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MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII TRANSFOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA I KINO
Trzecia edycja festiwalu Transfotografia w 2008 roku poœwiêcona by³a istniej¹cym
od przesz³o wieku zwi¹zkom pomiêdzy fotografi¹ a kinem. Program festiwalu odzwierciedla³ szeœæ odrêbnych ujêæ tematu: jak fotografia wspó³istnieje z filmem, w jaki sposób stymulowa³a kariery aktorskie oraz jak towarzyszy³a ich rozwojowi. Trzecie ujêcie
oddaje g³os fotografom kreacyjnym, inscenizuj¹cym, inspiruj¹cym siê kinem jako tworzeniem nowej rzeczywistoœci itd. Zaprezentowane zosta³y tak¿e prace fotograficzne
o znamionach badañ socjologicznych wyodrêbnionej z kontekstu formy. W Klubie ¯AK
prezentowane by³y dwie z wystaw festiwalu: Vincenta Godeau „Matka i syn” i Stephana Zaubitzera – „Kina Popularne”.

Stephan Zaubitzer „Kina popularne”
Na pocz¹tku projekt polega³ na realizacji zdjêæ z afrykañskich sal kinowych
w celu uchwycenia obrazu dziedzictwa
w obliczu jego ca³kowitej zguby. Istnienie sal kinowych by³o zagro¿one do tego stopnia, ¿e Abderrahman Sissoko
w 2006 roku nie zawaha³ siê publicznie
poinformowaæ o tym fakcie nestorów
kina zebranych na festiwalu w Cannes.
Zaubitzer podejmuje ten temat od
2003. Jeœli sale kinowe w mieœcie nie s¹
zabezpieczane, popadaj¹ w ruinê, ³¹cznie ze œcian¹, która s³u¿y jako ekran,
a która nigdy ju¿ nie bêdzie bia³a. Mimo
destrukcji, te w³aœnie miejsca pe³ni¹
wa¿n¹ rolê integracyjn¹ po zapadniêciu
zmroku. S³u¿¹ podtrzymaniu wiêzi miêdzy ludŸmi. Tym w³aœnie zainteresowa³
siê Zaubitzer – rotacja ludzi wokó³ starych sal kinowych podczas nocy. Sale kinowe to równie¿ architektura, w przypadku kina na wolnym powietrzu szkielety budynków. Pozbawione materialnoœci przestrzenie, s¹ obrazem ca³ego afrykañskiego kontynentu: z³o¿onego z pustki, s¹ obrazem ludnoœci i terytoriów takich, jakimi dziœ widzi ich reszta œwiata.
Jest to jednoczeœnie powód do wskazania ofiar. Jednak Zaubitzer odnajduje
piêkno w tych miejscach, podkreœla go

poprzez swoje prace, pomijaj¹c ubóstwo tamtejszej kultury.
Artysta wykorzystuje materie, kolory,
widoki z trosk¹ o wyrazistoœæ przestrzeni, komponuje j¹ z geometri¹ ekranu, na
którym pojawiaj¹ siê twarze z obrazem
w obrazie. Podobnie wyra¿a samego
siebie. Poprzez swoje prace przywo³uje
ten specyficzny klimat, w którym przenikaj¹ siê wszystkie rodzaje doœwiadczeñ tak wizualnych jak i dŸwiêkowych:
Obejrzeæ film w sali na wolnym powietrzu w Ouagadougou kiedy zapada
zmierzch i s³ychaæ stukot wiecznego
projektora jest porywaj¹cym doœwiadczeniem. Pocz¹tkowo w 2004 r. prace
przygotowywane by³y na World Press
Photo w Amsterdamie. Potem pojawi³
siê pomys³ rozszerzenia projektu, próby
spojrzenia na kina w innych krajach na
innych kontynentach: Maroko, Republika Dominikany, Bombaj, Madagaskar,
Kuba, Teksas. Praca poszerza³a siê o nowe doœwiadczenia, stawa³a siê coraz
bardziej zró¿nicowana. Na Kubie fotograf odkry³ wyrafinowane dekoracje,
œlady dawnego przepychu. Zaj¹³ siê
przestrzeni¹ wyœwietlania filmów na
wolnym powietrzu, równie¿ drive-in
w Stanach Zjednoczonych, ale nie poœwiêci³ im wiêcej uwagi ni¿ tym
w Ouagadougou.
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29 Kongres FIAP na S³owacji
Miêdzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej –
FIAP – istnieje ju¿ od 58 lat i co dwa lata odbywa siê kongres, w którym bior¹ udzia³ przedstawiciele krajów do
nich nale¿¹cych a jest ich oko³o 80 z ró¿nych kontynentów – oczywiscie3 najwiêcej z Europy (43), poniewa¿
idea za³o¿enia takiej federacji powsta³a w Belgii a kongresy przez wiele lat odbywa³y siê w Europie. Z biegiem
czasu wst¹pi³y do FIAP kraje innych kontynentów, najwiêcej z Azji (17). Ju¿ dwukrotnie kongres FIAP zorganizowali Chiñczycy, a za dwa lata odbêdzie siê w Wietnamie. Od roku 1970 bra³am udzia³ w 16 kongresach jako

ski. Wyj¹tkowo w komisji ds. m³odzie¿y, w której pe³ni³am przez 25 lat funkcje rzecznika prasowego, mówi³o
siê po niemiecku. Na kongresach oczywiœcie t³umaczono symultanicznie jêzyk francuski na angielski i niemiecki. Obecnie czêœciej s³yszy siê przemawiaj¹cych po angielsku, poniewa¿ coraz wiêcej krajów pozaeuropejskich
wstêpuje do tej Federacji. Na trzecim miejscu jest jêzyk
hiszpañski z uwagi na kraje Po³udniowej Ameryki. Po raz
pierwszy w prezydium znalaz³ siê przedstawiciel kraju
z Azji (Singapur), wybrany w tym roku na kongresie w ¯ylinie. Przegra³ jednak Chiñczyk z wieloletnim wicepreze-

przedstawiciel Polski i wspó³pracowa³am z kilkoma komisjami (ds. m³odzie¿y, statutow¹, jubileuszow¹ i audiowizualn¹). Mia³am okazjê poznaæ szefów komisji i kolejnych prezesów miedzy innymi, nie¿yj¹cych ju¿: Belga,
za³o¿yciela FIAP dr. Van de Wyera, który funkcje te pe³ni³
przez 26 lat, Greka Xenophona Argyrisa i jedyn¹ kobietê,
która zmar³a w maju tego roku, Szwajcarkê Odette Bretscher. poza tym funkcje prezesa pe³nili Belg Mauirice Dorikens i Hiszpan Enric Pamies a od 9 lat Luksemburczyk
Emile Wanderscheid, ponownie w tym roku wybrany.
Przez 14 lat przedtem by³ sekretarzem generalnym FIAP,
a w roku 1989 uczestniczy³ w obradach Œwiatowej Komisji FIAP ds. m³odzie¿y w Szczecinie w ramach miesi¹ca
fotografii, zorganizowanego przez ZPAF z okazji 150-lecia
og³oszenia wynalazku fotografii.
W sk³ad prezydium Federacji wchodzili dotychczas Europejczycy a jêzykiem najczêœciej u¿ywanym by³ francu-

sem z Andory. Delegatów z Azji warz z osobami towarzysz¹cymi wœród tych 150 goœci na S³owacji by³o bardzo
du¿o. Jednak¿e uprawnionych do g³osowania by³o 37 delegatów, a 15 z nich reprezentowa³o jeszcze drugi kraj.
Od kilku lat do FIAP nale¿¹ równie¿ indywidualne kluby
(regionalne lub lokalne), jeœli w ich kraju nie ma federacji
narodowej, ale nie maja one takich samych uprawnieñ.
Obecnie w prezydium FIAP s¹ poza prezesem Luksemburczykiem, wiceprezesem z Andory, dwaj Austriacy, W³och i przedstawiciel San Marino i Singapuru (jedyny spoza Europy). Od roku 2006 FIAP ma w Pary¿u
swoja siedzibê i galeriê, w której odbywaj¹ siê regularne wystawy, a poza tym wydaje tam dwujêzyczny
kwartalnik PHOT ART.
Ten kongres zosta³ bardzo dobrze zorganizowany,
wszyscy byli zakwaterowani w tym samym hotelu,
w którym odbywa³y siê obrady – co pozwala³o na do-

foto 8

!GM wydarzenia.qxd

2008-12-04

12:35

Page 9

datkowe rozmowy i nawi¹zywanie kontaktów. S³owacy
zaprezentowali swój kraj, organizuj¹c wycieczki autokarowe. Ka¿dy delegat móg³ sobie wybraæ taki autokar,
w jakim przewodnik mówi³ po francusku lub angielsku,
choæ dla mnie jako Polki zrozumienie jêzyka s³owackiego nie nastrêcza³o wielkich trudnoœci – mog³am wiêc
nawet okazjonalnie s³u¿yæ jako t³umacz Francuzowi.
I tak zwiedziliœmy nie tylko ¯ylinê, lecz równie¿ Orawê,
Bratys³awê, stolice S³owacji oraz Ru¿emberok a po drodze bardzo interesuj¹c¹ osadê Vlkolinec. Wszêdzie witali nas mieszkañcy w strojach regionalnych tañcz¹c
i œpiewaj¹c. Mieliœmy nawet okazjê pop³yn¹æ statkiem
na Dunaju. Po drodze oczywiœcie wszyscy fotografowali piêkne krajobrazy górskie i zabytki architektury a po
zwiedzaniu Vlkolinecu poproszono ka¿dego o podanie

Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku ujrzymy polskie
nazwiska na wystawie Fotografii Barwnej, która odbywa siê regularnie w latach nieparzystych. Poza wystawami fiatowskimi S³owacy pokazali kilka wystaw w³asnych miêdzy innymi tê z okazji 40-lecia istnienia Stowarzyszenia S³owackich Fotografów, którego prezesem jest Lubomir Schmida.
Porównuj¹c dotychczasowe kongresy, w których bra³am udzia³, musze stwierdziæ, ¿e brakowa³o mi referatów na interesuj¹ce nas tematy zwi¹zane z fotografi¹.
Natomiast program turystyczny by³ bardzo interesuj¹cy.
Warto wspomnieæ, ¿e zwiedziliœmy równie¿ Dom Fotografii Europejskiej w Bratys³awie i ¿e w³aœnie w Bratys³awie odbêdzie siê w listopadzie ju¿ po raz 18. Miesi¹c Fotografii.

iloœci zrobionych zdjêæ. Rekord stanowi³a liczba 210,
oczywiœcie aparatem cyfrowym.
W czasie kongresu tradycyjnie odbywaj¹ siê dwie
wystawy – Biennale Fotografii Czarno-Bia³ej oraz Biennale Fotografii M³odzie¿owej. Tym razem w Bratys³awie obejrzeliœmy 460 zdjêæ czarno-bia³ych. Ka¿dy kraj
móg³ pokazaæ 10 prac 10 autorów. Pierwsze miejsce
zdoby³ Wietnam, drugie Chiny, trzecie Luksemburg
a czwarte Oman. W tym samym czasie obejrzeliœmy
30. Biennale Fotografii M³odeziezo9wej. W kategorii do
lat 16 pokazano 118 zdjêæ z 14 krajów, a pierwsze miejsce zdoby³y Wêgry. Natomiast w kategorii do lat 21
znalaz³o siê przesz³o 160 zdjêæ z 17 krajów, a puchar
œwiata przyznano W³ochom, z³oty medal zaœ Chinom.
Niestety w ¿adnej z wystaw nie by³o zdjêæ autorów polskich. Jedynie na miêdzynarodowej wystawie Pt.
„Transport” w ¯ylinie znalaz³am trzy nazwiska polskie.

Przez ca³y czas panowa³a bardzo mi³a „rodzinna” atmosfera, o któr¹ zabiega³ prezes Emile Wanderscheid,
mówi¹cy biegle trzema jêzykami. Wielu delegatów
przyjecha³o z rodzinami i dla tych osób organizowano
osobne wycieczki w czasie oficjalnych obrad.
Bardzo dobry pomys³ to organizowanie spotkañ osób
odznaczonych tytu³ami fiapowskimi w latach nieparzystych, miedzy kongresami. Po raz pierwszy odby³o siê
takie spotkanie na Sycylii w ubieg³ym roku a w nastêpnym odbêdzie siê w czerwcu na Krecie. Ta akcja sprzyja równie¿ integracji fotograficznych œrodowisk miêdzynarodowych. Zarówno gospodarze spotkania na Krecie
jak i ci z Wietnamu pokazali nam na ekranie to, co bêdzie mo¿na zobaczyæ i zwi8edzic w ich krajach.
Krystyna £yczywek
Fot. Krystyna £yczywek
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Patronat foto

Œwi¹teczny Salon
Fotografii Artystycznej w Green Gallery
W dniach 3 grudnia 2008 roku 6 stycznia 2009 roku
w warszawskiej Green Gallery odbywaæ siê bêdzie
pierwszy Salon Fotografii Artystycznej. WeŸmie w nim
udzia³ 30 fotografów, którzy wystawi¹ 50 fotografii, które w tym czasie bêdzie mo¿na w galerii obejrzeæ i kupiæ.
Tym salonem Green Gallery rozpoczyna dzia³alnoœæ
pozwalaj¹c¹ mi³oœnikom, koneserom i kolekcjonerom
fotografii artystycznej na zakup prac artystycznych zarówno fotografów o ustalonej pozycji na rynku jak i ich
znakomicie zapowiadaj¹cych siê kolegów z m³odego
pokolenia twórców. Nie przypadkowo pierwszy salon
odbywa siê w okresie œwi¹tecznym, kiedy wielu z nas
szuka wspania³ych prezentów dla swoich bliskich.
Green Gallery zapowiada kolejny salon w miesi¹cu
marcu 2009 roku.
Fot. Tadeusz Rolke.

foto 10

Fot. Tomasz Tomaszewski.

!GM wydarzenia.qxd

2008-12-04

12:35

Page 11

Fotografowie
bior¹cy
udzia³
w Salonie
Fot. Marian Schmidt.

Green Galery, Warszawa, ul. Krzywe Ko³o 2/4, wystawa czynna do 6 stycznia 2009 roku.

