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WIDZENIE ZDJĘCIA
Przyjmuje się, że fotografia ukazuje tylko zewnętrzną warstwę, maskę, pozory. Fotografowie kierują jednak nasz wzrok ku 
czemuś innemu, gdyż sam zapis rzeczywistośći nigdy nie uzyska pełni kształtu. Jawi się ona i jest postrzegana jakby nieza-
leżna od okalających ją konturów. Pojawiając się przed naszym wzrokiem, fotografia intryguje, niepokoi, pobudza wyobraźnię. 
Korzystając z usług sprzętu technicznego wchłania w siebie to co widzialne, utrwala i restytuuje dla cudzych oczu możliwość 
stworzenia własnego wizerunku rzeczywistości. Opiera się to głównie na działalności światła i chemii, samo narzędzie jakim 
jest aparat jest tu tylko instrumentem – rejestruje, wchłania, służy celebracji. Oko widza podąża za okiem fotografa. Pośred-
nictwo sprzętu i zabiegów chemicznych nie oznacza automatycznie, że nasze doświadczenie wizualne może być zwyczajne. 
Fenomen fotografii pozwala na ujrzenie tego, co niewidzialne, skryte bo należące do przeszłości. Ten świat przedziera się przez 
zasłonę ikonograficzną poprzez oczywistą widzialność. To co widzimy przeradza się w siłę sprawczą fotografii. Rzeczy, osoby, 
miejsca wychodzą nam naprzeciw, są aktywne, sprawcze. Poprzez fotografię zaczynamy postrzegać.

Percepcja często zostaje uzupełniona w umyśle o imaginację, zaangażowana jest wyobraźnia, pojawia się coś czego nie 
widać. Fotografia pozwala na dwojakie medytowanie – jedno przynależne autentyczności czy teraźniejszości, drugie zoriento-
wane jest na upływ czasu, na oglądanie przeszłości. W początkach istnienia fotografii wychwalano ten wynalazek jako coś, 
co pozwalała na uwiecznienie rzeczy, na zatrzymanie w niezmienności. Fotografia wprowadza swój autonomiczny czas – czas 
ukazania się, czas widzenia czegoś w danej chwili, gdy za pomocą zabiegów chemicznych zapisuje pewien okres trwania, 
zaświadczający o obecności. Odbiorca ma szansę na swoisty rodzaj doświadczania obrazu. Oglądając zdjęcie widz podlega 
innemu systemowi oczekiwań co do przedstawienia, rozpoznania, pamięci, emocji, itp. Fotografia i rzeczywistość różnią się 
od siebie – znika relacja między konkretem a abstraktem, czasem i trwaniem. Garry Winograd napisał, że „mówi ona jed-
nocześnie o fotografowanym i o tym, jak to zostało sfotografowane. Kiedy trzymam w ręku fotografię, to nie was widzę ale 
zdjęcie” .

Marek SZYRYK

Cyt. za: Soulages Francis, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Wyd. Universitas, Kraków 2007, s. 259.1
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Sławoj DUBIEL

Urodzony w 1964 r. w Tarnowskich Górach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Państwowego Studium 
Kulturalno Oświatowego w Opolu (specjalizacja fotografia i film). Obecnie pracuje jako fotograf w Dziale Promocji i Kultury 
Politechniki Opolskiej. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zdobywając m. in. I na-
grodę XV Bienale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze w 2008 roku. Od 2000 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Fotografików Tworzy głównie czarno-białe fotografie, przestrzeni postindustrialnych (np. Cementownia Groszowice, Fotore-
alizm, Vedute di Silesia, Dwie tradycje) klasyczny dokument (Opowieści z pogranicza) oraz fotografie krajobrazu (np. Pamiątka 
z Karkonoszy. Fotografia – Nowe Media).

Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymane w 2004 r. pozwoliło mu na realizację projektu: 
Kultura ludowa Śląska Opolskiego – zwyczaje i obrzędy. W 2007 r. z ministerialnego Funduszu Promocji Twórczości otrzymał 
kolejne stypendium, w ramach którego zrealizował cykle fotograficzne dokumentujące zabudowę Paczkowa i Byczyny.

