcić 

więcej czasu. Gdy idziesz na mecz to masz 

dwie godziny fotografowania i koniec. 

Natomiast w przypadku, gdy sobie coś 

zaplanujesz to jest to dłuższa ścieżka. Są 

wydarzenia które zajmują kilka godzin, 

są rzeczy które zajęły mi około tygodnia, 

a są i takie które zajęły mi dwa - trzy 

miesiące tudzież jeszcze trwają. Czasami 

nie wszyscy pozwalają się fotografować. 

Jedni się wręcz domagają a czasami jest 

trudno. Tym bardziej, że nie należę do 

dużych osób, jestem dość drobną osobą 

i zdarza się niestety, że jestem odbierana 

mimo swojego wieku jako dziecko, taki 

podlotek. Dodatkowo jestem kobietą więc 

czasami spotykam się z podejściem na 

zasadzie „a co ty dziecko tutaj robisz?!”. 

Więc to jest dodatkowe utrudnienie. 

Nieraz z tymi ludźmi można się dogadać. 

Nie ukrywam, że niekiedy mam problemy, 

żeby sama się odezwać ale ciekawsze dla 

mnie jest fotografowanie, kiedy ludzie 

mają świadomość, że ich fotografuje 

a nie z ukrycia, bo to nigdy nie będzie 

takie zdjęcie jakie ja chcę. Pamiętam jak 

zaczynałam to były zdjęcia gdzieś tam  

z boku, gdzieś tam z tyłu tylko, żeby broń 

Ciekawsze dla mnie jest fotografowanie, kiedy 
ludzie mają świadomość, że ich fotografuje 
 a nie z ukrycia, bo to nigdy nie będzie takie zdjęcie  

jakie ja chcę
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Boże nikt mnie nie widział. Po pewnym 

czasie to się na szczęście zmieniło. To nie  

o to chodzi i nie chciała bym dostać 

w główkę przez przypadek bo komuś 

zrobiłam zdjęcie. Ludzie też różnie reagują 

na aparat, jedni chcą a drudzy się burzą, 

że niby nie chcą ale w rzeczywistości chcą,  

a są tacy którzy cię wyzwą od najgorszych. 

Myślę, że w tej chwili ludzie stają się 

bardziej otwarci na aparaty z tego względu, 

że aparat można dostać wszędzie i każdy 

może go sobie kupić.

to coś zaczyna się dziać i jest zupełnie 

inne spojrzenie na to, co ci panowie robią 

na boisku. Pewne rzeczy widać z bliska 

 i można czasami się pośmiać z tego co robią. 

Wtedy też na zdjęciach wszystko wychodzi. 

Przykładowo fotografowałam boks  

i zawodnicy nadal stoją na ringu pomimo, 

że mają twarz pookładaną i zawodniczki 

tak samo pozwalają się okładać. Zawsze 

zastanawiało mnie co nimi dyktuje.  

Z jednej strony mamy rugby gdzie gracze 

okładają się dosyć mocno, jest boks gdzie 

okładają się po twarzy a kilka dni później 

idziesz sobie na piłkę nożną i widzisz jak 

panowie momentami naprawdę udają 

i masz ochotę im coś powiedzieć ale 

kibice robią to za ciebie. Piłka nożna  

w tym wszystkim wydaje się taka mocno 

teatralna, bardzo udawana. I to są takie 

najśmieszniejsze rzeczy.

Jako kibic na takie mecze bardzo rzadko 

chodzę, raczej z przeznaczeniem jako 

fotograf. Przykładowo oglądając piłkę 

nożną nie zdecydowałabym się tak, 

żeby pójść na mecze Lecha Poznań czy 

Fotografujesz również sporty 
ekstremalne. Skąd wzięło się 
zainteresowanie do tego typu 
fotografii?
To dla tego, że się wspinałam. Chwilowo 

mam przerwę w spinaczce ale to dzięki 

temu zaczęły się fotografie w kierunku 

sportu. A sport pojawił się zupełnie 

niespodziewanie i wciągnęło mnie to nawet 

w tak nudne dyscypliny jak piłka nożna. 

Powiedzmy sobie szczerze piłka nożna jest 

nudna jak się ją ogląda. Natomiast jak się 

zaczyna siedzieć i na meczu fotografować 

Sport pojawił się zupełnie niespodziewanie  
i  wciągnęło mnie to, nawet w tak nudne dyscypliny 

jak piłka nożna
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innego zespołu natomiast na żużlu się 

wychowałam i gdzieś tam żużel zawsze był. 

Prawda jest taka że idąc na każdą nową 

dyscyplinę zawsze staram się przygotować. 

Pamiętam jak w zeszłym roku poproszono 

mnie o zdjęcia na eliminacjach Mistrzostw 

Świata w Unihokeju. Wiedziałam, że 

jest taka dyscyplina aczkolwiek nie 

wiedziałam jak to wygląda i jednak 

bądź co bądź przygotowanie do tego 

jest potrzebne. Trzeba wiedzieć przede 

wszystkim czy to jest szybki sport i to 

jest najbardziej wymagające. Należy znać 

zasady, orientować się i być skupionym. 

W przypadku takich szybszych sportów 

nie ma możliwości na pogaduszki z kolegą 

fotografem obok, tylko się siedzi i gapi 

się, albo za piłką, motocyklem albo czy 

jeden dostał w zęby czy nie dostał w zęby. 

Spokojniejszym sportem nie wymagającym 

takiego skupienia się na uchwyceniu 

dobrego moment są na przykład bule. 