Olga Bia³ostocka
Lechos³aw Carnelli
Piotr Cieœla
Robert Dejtrowski
Katarzyna Dyszyñska
Bogdan Dziworski
Mariza Fado
Lucyna Galik
Marek Górecki
Micha³ Jeliñski
Piotr K³osek
Stanis³aw Kolowca
Lorne Liesenfeld
Emila M³ynarczyk
Tomasz Moœcicki
Chris Niedenthal
Joanna Nikodemska
Adam Pañczuk
Jerzy Piwowarczyk
Wojciech Plewiñski
Krzysztof Porze¿yñski
Filip PrzewoŸny
Ewa Pszczulny
Tadeusz Rolke
Henryk Rosiak
Marian Schmidt
Andrzej Œwietlik
Wiktor Wo³kow
Tomasz Tomaszewski
Jola Zuchniewicz
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Patronat foto

V Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Olsztyn 2008
Pi¹ta, jubileuszowa edycja „Otwartych Mistrzostw Fotograficznych Olsztyn 2008” organizowanych przez Miejski Oœrodek
Kultury w Olsztynie zakoñczy³a siê uroczystym wrêczeniem nagród oraz wystaw¹ pokonkursow¹ 22 listopada w Galerii Amfi lada. Konkurs, jak co roku skierowany by³ do wszystkich fotogra fuj¹cych na œwiecie. Impreza odby³a siê pod patronatem: mie siêcznika FOTO, TVP3 Olsztyn, Radia Olsztyn, Gazety Olsztyñ skiej, Fotopolis, Photozone i portalu WM.pl.

Fot. Dorota Kycia „Hiszpanka”

Fot. Robert Widzisz „Turyœci”.

Jury ocenia³o nades³ane prace w nastêpuj¹cych kategoriach
tematycznych:
 CZ³OWIEK – kategoria wspólna dla tematów: portret, reporta¿,
akt, ludzie


ARCHITEKTURA



NATURA – kategoria wspólna dla tematów: pejza¿, fauna, flora

W ka¿dej kategorii zosta³y przyznane specjalnie zaprojektowane statuetki: Z³ote Szk³o za I miejsce, Srebrne Szk³o za II miejsce, Br¹zowe Szk³o za III miejsce, oraz roczne prenumeraty czasopisma „FOTO”. Nagrody rzeczowe ufundowane zosta³y przez
firmy: Higlander Polska, E-OKO, Studio AB, Happymum, Fotmomax, Energa S.A., eMka Studio Fotograficzne oraz AP Edukacja. Fot. Cezary Dêbowski „Asymetria”
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ARCHITEKTURA
I miejsce – Marcin Sacha za pracê „Toskania”
II miejsce – Cezary Dêbowski za pracê „Asymetria”
III miejsce – W³odzimierz Cholewicki za cykl „Urz¹d I”, „Urz¹d II',
„Urz¹d III”
Wyró¿nienia – Miros³aw Dobrzyñski za pracê „Paryskie Feng
shui”, Aleksiej Demidow za prace „Œwi¹tynia Lotosu (India)”
oraz „Rzeka Gang (India)”

Fot. Piotr W³asow „Brama do lasu”.

NATURA
I miejsce – Tomasz Radzik za pracê „Nowe ¿ycie”
II miejsce – Cezary Dêbowski za pracê „Wskrzeszenie”
III miejsce – Piotr W³asow za pracê „Brama do lasu”
Wyró¿nienia – Marcin Nadolski za pracê „Œnie¿yca”
Marek Makowski za pracê „Skoczek 2”
Robert Widzisz za prace „Wyprawa na Pilskoö

Fot. W³odzimierz Cholewicki „Samotnoœæ”.

CZ£OWIEK
I miejsce – Robert Widzisz za pracê „Turyœci”
II miejsce – W³odzimierz Cholewicki za pracê „Samotnoœæ”
III miejsce – Dorota Kycia za pracê „Hiszpanka”
Wyró¿nienia – Marek Mechliñski za pracê „Exodus”
Miros³aw Dobrzyñski za pracê „Zapomniany œwiat 2”

Fot. Marcin Sacha za pracê „Toskania”.

Jury V Otwartych Mistrzostw Fotograficznych Olsztyn 2008 w sk³adzie: Jacek Poremba, Ryszard Czerwiñski, Pawe³ Staszak, Marek Marcinkowski przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:

Fot. Tomasz Radzik „Nowe ¿ycie”.
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KALENDARZ
L AVA Z Z A
Annie Leibovitz interpretuje w³oski styl
dla kalendarza Lavazza na rok 2009
Jedna z najwybitniejszych fotografek œwiata przedstawia
w³asn¹ interpretacjê w³oskiego stylu, poprzez siedem fotografii pokazuj¹cych kobiety, które najdoskonalej reprezentuj¹ kul turê w³osk¹. Kierownictwo artystyczne projektu sprawuje
agencja reklamowa Armando Testa.
Do zilustrowania swojej koncepcji Lavazza zwróci³a siê do
osoby o ogromnym talencie, potrafi¹cej ³¹czyæ ikony przesz³oœci i teraŸniejszoœci, aby wyraziæ to, co „w³oskoœæ” znaczy dla
œwiata sztuki, kina, mody, kuchni, piêkna i zmys³owoœci. W³oski Styl – ten wielow¹tkowy temat, tak bliski marce Lavazza,
by³ czymœ niezwyk³ym dla tego wielkiego fotografika.
Annie Leibovitz stworzy³a dla marki Lavazza siedem zdjêæ
(na szeœæ kolejnych miesiêcy oraz zdjêcie na ok³adkê), ale wypada raczej powiedzieæ – siedem obrazów, siedem ods³on
surrealistycznej podró¿y przez niezwyk³y kraj, zakorzenionych
nie tylko w wyobraŸni jego obywateli, ale równie¿ w miêdzynarodowej œwiadomoœci. Koncentruj¹c siê na symbolu w³oskiego stylu Lavazza espresso, Leibovitz wybra³a do swych
zdjêæ scenografie, które przywo³uj¹ wielkie nazwiska ze œwiata sztuki, kina, a nawet mody, inteligentnie wykorzystuj¹c
wp³ywy artystyczne i nadrealn¹ atmosferê, co jest cech¹ charakterystyczn¹ jej zmys³u obserwacji.
Obrazy autorstwa Leibovitz, wzbogacaj¹ce galeriê kalendarzy Lavazzy, to dzie³a niemal teatralne, zrywaj¹ce z realizmem,
przepe³nione bladym œwiat³em brzasku, przywodz¹ce na myœl
styl flamandzki, tak charakterystyczny dla jej sztuki. Obrazy te
zdumiewaj¹, porywaj¹, bawi¹. Jedno jest pewne – wywieraj¹
na odbiorcy bezpoœredni, skuteczny wp³yw, nie pozostawiaj¹c
go obojêtnym.
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WeŸmy obraz zatytu³owany „Il cinema” – ho³d z³o¿ony wielkiemu mistrzowi kina w³oskiego, Federico Felliniemu. Annie
Leibovitz zainspirowa³a siê scen¹, która sta³¹ siê ikon¹ kina
i rozs³awi³a Fontannê di Trevi. Czy choæby „Genio”, fotografiê,
która igra z symbolem w³oskiej historii i kultury – cz³owiekiem
witruwiañskim Leonarda Da Vinci, w zmys³owej, kobiecej
wersji. Kolejny przyk³ad to – „Lupa”, symbol Rzymu, w scenerii Koloseum. Mamy tu równie¿ baœniowy warsztat „La Moda” z wyrafinowanym, modnym dodatkiem w postaci prawdziwego espresso Lavazza, na tle olœniewaj¹cych kreacji wieczorowych, których u¿yczy³y gwiazdy œwiatowej haute couture, Dolce & Gabbana. Znajdziemy tu równie¿ „La Seduzione”
– poca³unek nad Tybrem, uwodzicielski i pe³en iœcie w³oskiego powabu, gdzie œwiat³o i perspektywa przywodz¹ na myœl
Canaletta. Czy te¿ ulubione danie kuchni w³oskiej – spaghetti
– w którym magiczny sk³adnik, uœmiechniêta modelka, wtapia
siê w zmys³owe t³o wzgórz Toskanii. Wreszcie znajduj¹cy siê
na ok³adce obraz, symbol Wenecji. Przedstawia on teatralne
ujêcie modelki w weneckiej masce, jednej z najlepiej rozpoznawalnych i najpopularniejszych ikon kultury w³oskiej.
Annie Leibovitz w swoich fotogramach przypomina nam, ¿e
prawdziwie ironiczna perspektywa nie pozwala traktowaæ niczego zbyt powa¿nie. „Rozrzucone” tu i tam elementy warsztatowego back-stage’u sugeruj¹, ¿e nawet najdoskonalsza
konstrukcja jest zawsze tylko pewnym odwzorowaniem.

foto 17
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Gdy zapytaliœmy Annie Leibovitz, co dla niej znaczy praca nad
zdjêciami do kalendarza Lavazza odpowiedzia³a: „Kalendarz Lavazza ma wspania³¹ tradycjê i pozwala fotografom naprawdê popuœciæ wodze fantazji. Chodzi³o o to, ¿eby na niektórych zdjêciach pokazaæ ten proces – sam proces tworzenia kalendarza.
Zawsze mnie to fascynowa³o. Oczywiœcie, w trakcie sesji fotograficznej, przez ca³y czas popijaliœmy kawê Lavazza. Serio.”
Francesca Lavazza, dyrektor do spraw wizerunku marki, komentuje: Wybieraj¹c tematykê kalendarza nie mieliœmy w¹tpliwoœci, kogo wybraæ. Chodzi³o nam o artystê œwiatowego formatu, o wnikliwym i drobiazgowym zmyœle obserwacji, artystê wra¿liwego i potrafi¹cego ukazaæ rzeczy w 'nowym œwietle'. To mog³a byæ tylko Annie Leibovitz. Nie zwracaliœmy uwagi na narodowoœæ fotografa, skupiaj¹c siê na tym, by powierzyæ tegoroczny kalendarz komuœ, kogo talent i wra¿liwoœæ
umo¿liwi³yby przekonuj¹c¹ interpretacjê motywów zawartych
na zdjêciach. Choæ Lavazza jest firm¹ w³osk¹, jej miêdzynarodowy charakter zawsze umo¿liwia³ jej poszerzanie swoich horyzontów.
Dla Annie Leibovitz i marki Lavazza pozowa³o piêæ top modelek
(wy³¹cznie W³oszek, rzecz jasna): Eva Riccobono, Elettra Rossellini Wiedemann, Alessia Piovan, Gilda Sansone and Kate Ballo.
Dziêki temu, owe ambasadorki w³oskiego piêkna, mog³y spróbowaæ swoich si³ na zupe³nie nowej p³aszczyŸnie artystycznej.
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TWÓRCY PROJEKTU The Italian Espresso Experience
Nadzór i koordynacja: Luigi Lavazza S.p.A.; Projekt artystyczny: Armando Testa; Fotograf: Annie Leibovitz; Dyrektor kreatywny: Michele Mariani; Dyrektor artystyczny: Andrea Lantelme; Copywriter: Cristiano Nardo;
Produkcja: Karen Mulligan, Leibovitz Studio; Scenograf: Jean-Hugues de
Chatillon; Stylistka: Nicoletta Santoro; Charakteryzacja: Julien d’Ys (fryzury) i Stephane Marais (makija¿); Stylizacja potraw: Lora Zarubin; Postproduction: Digital Printing by Box; Modelki: Eva Riccobono, Gilda Sansone,
Brooke and Alison Kowalski, Kate Ballo, Elettra Rossellini Wiedemann,
Marco De Conciliis, Alessia Piovan; Specjalne podziêkowania: Dolce &
Gabbana, Jean Yu.
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Nasze miejsca
– moje miejsce
Stare porzekad³o mówi, ¿e zmiana miejsca, to
zmiana przeznaczenia. Próbujemy odnaleŸæ swoje
m i e j s c e , z i d e n t y f i k o w a æ s i ê , i n g e r o w a æ w nie,
kszta³towaæ a to miejsce determinuje nas.

Czym dla ka¿dego z nas jest „miejsce”? Jest polem naszej eksploracji i eksperymentów, obszarem
w którym czujemy siê bezpiecznie, gdzie chronimy
siê przed zgie³kiem œwiata, jest terenem, gdzie poszukuj¹c spokoju znajdujemy czas na refleksjê, gdzie
mo¿emy marzyæ i realizowaæ nasze sny, wyobra¿e-

foto 22

nia, obsesje, jest punktem widokowym, z którego
wnikliwie obserwujemy rzeczywistoœæ wokó³ siebie,
spostrzegaj¹c i rejestruj¹c wszystko co jest dla nas
przejmuj¹ce i wa¿ne. Subiektywnie wa¿ne.
Fenomen „miejsca” trudno uj¹æ w jedn¹ formu³ê, poniewa¿ jest odbierany niezwykle indywidualnie, dla ka¿dego z nas jest czymœ innym. Jednoczeœnie obserwuj¹c sposób widzenia i „miejsca” innych ludzi, znajdujemy now¹ perspektywê i mo¿emy daæ siê wci¹gn¹æ
w odmienny œwiat cudzych prze¿yæ i fascynacji.
Œwiat surrealistycznych wizji, gdzie znikaj¹ prawa grawitacji i w wielobarwnej przestrzeni lewituj¹ rozeœmiane
postaci, to œwiat Piotra Filutowskiego. Przez 10 lat by³ trenerem kadry juniorów w gimnastyce sportowej w Voralberg (Austria) i to jego wychowankowie w³aœnie stali siê
g³ównymi bohaterami jego zdjêæ w serii „FUNfaraffa”.
Niesamowite, tajemnicze i mroczne fragmenty architektury, okazuj¹ siê onirycznym obrazem „wizytówki Warszawy”, za jak¹ niektórzy uwa¿aj¹ Pa³ac
Kultury i Nauki. W projekcie georgii Krawiec „Pa³ac –
moja mi³oœæ” œwiadcz¹cym o niezwyk³ej fascynacji
autorki i jej podejœciu emocjonalnym do tej budowli,
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zabiegi chemicznej obróbki tonowania przenios³y tê znan¹ budowlê w fikcyjny œwiat mistyki.
Jagna Olejnikowska opowiada bardzo historiê o oczekiwaniu,
poczekalni. Jej postaci wyjête z codziennej rzeczywistoœci pozostaj¹ na marginesie œwiata, gdzie jest ich przystanek, przed
kolejnym etapem wêdrówki, do której powoli dojrzewaj¹.
„Przestrzeñ intymna” Jowity Mormul jest zwi¹zana z rodzin¹
i pamiêci¹. Czêsto nasze wspomnienia po latach zaczynaj¹ ¿yæ
w³asnym ¿yciem, ulegaj¹ zniekszta³ceniom i przetworzeniom,
by z czasem zamieniæ siê w rodzaj mitu, czy „legendy rodzinnej”. Przetrwanie chocia¿ fragmentu czyichœ wspomnieñ mo¿e
byæ swoist¹ namiastk¹ nieœmiertelnoœci, a same opowiadania
bywaj¹ ciekawsze, ni¿ najlepsze scenariusze.
Wystawa polskich artystów prezentowana by³a w ramach dni
kultury polskiej w Luxemburgu w Centre Culturel de Rencontre
Abbaye de Neumünster.
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P I O T R

B I E N I E K

Mikroœwiaty
Prezentowane fotografie zosta³y wykonane aparatem, w którym miejsce obiektywu zaj¹³ mikroskop: mój w³asny osobisty, przerobiony ze
zwyk³ego biologicznego na polaryzacyjny i przystosowany do wspó³pracy z aparatem zgodnie z moimi marzeniami – wiec jest to jedyny taki egzemplarz na œwiecie:-) Fotografowane w œwietle spolaryzowanym
kryszta³ki ró¿nych substancji chemicznych uk³adaj¹ siê w przeró¿ne formy, juz same w sobie atrakcyjne wizualnie, a ponadto – a mo¿e przede
wszystkim – stwarzaj¹ce nieograniczone mo¿liwoœci interpretacji... Tytu³y wskazuj¹ moje interpretacje, jednak nie s¹ one „jedynymi s³usznymi” – zapraszam do w³asnych poszukiwañ.
Piotr Bieniek

Fort 49 „Krzes³awice”, Krakow, os. Na Stoku 27b, wystawa czynna od 25 listopada 2008 roku

foto 24
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Od kilkunastu lat na œwiecie panuje moda na wykonywanie zdjêæ „dziwnymi” aparatami,
nie maj¹cymi wiele wspólnego z powszechnie u¿ywanymi lustrzankami i kompaktami cyfrowymi. Trend ten okreœlany mianem Lomografia wzi¹³ swoj¹ nazwê od prostego pó³au tomatycznego aparaciku kompaktowego LOMO produkowanego w by³ym ZSRR, a wzoro wanego na znanym Minoxie 35. Aparat wycofano z produkcji, ale pozosta³a nazwa „stylu”
w fotografii.