ŚWIATŁOCZUŁE KARTKI
Najpierw, gdy wśród zdjęć znalazłem tę kartkę papieru światłoczułego o formacie podwójnej pocztówki, pomyślałem, że to 
magia, bo ten papier był pusty; nie to, że zdjęcie wymazał czas lub zblakło, tak że przestały na nim istnieć nawet mgliste 
kontury sfotografowanych, zdjętych, jak się kiedyś mówiło, osób; śliska skorupa emulsji w ogóle nie była naruszona, choć już 
zżółkła, a miejscami popękana w nieregularne rowki; szły bez ładu i można by pomyśleć, że są jak ryty na dawnej dźwiękowej 
pocztówce i kryją w sobie zapisy jakichś rozmów sprzed lat, opowiadania o niezwykłych przypadkach lub tajemne zwierzenia, 
których nie sposób odczytać bez użycia adapteru z metalową igła.

                                                                                                                                   Janusz ANDERMAN, „Nowe fotografie”
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Roman HLAWACZ

Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Niegdyś  fotoreporter prasowy i wykładowca, obecnie autor, współautor 
i wydawca książek. Fotografuje krajobraz i architekturę, uprawia fotografię studyjną i lotniczą, jednakże wiodącym tematem 
jego twórczości jest człowiek. Ma w dorobku ponad 50 wystaw autorskich, udział w ponad 450 wystawach fotograficznych 
oraz konkursach filmowych w kraju i za granicą, liczne nagrody i wyróżnienia, prezentacje m.in. w Austrii, Belgii, Czechach, 
Danii, Hiszpanii, Niemczech, na Węgrzech, w Chinach i Brazylii. Owocem urlopu twórczego w Wenezueli były dwie wystawy 
indywidualne w Caracas. Fotografował  w  wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Płd. i Afryki. Opublikował kilka tysięcy zdjęć. 
Od ponad 40 lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska Opolskiego jako fotografik i wydawca popularyzujący region.

WIZERUNKI LUDZI, WIZERUNKI ŚWIATA
Portrety fotograficzne Romana Hlawacza to przenikliwe spojrzenie artysty na to, co indywidualne i odrębne w ludzkiej twa-
rzy, sylwetce. Podobnie jak w dziełach malarskich, wyraźnie tu widać związek portretowanego z otoczeniem, przemawia do 
widza magia miejsca – tło i przedstawiany człowiek zdają się wzajemnie komentować swoją obecność, określać nastrój, 
potwierdzać niepowtarzalność chwili. Przedmioty, elementy krajobrazu tworzą napięcie, niepokój – lub służą pomocą w od-
daniu uczuć błogości, rozbawienia, afirmacji urody życia. Niekiedy trudno się oprzeć wrażeniu, że mogą pełnić także funkcję 
symbolu, a nawet posiadać znaczenie ponadrzeczywiste.

Fotograficzne wizerunki, które oglądamy, mobilizują wyobraźnię do spekulacji, co się wydarzyło i co jeszcze nastąpi  
w życiu przedstawianej osoby. To portrety o wielkiej  sile emocjonalnej, utrwalają tak trudny do uchwycenia wdzięk uśmie-
chu, gestu, radość ze swobody autokreacji, wyboru „pomysłu na siebie” –  ale potrafią  także przerazić pojawiającym się 
nagle na czyjeś twarzy wyrazem agresji, złości. Co jest maską – zastanawiamy się – a co prawdą lub jedną z  wielu prawd?

Interesujących portretów fotograficznych nie brakuje na wystawach ani  w albumach, ale nieczęsto chyba spotyka-
my takie jak właśnie te – będące  równocześnie obrazem świata, bo to świat, w całym bogactwie swojej różnorodności,  
w rozpasanej fantazji nieprawdopodobnych wręcz więzi i skojarzeń, aliaży etnicznych i kulturowych, pojawia się na fotogra-
fiach opolskiego artysty. 

