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FotomIsja.com

“Przystanek Woodstock” to największy festiwal muzyczny w naszym kraju i bezprecedensowe 
wydarzenie, które niesie ze sobą niemal nieskończoną ilość tematów do sfotografowania. Niebywale 
przyjazna atmosfera powoduje, że fotografowanie na “Przystanku“ jest nadzwyczaj swobodne i sprawia 
wiele przyjemności – to prawdziwa gratka dla miłośników reportażu.

Redaktorzy magazynu fotograficznego Obscurny proponują Wam uczestnictwo w Fotomisji  –  jest 
to wypad fotograficzny w niewielkiej grupie, którego celem jest wykonanie fotoreportażu z festiwalu 
“PrzystanekWoodstock 2016”.

“Dowódcą” Fotomisji będzie Michał Patroń, laureat Grand Press Foto 2015. Oprócz Michała  
w wydarzeniu wezmą udział inni doświadczeni fotoreporterzy, współpracujący z redakcją naszego 
magazynu.

WOODSTOCK 2016

Wypad fotograficzny
15-16 lipca

FotomIsja.com

W programie między innymi: indywidualne konsultacje z Michałem Patroniem i innymi 
doświadczonymi reporterami; dwa noclegi w komfortowym hotelu oraz pełna doba (24 godziny) fo-
tografowania na festiwalu; album i wystawa podsumowujące fotomisję.

Więcej szczegółowych informacji i warunki uczestnictwa na stronie: fotomisja.com oraz pod 
adresem naczelny@obscurny.com.

Informacje
Program, kontakt, zapisy

http://fotomisja.com
http://michalpatron.pl/
http://www.grandpressphoto.pl/610
http://fotomisja.com
http://fotomisja.com
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Wkładasz rolkę w aparat. Robisz 

próbne zdjęcie zakrywając obiek-

tyw dłonią. Nawija. Wiążesz buty, 

wychodzisz z domu. Mijasz znajome 

miejscówki i nieznajome twarze. Ob-

serwujesz. Utrwalasz to, co chciałbyś

zapamiętać. Wdychasz powietrze,

które pachnie już alergenami i gril-

lami na działeczce. Fotografujesz.

Marzysz, że pozostanie z tego pomnik

trwalszy niż ze spiżu.
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W nowym numerze spędzimy dzień 

z Jankiem i Danką spowici Dymem 

z papierosa w obiektywie Michała 

Patronia. Michał Buddabar nato-

miast pokaże nam smaczki swojej 

twórczości. Pustkę  możemy odnaleźć  

w ascetycznym dokumencie Jerzego 

Rzechanka, jak i w “Archipelagu 

cieni“ Macieja Sztorca. Po onirykę 

i horror udaliśmy się do ulubionego 

kraju wszystkich artystów – Francji  

i podpytaliśmy Isabelle Royet-

Journoud co jej w duszy gra. Irlandię 

zobaczymy w obiektywie naszego 

rodaka Macieja Wysockiego.

Podjęliśmy także temat praw autor-

skich apropo konfliktu, który miał 

miejsce na odwiedzanym przez nas 

wernisażu. 

Obscurny 9 numer oddajemy Wam  

na pożarcie! 

—

~ red. naczelna Magdalena Napierała

okładka:

Michał Buddabar
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Temat

Wernisaż
redakcja Magazynu Obscurny

Wernisaż. Zgromadzeni ludzie 

popijają wino podziwiając fotografię. 

Podziwiamy i my, z zachwytem choć 

widzimy je po raz drugi, wcześniej 

na Rybnickim Festiwalu Fotogra-

ficznym. Spotykamy znajomych, 

rozmawiamy o sztuce. Galeria B&B 

po raz kolejny zafundowała nam 

wystawę na bardzo dobrym poziomie, 

wszystko dopięte na ostatni guzik – 

organizacja, prezentacja prac, katalog. 

Jest godzina 18.00 – głos zabiera 

autor zdjęć – Pan Mariusz Kubielas, 

zaraz po nim gospodarz galerii Pan 

Baturo, a po nich niespodziewanie 

o głos prosi Pan Jakub Grzywak. 

Zadaje tylko jedno pytanie: “Czym 

argumentuje Pan usunięcie mojego 

nazwiska spod naszych wspólnych 

prac?”. Do wyjaśnień nie doszło, nas 

natomiast zainteresowała cała sprawa 

i postanowiliśmy drążyć temat.

Dotarliśmy do książki Bruno Schulz, 

“Wybór opowiadań” (wydanie 2011 

rok) na okładce zdjęcie z cyklu “U 

Schulza”, a w środku podpis Mariusz 

Kubielas, Jakub Grzywak. Dotarliśmy 

także do zaproszenia na wernisaż 

i wystawę do Muzeum Historii 

Fotografii w Krakowie (21.11.2012–

27.01.2013), wystawa “U Schulza” 

- autorzy: Mariusz Kubielas, Jakub 

Grzywak. I tu pojawiło się pytanie  

o prawo autorskie. Jak sprawdziliśmy 

w artykule 8 ustawy o prawie autor-

skim czytamy: “Domniemywa się, że 

twórcą jest osoba, której nazwisko w tym 

charakterze uwidoczniono na egzem-

plarzach utworu lub której autorstwo 

podano do publicznej wiadomości  

w jakikolwiek inny sposób w związku  

z rozpowszechnianiem utworu”.