Lomografia to dla jednych styl ¿ycia i sposób na wykonywanie niebanalnych zdjêæ, dla innych zaœ tandeta
i chora filozofia. Pomimo tak skrajnych opinii na temat
tego trendu w fotografii postanowiliœmy zaprezentowaæ naszym Czytelnikom dwa aparaty firmowane przez
Lomography – Fisheye oraz bardziej znan¹ Holgê.
FISHEYE

pierœcienia przys³ony, która posiada sta³¹ wartoœæ. Obraz
komponowany jest przy u¿yciu celownika lunetkowego,
jednak najciekawsze jest to, ¿e widzimy w nim jedynie
centrum kadru. Nie stanowi to istotnej przeszkody w robieniu zdjêæ – wystarczy zdefiniowaæ, który obiekt ma
znaleŸæ siê w centrum kadru, a wszystkie pozosta³e znajduj¹ce siê przed aparatem z pewnoœci¹ zostan¹ uwiecznione na zdjêciu mniej lub bardziej „zdeformowane”
przez zjawisko dystorsji. Ze wzglêdu na niewielk¹ ja-

To ma³y i prosty aparat kompaktowy wyposa¿ony
w obiektyw typu „rybie oko” o k¹cie widzenia 170o.
Obiektyw nie posiada pierœcienia ustawiania ostroœci, ani

Aparat Fisheye ma bardzo elegancki wygl¹d. Czarno-bia³a obudowa wykonana jest z plastiku. Obiektyw jest chroniony bia³ym, gumowym dekielkiem z logiem LOMOGRAPHY.

foto 26

Aparat Holga CF120. Zdjêcie wykonane w pogodny, s³oneczny poranek.
B³ona Kodak T-Max 400.
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Aparat Fisheye. Zdjêcie wykonane w pochmurny dzieñ na b³onie Ilford HP5+ (ISO400).

snoœæ obiektywu, nie okreœlon¹ przez producenta zaleca
siê wykonywanie zdjêæ na b³onach o czu³oœci ISO 400.
Taka czu³oœæ wystarcza do poprawnego naœwietlenia
b³ony w dzieñ lub dobrych warunkach oœwietleniowych.
Gdy fotografujemy we wnêtrzach mo¿emy posi³kowaæ
siê wbudowana lamp¹ b³yskow¹, która niestety nie jest
w stanie oœwietliæ ca³ego kadru, skutkiem czego na zdjêciu otrzymujemy „nastrojowe” winietowanie.

Jak widaæ z przytoczonego opisu, zdjêcia wykonane
przy u¿yciu tego aparatu s¹ w g³ównej mierze dzie³em
przypadku. Po naœwietleniu pierwszej rolki filmu
i przeanalizowaniu otrzymanych efektów jesteœmy
jednak w stanie z du¿ym prawdopodobieñstwem
okreœlaæ efekt koñcowy, jaki otrzymamy na zdjêciach,
które planujemy wykonaæ.

foto 27
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HOLGA
Ten aparat œmia³o mo¿na okreœliæ mianem kultowego. Produkowany jest ju¿ od roku 1982. Jego charakterystyczn¹ cech¹ jest obiektyw z plastikowymi soczewkami pozwalaj¹cy na uzyskanie niepowtarzalnych obrazów. Dlaczego niepowtarzalnych? Rozrzut jakoœciowy
w produkcji tych¿e aparatów jest tak du¿y, ¿e w zasadzie œmia³o mo¿emy powiedzieæ, i¿ niemal¿e ka¿dy egzemplarz robi inne zdjêcia.
Z biegiem czasu zaczêto modyfikowaæ konstrukcjê
kamery i dziœ mo¿emy zakupiæ wersjê z lamp¹ b³yskow¹ lub bez, jak równie¿ modele przystosowane do
naœwietlania b³on zwojowych 120 (œrednioformatowych w formacie 6 x 6 cm i 6 x 4,5 cm) oraz ma³oobrazkowych. Wbudowana lampa b³yskowa posiada
dodatkowe filtry kolorowe. Warto wspomnieæ równie¿ tym, ¿e aparat dostêpny jest w wielu wersjach
kolorystycznych.
Obiektyw o ogniskowej 60 mm (odpowiednik 38 mm
dla formatu ma³oobrazkowego) posiada pierœcieñ ustawiania ostroœci wyskalowany przy u¿yciu symboli (portret, ca³a sylwetka, zdjêcie grupowe, krajobraz). Migawka mo¿e byæ wyzwalana z czasem ekspozycji 1/125 sekundy oraz B (nieograniczonym). Do dyspozycji s¹ dwa
ustawienia przys³ony f8 i f11 oznaczone s³oneczkiem
Aparat Holga CF120. Zdjêcie w formacie klatki 6 x 4,5 cm wykonane z ma³ej odleg³oœci oko³o 1 m. Jak widaæ, kwiaty s¹ ju¿ trochê nieostre. B³ona
Fortepan 400.

Aparat Holga produkowany jest w ro¿nych wersjach kolorystycznych. Egzemplarz, który mieliœmy okazjê „testowaæ” by³ w kolorze czarnym. U góry korpusu widoczne jest pokrêt³o do wyboru i ustawiania kolorowych filtrów w lampie b³yskowej oraz pokrêt³o naci¹gu b³ony. Spust migawki znajduje siê z prawej strony obiektywu. Nad obiektywem umieszczono suwak
do zmiany wartoœci przys³ony. Pod obiektywem znajduje siê suwak do
zmiany czasu ekspozycji. Na tylnej œciance widoczne jest okienko do kontroli przesuwu b³ony w aparacie.

foto 28

Przy zdjêciach wykonywanych pod œwiat³o widoczne s¹ wyraŸne bliki na
obrazie. B³ona Kodak T-Max 400.
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monolight.pl
fotografia • film • oœwietlenie

i chmurk¹. Poniewa¿ przesuw b³ony nie jest zsynchronizowany z naci¹giem migawki (migawka samo naci¹gaj¹ca), to mo¿liwe jest wykonywanie wielokrotnej
ekspozycji na jednej klatce negatywu. Licznik klatek
stanowi okienko z przesuwan¹ zasuwk¹ na tylnej œciance aparatu, w którym ukazuj¹ siê nam naniesione na taœmê papierow¹ zabezpieczaj¹c¹ b³onê liczby informuj¹ce o aktualnie naœwietlanej klatce.
Obraz komponowany jest przy u¿yciu celownika lunetkowego, który nie posiada korekcji paralaksy – przy
fotografowaniu z ma³ych odleg³oœci mog¹ wyst¹piæ ró¿nice pomiêdzy obrazem widzianym w celowniku, a zarejestrowanym na b³onie.
Aparat nie zosta³ wyposa¿ony w œwiat³omierz st¹d
te¿ w prawid³owym okreœleniu parametrów ekspozycji
powinniœmy pos³u¿yæ siê naszym doœwiadczeniem –
jak wspomnieliœmy wy¿ej wybór i tak jest niewielki.
Przy bardzo dobrych warunkach oœwietleniowych do
aparatu mo¿emy za³o¿yæ b³onê o czu³oœci ISO 100, natomiast przy nieco gorszych wystarczy b³ona o czu³oœci
ISO 400.
Warto przypomnieæ tu zasadê „magicznej 16”, która
mówi o tym, ¿e w pogodny s³oneczny dzieñ z niewielk¹ iloœci¹ chmurek na niebie dla przys³ony 16 czas ekspozycji powinien stanowiæ „odwrotnoœæ” wartoœci czu³oœci w³o¿onej do aparatu b³ony (dla b³ony o czu³oœci
ISO 100 bêdzie to 1/100 sekundy).
Obs³uga aparatu jest bardzo prosta i nie powinna stanowiæ dla nikogo najmniejszego problemu. Pamiêtaæ
nale¿y jedynie o tym, aby po wykonaniu zdjêcia przewin¹æ b³onê do nastêpnej klatki.
NASZE WRA¯ENIA
Lomografia to przede wszystkim znakomita zabawa –
odskocznia od cyfrowego perfekcjonizmu i bezwarunkowej przewidywalnoœci osi¹ganych efektów. Nigdy do
koñca nie wiemy, jak bêdzie wygl¹da³o nasze zdjêcie
i czy w ogóle siê uda. To trochê takie fotograficzne
„czary mary”. Efekty jakie uda³o siê nam uzyskaæ prezentujemy na zamieszczonych obok ilustracjach. Byæ
mo¿e zainspiruj¹ one Czytelników do osobistego wypróbowania tego sprzêtu.

PRO 8 AIR
Najnowszy generator
Profoto Pro 8a Air
z czasem ³adowania 0,9 s
przy mocy 2400 Ws

AIR SYNC
Najnowszy sytem
radiowego wyzwalania
lamp b³yskowych
Profoto Air Sync

Oferujemy produkty dla fotografii i wideo
· oœwietlenie b³ysowe profoto
· oœwietlenie ci¹g³e LOWEL, FILMGEAR
· oœwietlenie LED
· statywy i osprzêt MANFROTTO
· statywy i osprzêt MATTHEWS
· kufry transportowe EXPLORER
· softboxy CHIMERA
· t³a fotograficzne
· halogeny i ¿arówki

Robert Urbañski
Aparaty udostêpni³a Firma Fotograficzna 2M – sklep
„Czarno-bia³e”. http://www.czarno -biale.pl

PROMOCJA
Kupuj¹c dwie lampy
kompaktowe Profoto
otrzymasz GRATIS
2 parasolki, 2 statywy i torbê
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29 maja na ³amach dwutygodnika „VIVA!” og³oszony zosta³
konkurs VIVA!Photo Awards.
Jury w sk³adzie: Ryszard Horowitz (przewodnicz¹cy jury),
Chris Niedenthal, Robert Wolañski, Gosia Baczyñska, Katarzyna Przybyszewska oraz Marek Knap, zakwalifikowa³o do fina³u
ponad 60 prac. Prace mo¿na by³o nadsy³aæ w piêciu kategoriach: Moda, Portret, Beauty, Reporta¿ i Fotografia przedmiotu
– osobno zdjêcia pojedyncze, osobno serie zdjêæ.
Ponad 8000 uczestników! Tysi¹ce fotografii! A¿ 23 godziny
obradowa³o jury, by wybraæ laureatów w piêciu kategoriach,
a tak¿e zwyciêzcê Grand Prix VIVA! PHOTO AWARDS. Jak
skomentowa³ przewodnicz¹cy jury, œwiatowej s³awy fotokompozytor Ryszard Horowitz: Poziomu nagrodzonych prac nie powstydzi³by siê ¿aden z moich nowojorskich kolegów, ze mn¹
na czele. Wielkie brawa dla laureatów!
Jury przyzna³o 5 nagród po 10 000 z³ finalistom
w poszczególnych kategoriach. Spoœród laureatów wy³oniono tak¿e zwyciêzcê GRAND PRIX VIVA! PHOTO
AWARDS, który bêdzie mia³ szansê zrealizowania sesji
zdjêciowej na ³amach dwutygodnika „VIVA!” oraz mo¿liwoœæ uczestniczenia w rocznym warsztacie fotografii mody
w Akademii Fotografii.
Prace laureatów i wybitnego fotokompozytora Ryszarda
Horowitza by³y prezentowane na wystawie w Traffic Club
w Warszawie, ul. Bracka 25 od 22 listopada.

Patroni medialni konkursu: telewizja TVN, Radio Zet i Onet.
Honorowy patronat objê³a Pani Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Partnerzy: Traffic Club, Philips, Akademia Fotografii, Hotel Jan III Sobieski.
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Fot. Remigiusz Kozdra, „Czarno-bia³y headshot z po³ow¹ twarzy w cieniu”.
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Fot. Maciej Sypniewski, „¯ycie codzienne Kubañczyków w okresie przekazania w³adzy przez Fidela Castro”.
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GRAND PRIX
VIVA! PHOTO AWARDS

foto 33
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Fot. Anna Lucyna Wiœniewska, „Doris”.