Irena WYCZÓŁKOWSKA 11



12 z cyklu PORTRETY, Nubia, 2008



13z cyklu PORTRETY, Amsterdam, 2007



14 z cyklu PORTRETY, Amsterdam, 2007
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16 z cyklu PORTRETY, Amsterdam, 2009



Jarek MAJCHER

Należy do ZPAF od 2006 r. Absolwent opolskiego Studium Kształcenia Animatorów Kultury (instruktor fotografii i filmu) oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Autor fotografii i tekstów do albumów fotograficznych. 

W pojmowaniu Jarka Majchera pejzaż jest krajobrazem przyrodniczym, najczęściej górskim, wybranym z miejsc najpięk-
niejszych i najdzikszych, ale również całkiem zwyczajnych. Prezentowane zdjęcia ukazują Karpaty, Sudety, Alpy w Słowenii, 
Prowansję i Cote d’Azur. 

Magiczne miejsca walki światła z cieniem, litej skały z drzewami, absolutnej czerni z bielą, zimna skalnych szczelin  
z ciepłem listowia, całkowitego achromatyzmu – z sepią. Fotografia w podczerwieni to kreowanie obrazów niedostępnych 
gołym okiem. Górski pejzaż w podczerwieni  wygląda zupełnie inaczej. Pojawiają się wizje z innej rzeczywistości, mrocznej 
i kontrastowej. Obrazy z białą „zielenią” i czarnym, prawie obcym niebem. Promieniowanie podczerwone kreuje niezwykłą 
fotografię. Wykorzystanie podczerwieni do artystycznej twórczości jest powrotem do starych technologii sprawdzonych przez 
mistrzów fotografii. Technologii, które wzbogacone o cyfrową obróbkę obrazu, pozwalają na całkowitą wolność w interpre-
tacji pejzażu.

PUBLIKACJE ALBUMOWE
Tatry – Wydawnictwo Publicat SA, Poznań – Warszawa 
Sudety – Góry Skaliste, Wydawnictwo ADAN, Opole
Tatry – Wehikuł Czasu, Wydawnictwo Adan, Opole
Tatry – Wydawnictwo Papilon,  Warszawa
 Impresje Spiskie – Wydawnictwo MS, Opole
Poezja Gór, Wydawnictwo MS, Opole 
W koronie Tatr – Wydawnictwo Videograf II, Katowice
Sudety, W krainie Ducha Gór – Wydawnictwo Videograf II, Katowice
Szlakiem Orlich Gniazd – Wydawnictwo Videograf II, Katowice
Śląsk – Wydawnictwo Videograf II, Katowice
UNESCO, Skarby Polski – Wydawnictwo Videograf II, Katowice

www.fotografia61.com 17



18 z cyklu NIEWIDZIALNY ŚWIAT, Antibes, Cote d’Azur
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21z cyklu NIEWIDZIALNY ŚWIAT, Skalny most na rzece Ardeche, Francja



22 z cyklu NIEWIDZIALNY ŚWIAT, Krajobraz opolski



Marek MARUSZAK

Urodzony w 1952 r. w Opolu. Fotografią zawodowo zajmuje się od początku lat siedemdziesiątych. Przez dwadzieścia lat 
dokumentował zabytki dla Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu. Równolegle współpracował z miesięcznikiem społeczno-
kulturalnym OPOLE. Od początku lat dziewięćdziesiątych uprawia wolny zawód fotografa, współpracując z wydawnictwami 
i agencjami fotograficznymi, z czego jest bardzo kontent.  Autor ośmiu albumów fotograficznych o tematyce śląskiej oraz 
współautor kilkunastu innych. Uczestnik ponad trzydziestu ekspozycji zbiorowych oraz autor piętnastu wystaw indywidual-
nych w kraju i za granicą. Trochę różnych nagród, ale nie za wiele. Prace w galeriach i zbiorach muzealnych w Austrii, USA, 
Niemczech i gdzieś tam jeszcze. Członek ZPAF od 1991 r.