Sprawa stała się dla nas jasna. 

Poprosiliśmy o komentarz samych 

zainteresowanych, jak i instytucję 

pośrednio związane ze sprawą. Jednak 

ani Pan Mariusz Kubielas ani Prezez 

ZPAF Okręg Górski Pan Zbigniew 

Podsiadło nie odpowiedzieli na nasze 

zapytania. Przedstawiciele Galerii 

B&B odpowiedzieli nam mailowo, 

cytuję: “Co do wystawy »U Schulza«, 

niestety nie jesteśmy uprawnieni 

do wyjaśnienia zaistniałej sytu-

acji, zwłaszcza z osobami trzecimi. 

Uważamy, że spór Panowie po-

winni załatwić między sobą, a jeśli 

to niemożliwe, zostaje postępowanie 

sądowe“. Jedyną osobą, która zgodziła 

się z nami porozmawiać był – w całej 

sprawie ewidentnie pokrzywdzony – 

Pan Jakub Grzywak. 

Bardzo dziwi i niepokoi fakt, że 

sprawę pod dywan zamiatają zarówno 

Okręg Górski ZPAF jak i Galeria 

B&B. Obscurny to co prawda nie 

brukowy tropiciel afer, ale poczuliśmy 

się w dziennikarskim obowiązku 

prześwietlić całą sprawę.







Twórca

michał 
Buddabar
red. Magdalena Napierała

Pochodzi z Warszawy choć dużą część 

dziecięcych lat spędził za granicą.  Obecnie 

mieszka i tworzy w stolicy. Pracuje tylko na 

aparatach tradycyjnych. Pasjonuje go foto-

grafia człowieka od szeroko rozumianego 

aktu po dokument. Szczególnie znane są 

jego portrety socjologiczne. Publikował  

w Obscurnym w 2013 roku, chciał 

publikować i w 2016.

michal-buddabar.blogspot.com

http://michal-buddabar.blogspot.com




Co do odbiorcy ważna też jest jego 

relacja ze zdjęciem. Uważam że foto-

grafia  istnieje, póki  porusza  

w jakiś sposób odbiorcę do zatrzy-

mania się nad nią. Zdjęcia wzbudzają 

emocje przecież nie dlatego, że nam 

coś tłumaczą, ale dlatego, że sami 

je sobie tłumaczymy tym co mamy 

w głowie, na podstawie naszych 

doświadczeń. Każdy z odbiorców  

nakłada swoje filtry, ale interpretacje 

są podobne.

Magdalena Napierała: Czy 

świadomie prowokuje Pan odbiorcę?

Michał Buddabar: Jako twórca 

tworząc fotografię,  jestem w stanie  

w jakiś sposób sprowokować odbiorcę 

do takich czy innych działań emoc-

jonalnych i intelektualnych. Kontro-

wersyjny temat wcale nie świadczy, 

jak wiele osób pisze, o mojej chorej 

psychice.  Prowokacja może być uda-

na lub nie. W dużej mierze zależy to, 

od osoby która ją odbiera.  Naj-

bardziej udana jest ta , która porusza  

i zmusza do analiz.











Michał Patroń

Dym z papierosa
tekst: Michał Patroń

Nie jest to początek, ani koniec historii. Wszystko trwa. Pojawiłem się w trakcie. 

Spowity dymem kosmos który oglądam, rozświetlony jest żarówką 70 wat. 

Janek i Danka mieszkają nieopodal lubelskiej rzeki Bystrzycy. Brak solidnej 

drogi, nieoświetlona okolica, brak kanalizacji powodują, że żyje się tu ciężko. 

Dzielnica zapomniana przez Boga - tak mówią o tym miejscu jego mieszkańcy. 

Zapomniana, mimo że to centrum miasta. 

Prezentowany materiał w obszernej wersji można zobaczyć na blogu:

facebook.com/zwyczajnydzien

http://facebook.com/zwyczajnydzien
























Maciej Sztorc

archipelag 
cieni
red. Magdalena Napierała

Rzucone na mapę jak wyspy archi-

pelagu, są już tylko cieniami swojej 

własnej przeszłości – miasteczka 

Lubelszczyzny. Projekt fotograficzny 

skupiony na uchwyceniu ostatnich 

śladów przeszłości małych miastec-

zek Lubelszczyzny. Niegdyś tętniące 

życiem, pełne straganów  

i sklepów, centra kultury i oświaty dla 

mieszkańców okolicznych wiosek, dziś 

oplatane przez obwodnice, zapom-

nienie i zaniedbane są świadectwem 

historycznym kultury wschodniej Pol-

ski. Rozsypujące się drewniane domy 

i ubogie kamienice coraz częściej 

ratowane przed zagładą warstwą 

pastelowego styropianu, są już tylko 

cieniami swojej przeszłości.

polewkadrze.blogspot.com

http://polewkadrze.blogspot.com


Magdalena Napierała: Czy w foto

grafowaniu przyświeca Panu jakaś 

misja?