Fot. Adam Fedorowicz, „Reklma butów, modelka w pralce przemys³owej”.
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Fot. Wojciech Rudzki, „Dzieñ z ¿ycia ksiê¿ycowej wojowniczki.

foto 35
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NO SUCH THING AS SOCIETY
Nie ma czegoœ takiego jak spo³eczeñstwo
fotografia w Wielkiej Brytanii w latach 1967-1987 z kolekcji British Council i Arts Council

Tony Ray-Jones, „Beauty Contest”, Southport, 1967

Zaprojektowana jako dokument poœwiecony fotografii brytyjskiej z okresu od póŸnych lat 60. do póŸnych lat 80., wystawa zatytu³owana No such thing as society czerpie z zasobów kolekcji Arts Council
i British Council w celu skonstruowania nowego obrazu dwóch burzliwych dekad brytyjskiej historii.
W okresie tym spo³eczeñstwo brytyjskie przechodzi³o okres niepokojów i przemian, doœwiadczaj¹c
efektów deindustrializacji i powstania thatcheryzmu, stoj¹c w obliczu strajków górników i konfliktu w Irlandii Pó³nocnej, a tak¿e radykalnych zmian struktury spo³ecznej.
Wystawa No Such Thing as Society, kóra zawita³a do Warszawy z okazji 70. rocznicy British Council
w Polsce, daje œwiadectwo tym czasom, zestawiaj¹c 150 fotografii autorstwa trzydziestu trzech wybitnych fotografów dokumentalistów. Bierze ona swój tytu³ od s³ynnego stwierdzenia Margaret Thatcher:
„...spo³eczeñstwo? Nie ma czegoœ takiego. S¹ tylko indywidualni mê¿czyŸni i kobiety, s¹ te¿ rodziny.”
Przegl¹d rozpoczyna siê u schy³ku lat 60., kiedy Pop art ugruntowa³ miejsce fotografii we wspó³czesnej
kulturze. Wystawa u³o¿ona jest chronologicznie wed³ug szeœciu tematów odzwierciedlaj¹cych kontrastuj¹ce ze sob¹ aspekty spo³eczeñstwa brytyjskiego tamtego okresu.
Wczesne lata 70 by³y okresem wy³aniania siê nowych niezale¿nych postaw w fotografii dokumentalnej skupiaj¹cej siê na obrazowaniu rzeczywistoœci spo³ecznej. Wiod¹cy przedstawiciel tego nurtu, Tony Ray-Jones, skupia³ siê na obrazowaniu komicznych aspektów hierarchii klasowej i absur-

CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, ul. Jazdów 2, wystawa czynna od 24 listopada 2008 do 11 stycznia 2009 roku
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dów ludzkiego zachowania wynikaj¹cych z ograniczeñ brytyjskiej
tradycji.
Spo³eczne koszty deindustrializacji i globalizacji by³y g³ównymi tematami podejmowanymi przez fotografów dokumentalnych aktywnych
na pó³nocy Anglii w póŸnych latach 70. i w latach 80. Spo³eczne katastrofy obrazowane w pracach Chrisa Killipa znalaz³y swoj¹ kontynuacjê
w utrzymanych w ciemnej tonacji, klaustrofobicznych wnêtrzach biur
fotografowanych przez Paula Grahama, oraz w utrzymanych w jaskrawych barwach pracach Martina Parra.
Przed koñcem lat 80. ugruntowany zosta³ status fotografii w brytyjskim ¿yciu artystycznym. Motywy rozczarowania polityk¹ nasili³y swoj¹
obecnoœæ siê w pejza¿ach miejskich Iana Dobbie, podczas gdy bardziej
konwencjonalne formy fotografii prasowej dotycz¹ce konfliktów miejskich na pó³nocy Irlandii oraz na ulicach po³udniowego Londynu pojawia³y siê w twórczoœci Philipa Jones-Griffith’a oraz Paula Grahama.
Kuratorem wystawy jest David Alan Mellor, profesor historii sztuki
na University of Sussex, autor wielu tekstów i kurator wystaw na temat ró¿norodnych aspektów powojennej fotografii brytyjskiej, m.in.
Antonioni’s Blow-Up, London 1966 (2006), Liliane Lijn, Works, 19581980 (2005), Interpreting Lucian Freud (2003), and The Art of Robyn
Denny (2002).
Partner: TNS OBOP, wystawa zorganizowana we wspó³pracy z British Council, patronat medialny: Gazeta Wyborcza, What’s up in Warsaw, Warsaw Voice, Aktivist, Exklusiv, Press, Gentleman, Fotopolis.pl,
Kurator: David Alan Mellor, Kurator ze strony CSW: Pawe³ Polit.

David Chadwick, „A Man on a walkway”, Hulme, Manchester, 1976, Arts Council Collection,
Southbank Centre, Copyright the artist, 2007.
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Micha³ Lichtarski

BEDconnection

£ó¿ko.
Niby-przedmiot.
Ma wiele odmian: mo¿e byæ ³o¿em z baldachimem,
materacem, tapczanem, szezlongiem, kanap¹, kocem
na pod³odze, œpiworem. Mo¿e byæ piêtrowe, wodne,
na antresoli, wbudowane w œcianê, sk³adane.
Wzbudza emocje. £ó¿ko kojarzy siê nam przede
wszystkim ze snem i seksem. Z odpoczynkiem i rozkosz¹. Czasem z samotnoœci¹.
£ó¿ko to miejsce nasycone treœci¹. Funkcjonuje na
skraju dwóch rzeczywistoœci, jest gdzieœ pomiêdzy. To
miejsce, w którym tracimy kontrolê, w którym jesteœmy nadzy i bezbronni. Tam zdejmujemy maski, obna¿amy siê, cierpimy i kochamy.
£ó¿ko przesi¹ka nami. Naszym zapachem, potem, naszymi emocjami. To my wk³adamy treœæ w ten mebel,
nadajemy mu znaczenie. Jednoczeœnie ono wp³ywa na
nas. Daje nam ciep³o, wygodê, intymnoœæ, spokój. Moment, kiedy budzimy siê, kiedy otwieramy rano oczy, to

jedna z najwa¿niejszych chwil dnia: to jacy wtedy jesteœmy wp³ywa na nasze samopoczucie przez ca³y dzieñ.
Wiêc jaki jesteœ, kiedy budzisz siê rano?
ML
Nie jest to oczywiœcie pierwsza próba zwrócenia uwagi
na ³ó¿ko. W koñcu spêdzamy w nim 1/3 ¿ycia i wielu autorów podejmowa³o ten temat. Chyba najwiêkszy projekt
to zdjêcia Weroniki Dudy £odziñskiej i Andrzeja Kramarza.
Zalet¹ fotografii Micha³a Lichtañskiego jest lekkoœæ wypowiedzi, nie sil¹cej siê na szczególnie wyszukane formy
przekazu. Nasuwa siê wra¿enie pewnej pozornej nierównowagi, portrety bardziej przyci¹gaj¹ uwagê, natomiast tytu³owe ³ó¿ko jest jakby na drugim planie. Wydaje siê, ¿e
kluczem do odczytania intencji autora jest skierowane
przez niego pytanie: wiêc jaki jesteœ kiedy budzisz siê rano? i myœlê, ¿e nie chodzi tu o rozczochrane w³osy. Polecam obejrzenie tej wystawy, która jest te¿ pretekstem do
zastanowienia siê nad samym sob¹.
Jerzy Pirecki

Galeria Pauza, Kraków, ul. Floriañska 18/5, wystawa czynna do 5 grudnia.
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CA£OROCZNY
K O N K U R S
FOTOGRAFICZNY

R

E

G

U

1. Organizatorem konkursu jest foto .
2. Uczestnikami konkursu mog¹ byæ wszyscy fotografuj¹cy.
3. Konkurs obejmuje dwanaœcie edycji miesiêcznych, podzielonych na cztery kwarta³y tematyczne.
Spoœród zdjêæ przysy³anych na ka¿d¹ edycjê miesiêczn¹ jury
konkursy wybierze trzech autorów, którzy zostan¹ uhonorowani nagrodami miesi¹ca. Po zakoñczeniu ka¿dego kwarta³u tematycznego spoœród dziewiêciu nagrodzonych osób w edycjach miesiêcznych jury wybierze dwie osoby, które zostan¹
uhonorowane nagrodami kwarta³u i wejd¹ do grona finalistów
ubiegaj¹cych siê o Grand Prix, które przyznane zostanie po
dwunastu edycjach konkursu.
4. Tematyka prac:
• kwarta³ I – CZ£OWIEK
obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesi¹c:

I edycja (styczeñ) – DZIECKO
II edycja (luty) – PRACA
III edycja (marzec) – STAROŒÆ
• kwarta³ II – ARCHITEKTURA
obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesi¹c:

IV edycja (kwiecieñ) – DOM
V edycja (maj) – PRZEMYS£
VI edycja (czerwiec) – PANORAMA
• kwarta³ III – PRZYRODA
obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesi¹c:

VII edycja (lipiec) – MAKRO
VIII edycja (sierpieñ) – EKOSYSTEM
IX edycja (wrzesieñ) – KRAJOBRAZ
• kwarta³ IV – KLASYKA
obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesi¹c:

X edycja (paŸdziernik) – MARTWA NATURA
XI edycja (listopad) – FOTOGRAFIA CZARNO-BIA£A
XII edycja (grudzieñ) – FOTOWIZJE
5. Na ka¿d¹ edycjê uczestnik mo¿e nades³aæ do trzech prac.
6. Konkursowa praca winna mieæ postaæ czarno-bia³ej lub barwnej odbitki na papierze œwiat³oczu³ym lub wydruku formatu
minimalnie 13 x 18 cm, maksymalnie 18 x 24 cm lub formê
pliku w formacie jpg w rozdzielczoœci 300 dpi.
7. Na odwrocie odbitki (wydruku) lub w mailu ze zdjêciami nale¿y umieœciæ nastêpuj¹ce dane (DRUKOWANYMI LITERAMI):
imiê i nazwisko autora
adres z kodem pocztowym, telefon i/lub e-mail
oraz dopisek „FOTOALBUM” i numer edycji

L

A

M

I

N

8. Konkursowe prace nale¿y nadsy³aæ w usztywnionych kopertach na adres:
REDAKCJA FOTO
01-381 Warszawa
ul. Powstañców Œl¹skich 30
z dopiskiem „FOTOALBUM” i numerem edycji
lub e-mailem na adres fotoalbum@foto.com.pl.
9. W jednej kopercie mo¿na umieœciæ prace przys³ane
wy³¹cznie na jedn¹ edycjê. Innymi s³owy wyklucza siê
przysy³anie prac jednoczeœnie na bie¿¹c¹ oraz kolejne –
przysz³e edycje.
10. Termin nadsy³ania prac na I edycjê konkursu up³ywa z dniem
10 stycznia 2009, na II edycjê – 10 lutego 2009, na III edycjê –10 marca 2009, na IV edycjê – 10 kwietnia 2009, na V
edycjê – 10 maja 2009, na VI edycjê – 10 czerwca 2009, na
VII edycjê – 10 lipca 2009, na VIII –10 sierpnia 2009, na IX
edycjê –10 wrzeœnia 2009, na X edycjê –10 paŸdziernika
2009, na XI edycjê –10 listopada 2009, na XII edycjê –10
grudnia 2009. Pod uwagê brana jest data dotarcia pracy do
Redakcji foto , a nie jej wys³ania. Prace, które zostan¹ nades³ane po terminie nie bêd¹ bra³y udzia³u w konkursie.
11. Oprócz nagród miesi¹ca, kwarta³u i Grand Prix organizator
przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ przyznania nagród i wyró¿nieñ
specjalnych oraz nagród czytelników i internautów. Werdykt
jury jest ostateczny.
12. Nades³anie pracy na konkurs jest równoznaczne z oœwiadczeniem autora posiadania do tej pracy praw autorskich,
uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyra¿eniem zgody
przez autora na opublikowanie jego imienia i nazwiska, a tak¿e umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych
redakcji oraz ich przetwarzanie do celów zwi¹zanych z konkursem (z zachowaniem prawa autora do wgl¹du do w³asnych danych i ich poprawiania).
13. Nades³anie pracy na konkurs jest tak¿e równoznaczne z wyra¿eniem zgody przez autora na publikacjê zdjêæ w formie drukowanej lub elektronicznej oraz ocenianie ich przez czytelników
i internautów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnego wykorzystania nades³anych prac na ³amach miesiêcznika foto, FOTOGRAFIA CYFROWA i w serwisie Internetowa Gazeta Fotograficzna w celu promocji konkursu, prezentacji prac, publikacji
wyników.
15. Prace nades³ane na konkurs nie bêd¹ zwracane autorom.
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NEWSREPORTA ¯
S I Ó D M A

E D Y C J A

K O N K U R S U

To ju¿ siódma edycja konkursu „Newsreporta¿”, którego
organizatorem jest tygodnik „Newsweek Polska”. Autorskie fotoreporta¿e mo¿na by³o nadsy³aæ do 30 wrzeœnia
w nastêpuj¹cych kategoriach: Wydarzenia (wa¿ne momenty ¿ycia politycznego i spo³ecznego w kraju i na œwiecie),
Ludzie (osoby publicznie znane: na œwiecie, w kraju, regionie; osoby nieznane – bohaterowie „chwili”), ¯ycie codzienne (obrazy dnia powszedniego), Kultura (wydarzenia
kulturalne, sztuka, kultura masowa).
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Grand Prix, fot. Wojciech Grzêziñski, „Gruzja 08/2008”.

W tym roku nades³ano oko³o 4000 zdjêæ, rozstrzygniêcie
konkursu nast¹pi³o w paŸdzierniku, a nagrodzone prace zostan¹ pokazane na wystawie pokonkursowej. £¹czna pula
nagród w konkursie wynosi 44 000 z³.
W sk³ad jury weszli: Andrzej Zygmuntowicz, Marek Œnieciñski, Mariusz Forecki, Marek Kowalczyk – szef dzia³u FOTO „Newsweeka”, Filip Æwik – fotoreporter Newsweeka,
Kuba D¹browski. Patronat medialny nad konkursem obj¹³
portal Onet.pl oraz Radio PIN. Partnerem wystawy jest firma Epson.
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I miejsce w kategorii Wydarzenia,
fot. Marek Berezowski, „Tydzieñ po Niepodleg³oœci”.

foto 42
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I miejsce w kategorii Ludzie,
fot. Bartek Solik, „Na wygnaniu”.