 Z nieustającym entuzjazmem uprawia klasyczną fotografię czarno-białą, choć w codziennej pracy nie stroni od najnow-
szych technologii.

Garry WINOGRAND
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„Fotografuję, żeby się przekonać, jak to będzie wyglądało na zdjęciu”.
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Marek SZYRYK

Urodzony w 1966 r. Jest absolwentem WSP w Opolu. Obecnie mieszka i tworzy w Łodzi. Jest adiunktem w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Jest wykładowcą akademickim, był fotografem muzealnym, teatralnym, 
reklamowym. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.  Jego droga 
fotografii nosi cechy starego rzemiosła, w którym artysta nie tylko tworzył przedmioty, ale również dzięki sztuce doskonalił 
swoją osobowość. Często odwołuje się do japońskiej poezji haiku poprzez odkrywanie tego, co ulotne, przemijające, kruche, 
a zarazem odwieczne i piękne. 

Ostatnio zajął się mokrą metodą kolodionową. Jest to bardzo wrażliwy i kapryśny proces – każdy kawałek szklanej płytki 
musi być ręcznie pokryty kolodionem, uczulony na światło, następnie szybko naświetlony i wywołany, kiedy jest jeszcze 
mokry. Jest techniką w dużym stopniu nieprzewidywalną – każda płytka poddana jest indywidualnej obróbce podatnej na 
emocje fotografa i jego artystyczne prowokacje.

Mokra metoda kolodionowa została opracowana i zastosowana w fotografii w 1851 roku. Jest to bardzo wrażliwy i kapryśny 
proces – każdy kawałek nośnika musi być ręcznie pokryty kolodionem (roztwór nitrocelulozy w eterze i alkoholu z dodatkiem 
bromków i jodków), uczulony na światło w azotanie srebra, następnie dość szybko naświetlony i wywołany kiedy jest jeszcze 
mokry. Emulsję kolodionową wylewa się na różne podłoża: czarne szkło (powstaje wtedy tzw.ambrotyp), metalowe płytki 
(określane jako ferrotyp) lub też na szkło  w tym przypadku tworzące szklany negatyw.  Na końcu proces wymaga utrwalenia 
w cyjanku potasu (w wersji klasycznej), wypłukania płytki, a po wyschnięciu pokrycia dodatkowo ochronnym  werniksem.

Ta technologia wymaga naświetlenia na jeszcze mokrej warstwie kolodionu, która utrzymuje swoją czułość maksymalnie 
kilka minut i w tym czasie należy dokonać naświetlenia, a następnie szybko wywołać wilgotną jeszcze płytę. 

Mokry proces kolodionowy jest techniką w dużym stopniu nieprzywidywalną, ponieważ każda płytka poddana jest in-
dywidualnej obróbce i stanowi jedyny unikalny egzemplarz. Oprócz braku standaryzacji procesu chemicznego łatwo ulega  
artystycznym prowokacjom i w sumie powstały obraz jest pochodną tych  zabiegów. Pełna „fotograficznych brudów” – plam, 
zacieków, śladów wylewania emulsji kolodionowej i traktowania jej wywoływaczem staje się niemal gęsta od emocji. Każda 
płytka jest wyjątkowa poprzez swoistą technikę. Przez to tworzy również własną  interpretację świata . Podlega prawu istot 
żywych – jest niedoskonała i do końca nieprzewidywalna.

Zauroczony pięknem fotograficznych negatywów onegdaj szybko znikających w powiększalniku a obecnie będących na 
wymarciu poprzez zastąpienie ich kartami pamięci pokazuję unikatowe negatywy będące finalnym etapem mojej fotograficz-
nej twórczości.
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30 z cyklu DOTYKAJĄC STOŁU, 2009
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34 z cyklu DOTYKAJĄC STOŁU, 2009
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