Miałam okazje je fotografować z racji 

tego ze jestem w Anglii. Jest to sport dla 

starszych panów gdzie gracze tylko sobie 

rzucają tymi bulami.

Jakie plany na przyszłość ?
Chyba najbardziej chciała bym pracować 

dla gazety i w tym kierunku zaczynam 

działać. W międzyczasie pojawiły się 

rozmowy z jedną, z dużych agencji 

fotograficznych. To co wydawało 

mi się, że jest poza moim zasięgiem 

nagle się przybliżyło i to jest dla 

mnie takie pozytywne zaskoczenie. 

Więc przypuszczam, że albo agencja 

fotograficzna albo gazeta. Dotychczas 

były pojedyncze zdjęcia do artykułów. 

Mam nadzieję że uda się na stałe trafić 

do gazety, chociaż niektórzy się śmieją, że 

powinnam się zająć tymi moimi troszkę 

bajkowymi zdjęciami bo one trafiały na 

okładki, i że są dobre jako ilustracje. 
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Jest to zestaw, w którym pokazane  

są pejzaże, budynki, obiekty. Kadry 

są bardzo oszczędne, symetryczne. 

Wydawałoby się, że nic tu się nie dzieje. 

Tematem głównym jest ogród czy plantacja, 

która wygląda na opuszczoną. Na jednym  

ze zdjęć widzimy domek, w której zbierają 

się pracownicy albo trzyma się narzędzia. 

Na kolejnym ujęciu dostrzegamy 

szklarnie, a na pierwszym planie 

występują rośliny. Wszystko sprawia 

wrażenie opuszczonego. Na trzecim 

Szymon Zduńczyk

Na zdjęciach brakuje ludzi, a przecież 

w ogrodzie czy na plantacji najczęściej 

jest sporo osób, które się nim zajmują: 

zarządca i pracownicy, którzy dbają  

o to, żeby rośliny rosły. Tutaj ich nie ma 

– jest pustka.  Dodatkowo kompozycja 

tych zdjęć jest najczęściej symetryczna, 

a to tym bardziej pogłębia wrażenie 

opuszczenia. Zastosowany został tutaj 

zabieg postarzania: wszystkie zdjęcia 

wyglądają jak ze starego negatywu czy  

ze starego slajdu. Są na nich jakieś smugi, 

znaki ubytków w negatywie. Jeżeli negatyw 

lub pozytyw był źle przechowywany,  

Czy wierzysz, że to zdjęcie było wykonane  
polaroidem czy aparatem średnioformatowym 
6x6? Czy raczej sądzisz, że to jest obróbka cyfrowa?

wywołania albo migawką, która się 

zacina właśnie w taki charakterystyczny 

sposób. Mogą być to najróżniejsze błędy, 

ale jednak matryca tych szumów, brudów 

i kurzu jest identyczna we wszystkich 

zdjęciach. I to jest właśnie pytanie do 

oglądającego: czy wierzysz, że to zdjęcie 

było wykonane polaroidem czy aparatem 

średnioformatowym 6x6? Czy raczej 

sądzisz, że to jest obróbka cyfrowa? To 

właśnie jest pytanie i takie puszczenie oka 

w kierunku oglądającego. 

To jest największą zagadką w tym zestawie: 

czy te zdjęcia zostały rzeczywiście 

wykonane w taki sposób czy jest to po 

prostu ingerencja komputerowa? Autorka 

trzyma nas tutaj w niepewności, wodzi nas 

za nos i jednocześnie nas sprawdza. Jest to 

bardzo interesujące, ale odpowiedzi może 

udzielić jedynie autorka. Oglądającym 

pozostaje zastanawianie się.  

obróbki komputerowej? Trudno 

powiedzieć. W każdym razie zabieg 

ten został umiejętnie zastosowany, 

ponieważ  powoduje, że cofamy się  

w czasie. Osobiście odbieram ten zestaw, 

jako zdjęcia, które zostały wyjęte z szafy  

i są ocalone od zniszczenia, bo w tej chwili 

są już po prostu utrwalone. 

Mamy tu jednak do czynienia  

z puszczeniem oka w kierunku 

oglądającego, ponieważ na wszystkich 

tych zdjęciach występuje dokładnie taki 

sam błąd jeśli chodzi o naświetlenie. 

Mam na myśli te charakterystyczne 

jaśniejsze i ciemniejsze pasy, które 

możemy tutaj zaobserwować. To 

może być spowodowane albo błędem 

która jest charakterystyczna dla zdjęć 

polaroidowych lub wykonywanych 

własnoręcznie w ciemni. Czy ta ramka 

została celowo naniesiona? Czy to 

zdjęcie rzeczywiście zostało wykonane 

polaroidem czy jest to jedynie efekt 

zdjęciu przedstawione są drzewka, rosnące  

w wysokiej trawie. Wydaje się, że nikt się 

nimi nie zajmuje. Na ostatnim zdjęciu  

z tej serii mamy tunel wykonany z folii,  

w którym uprawia się rośliny jadalne. 

to emulsja, którą był pokryty ulegała 

erozji. Możliwe również, że  jest to efekt 

błędów popełnionych przy wywoływaniu 

zdjęć.

Wszystkie zdjęcia otoczone są ramką, 

Tak to kiedyś wyglądało: jeżeli  
negatyw lub pozytyw był źle przechowywany
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M a r i u s z  R o s a
Street

Zdjęcia: Mariusz Rosa
Wywiad: Sabina Kalczyńska 

Powiedz nam kilka swój o sobie.