Grand Prix
Wojciech Grzêziñski – „Gruzja 08/2008”
Kategoria WYDARZENIA
I miejsce:
Marek Berezowski – „Tydzieñ po Niepodleg³oœci”
II miejsce:
Piotr Ma³ecki – „Wykluczeni – kryzys nieruchomoœci
w USA”
III miejsce:
Micha³ Grocholski – „Tornado”
Kategoria LUDZIE
I miejsce:
Bartek Solik – „Na wygnaniu”
II miejsce:
Adam Lach – „Dzieci z trójk¹ta bermudzkiego”
III miejsce:
Adam Golec – „Anna Krupa”

Kategoria ¯YCIE CODZIENNE
I miejsce:
Tomasz Tomaszewski – „Rzut beretem”
II miejsce:
Adam Lach – „Stolica”
III miejsce:
Pawe³ £¹czny – „Marynarzem byæ”
Wyró¿nienie:
Miko³aj Nowacki – „Gdañska”
Kategoria KULTURA
I miejsce – NIE PRZYZNANO
II miejsce:
Pawe³ £¹czny – „W drodze do pana”
III miejsce:
£ukasz Trzciñski – „Architektura krajobrazu po S³owacku”

Galeria Ateneum M³odych, Warszawa, ul. Piwna 51/53, wystawa czynna od 26 listopada 2008 roku.
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I miejsce w kategorii ¯ycie codzienne,
fot. Tomasz Tomaszewski, „Rzut beretem”.

II miejsce w kategorii Kultura,
fot. Pawe³ £¹czny,
„W drodze do Pana”.
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wystawy

W I T O L D

K R U M P L E W S K I

Twarze i maski
Wystawa sk³ada siê z 30 zdjêæ, tworz¹cych budowany konsekwentnie i w sposób ró¿norodny cykl.
Kompozycje Witolda Krumplewskiego wyrastaja
z jego zainteresowania korespondencja sztuk: fotografii, rzeŸby, malarstwa, st¹d ich specyficzny „jêzyk”. Artysta nakresla przed widzem w³asn¹, niepowtarzaln¹ interpretacjê nieustannego trwania. Prace
z cyklu „Twarze i maski” zosta³y uhonorowane
w 2008 roku z³otym medalem Fotoklubu RP.

Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, al. Niepodleg³oœci 15, wystawa czynna od 14 stycznia do 8 marca
2009 roku.
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fresh&polish
m³oda polska fotografia w Budapeszcie
Ewa Axelrad, Pawe³ Dziemian, Jaros³aw Grulkowski,
Kamil Strudziñski, Piotr Zbierski

M³oda fotografia s³owacka, czeska, wêgierska i polska podczas Miesi¹ca Fotografii w Budapeszcie, który trwa³ od 30 paŸdziernika do 30 li stopada 2008 roku. Na polsk¹ prezentacjê – „fresh&polish” – z³o¿y³y
siê prace najm³odszego pokolenia fotografów, debiutuj¹cych na, nie
tylko polskiej, scenie fotograficznej.

Fot. Pawe³ Dziemian

Wystawa „fresh&polish” to nie rewolucja, która wywróci do góry
nogami historii, ale prezentacja kilku nowych, ciekawych nazwisk na
polskiej scenie fotograficznej. I tak¿e chêæ ucieczki przed tym, co
ostatnio w polskiej sztuce najpopularniejsze i najbardziej promowane.
Potrzeba znalezienia nieco innej perspektywy, poza wspó³czesnym kanonem, która zakoñczy³a siê wy³owieniem nazwisk kilku m³odych
twórców – studentów lub absolwentów, którzy w œwiat fotografii
wkraczaj¹ przede wszystkim z wysok¹ œwiadomoœci¹ medium i jego
mo¿liwoœci, siebie jako artysty (bardziej ni¿ fotografa) oraz przemian
we wspó³czesnej sztuce.

Fot. Pawe³ Dziemian

Fot. Kamil Strudziñski
Fot. Kamil Strudziñski
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Fot. Jaros³aw Grulkowski

Fot. Ewa Axelrad

Fot. Piotr Zbierski

Organizator: Fotofestiwal – Miêdzynarodowy Festiwal Fotografii
w £odzi, £ódŸ Art Center, Fotohonap – Month of Photography in
Budapest. Wspó³praca: Instytut Polski w Budapeszcie, VAM Design Center, Budapeszt, Király utca 26 (www.vamdesign.hu)
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Zauroczenia...
S

Sukcesem zakoñczy³a siê akcja poszukiwania kobiet, pragn¹cych zostaæ Twarz¹ Kalendarza Fujifilm 2009 – kalendarza, którego g³ówn¹
ide¹ jest pomoc dzieciom. Ponad 3500 najpiêkniejszych dziewczyn
z ca³ej Polski zdecydowa³o siê wzi¹æ udzia³ w castingu, który, okaza³
siê byæ najwiêkszym castingiem organizowanym w kraju.

J

Jedynym warunkiem wziêcia udzia³u w zakoñczonym w po³owie
paŸdziernika castingu by³o ukoñczenie 16 lat. Laboratoria Fujifilm wykonywa³y nieodp³atnie zdjêcia kandydatek i przesy³a³y je do siedziby Fujifilm, a Multikina w najwiêkszych polskich miastach organizowa³y castingi. Zg³oszenia przyjmowane by³y równie¿ mailowo, listownie, przez
kupony umieszczone w magazynie Joy, poprzez stronê internetow¹
www.fujifilm.pl oraz Sympatia.pl gdzie po wype³nieniu specjalnej ankiety mo¿na by³o wys³aæ swoj¹ kandydaturê. Jury z³o¿one z przedstawicieli œwiata mody, fotografii, mediów i sztuki przez klika tygodni przegl¹da³o kilkanaœcie tysiêcy zdjêæ, by wybraæ 12 dziewczyn, które zosta³y zaproszone na sesje fotograficzn¹ do Warszawy.

T
S

To ju¿ czwarta edycja ogólnopolskiego castingu na Twarz Kalendarza
Fujifilm. Tak jak w latach ubieg³ych laureatki ozdobi¹ ekskluzywny,
charytatywny Kalendarz FUJIFILM.

Kalendarz Fujifilm 2009

GM fuji.qxd

Sesja do Kalendarza odby³a siê w dniach 19 – 20 paŸdziernika
w Warszawie. Zdjêcia zosta³y wykonane przez Krzysztofa Opaliñskiego oraz jego zespó³ Photogram. W tym roku po raz pierwszy na kartach Kalendarza laureatki nie pojawi¹ siê same. Projekt wspomogli
najwiêksi przystojniacy polskiego show biznesu, którzy tak¿e pojawili
siê na kartach Kalendarza Fujifilm. To dziêki ich udziale uda³o siê odtworzyæ tegoroczny temat Kalendarza – Zauroczenia.

C

Charytatywny Kalendarz Fujifilm ju¿ na sta³e wpisa³ siê w terminarz
przedsiêwziêæ Fujifilm Polska. Jest on zawsze wydawany w limitowanej serii, licz¹cej 1000 sztuk. Trzynaœcie Kalendarzy z najni¿szymi numerami zosta³y przeznaczone na aukcjê, a pieni¹dze z licytacji wspomog³y jedn¹ z fundacji charytatywnych. W ubieg³ym roku podczas licytacji uda³o siê zebraæ prawie 25000 z³. Na trzynastym, gwiazdorskim
numerze Kalendarza podpisy z³o¿y³y gwiazdy polskiego show biznesu
wspieraj¹c w ten sposób ca³¹ akcjê.
Karolina Kurowska
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wystawy

Krzysztof Zieliñski

Millennium School
Nowa seria Krzysztofa Zieliñskiego Millennium
S c h o o l s k ³ a d a s i ê z 4 4 f o t o g r a f i i w y k o n a n y c h w szko le podstawowej nr 3 w W¹brzeŸnie, rodzinnym mie œcie artysty, któremu poœwiêci³ ju¿ wczeœniejsze pro jekty fotograficzne. Millenium School to rodzaj nostal gicznej podró¿y po krainie w³asnego dzieciñstwa, wê drówki w g ³ ¹ b p a m i ê c i – j e d n a k a r t y s t a z a s t a j e z a p a miêtan¹ scenografiê nieco odmienion¹, jak po radykal nym i n i e u d o l n y m l i f t i n g u . O w o c e m k o n f r o n t a c j i
wspomnieñ z t e r a Ÿ n i e j s z o œ c i ¹ j e s t s e r i a n i e z w y k l e
b a r w n y c h f o t o g r a f i i , n i e c o o d r e a l n i o n y c h i emanuj¹ cych swoist¹ czu³oœci¹. „Moja Pani od nauczania po cz¹tkowego rozp³aka³a siê na widok tych zdjêæ”- napi s a ³ Z i e l i ñ s k i w sms-ie z W¹brzeŸna.

foto 60

Sentymentalna retrospekcja to tylko jeden z w¹tków interpretacji cyklu. Tytu³ wystawy nawi¹zuje bezpoœrednio do historycznego t³a, w jakim przysz³o artyœcie dorastaæ – tzw. „Szko³y Tysi¹clecia” zosta³y wybudowane w ramach propagandowego planu W³adys³awa Gomu³ki w latach 60-tych, jako dar partii dla narodu polskiego z okazji obchodów tysi¹clecia pañstwowoœci polskiej i jako reakcja na koœcielne obchody rocznicy chrztu Polski. Niektóre z powsta³ych budynków, oprócz przestronnych sal gimnastycznych,
zosta³y równie¿ wyposa¿one w schrony. Sam artysta
naukê rozpocz¹³ w 1981 roku, tu¿ przed wybuchem
stanu wojennego; skoñczy³ j¹ w 1989, ju¿ po obradach „okr¹g³ego sto³u”. W Millenium School œwiat
dzieciñstwa autora, nale¿¹cy definitywnie do historii,
przenika siê w obiektywie aparatu z podrasowan¹ teraŸniejszoœci¹ polskiej prowincji.
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W ramach ekspozycji Millennium School stworzone zostanie s³uchowisko dla dzieci, które staæ siê ma
rodzajem przewodnika po wystawie. Ka¿da z pokazanych prac zyska komentuj¹c¹ j¹ opowieœæ, czasem
zaskakuj¹c¹, czasem nierealn¹. Bêdzie to rodzaj bajkowej, luŸnej fabu³y, która koncentrowaæ siê bêdzie
wokó³ tematyki szko³y, fotografii, a tak¿e samej sztuki. Opowieœæ przeczyta aktorka Teatru Polskiego
w Bydgoszczy Dominika Biernat, natomiast monta¿em zajmie siê Grzegorz Wierzchowski, laureat organizowanego przez Nadba³tyckie Centrum Kultury
i The One Minutes Foundation konkursu Jednominutówki 2008.
Kuratorka: Joanna Zieliñska

Krzysztof Zieliñski urodzi³ siê w 1974 roku w W¹brzeŸnie
w pó³nocnej Polsce, sk¹d wyjecha³ w wieku 18 lat i nigdy na
sta³e nie wróci³. Miasto rodzinne, temat powrotu do niego
i konfrontacji z przesz³oœci¹ i to¿samoœci¹, sta³y siê jednym
z dominuj¹cych tematów w dotychczasowej twórczoœci artysty. Okres nieobecnoœci w W¹brzeŸnie przypada na lata 90,
czas radykalnych przeobra¿eñ spo³ecznych i ekonomicznych.
W latach 2000-2003 powsta³a seria Hometown. Dwa kolejne
projekty Random Pleasures (2002-2005) i Seens (2006-2007)
skupia³y siê bardziej na wewnêtrznym doœwiadczeniu artysty –
aspekt dokumentacyjny straci³ tutaj na znaczeniu na rzecz osobistych prze¿yæ twórcy. Millennium School (2007) ³¹czy obie
postawy: obiektywizuj¹cy dokumentalizm Hometown z emocjonaln¹ intensywnoœci¹ Random Pleasures. Zieliñski jest absolwentem presti¿owej Katedry Fotografii FAMU w Pradze.
W Polsce debiutowa³ w 2001 roku w krakowskiej Galerii Zderzak. Bra³ udzia³ w licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granic¹, m. in. w 2004 roku, kiedy to jego
prace pojawi³y siê na 26 Biennale w Sao Paulo, a w warszawskiej Zachêcie mia³a miejsce jego indywidualna wystawa.
Fotografie z cyklu Millennium School nale¿¹ do kolekcji sta³ej Centrum Sztuki Wspó³czesnej Znaki Czasu w Toruniu.
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Czasami jest tak ciê¿ko,
¿e trzeba uciec czyli wróciæ...
Fragment wywiadu Joanny Zieliñskiej
z Krzysztofem Zieliñskim
Seria Millennium School jest wyj¹tkowa. W fotografiach
pojawia siê bardzo intensywny kolor, geometryzacja, któr¹ czêsto podkreœla siê w przypadku Twoich zdjêæ, jest
wyraŸniejsza. Wszystko jest trochê przerysowane i wyrazistsze. Na fotografiach widaæ te¿ Twoje zaanga¿owanie
emocjonalne w ten projekt.
Miejsce, które fotografowa³em jest bardzo intensywne
i trochê dziwne. Z drugiej strony nak³ada siê jeszcze na to
sytuacja psychiczna i emocjonalna, fakt ¿e w³aœciwie
wszed³em we w³asn¹ pamiêæ. Zdjêcia zrobi³em w wakacje, w pustej szkole co równie¿ mia³o du¿e znaczenie. Mo¿e zabrzmi to banalnie, ale znalaz³em siê nagle w miejscach doskonale mi znanych, w których nie by³em przez
wiele lat. By³em tam zupe³nie sam, wszystko by³o pe³ne
œwiat³a, nagle wszed³em w echo wspomnieñ, s³ysz¹c
swoje kroki na pustych korytarzach. Fotografie s¹ kombinacj¹ tego, jak ta szko³a wygl¹da teraz, odzwierciedleniem
procesów historycznych, architektonicznych, estetycznych ostatnich dekad, a z drugiej strony ilustruj¹ moj¹ w³asn¹ historiê na tym tle.
(...)Chcia³abym zapytaæ Ciê o dzieciñstwo i w ogóle
o szko³ê. Czy masz jakieœ wyraŸne wspomnienia z tamtego czasu?
Mam, chyba ka¿dy ma, ale nie s¹ niczym specjalnym.
Nie by³y to prze¿ycia ani traumatyczne ani te¿ euforyczne.
Jak myœlê o dzieciñstwie, to przypominam sobie szczêœcie i zachwyt. Z drugiej strony w Millenium School pojawiaj¹ siê dwa zdjêcia, które pokazuj¹ szko³ê z zewn¹trz. S¹
one przypomnieniem, jak wtedy wygl¹da³a. Wnêtrze szko³y jest dla mnie bardziej wyobra¿onym miejscem, miejscem w mojej g³owie. To jest dziwna sytuacja, na zewn¹trz estetyka jest taka, jak z ma³ego miasteczka w Hometown a wchodz¹c do œrodka wchodzê w œwiat dzieciñstwa.
Jak w takim razie wygl¹da³a Twoja szko³a w latach
osiemdziesi¹tych?
Pamiêtam, ¿e zawsze œmierdzia³o w kiblach lizolem
a g¹bki pachnia³y mokrym py³em od kredy, jak ktoœ maza³
tablicê, to potem ca³y dzieñ czu³ ten zapach na d³oniach.
Szko³a pomalowana by³a wewn¹trz jak koszary lub szpital,
pamiêtam jej szaro-bury kolor. Zreszt¹, tak wtedy wygl¹da³a ka¿da szko³a, bo przecie¿ wiadomo, ¿e czerwona farba

foto 62

!!!!GM co to jest.qxd

2008-12-03

11:29

Page 63

s³u¿y³a do innych celów. Pamiêtam jak w W¹brzeŸnie w 1987
roku zorganizowano centralne do¿ynki z obecnoœci¹ wszystkich dygnitarzy partyjnych. To by³a ju¿ koñcówka komunizmu.
Obchody odbywa³y siê na stadionie miejskim zaraz obok szko³y. Przez ca³y tydzieñ nie chodziliœmy na lekcje, wszyscy
uczniowie z ca³ego miasta zajmowali siê sprz¹taniem – malowaniem p³otów i grabieniem trawników. Pamiêtam niezliczone iloœci wiader z gêst¹, jasnoniebiesk¹ farb¹ olejn¹. Za dwa lata mia³o wszystko siê zmieniæ...
(...)Ludzie na twoich fotografiach pojawiaj¹ trochê przypadkiem, raczej jako ludzie – zjawy a nie bohaterowie. W Millennium School umieœci³eœ tylko jedn¹ fotografiê z dzieæmi stoj¹cymi na korytarzu. Jest kompletnie odrealniona i nieostra.
Fotografie, które robiê opowiadaj¹ o mnie, teoretycznie
wiêc nie potrzebujê wiêcej bohaterów. (œmiech) Kiedy wprowadza siê w kadr postaæ ludzk¹ automatycznie staje siê ona
centralnym punktem zdjêcia i to jest naturalna reakcja. Cz³owiek przyci¹ga uwagê i dlatego bardzo czêsto eliminujê go, ¿eby daæ szansê miejscu.
Jaka jest w takim razie historia zdjêcia z dzieæmi z Millenium
School?
Zdjêcie zosta³o do³o¿one do serii. Jak pracowa³em nad
wstêpn¹ selekcj¹, to zda³em sobie sprawê, ¿e szko³a wygl¹da
zbyt nierealnie, czasami mia³em wra¿enie, ¿e to jakaœ scenografia. Wtedy pomyœla³em, ¿e dobrze by by³o wprowadziæ chocia¿ jeden element, który poka¿e, ¿e to jest faktycznie szko³a,
realne miejsce. Pojecha³em wiêc tam na kilka dni przed Bo¿ym
Narodzeniem i sfotografowa³em dzieci na przerwie szkolnej.
Wybra³em fotografiê z dziewczynk¹, ale i tak wiadomo, ¿e to
jestem ja... albo widz ogl¹daj¹cy zdjêcie. Ka¿dy z nas zna³ tak¹
dziewczynkê lub ni¹ by³ w pierwszej czy drugiej klasie...
(...)
Warszawa, wrzesieñ 2008

Centrum Sztuki Wspó³czesnej „Znaki Czasu”, Toruñ,
wystawa czynna do 31 stycznia 2009 roku.
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AGNIESZKA KRUPIEÑCZYK

Niezmywalne
znaki
Transparencje – kadry-obiekty Agnieszki
Krupieñczyk. Dynamiczne narracje wykraczaj¹ce poza wyobra¿enie fotografii. Tutaj
wszystko jest wielokrotnoœci¹ codziennoœci – to ona przyczynia siê do tego, ¿e
wstajemy, ubieramy siê, wywo³uje poczucie bezcelowoœci i motywuje d¹¿enie do
celu.
N i e z m y w a l n e s¹ znaki, które ta codziennoœæ na nas pozostawia. Krupieñczyk obserwuje jak przetaczamy siê przez
schematy – dom, rodzina, praca. Przez pryzmat codziennych rytua³ów artystka pokazuje zbiorowoœæ, któr¹ tworzymy. Codziennoœæ jest cenniejsza od uroczystoœci, podczas których cz³owiek
zazwyczaj musi nosiæ „maskê”.
Piêæ projektów – „Niezmywalne znaki”, „Siatkarki/siatkarze”,
„Czym mogê s³uzyæ”, „Miasto 15 min.” i „Czy to ty, wci¹¿ ty?”
sk³ada siê na retrospektywê m³odej artystki, która ironiczn¹ bezkompromisowoœci¹ komentuje zastan¹ rzeczywistoœæ.

Agnieszka Krupieñczyk w latach 19992004 studia w Akademii
Sztuk Piêknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, specjalnoœæ â ” fotografia. W 2003 roku
stypendium w Universitatea de Arte si Designe
w Cluj-Napoca w Rumunii. W 2004 roku dyplom z zakresu fotografii intermedialnej, promotor – profesor Stefan
Wojnecki, oraz z zakresu fotografii reklamowej, promotor – profesor Andrzej Florkowski.

Galeria ZOYA, Warszawa, ul. Kopernika 32 m. 8, wystawa czynna od 20 listopada do 6 grudnia 2008 roku.
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Krzysztof Giera³towski

Moje zdjêcia....
3 stycznia 2009 od godziny 18 na wystawie odbêdzie siê
aukcja zdjêæ barwnych stanowi¹cych kopie wystawionych
zdjêæ. Sprzedawane bêd¹ numerowane odbitki w edycji
1 do 10, formatu 50 x 60 cm. Dochód z aukcji przeznaczony bêdzie na sp³atê zad³u¿enia wobec m. st. Warszawy,
wynikaj¹cego z ratalnego zakupu Pracowni przy ul. Dzielnej 1. Cena wywo³awcza równa cenie wywo³awczej ustalonej 4 lata temu przez komornika wyniesie 2000 z³ i bêdzie
przesz³o dwa razy ni¿sza od aktualnej, wynosz¹cej 4000 z³,
któr¹ normalnie p³ac¹ muzea i kolekcjonerzy [...]
PrzyjdŸcie i kupcie zdjêcia, mo¿e zostan¹ wœród Was,
a mo¿e trafi¹ kiedyœ do Galerii polaków. Najchêtniej bym
te zdjêcia rozda³, ale jest komornik i Miasto, które chce zlikwidowaæ moja dzia³alnoœæ [...]
Krzysztof Giera³towski

Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie, sala im. Stefana Kisielewskiego, wystawa czynna od 8 grudnia 2008 roku do
3 stycznia 2009 roku.
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MAZURY
Waldemara Bzury
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Urodzi³ siê w 1956 roku w Mr¹gowie, a od 1958 roku mieszka w Krutyni. Pracuje w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni, w którym
pe³ni funkcjê specjalisty, zajmuj¹c siê miêdzy innymi dokumentacj¹ fotograficzno-przyrodnicz¹. Fotografowanie traktuje te¿ jako hobby. Nale¿y do
Zwi¹zku Polskich Fotografów Przyrody Okrêgu Warmiñsko-Mazurskiego.
Zdjêcia publikowa³ w licznych czasopismach, tak¿e w wielu przewodnikach oraz albumach zbiorowych. Swoje prace wystawia³ na kilkudziesiêciu wystawach, by³y te¿ one nagradzane w wielu konkursach w kraju i za
granic¹. W 2008 r. otrzyma³ nagrodê Przyjazny Œrodowisku Warmii i Mazur – Marsza³ka Województwa Warmiñsko Mazurskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
w dowód uznania za tworzenie niezwyk³ych fotografii, prezentuj¹cych
piêkno i bogactwo œrodowiska naturalnego oraz promocjê Regionu Warmii i Mazur w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
Podsumowaniem osi¹gniêæ Waldemara Bzury by³o wydanie czterech
albumów: „Mazury. Cztery pory roku” w 2004 roku, „Mazury. Skarby
przyrody i architektury” w 2007 roku i „Dolina Rospudy” w 2007 roku
wydane przez wydawnictwo Bia³y Kruk z Krakowa oraz „Mazurski Park
Krajobrazowy” w 2008 roku wydany przez wydawnictwo NATURBLICK
z Niemiec.
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Tomek Sikora, Renata Plaga

Patronat foto

KOBIETA
Projekt „Kobieta” to wspólne przedsiêwziêcie Tomka Sikory i Renaty Plagi.
W Galerii Artinfo.pl w Fabryce Trzciny odbêdzie siê wernisa¿ fotografii w po³¹czeniu z poezj¹ i animacj¹ fotograficzn¹.
Wystawa opowiada o portrecie intymnym kobiety. Uwra¿liwia na wewnêtrzne piêkno, ukryte w ka¿dej kobiecie. Inspiracj¹ dla fotografii i animacji
fotograficznej jest minimalistyczna poezja.
P³eæ jest nasz¹ pierwsz¹ to¿samoœci¹, po niej zdobywamy kolejne te spo³eczne i funkcjonalne. Œwiadomoœæ i g³êbokie zrozumienie tego jest nasz¹ si³¹. Czerpiemy z archetypicznych wzorców kobiecoœci i mêskoœci, kierujemy
siê nimi kiedy racjonalne mechanizmy zawodz¹.
Zbli¿enie – proces twórczy jest doœwiadczeniem intymnym. Artysta dotyka
zjawisk bardzo g³êboko i nic go nie chroni. W „Kobiecie” uchwycony jest
w intymnej chwili tworzenia w bezpoœredniej interakcji z cz³owiekiem.
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Na wystawie bêdzie mo¿na obejrzeæ 26 fotografii Tomka Sikory, 26 ods³on
kobiecej natury. Ka¿de zdjêcie to osobna opowieœæ, inna historia. Kobiety
uchwycone w rozmarzeniu lub zamyœleniu. Potargane w³osy, papieros w dr¿¹cej d³oni. Bez patosu, bez maski makija¿u, bezbronne, naturalne. W fotografii
Tomka mo¿na zauwa¿yæ kruchoœæ p³ci piêknej, ale gdzieœ na dnie oczu widaæ
si³ê natury, która mo¿e wszystko. P³eæ, która uznawana jest za s³ab¹, wcale tak¹ nie jest. Delikatnoœæ jest pozorna, poniewa¿ kobieta to si³a, ma w sobie
wiele przewrotnoœci, kontrastów. Sikora pokazuje nam kobietê mocn¹ i s³ab¹
zarazem, operuje ciep³¹ barw¹, obrazy s¹ jakby pokryte mg³¹, która powoduje, ¿e zdjêcia maj¹ romantyczny wydŸwiêk. Symultanicznie dzia³a poezja Renaty Plagi, która mog³aby istnieæ jako ca³oœæ, osobne przedsiêwziêcie, ale równie dobrze dzia³a z fotografi¹ Tomka Sikory. Krótkie wiersze, zapisywane myœli, stany ducha kobiet czy jednej konkretnej kobiety? Tego nie wiadomo do
koñca. Poezja Plagi nosi cechy haiku, poniewa¿ w kilku s³owach zawarta jest
g³êboka treœæ, przekaz zamkniêty w zdaniu. Renata Plaga zaprezentuje swoj¹
minimalistyczn¹ poezjê na zasadzie performance’u, artystka wejdzie w interakcje z publicznoœci¹. Ca³oœæ domyka film, zbudowany jako animacja fotograficzna. Klamr¹ spajaj¹c¹ jest muzyka Cezarego Skubiszewskiego. Wystawie
towarzyszy album fotografii i kalendarz.
Lilianna Lewandowska
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Tomek Sikora, rocznik 1948. Pracowa³ jako fotoreporter; bra³ udzia³ w wystawie m³odych
w Centrum Pompidou. W 1983 wyemigrowa³ do Australii, gdzie prowadzi³ zajêcia w Victorian College of the Arts, tam pracuja³ dla najwiêkszych agencji fotograficznych. Zrealizowa³ 4 œwiatowe
kampanie reklamowe: singapurskich linii lotniczych, hoteli Intercontiental, Sony, Levisa. W 1990
zdoby³ z³oto w miêdzynarodowym konkursie AWARD International Art Directors Awards w Sydney. W Europie by³ nagradzany na festiwalach: Golden Drum, Kreaturze, Epice, Cracfilmie.
W 1996 wystawia³ w Jackman Gallery in Melbourne, w Australii i Europie. W 1999 opracowa³
projekt Transaprency of Things – wystawa w Centrum Sztuki Wspó³czesnej. Od 2002 prowadzi
zajêcia w wielu szko³ach fotografii w Warszawie.
Renata Plaga, rocznik 1973, absolwentka Socjologii UW i PDSD UW. Specjalizuje siê w komunikacji reklamowej. Pracowa³a dla MillwardBrown SMG-KRC, Ogilvy, Draft AdFabtrika FCB, „Profilii”, „Capitolu”, „Zwierciad³a”, „Twojego Stylu”, Prószyñskiego. Dla VFP Communication pisa³a o trendach w kreacji reklamowej, teksty mo¿na przeczytaæ m.in. w albumie „Kreatywne Rozwi¹zania 2006/2007”. W 2007 zadebiutowa³a filmem dokumentalnym „Realna Utopia”.