Z wykształcenia jestem ekonomistą pracującym 
w jednej z warszawskich korporacji na 
stanowisku fotografika. Moją pasją i hobby jest 
fotografia uliczna i reportażowa. A w zasadzie 
fotografia dokumentalna (i jej pochodne), bo 
to od niej wszystko się zaczęło. 

Od jak dawna jesteś związany  
z fotografią?

Patrząc na to z perspektywy, mój związek  
z fotografią, jeszcze w sposób pośredni, zaczął 
się około 18 lat temu. Przeprowadziłem się 
wówczas do Warszawy, by kończyć drugą 
specjalizację studiów. W międzyczasie 
szukałem pracy, by się z czegoś utrzymać. 
Znalazłem ją w firmie wydającej ogólnopolską 
gazetę codzienną na stanowisku grafika. 
A grafika, zwłaszcza w prasie codziennej  
i magazynach, z fotografią ma wiele wspólnego, 
gdyż większość projektów opiera się tutaj na 
fotografii. 

I tak krok po kroku z roku na rok, obserwując 
i współpracując z fotografami i fotoedytorami, 
zacząłem się uczyć, o co w tej fotografii chodzi. 
Zapisałem się na kilka forów fotograficznych, 
zacząłem studiować magazyny o tej tematyce. 
I to zarówno pod względem warsztatu, jak  
i spraw technicznych (całego osprzętu). Aż  

w końcu stwierdziłem: „A co mi tam!". 
Kupiłem aparat i sam zacząłem robić zdjęcia.

Jakie zdjęcia robiłeś na początku 
swojej przygody z fotografią? Portret? 
Krajobraz?

Moim pierwszym zdjęciem, które zrobiłem, 
był portret kolegi z pracy. Ale to mnie jakoś 
nie wkręciło. Nie było tutaj emocji czy skoku 
adrenaliny, który tak lubię. Później były jakieś 
krajobrazy, detale, ale to też nie to. Dopiero po 
jakimś czasie koleżanka fotografka Małgosia 
Kędzierska zaprosiła mnie na warszawskie 
warsztaty fotografii ulicznej. Prowadził  
je Daniel Mróz, fotoreporter Agencji Forum, 
założyciel Kuźni Fotografii działającej  
w Puławach. Pokrótce wyjaśnił nam, o co 
chodzi, zadał trzy tematy i poszliśmy w miasto.  
I ukazał się szewc. Wybiegł z zakładu w fartuchu 
i łapciach, nie zamknąwszy go, pędził za mną 
z 200 metrów, dopadł i krzyczy: „Dlaczego 
zrobiłeś mi zdjęcie?!". Ja, nieco zaskoczony, 
ale z uśmiechem odpowiadam, że pracuję 
nad pewnym projektem i fotografuję ludzi w 
trakcie wykonywanej pracy. I pytam, czy nie 
chce reklamy zakładu za darmo. Nieco zelżał. 
Zaczął opowiadać, jak to nie znosi TVN-u  
i fotografów. Podkreślał, że nie życzy sobie, by 
mu robiono zdjęcia. Odpowiedziałem, że ma 
do tego prawo, które ja szanuję. By uspokoić 
jego duszę, jedno z ujęć skasowałem w jego 
obecności. Rozeszliśmy się w spokoju.
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Które z wykonanych przez Ciebie 
zdjęć wywołało najwięcej emocji?

Zawsze staram się robić takie zdjęcia, by coś 
się na nich działo. Zdjęcia, które zatrzymają, 
skłonią do refleksji, które coś opowiedzą. 
Opowiedzą w sposób zabawny lub pokażą 
gorzką rzeczywistość. Nie robię tzw. 
spacerowych pstryków ludzi, których mijam 
na ulicy. To żadna sztuka. Unikam też tzw. 
tchórzliwej ogniskowej, czyli zdjęć z odległości 
i ukrycia. Uważam, że aby coś dobrze 
udokumentować i pokazać, trzeba podejść 
blisko. Emocjonalnie związać się z obiektem 
czy rozgrywaną sceną. To widać na zdjęciach. 
I jedno z takich zdjęć mam w pamięci. 
Dosyć kontrowersyjne. Zdjęcie, którego 
skomentowania nigdy się nie podjąłem. Za to 
gdziekolwiek je publikuję, zawsze wywiązuje 
się na jego temat burzliwa dyskusja. Gdzieś tam 
zostało wyróżnione i osiadło w galerii jednej 

stacja Metro Centrum, gdzie non-stop kręcą 
się tłumy i co 2-3 minuty przecinają perony 
kolejki metra. Co chwilę ktoś właził mi w kadr, 
dosiadał się na ławce albo przejeżdżał pociąg 
zasłaniający całą kompozycję. Ale wreszcie się 
udało.

Metro - zdjęcie metra i podróżnych. Prawdę 
mówiąc, zdjęcie to miałem skasować 
zaraz z pozycji aparatu. Ale nauczony 
doświadczeniem nie zrobiłem tego. 
Odłożyłem je do przysłowiowej szuflady, 
by nabrać do niego większego dystansu 
i o nim zapomniałem. Po kilku miesiącach, 
przeglądając swoje archiwum, przypadkiem 
na nie natrafiłem. I doznałem olśnienia. Ile na 
tym zdjęciu się dzieje! Ile tu osób, ile twarzy, 
ile planów statycznych i dynamicznych! 
Pokazałem je swoim kolegom i przyznali mi 
rację, że dobrze, że go nie wyrzuciłem, bo jest 
całkiem fajne. 

z grup fotograficznych. Zdjęcie przedstawia 
zabawę dwójki dzieci. Chłopca i dziewczynki. 
Chłopiec z uśmiechem trzyma wielki karabin 
maszynowy i celuje w głowę dziewczynki. 
Dziewczynka, z wymalowaną twarzą, również 
z uśmiechem, nadstawia mu głowę, by dobrze 
wycelował.