Galeria Artinfo.pl w Fabryce Trzciny, Warszawa, ul. Otwocka 14,
wystawa czynna do 12 grudnia.
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I Miêdzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Patronat foto

Album dla Gdañska
By³ to pierwszy konkurs z planowanej serii dorocznych konkursów fotograficznych organizowanych w Gdañsku przed Euro 2012. Ich celem jest zgromadzenie fotografii bêd¹cych wspó³czesnym spojrzeniem artysty na Gdañsk
w najszerszym tego s³owa znaczeniu. Organizatorem jest Muzeum Narodowe
w Gdañsku – Gdañska Galeria Fotografii przy wspó³pracy Urzêdu Miasta
Gdañska oraz Centrum Sztuki Wspó³czesnej „£aŸnia” w Gdañsku, a konkurs
odbywa siê pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Marsza³ka Województwa Pomorskiego Jana Koz³owskiego, oraz Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza.
W informatorze konkursu napisano: Potraktujmy substancjê miejsk¹ – ludzi,
domy, ulice, zjawiska spo³eczne – jako paletê dla w³asnych odkryæ artystycznych. Spójrzmy w oczy domom i ich mieszkañcom. Zajrzyjmy do szkó³, klubów, parków, warsztatów pracy, koœcio³ów, na ulice i stadiony. Motywy znane poka¿my inaczej, odkryjmy mniej znane. Poka¿my ludzi i miejsca pachn¹ce m³odoœci¹ lub obarczone histori¹. Zachêcano autorów do odst¹pienia od
Fot. Rafa³ Œwi¹tek

foto 78

GM konkursy.qxd

2008-12-03

12:29

Page 79

Jak zwykle siedzia³ i uk³ada³ pasjansa.Mówi³em: – Dziadku ty gadasz tylko o ¿arciu. Odpowiada³: – A co mam robiæ, jebaæ ju¿ nie
bêdê.
Od paru lat robiê dziadkowi zdjêcia (babci
te¿ czasem).To stary marynarz, który zwiedzi³
ca³y œwiat. Poprzywozi³ te¿ du¿o ciekawostek i gad¿etów z podró¿y – jakieœ g³owy
arabskie, stare zdjêcia, wielki statek itd. Zauwa¿y³em, ¿e lubi sobie poustawiaæ te rzeczy obok siebie – tworzy siê wtedy ma³y o³tarzyk (czasem i ja coœ dostawiê) z pal¹cymi
siê œwieczkami (fotografuj¹c próbujê to zachowaæ). Czêsto opowiada mi ró¿ne ciekawostki z rejsów, widzia³em jak ubiera³ brazylijsk¹ koszulkê, jak by³ mecz Brazylii (a jak
gra³a Polska to Olisadebe). – Piêkny kraj Brazylia, gor¹co, ludzie mili... du¿o ci tam nie
trzeba, krótkie gacie na dupie i ju¿. Pytam go:
– Gdzie podoba³o ci siê najbardziej?
– Wszêdzie jest dobrze, ale najlepsze i naj³adniejsze dziwki by³y w Brazylii i w Indiach.
Czasem je¿dzi³y za nami od portu do portu.
Chiny mi siê tez podoba³y, Shanghai i Chiñski
Mur. A w Casablance widzia³em babê, która
robi³a to z os³em. Zaprowadzili nas do jakiegoœ pokoju, p³aciliœmy 5 dolarów. A tam jakiœ
Arab pilnowa³ os³a. Jak os³owi stan¹³ to wsadza³ takiej grubej babie. Ale tak do koñca to
nie wychodzi³o...
Mówi czêsto, ¿e powinien zostaæ w Brazylii,
babcia siê wtedy drze z kuchni: – To trzeba
by³o zostaæ!
Wtedy dziadek siê trochê peszy, i mówi ciszej: – Babcia ma prawie sto lat.
W Anglii w pubie kiedyœ siê pobi³. Polska
wtedy wygra³a z Angli¹ w pi³kê. – Ale ci Anglicy siê zdenerwowali, a my siê cieszyliœmy.
Widzê, ¿e dziadek jest tolerancyjny... gdy by³y dyskusje o gejach mówi³:– Co oni siê ich
czepiaj¹ niech sobie ¿yj¹ jak chc¹.
Babcia czêsto gubi swoje zêby. Szukamy ich
razem z dziadkiem. Gubi je w dziwnych miejscach.
Dziadków odwiedzaj¹ czêsto znajomi. Prawie codziennie ktoœ do nich przychodzi. Wypijaj¹ sobie æwiartkê i dyskutuj¹. Dziadek czasem sprzeda im spirytus (dostaje taniej).
Ostatnio lubi gotowaæ, ma jak¹œ star¹ ksi¹¿kê kucharsk¹ i dobrze mu to wychodzi.
Latem przewa¿nie siedzimy razem na balkonie i palimy cygara. Wspominamy wtedy
Kubê (któr¹ te¿ zwiedzi³em). Za³atwiam rum,
nie zawsze Havanna tym bardziej, ¿e ju¿ nie
ma trzy letniego (by³ najlepszy), tylko jednoroczny lub siedmioletni. Pijemy wtedy polsk¹
Senioritê i wcale nie jest taka z³a.
Rafa³ Œwi¹tek
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wizualnych stereotypów w fotografowaniu miasta, stworzenia prac intryguj¹cych, prowokuj¹cych do poznania tajemnicy zawartej w obrazie.
11 listopada 2008 jury I Miêdzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Album dla Gdañska 2008” w sk³adzie: Stefan Figlarowicz (ZPAF, Muzeum Narodowe w Gdañsku), Anna Szynwelska (CSW „£aŸnia” Gdañsk), Andrzej Œwietlik (ZPAF, „£ódŸ Kaliska”), Witold Wêgrzyn (ZPAF, ASP Gdañsk) obejrza³o
i oceni³o 933 prace 138 autorów z 6 pañstw i przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:
· Nagrodê Prezydenta Miasta Gdañska w wysokoœci 5 tysiêcy z³ wraz z zaproszeniem do indywidualnej wystawy w Gdañskiej Galerii Fotografii
MNG dla Rafa³a Œwi¹tka z Sopotu za zestaw prac i tekst towarzysz¹cy,
· Nagrodê Marsza³ka Województwa Pomorskiego w wysokoœci 5 tysiêcy z³
dla Kacpra Kowalskiego z Gdyni,
· Nagrody specjalne w wysokoœci 2 tysiêcy z³ dla Jerzego Wierzbickiego
z Omanu oraz dla Tomka Zerka z Gdañska.
Fot. Kacper Kowalski.
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Wyró¿nienia honorowe otrzymali: Anit Czarniecka z Gdañska, Jan K. Kopeæ z RPA – za prace z lat 60. XX w., Adam Korzeniewski z Gronowa Elbl¹skiego, Magda Pylak z KoŸliny, Pawe³ Stelmach z Warszawy, Piotr Wittman
z Gdañska, Pawe³ Wyszomirski z Gdañska.
Uroczyste wrêczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nast¹pi
w niedzielê 7 grudnia 2008 o godz. 16.00 w Gdañskiej Galerii Fotografii
MNG ul. Grobla I róg Œw. Ducha.
Wystawie bêd¹ towarzyszyæ dwa konkursy dla zwiedzaj¹cych. Szczegó³y
na stronie Galerii http://artfoto.infinity.net.pl i Muzeum www.muzeum.narodowe.gda.pl

Fot. Jeryz Wierybicki.

Fot. Tamasy Zerka.
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Boles³awa Omieciñskiego
f o t o g r a f i e
¿yciu Boles³awa Omieciñskiego malarstwo i fotografia by³y równie wa¿nymi pasjami. Najwa¿niejsz¹ dat¹ w fotograficznej czêœci jego ¿yciorysu jest rok 1935, kiedy
dziesiêcioletni Omieciñski dosta³ aparat skrzynkowy typu „box” w prezencie od ciotki
Czes³awy Kobus, która sama nie maj¹c rodziny, przela³a na niego wszystkie uczucia. Prezent by³ wyj¹tkowo dobrze dobrany, a uczucia ciotki trafnie ulokowane, skoro Omieciñski ju¿ nigdy nie przesta³ robiæ zdjêæ. Mo¿na by pomyœleæ, ¿e fotografowanie by³o dla
niego odwzajemnianiem tych uczuæ przez ca³e ¿ycie. WiêŸ by³a bardzo silna i Omieciñski prze¿y³ g³êboko œmieræ ciotki w czasie drugiej wojny œwiatowej. Ukrywa³a ¿ydowskie
dziecko – gdy Niemcy to odkryli, rozstrzelali oboje.

W

mieciñski nie zdoby³ formalnego wykszta³cenia fotograficznego, ale ogl¹da³ du¿o albumów i czyta³ sporo literatury, aby zdobyæ podstawy techniczne. Typowo dla fotografów po³owy dwudziestego wieku du¿o czasu poœwiêca³ pracy w ciemni, któr¹ bardzo lubi³. Po wojnie, gdy brakowa³o wszystkiego, próbowa³ nawet sam komponowaæ odczynniki chemiczne z zakupionych sk³adników. Trzeba pamiêtaæ, ¿e tak jak teraz obróbkê komputerow¹ uwa¿a siê za niezbêdny element fotografii cyfrowej, wtedy negatyw by³ zazwyczaj

O
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Boles³awa Omieciñskiego
mo¿na ogl¹daæ w Galerii DAP
przy ul. Mazowieckiej 11a
w Warszawie w dniach od 30
grudnia 2008 do 18 stycznia
2009 roku.
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dopiero punktem wyjœcia do dalszej pracy nad odbitk¹. G³ówne inspiracje fotograficzne to
Jan Bu³hak oraz Ansel Adams. Widaæ je w starannoœci indywidualnej obróbki odbitek, z których ka¿da staje siê syntetyczn¹ wizj¹ artystyczn¹ bli¿sz¹ malarstwu i grafice ni¿ mechanicznej fotograficznej rejestracji migawkowej.
djêcia ukazuj¹ zazwyczaj wiêcej ni¿ same przedmioty, które przedstawiaj¹. Tak jak w lustrze umieszczonym na „Portercie Ma³¿onków Arnolfini” widzimy samego Jan Van Eycka, w fotografiach mo¿na znaleŸæ odbicie ich autora. W zdjêciach Boles³awa Omieciñskiego
mo¿na rozpoznaæ jego ³agodnoœæ, która nie jest konformizmem, lecz zgod¹ na porz¹dek
œwiata. Nie próbowa³ zmieniaæ œwiata i przysta³ na rolê uwa¿nego obserwatora, kogoœ, kto
opisuje œwiat znajduj¹c w nim odzwierciedlenie w³asnego wewnêtrznego skupienia. Fotografuj¹cy nigdy nie narzuca siê przedstawianemu œwiatu, porz¹dkuje go poprzez kompozycjê, odnajduje jego urodê. To niezwyk³e, ¿e w zdjêciach reporterskich, czyli tam, gdzie autor
nie kreuje rzeczywistoœci, oko Omieciñskiego zawsze nieomylnie odnajdowa³o porz¹dek.
Na ka¿dym zdjêciu jest jakiœ element – na przyk³ad stoj¹ca ty³em lub przechodz¹ca przez
kadr osoba – który wydaje siê absolutnie niezbêdny, a przecie¿ znalaz³ siê tam bez ingerencji autora, który potrafi³ go odszukaæ i uchwyciæ dok³adnie w tej chwili, która by³a najdoskonalsza. Fotografia Boles³awa Omieciñskiego jest taka, jak jego malarstwo: precyzyjna, skupiona na szczegó³ach, o dopracowanej kompozycji. Nawet wybór najchêtniej u¿ywanego
sprzêtu odpowiada tym cechom. Omieciñski u¿ywa³ aparatów ró¿nych marek, ale ostatecznie wybra³ Asahi Pentax, producenta lustrzanek o wyrafinowanych, a jednoczeœnie klarownych rozwi¹zaniach konstrukcyjnych.

Z

Jaros³aw Brzeziñski
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OGÓLNOEUROPEJSKA ANKIETA TIPA 2009
27 czasopism czasopism fotograficznych z 11 krajów Europy ankietuje swoich Czytelników
Drogi Czytelniku!
Chcemy dowiedzieæ siê wiêcej o Tobie - Twoich fotograficznych upodobaniach, sk¹d czerpiesz wiedzê o fotografii, jak korzystasz
z naszego miesiêcznika i co o nim s¹dzisz.
B¹dŸ naszym respondentem - Twój cenny czas poœwiêcony na wype³nienie ankiety mo¿e zostaæ zrekompensowany wygraniem
atrakcyjnych nagród: Canon EOS 450D, Nikon D300, Nikon D3 i Sony Alpha 200.

1. Zdjêcia wykonujê:
prywatnie
pó³profesjonalnie
jako profesjonalny u¿ytkownik
(na przyk³ad projekty graficzne, produkcja mediów)
jako profesjonalny fotograf

5. Regularnie czerpiê informacje na temat wyrobów
fotograficznych (dopuszczalnych jest kilka odpowiedzi):
1. z czasopism fotograficznych
2. z czasopism komputerowych
3. z magazynów multimedialnych
(fotografia cyfrowa/wideo/audio)
4. od specjalistycznego sprzedawcy
5. z targów
6. z ulotek reklamowych
7. z Internetu
Najwiêkszym zaufaniem darzê Ÿród³o nr ___ .

2. Co robiê z moimi fotografiami?
Wykonujê ok. _____ zdjêæ miesiêcznie,
z tego:
 zapisujê trwale na noœnikach pamiêci ok. ___ %
 samodzielnie drukujê ok. ___ %
 zamawiam w laboratorium
fotograficznym/internetowym ok. ___ %

6. „FOTO” ukazuje siê 12 razy w roku.
Czytam ___ numerów rocznie.
Ten numer „FOTO” jest pierwszym, który czytam.

3. Do prezentacji zdjêæ stosujê:
czêsto







czasami

rzadko

nigdy

komputer/rzutnik/telewizor
serwisy spo³ecznoœciowe
w Internecie
inne miejsca w Internecie
cyfrowe ramki do zdjêæ
drukowane albumy
fotograficzne

8. Oprócz mnie niniejszy numer „FOTO”
jest czytany przez ______ osób.

4. Jak bardzo atrakcyjne s¹ dla mnie techniki
prezentacji zdjêæ.
bardzo atrakcyjny









7. W jaki sposób zaopatrujê siê w „FOTO”?
jestem prenumeratorem
kupujê czasopismo w kiosku/sklepie
ten egzemplarz otrzyma³em jako bezp³atn¹ próbkê
otrzymujê od kogoœ, kto ju¿ go wczeœniej przeczyta³
w inny sposób ____________________________________

pokazy zdjêæ z projektora
zdjêcia w serwisach
spo³ecznoœciowych w Internecie
cyfrowe ramki do zdjêæ
drukowane albumy ze zdjêciami
trwa³e kopie zdjêæ
na papierze
wielkoformatowe odbitki fotograficzne
z laboratorium specjalistycznego

nieatrakcyjny

9. Z ka¿dego numeru „FOTO” zwykle czytam
wszystko/prawie wszystko
oko³o trzech czwartych
oko³o po³owy
oko³o jednej czwartej
tylko kilka stron
10. W sumie czytam numer „FOTO” oko³o ______ minut.
11. Siêgam po numer „FOTO” oko³o ___ razy,
aby go przekartkowaæ lub przeczytaæ.
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17. Stronê internetow¹ „FOTO” odwiedzam:

12. „FOTO” oceniam nastêpuj¹co:
ca³kowicie
siê zgadzam















nie zgadzam siê

jest wa¿nym czasopismem
fotograficznym
jest inspiruj¹cym czasopismem
fotograficznym
ma wysoki poziom praktyczny
jest bardzo godny zaufania
i kompetentny
daje wartoœciowe wskazówki
dotycz¹ce kupowania sprzêtu
fotograficznego
daje cenne wskazówki
dotycz¹ce kupowania akcesoriów
sprawia, ¿e rynek jest bardziej
przejrzysty
gdyby „FOTO” przesta³o byæ
wydawane brakowa³oby mi go

13. W ci¹gu najbli¿szych 24 miesiêcy zamierzam kupiæ:
kompakt cyfrowy
drukarkê fotograficzn¹
kompakt ultrazoom
A3 lub wiêksza
lustrzankê cyfrow¹
system zarz¹dzania kolorem
skaner
oprogramowanie graficzne
obiektywy wymienne
studio oœwietleniowe
statyw
do lustrzanki
projektor
ilustrowana ksi¹¿ka
fotograficzna

zgadzam siê







nie zgadzam siê

czêsto uczestniczê w konkursach
fotograficznych
moje fotograficzne wyposa¿enie
jest zgodne ze wspó³czesn¹
technologi¹
poœwiêcam tyle samo czasu
akcesoriom fotograficznym
co aparatom fotograficznym
regularnie doradzam innym
zakup sprzêtu fotograficznego

16. Reklamy w „FOTO”
zgadzam siê



maj¹ dla mnie wartoœæ
informacyjn¹
maj¹ wp³yw na mój wybór
w czasie zakupu

nie zgadzam siê

co 2-3
miesiêce

rzadziej

nigdy

aby byæ na bie¿¹co w sprawach dotycz¹cych fotografii



aby przeczytaæ og³oszenia drobne



aby przeczytaæ wyniki testów



aby znaleŸæ informacje o terminach (imprez, targów,
konkursów)



w celu wymiany pogl¹dów na forum



aby dokonaæ zakupów w sklepie



w celu skorzystania z innych serwisów
(s³ownik, archiwum, galerie itp.)