Czy możesz pokrótce opowiedzieć, 
w jakich okolicznościach powstały 
wybrane zdjęcia

Girl - zdjęcie dziewczyny w metrze. Zrobienie 
tego kadru zajęło mi dwa dni. Zależało mi 
na uchwyceniu samotnej, młodej kobiety na 
tle widocznego napisu na ścianie. Chciałem 
widzieć dziewczynę, która usiądzie między 
światłem z dwóch reflektorów. Nie było to 
łatwe, ponieważ to ścisłe centrum Warszawy, 

Zagubiona - zdjęcie powstało na warszawskiej 
Pradze na tyłach zamkniętego obiektu 
należącego do Polskich Linii Kolejowych. 
Przedstawia starszą, samotną panią idącą  
o dwóch laskach, nad głową której widnieje 
tablica „TEREN PRYWATNY". Może 
spacerując ulicami, źle skręciła i się zagubiła 
w tej miejskiej dżungli. A może przychodzi tu 
kogoś odwiedzać.

Pan Gąbka - zdjęcie przedstawia scenkę przy 
jednym z greckich straganów. Otyły mężczyzna 
leniwie siedzi przy swoim straganie, na którym 
sprzedaje morskie gąbki. Ma przy tym minę 
taką, jakby nie wiedział, co się wokół niego 
dzieje. W tym kadrze przeważa nuta humoru 
i kontrastu. Mamy pana, który wygląda jak 

Zawsze staram się robić takie zdjęcia, by coś się na nich 
działo. Zdjęcia, które zatrzymają, skłonią do refleksji, które 

coś opowiedzą. 
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gąbka i który sprzedaje gąbki. W streecie 
możemy się dopatrzyć wiele zabawnych 
kontrastów. I to zarówno u klasyków, jak  
i współczesnych fotografów.

Leniwa niedziela - zdjęcie przedstawia 
niedzielny piknik małżeństwa z psem.  
W tym kadrze urzekła mnie sielsko-anielska 
atmosfera. Na pierwszym planie pan leżący 
plackiem na kocu. Obok niego pies leżący 
takim samym plackiem. Na dalszym planie 
koszyk z prowiantem, plecak, dwa leżaki. 
Dopełnieniem kadru jest leżąca żona, która 
wyraźnie próbuje czymś zawrócić głowę 
śpiącemu mężowi.

Czy do któregoś ze zdjęć masz 
szczególny sentyment?
Tak. Jest jedno takie zdjęcie. Powstało 
na pierwszych moich warsztatach 
fotograficznych. Spacerowaliśmy wtedy grupką 
osób po Warszawie. Doszliśmy do dużego 
skrzyżowania w centrum, gdzie w prześwicie, 
w oddali, między dwoma budynkami,  
w całej okazałości stał Pałac Kultury i Nauki. 
I nagle słyszę od naszego prowadzącego 
Daniela Mroza: „Wyskakuj na środek ulicy, 
kucaj i strzelaj!". Pod wpływem impulsu, 
skoku adrenaliny i jego krzyku wbiegłem na 
ulicę i zrobiłem tak, jak kazał. Okazało się, że 
wcześniej przewidział, co ciekawego może się 
zdarzyć na przejściu dla pieszych. 
Zdjęcie przedstawia dwójkę turystów/
studentów idących gęsiego po białych pasach 
zebry, ciągnących za sobą walizki, w świetle 
między dwoma budynkami na tle oddalonego 
Pałacu Kultury i Nauki. Po warsztatach 
usiedliśmy w knajpie, by obejrzeć zdjęcia  
i wysłuchać rad prowadzącego. Okazało się, 
że to zdjęcie było najlepsze. Właśnie w ten 
sposób zaraziłem się streetem i reportażem.

Fotografia mobilna ostatnio wypiera 
fotografię tradycyjną. Szczególnie 
jest to zauważalne w streecie. Myślisz, 
że ma to dobry czy zły wpływ na 
fotografię lub jej odbiór?   

Cóż, postęp jest nieodłącznym czynnikiem 
ewolucji. Technika idzie do przodu, trendy się 
zmieniają, a aparaty maleją. Rynek lustrzanek 
dołuje z roku na rok. Rośnie za to sprzedaż 
aparatów kompaktowych i smartfonów. Za 20 
lat nikt nie będzie biegał po ulicy z lustrzanką 
i torbą obiektywów. Będą się pojawiać nowe 
rozwiązania techniczne. Choćby przykład 
Google Glass (aparat w okularach), z którego 
na razie z jakichś względów producent się 
wycofał. Ale już są produkowane smartfony  
z dołączanymi wymiennymi obiektywami.
Czy będziemy robić zdjęcia analogiem, 
lustrzanką, kompaktem czy smartfonem, 
nie ma to najmniejszego znaczenia. Liczy 
się bowiem przekaz zdjęcia, jego forma, cała 
kompozycja. Przecież oglądając zdjęcia, nie 
mamy pojęcia, jakim sprzętem były ono 
robione. To obraz nas zatrzymuje. To obraz 
wywołuje w nas emocje. Pojawią się oczywiście 
pewne ograniczenia techniczne, bowiem 
wciąż lustrzanki górują nad kompaktami  
i smartfonami. Choćby prędkością migawki, 
czułością matrycy czy ustawieniem ostrości. 
Ale to etap przejściowy. Dlatego nie sądzę, 
by fotografia mobilna miała zły wpływ na 
poszczególne nurty fotograficzne, a wprost 
przeciwnie, może się tak rozwinąć, że będzie 
wyznaczać nowe trendy, nowe możliwości.

Większość Twoich zdjęć jest czarno-
biała. Skąd ten wybór?

Uwielbiam klasyczną czarno-białą fotografię. 
Zdjęcia takie są bardzo spójne, konkretne, 
wręcz intymne. Możemy szybko i łatwo skupić 
się na danej kompozycji i scenie. Emocjonalnie 
wejść w kadr i delektować się jego odbiorem. 
Zdjęcia czarno-białe nie rozpraszają tak 
wzroku jak kolorowe. Zwłaszcza w miejskiej 
dżungli pełnej reklam, neonów, świateł. 
Powstają oczywiście kadry, gdzie ciężar 
kompozycji spoczywa na kontraście pomiędzy 
kolorami. Gdzie kolor bywa głównym tematem 
lub narracją do zdjęcia. Wówczas grzechem 
byłoby dać zdjęcie czarno-białe, ponieważ 
straci ono kompletnie wymowę i piękno. 
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RECENZJA
Czy zestaw zdjęć autora to rzeczywistość, 
czy jedynie wybrane fragmenty tej 
rzeczywistości?
 Stylistyka zdjęć przypomina 
mistrzów tego gatunku fotografii Henri 
Cartier Bressona czy Diane Arbus. 
Sceny życia codziennego uchwycone  
są w niesamowitych momentach. Wszystkie 
zdjęcia są wykonane na ulicy. Nie mamy  
do czynienia z kreowaniem rzeczywistości. 
To rzeczywistość podsuwa autorowi tak 
niecodzienne i atrakcyjne obrazy.
 Zdjęcia w zestawie podzieliłbym 
na dwa gatunki: ten bardziej obiektywny, 
dziennikarski i subiektywny, gdzie króluje 
groteska. W pierwszym gatunku Mariusz 
Rosa jest bardziej powściągliwy w ocenie 
sytuacji. Doznania widza są bardziej 
stonowane. Drugi gatunek nie oznacza 
gorszą jakość, tylko świat widziany  
w zupełnie odmienny sposób. Autor 
ukazuje świat jakiego nie widać na co dzień 
i poddaje go własnej ocenie.
 Dwa zdjęcia w metrze zaliczyłbym do 
pierwszego gatunku. Mamy tutaj pokazaną 
z jednej strony samotność, a z drugiej 
zagubienie w wielkim mieście. Autor bazuje 
na fotograficznych środkach wyrazu takich 

Szymon Zduńczyk

jak kompozycja symetryczna, budowanie 
kadru w sposób wieloplanowy lokując 
przejeżdżające metro tuż przed widzem. 
 Pozostałe zdjęcia to scenki rodzajowe 
nacechowane absurdem, groteską. 
Autor w dosadny sposób komentuje  
tę rzeczywistość. Czasem nie pozostawiając 
na sfotografowanych osobach suchej nitki. 
 Co jest przedmiotem zainteresowania 
i często krytyki autora? Mamy wspomniane, 
zagubienie, przytłoczenie na zdjęciach 
w metrze. Konsumpcyjny styl życia 
przedstawiony na zdjęciach w salonie 
fryzjerskim i na straganie. Samotność na 
zdjęciu ze starą, schorowaną kobietą.
 Przyjrzyjmy się bliżej scenie  
w salonie fryzjerskim. Widzimy kobietę 
siedzącą na fotelu w trakcie wykonywania 
czynności przycinania włosów. Co jest złego  
w korzystaniu z usług fryzjerskich? Czego 
jest winna ta kobieta ze zmoczonymi 
włosami? Każdy, niezależnie od wieku chodzi  
do fryzjera. Na zdjęciu klientka zestawiona 
jest z przytłaczającymi reklamami 
zachęcającymi do skorzystania z usług 
fryzjerskich. Jest to bardzo kontrastowy 
widok. Na reklamie przedstawiona jest 
wystylizowana modelka, symbol piękności. 

Autor w dosadny sposób komentuje tę rzeczywi-
stość. Czasem nie pozostawiając na sfotografo-

wanych osobach suchej nitki

porównany jest do swojego psa leżącego  
w podobnej pozie do właściciela.
 Świat przedstawiony przez Mariusza 
Rosę ukazany jest w czarnych barwach. 
Brakuje tutaj przyjemnych doznań. Scen, 
z których bije pozytywna energia. Autor 
nie daje widzowi najmniejszych szans. 
Krytykuje wady, wyszydza cechy osobiste, 
obnaża stany emocjonalne, czy wręcz 
śmieje się z fotografowanych osób. 
 Autor wybrał drogę krytyka ludzkich 
zachowań. W doskonale skomponowanych, 
migawkowych ujęciach wytyka uniwersalne, 
negatywne cechy ludzkie lub podkreśla 
groteskowy, karykaturalny charakter 
sytuacji w jakiej się znalazła fotografowana 
osoba. 