18. Zawartoœæ strony internetowej „FOTO”
oceniam nastêpuj¹co:
zgadzam siê






nie zgadzam siê

czasopismo stworzy³o
udana stronê
zawiera dodatkowe,
przydatne informacje
poruszanie siê po niej
nie stwarza trudnoœci
strona internetowa spe³nia
moje oczekiwania

19. Dane osobowe
mê¿czyzn¹
jestem
mam ___ lat

15. Czytam reklamy i dodatki pojawiaj¹ce siê w „FOTO”
zawsze
czêsto
rzadko
nigdy



raz na
miesi¹c





14. Okreœla mnie nastêpuj¹ce stwierdzenie:


kilka razy
w miesi¹cu

kobiet¹

£¹czne miesiêczne dochody netto wszystkich cz³onków
gospodarstwa domowego wynosz¹:
mniej ni¿ 1000 EUR
3000 do 3499 EUR
1000 do 1499 EUR
3500 do 3999 EUR
1500 do 1999 EUR
4000 do 4499 EUR
2000 do 2499 EUR
wiêcej
2500 do 2999 EUR

Dziêkujemy za wype³nienie ankiety.
Wype³nione ankiety nale¿y przes³aæ listownie na adres
Redakcja foto
ul. Powstañców Œl¹skich 30
01-381 Warszawa
lub faksem pod numer (022) 664 05 44
do 30 stycznia 2009 roku.

Jeœli chcesz wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród wype³nij poni¿szy kupon.
Zapewniamy, ¿e kupon z danymi osobowymi bêdzie oddzielony od ankiety przed analiz¹ jej wyników.
Twoje odpowiedzi pozostan¹ wiêc anonimowe.
Imiê i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica, numer domu, numer mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kod pocztowy, miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Patronat foto

Pierwsza edycja konkursu fotograficznego BBI Zeneris

UCHWYÆ ENERGIÊ
pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki,
dotycz¹cego odnawialnych Ÿróde³ energii

9 paŸdziernika 2008 roku rozpoczê³a siê pierwsza edycja konkursu „Uchwyæ Energiê” BBI Zeneris, który potrwa do 20 listopada 2008 roku. Konkurs mia³ na celu
zwiêkszenie œwiadomoœci zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska naturalnego i ochron¹ klimatu, jak równie¿ promocjê
zielonej energii poprzez prezentacje rozwi¹zañ odnawialnych Ÿróde³ energii w nowatorski sposób, ukazuj¹cy
potencja³ i piêkno energii tkwi¹cej w naturze. Konkurs
skierowany jest zarówno do profesjonalnych fotografów, jaki i amatorów, a tematem s¹ odnawialne Ÿród³a
energii, przedstawiane równie¿ w sposób symboliczny.
Spoœród nades³anych prac fotograficznych niezale¿ne
jury w sk³adzie Mark Edwards, Maciej Biernacki oraz dr
Witold Lenart przyzna 12 wyró¿nieñ oraz Nagrodê
G³ówn¹ konkursu – aparat fotograficzny o wartoœci
4000 z³.
Spotkanie z Markiem Edwards’em na pokazie „Hard
Rain Project” oraz uroczyste wrêczenie nagród w konkursie „Uchwyæ Energiê” BBI Zeneris odby³o siê
3 grudnia w Poznaniu. Wyró¿nione zdjêcia zostan¹ pokazane tak¿e na wystawie organizowanej przez BBI Zeneris w marcu 2009 roku na terenie dawnej fabryki
„Koneser” w Warszawie
Wystawa Marka Edwards’a „Hard Rain Project” po
raz pierwszy w Polsce. Pierwsza ods³ona wystawy organizowanej przez BBI Zeneris odby³a siê w paŸdzierniku w Poznaniu.
Pokaz slajdów „Hard Rain Project” to subiektywny
zapis podró¿y skupiaj¹cej siê na œrodowisku, w któr¹
Mark Edwards wyruszy³ w 1969 roku, zawieraj¹cy ponad 200 wspania³ych zdjêæ z ca³ego œwiata. Prezentacjê rozpoczyna piosenka Boba Dylana „A Hard Rain’s
A-Gonna Fall” napisan¹. Utwór ten stanowi t³o dla po-

foto 89

kazu zdjêæ, tworz¹c poruszaj¹ce i niezapomniane wprowadzenie do ilustrowanej prezentacji, która zg³êbia
kondycjê œwiata oraz ludzi, a tak¿e wzbudza pal¹c¹ potrzebê ukszta³towania œwiata od nowa tak, by by³ on
zgodny z natur¹. Dylan i Edwards nadaj¹ narracji nowy
wymiar. Jest to pokaz wywieraj¹cy ogromny wp³yw na
widzów, zmuszaj¹cy ich do zag³êbienia siê w poszukiwanie osobistej i emocjonalnej reakcji na stan, w którym znajduje siê œwiat oraz ludzie.
Tegoroczna edycja konkursu zosta³a zorganizowana
przy okazji wystawy zdjêæ Marka Edwards’a „Hard Rain Project” odbywaj¹cej siê w paŸdzierniku i grudniu
w Poznaniu.
Mark Edward’s jest jednym z najczêœciej publikowanych fotografów na œwiecie. W 1990 roku Program
Ochrony Œrodowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP)
umieœci³ jego nazwisko na liœcie Odznak Honorowych
Global 500, a w 1992 roku Królewska Organizacja Geograficzna w Anglii wrêczy³a mu medal Cherry Kearton.
W 1985 roku Edwards za³o¿y³ firmê Still Pictures, agencjê fotograficzn¹, specjalizuj¹c¹ siê w tematyce ochrony œrodowiska i spraw spo³ecznych. Agencja reprezentuje ponad 1000 fotografów z ca³ego œwiata. Edwards
wyda³ dwie ksi¹¿ki i zaprojektowa³ dwie du¿e wystawy.
„Skoncentruj siê na Swoim Œwiecie” to sta³a wystawa
400 du¿ych zdjêæ na lotnisku Heathrow w Londynie.
Fotografie te, bêd¹ce sta³¹ atrakcj¹ lotniska, obejrza³o
ju¿ ponad 5 milionów pasa¿erów.
Grudniowa ods³ona wystawy „Hard Rain Project” bêdzie mia³a miejsce podczas Konferencji Klimatycznej
ONZ w dniach 1-12 grudnia 2008 roku. Przez ca³y czas
konferencji wystawê bêdzie mo¿na obejrzeæ na terenie
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.

www.foto-bogutti.pl
wysyłkowy sklep internetowy
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Codzienie
nowe promocje
Korzystne
zakupy ratalne
Przyjmujemy
używany sprzęt
w rozliczeniu

Łódź
ul. Obywatelska 85
tel/fax: 042 648 15 53
mobile: 504 181 949
firma@foto-bogutti.pl
www.foto-bogutti.pl
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LUSTRZANKI ANALOGOWE
Nikon
F6 ..........................................6440
Canon
EOS 1V Body ............................5980
LUSTRZANKI CYFROWE
Nikon
D300 .........................................4440
D700 .........................................6640
D3 ...........................................12640
D90 + AF 18-105 ......................3680
D80 + AF 18-135 ......................2590
Canon
EOS 1D Mark III .....................11740
EOS 1Ds Mark III ...................22740
EOS 450D + EF 18-55 .............1900
EOS 5DII + EF 24-105 IS
...........10000
EOS 50D ..................................3700
EOS 450D ................................1640

OBIEKTYWY
Nikon
AF 10.5 f2.8 G DX ED ..............2090
AF 105 f2.8 VR .........................2740
AF 20 f2.8 D .............................1640
AF 24 f2.8 D .............................1190
AF 28 f2.8 D ..............................840
AF 18-105 f3.5-5.6 VR ................850
AF 35 f2 D ................................1140
AF 50 f1.4 D...............................1040
AF 50 f1.8 D ...............................450
AF 60 f2.8 Micro D ...................1340
AF 70-300 f4.5-5.6 VR .............1510
AF 80-200 f2.8 D ......................3240
AF 80-400 f4.5-5.6 VR .............4890
AF 85 1.4 D ..............................3340
AF 85 1.8 D ..............................1390
AF-S 14-24 f2.8 G ED ..............4940
AF-S 24-70 f2.8 G ED ..............4840
AF-S 17-35 f2.8 D ....................4790
AF-S 17-55 f2.8 G DX ..............4240
AF-S 18-200 f3.5-5.6 G VR ......2020
AF-S 12-24 f4 G ED .................3140
AF-S 300 f4 D ..........................4340
AF-S 70-200 f2.8 G VR ............5990
Konwerter TC 14 E II ................1290
Konwerter TC 17 E II ................1290
Konwerter TC 20 E II ................1290
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Pełna o
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Problem z wyborem? Zadzwo
Codzienna aktualiza

cja cen na stronie ww

Canon
EF 100-300 f4.5-5.6 ..................1140
EF 100-400 f4.5-5.6 L ...............4890
EF 100 f2.8 Macro USM ............1670
EF 15 f2.8 Fisheye ....................2130
EF 16-35 f2.8 II L USM ..............4440
EF 180 f3.5 L USM ....................4440
EF 20 f2.8 USM .........................1580
EF 24 f2.8 ..................................1110
EF 24-105 f4 L IS USM ..............3290
EF 24-70 f2.8 L USM .................3940
EF 28 f1.8 USM .........................1480
EF 28 f2.8 ....................................680
EF 28-105 f3.5-4.5 .......................930
EF 28-135 f3.5-5.6 IS .................1390
EF 300 f4 IS USM ......................4240
EF 35 f2 .......................................860
EF 50 f1.4 USM .........................1140
EF 50 f1.8 ....................................320
EF 70-200 f2.8 L IS ....................5540
EF 70-200 f2.8 L ........................3980
EF 70-200 f4 L IS .......................3540
EF 85 f1.8 USM .........................1280
EF-S 10-22 f3.5-4.5 ...................2380
EF-S 60 f2.8 Macro ....................1440
Konwerter EF 1.4x II ..................1040
Konwerter EF 2x II .....................1040
LAMPY BŁYSKOWE
Nikon
SB-800 .......................................1140
SB-600 .........................................710
Canon
Macro Ring MR-14 EX ...............1740
Macro Ring MR-24 EX ...............2490
Speedlite 580 EX II ....................1310
Speedlite 430 EX .........................690
PONADTO
Aparaty cyfrowe
Filtry
Statywy
Torby i plecaki
Skanery i rzutniki
Lornetki
Kamery video
i wiele innych...

Wszystkie ceny zawierają 22% VAT. Artykuły zawarte w cenniku posiadają gwarancję producenta.
Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy sprawdzać aktualne ceny na naszej stronie internetowej.
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ZIMOWA
PROMOCJA
PRENUMERATY
oferta wa¿na
do 15 STYCZNIA 2008 r.
lub wyczerpania zapasów

Zamawiaj¹c roczn¹
prenumeratê miesiêcznika
foto w cenie 149 z³
otrzymasz
w prezencie
program

PHOTOS
ON TV
Program umo¿liwia stworzenie interesuj¹cych
pokazów slajdów ze zdjêæ zgromadzonych na
dysku twardym komputera, pobranych z aparatu, kamery lub ze skanera oraz nagranie pokazu na p³ytê CD lub DVD i odtworzenie na stacjonarnym DVD.
Zamówienia i informacje
tel. 0 510 087 092, e-mail: prenumerata@foto.com.pl
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Prenumerata obejmuje okres roku (12 numerów) lub pó³ roku (6 numerów). Prenumeratê mo¿na rozpocz¹æ od dowolnego numeru dokonuj¹c wp³aty z 4-tygodniowym
wyprzedzeniem na podane ni¿ej konto
bankowe. Ceny prenumeraty podane s¹
w tabeli obok. W cenê prenumeraty krajowej
wliczone s¹ koszty wysy³ki. Na blankiecie
wp³aty nale¿y wpisaæ drukowanymi literami
imiê i nazwisko oraz adres z kodem pocztowym, a tak¿e zaznaczyæ rodzaj zamawianej
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prenumeraty. Faktury VAT wystawiamy na ¿yczenie, tylko w miesi¹cu wp³aty. Zamówienie
prenumeraty jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody przez zamawiaj¹cego na
umieszczenie jego danych osobowych
w bazie danych i ich przetwarzanie do celów obs³ugi prenumeraty oraz prowadzenia
akcji promocyjnych i marketingowych, z zapewnieniem prawa zamawiaj¹cego do
wglêdu i poprawiania w³asnych danych osobowych.
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PRENUMERATA KRAJOWA

roczna (12 numerów)
149 z³
pó³roczna (6 numerów) 74,50 z³
PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Cena prenumeraty jest zwiêkszona
o koszty wysy³ki. Informacje:
Dzia³ Dystrybucji,
tel. (22) 664 04 36,
e-mail – prenumerata@foto.com.pl
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PRENUMERATA PÓ£ROCZNA 74,50 Z£
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