 Styl fotografowania Mariusza Rosy 
jest przeciwnością stylu prezentowanego 
w czasopiśmie National Geographic, gdzie 
prawie niezależnie od miejsca i sytuacji 
ukazywana jest jasna strona życia. Świat 
autora jest jego autorskim komentarzem 
otaczającej rzeczywistości, nie jest 
odwzorowaniem rzeczywistości. Nie jest 
to obiektywny punkt widzenia. Życie jest 
jednak kolorowe nie tylko czarne. Pomiędzy 
Mariuszem Rosą a National Geographic jest 
jeszcze wiele, wiele miejsca.

intymny rytuał przeobrażenia. Sugeruje 
również, że klientka omamiona przez 
reklamę traci głowę w pogoni za nową 
modą.
 Na scenie ze straganem autor zestawia 
ze sobą towar w postaci wypreparowanych 
zwierząt morskich, z otyłym sprzedawcą 
tych produktów. Podobny kontrast panuje 
na zdjęciu z kobietą w podeszłym wieku. 
Jej choroba jest zaprzeczeniem możliwości 
złamania zakazu wstępu na teren 
prywatny. W scenie na trawie jest jeszcze 
bardziej dosadne zestawienie. Mężczyzna 

Klientka jest w trakcie przeobrażenia. W 
tym momencie nie wygląda atrakcyjnie. Nie 
chciałaby się pokazywać w takim stanie, co 
więcej nie życzyłaby sobie zdjęć. Dopiero 
za chwilę ma szansę stać się taką piękną 
jak modelka z plakatu. Również wewnątrz 
salonu wyświetlane są na monitorach 
telewizorów reklamy z wystylizowanymi 
pięknościami. Zanim bowiem umówiła 
się na wizytę obejrzała mimowolnie 
niezliczoną ilość reklam sugerujących 
zakup lub skorzystanie z usług fryzjersko-
kosmetycznych. Klientka jest otoczona 
reklamą i jest wobec nich bezradna. Autor 
wzmacnia efekt osaczenia  bezradności 
konsumentki stosując ciasny kadr, ukazując 
postać przez szparę  w drzwiach. Podgląda 
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J A N  F L O R C Z Y K
Cyfrowy piktorializm

Zdjęcia: Jan Florczyk
Wywiad: Szymon Zduńczyk

Janku, fotografia nie była twoją 
pierwszą miłością? Było coś na 
początku, dużo wcześniej, co Cię 
pasjonowało. Możesz opowiedzieć o 
tym?

Pierwsza była jednak fotografia. Później 
postanowiłem ubogacić ten obraz, czyli 
spróbować filmu. Przez pewien okres 
czasu bawiłem się troszkę filmem 8mm 
na taśmie celuloidowej. Takie były wtedy 
możliwości. Kamera była rosyjskiej produkcji  
Kwarc 2, później Kwarc 5. Ta druga była ze 
zmienną ogniskową, a to już były ciekawsze 
urządzenia.
Robiłem króciutkie filmy, związane  
z uroczystościami  rodzinnymi czy też 
zabawą dzieci. Krótkie momenty z życia 
zarejestrowane kamerą. Nazbierało się trochę 
tych filmów. Zrobiłem ich kilkadziesiąt.  Były 
w takich pudełeczkach, później po przecięciu 
i zmontowaniu było około 5. minut filmu. 
No i co z tym teraz zrobić? Został projektor 
stary Ruś który działa do dziś, ale to można 
sobie tylko w zaciszu domowym, najlepiej 
jesienią przy zgaszonym świetle, włączyć 
i powspominać te stare dzieje. Chciałem 
na pamiątkę sprezentować innym którzy 
również byli na tych filmach. Postanowiłem 
to przetransferować  do postaci cyfrowej. 
Jest jedna z firm która mi to umożliwiła. 

Zmontowałem króciutkie filmy, obdarowałem 
tych, tudzież innych, no cieszą się bo to jest 
przyjemne, można powspominać. Wiele osób 
już odeszło, nie ma ich na tym świecie. A jednak 
nie jest zwykłe zdjęcie, które jest obrazem 
stałym zarejestrowanym ale jest w ruchu 
mimo, że nie ma dźwięku, bo wtedy nie było 
możliwości ale i taka forma jest przyjemna.  
A teraz już u schyłku że tak powiem...
w kwiecie wieku 

W kwiecie wieku, wszystko zależy na ile się 
człowiek czuje. Postanowiłem troszeczkę 
szerzej zająć się fotografią, bo to mnie w dalszym 
ciągu kręci i uważam, że dla mnie w tej chwili 
najprzyjemniej jest fotografować przyrodę. 
Przyroda to jest piękno, to jest nam Stwórca dał 
i co możemy podziwiać. Szczególnie makro, 
bo tam się dociera do takich zakątków i takich 
zakamarków gdzie normalny przechodzień 
nie dotrze, nie spojrzy, a my możemy mu to 
pokazać. Operując odpowiednio światłem 
można rzeczywiście wyczarować ciekawe 
ujęcia i ciekawe spojrzenie na tę przyrodę, na 
ten świat makro. 

Był taki powrót do korzeni?
Do korzeni, do przeszłości w zasadzie. 
Akademia Foto Oko, którą udało mi się 
zakończyć jakimś tam powiedzmy efektem 
pozwoliła mi to ująć. Poznać dokładnie zasady 

Jan Florczyk, Kalendarz 2015, Styczeń
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i kanony panujące w fotografii bo przeciętny 
śmiertelnik tego nie zna i tego nie czuje. 
Poznając je człowiek się rozwija. Niektórzy 
twierdza ze dobrze jest omijać pewne zasady 
pokazywać rzeczy inaczej. Tak, ale najpierw 
trzeba poznać podstawy, żeby można było  
później robić ciekawsze rzeczy. 

Porozmawiajmy chwilę o twojej pracy 
dyplomowej. Ona jest z fotografii 
makroskopowej czyli z tego co tak 
jak wspomniałeś nie widać i gdy tylko 
nakładamy pierścień makro albo 
zbliżamy się do motywu nagle ukazuje 
nam się niesamowity, fascynujący 
świat. Ty sięgnąłeś do fotografii 
makroskopowej do piękna w żywej 
postaci. Zaproponowałeś stworzenia 
klasycznego kalendarza, ale jednak 
finalnie powstało troszeczkę coś 
innego. To piękno zostało gdzieś.

Nie ukrywam że to ty minie zainspirowałeś do 
tego żeby spróbować to w taki sposób pokazać. 
Budując jakiś kalendarz trzeba robić zdjęcia w 
odpowiednich przedziałach czasu. Trudno, 
żeby kasztan pokazywać zimą czy odwrotnie, 
jakiś płatek śniegu – jesienią. Więc te zdjęcia 
trzeba robić wcześniej. Te zdjęcia robiłem 
podczas całej nauki, one były różne i z tej bazy 
zdjęć trzeba było stworzyć COŚ. One były takie 
jakie powstawały w odpowiednich okresach 
czasu. Ale stworzenie tego kalendarza miało 
na celu pokajać zbliżenie danego elementu 
kwiatu, które to zbliżenie oddawało barwę 
kształt tego kwiata, spróbowało zaciekawić 
widza wprowadzić go w głębię tego obrazu, 
natomiast z boku była miniaturka którą mógł 
sobie podejrzeć widz i zobaczyć czy to jest na 
dużym obrazie jest odzwierciedleniem tego 
maleństwa i taki był pomysł oraz założenie 
stworzenie tego kalendarza. 

Poszedłeś w tym kierunku żeby nie 

bać się zbliżyć, przybliżyć ten obraz. 
To były już zdjęcia makroskopowe 
pokazujące kwiaty ale postanowiłeś 
żeby obraz jeszcze przybliżyć, 
zaciekawić pewną niewiadomą, 
takim znakiem zapytania co to jest, 
kosztem nawet jakości bo te zdjęcia 
były robione w różnym czasie w różny 
sposób, także widać tam czasem 
niedoskonałości. Powiększenie 
obrazu dające piksele. Jest to błąd 
ale zgodziliśmy się na to: będziemy 
łamać tę zasadę pokazania pięknego 
obrazu.  On oczywiście był piękny  
i zdjęcie było doskonale wykadrowane, 
oświetlone. Błąd był po to żeby widz 
zaczął szukać na tym dużym obrazie 
odpowiedzi na pytania.  Odpowiedź 
była podana w rogu zdjęcia w postaci 
pełnego zdjęcia.

 Ja pójdę dalej. Ja nie byłem wcale 
przekonany z początku do twoich sugestii.  
Wręcz odwrotnie: nie podobało mi się to! Ale 
po twoich naleganiach, mówię nie – muszę 
wypróbować to. Stworzyłem gotowe plansze, 
wydrukowałem to wszystko, zobaczę jak to 
będzie i to zupełnie inaczej. Jednak druk jest 
drukiem. Zupełnie inaczej wygląda niż na 
monitorze. No bo ten monitor to człowieka 
korci żeby tu zbliżyć tam oddalić. Tu mam 
gotowca na którego patrzę... to był taki moment 
który mnie przekonał , że będzie dobrze,   
i taką drogą poszliśmy.

Jakie są twoje plany związane  
z fotografią? 

W dalszym ciągu fotografuję nie odrywam 
się od tego. Uważam, że piękno przyrody 
należy rejestrować, że trzeba w jakiś sposób 
zachować, że trzeba, jeśli to jest możliwe, 
pokazać na zewnątrz. Spróbuję zrobić jakąś 
stronę i pokazać moje dokonania.

Jan Florczyk, Kalendarz 2015, Luty
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Zielone segmenty nakładające się na siebie 
 jak łuski. Rozstrzelone pąki, podobne do 
gwiazd. Na pozór zwykłe rośliny, przeobrażają  
się tutaj w fantastyczne kombinacje wzorów,  

faktur i kolorów

zdobiących wyschnięty liść. Zielone 
segmenty nakładające się na siebie jak łuski. 
Rozstrzelone pąki, podobne do gwiazd. 
Na pozór zwykłe rośliny, przeobrażają się 
tutaj w fantastyczne kombinacje wzorów, 
faktur i kolorów. Florczyk wybrał bardzo 
estetyczne ujęcia. Nie można odmówić 
mu na pewno wrażliwości i dobrego oka. 
Co więcej, te drobne cząstki przyrody, 
powiększone i zestawione ze sobą, 
składają się na zgrabny zestaw zamknięty  
w charakterze kalendarza. Każde  
z dwunastu impresyjnych spostrzeżeń, 
może w ten sposób towarzyszy nam  
w ciągu całego miesiąca. Mamy więc dużo 
czasu by skupić się na poszczególnych 
obrazach, podziwiać ich niezwykłość, a nie 
raz zapragnąć wyjść z domu by zobaczyć to 
wszystko na własne oczy.

    O ile treść pracy dyplomowej Jana 

Florczyka wydawać by się mogła dość 
popularna, widzieliśmy już przecież 
nie jedną rejestrację przejawów piękna 
natury, o tyle forma jaka została nadana 
tym fotografiom, wyróżnia je spośród 
innych w sposób odważny i intrygujący. 
A co najważniejsze inspiruje do dalszych 
poszukiwań, w tym rzeczywistym jak  
i w cyfrowym świecie.

wtedy do miana artystów, a ich dzieła 
poprzez podobieństwo do malarstwa 
impresjonistycznego, miały być uznane 
za kolejną dziedzinę sztuki. Posługując się 
tak zwanymi technikami szlachetnymi, 
wpływali własnoręcznie na jakość obrazu. 
Często zmiękczając kontury, wydobywając 
większe ziarno lub używając chropowatej 
powierzchni papierów do odbitek. 
Czy w przypadku prac Jana Florczyka 
mamy więc do czynienia z nowoczesną 
odmianą piktorializmu? Jeśli tak, to 
myślę, że metoda ta została wykorzystana  
we właściwy sposób.  

Krople deszczu spływające po powierzchni 
fioletowych płatków. Labirynty żyłek 

do czynienia. Kontury rozmywają się, 
a poszczególne ziarenka rzeczywistości 
zamieniane są w cyfrowe piksele. Tak jak 
w sytuacji gdy zbyt blisko zbliżamy się do 
powierzchni ekranu. Jest to więc zarówno 
podkreślenie niezwykłości natury, jak 
 i zdemaskowanie samej cyfrowej struktury 
obrazu, poprzez jego maksymalne 
powiększenie i wykadrowanie na etapie 
post produkcji. Po takich operacjach 
końcowy efekt okazuje się bardzo malarski, 
wręcz impresjonistyczny. Nie możemy 
zapominać jednak, że mamy do czynienia 
tylko z odbiciem otaczającego nas świata, 
namiastką piękna z jakim mamy do 
czynienia bezpośrednio w rzeczywistości. 

   Na myśl przychodzi również skojarzenie 
z piktorializmem, czyli zjawiskiem jakie 
występowało w fotografii na przełomie 
XIX i XX wieku. Autorzy aspirowali 

RECENZJA
Cyfrowy piktorializm

Miałem przyjemność śledzić kolejne fazy 
rozwijającego się projektu fotograficznego 
Jana Florczyka, aż po udane sfinalizowanie 
pracy w formie obrony dyplomowej. 
Poczynając od ładnych zdjęć przyrody, 
poprzez skupienie się na wybranych jej 
elementach, aż po autorską, artystyczną 
kreację, zawartą w formie praktycznego 
kalendarza. 

   Jak sam autor wspomina, nie jest to 
pierwsza jego przygoda z fotografią. 
Wszystko zaczęło się już w latach 
młodzieńczych. Kiedy królowały jeszcze 
klasyczne materiały analogowe, 
pozwalające na zajmowanie się obrazem 
i jego obróbką w bardzo subiektywny 
sposób. Popularnym było wtedy tworzenie 
własnych ciemni fotograficznych i praca 
nad fotografiami w domowym zaciszu. 
Do takiego miejsca z czasów młodości 
przyznaje się również nasz autor. 
Własny warsztat pracy można stworzyć  
i w teraźniejszości, jednak ciemnia  
i materiały analogowe zamieniane są 
coraz częściej na program graficzny i pliki 
komputerowe. Cyfryzacja to tylko znak 
czasu. Oznacza szybszą i wygodniejszą 
pracę. Zasady pozostają te same. Mamy 
obecnie nawet większą możliwość 
nadania naszym zdjęciom nieprzeciętnego 
wyglądu. Poprzez ujęcie danego obrazu 
we właściwej formie, możemy podkreślić 
własny punkt widzenia.
   Tak też się dzieje z fotografiami 

Wojciech Ulman

Jana Florczyka. Poprzez spojrzenie 
w subiektywny sposób, odpowiednie 
skadrowanie i uwypuklenie pewnych cech, 
autor podzielił się z nami swoją własną 
wizją świata, a także sowimi emocjami. 
Jasne, że wiele osób może myśleć i czuć 
podobnie. Ale nie każdy ma tę umiejętność,  
odwagę, a może pomysł na wyrażenie 
samego siebie. Bo co tak naprawdę chce się 
ujawnić, co tak naprawdę pokazać? 

Na zdjęciach Florczyka, na pierwszy 
rzut oka można dostrzec zestawiania 
kolorowych plam w przeróżnych 
konfiguracjach i niebanalne kształty, które 
z czymś już nam się kojarzą. Dopiero 
przy dłuższej kontemplacji, a nieraz 
po podpowiedzi kryjącej się w dolnym 
rogu kadru, gdzie mieści się obraz przed 
kadrowaniem, rozwiązujemy zagadkę. 
Znamy przecież tę roślinę, lecz zwykle 
patrzymy na nią z oddali. Nieliczni są na 
tyle ciekawi by wniknąć w głąb natury. 
W zasłudze przypada to między innymi 
fotografom, takim jak Jan Florczyk, który 
stara się podkreślić jej piękno i przekazać 
to innym. Skupić uwagę potencjalnego 
obserwatora na tym, a nie na innym 
aspekcie przyrody. 

    „Piękno tkwi w szczegółach” - to 
powiedzenie, na przykładzie omawianych 
tu zdjęć, jest aż nadto widoczne. 
Wyolbrzymione do niewyobrażalnych 
rozmiarów liście, pąki i płatki kwiatów 
kreują przed nami abstrakcyjny świat, 
 z którym na co dzień nie mamy bezpośrednio 

http://foto-talenty.pl/
http://foto-talenty.pl/