 

Maciej Sztorc: Projekt ma na celu 

ukazanie prawdziwej rzeczywistości 

małych miasteczek Lubelszczyzny. 

Coraz częściej słyszymy o rozwoju, 

zmianach na lepsze ogólnego pro-

sperity. Rrzeczywistość bywa jednak 

diametralnie różna. Bezrobocie, 

ciągła walka o znalezienie pracy, 

emigracja zarobkowa do większych 

miejscowości, za Wisłę lub za granicę 

doprowadza miasteczka do coraz 

większej ruiny. Dotacje i programy, 

których założeniem jest polepszenie 

infrastruktury w rzeczywistości 

wyglądają inaczej niż w kolorowych 

folderach - bywa tak że, tylko fasada 

domu jest odnowiona, pomalowana na 

modny pastelowy kolor, reszta pozo-

stawia wiele do życzenia.



MN: W swoim projekcie skupia się 

Pan na miejscach. Dlaczego to one 

najbardziej Pana interesują?

 

MS: Małe miasteczka Lubelszczyzny, 

nie były jak do tej pory tematem 

większy projektów fotograficzny. 

To specyficzny “archipelag”, który 

jest odzwierciedleniem prawdziwej 

rzeczywistości.



MN: Czy wchodzi Pan w interakcje 

ze środowiskiem lokalnym podczas 

fotografowania, czy jest Pan tylko 

cichym obserwatorem?

 

MS: W czasie fotografo wania niestety 

nie wchodzę w relację z mieszkańcami 

albo są one sporadyczne lub przypad-

kowe. Z powodu ograniczeń czasow-

ych pojawiam się tylko w wybranym 

wcześniej miejscu i przebiegam 

jak cień w poszukiwaniu kolejnych 

kadrów.











Isabelle Royet-Journoud

Féebrile
red. Magdalena Napierała

feebrile.tumblr.com

feebrile.com

http://feebrile.tumblr.com
http://feebrile.com


Magdalena Napierała: Co naj

bardziej interesuje Cię podczas 

tworzenia fotokreacji?

 

Féebrile: Możliwość opowiedzenia 

jakiejś historii za pomocą tylko jed-

nego zdjęcia.

M: Twoje zdjęcia mają wyjątkową 

estetykę. Czym się inspirujesz?

F: Dziwne, ale najbardziej inspirują 

mnie rysownicy. Od mangi poprzez 

rysunki rodem z horrorów po humo-

rystyczne komiksy. No i oczywiście 

kino! Szczególnie to nieme i nietuz-

inkowe. Lubię scenerię i specyficzne 

filmowe oświetlenie. 

 

M: Jaki jest Twój ulubiony aparat?

F: Oczywiście kocham mój aparat 

cyfrowy, mogę zrobić z nim absolutnie 

wszystko.  Lubię pracować też polar-

oidem, który ma swój urok. Działam 

wtedy wyjatkowo instynktownie.







Jerzy Rzechanek

Liceum
tekst Jerzy Rzechanek

Cykl przedstawia portrety nauczycieli i pracowników zlikwidowanego Liceum 

Ogólnokształcącego z małej śląskiej miejscowości. Fotografie wykonano w opuszczonych  

i nieużytkowanych dziś pomieszczeniach, z którymi pozujące na zdjęciach osoby związane były 

kiedyś zawodowo. Dziś już tylko mniej lub bardzie emocjonalnie. Zdjęcia powstały między 

majem a sierpniem 2015r. na filmie Kodak Porta 120/400.

Cykl zdobył II nagrodę w konkursie Śląskiej Fotografii Prasowej 2015.jerzyrzechanek.blogspot.com

http://jerzyrzechanek.blogspot.com












Maciej Wysocki

człowiek
red. Kamil Dratwa

Na pierwszy rzut oka fotografie 

Pana Macieja wydają się być prze-

sycone mrokiem i pesymizmem. 

Jednak moim zdaniem widz, który 

tak zaszufladkuje tą twórczość straci 

bardzo wiele ponieważ za mocną 

czernią, silnym kontrastem i swoistą 

niedoskonałością kryje się radość. Jest 

to radość tworzenia, radość samo-

realizacji i radość nowego początku. 

Smutek wypływający z obrazów to 

zaledwie pozory, bo tak naprawdę 

fotografie opowiadają historię odwagi 

i zwycięskiej walki o proste szczęście. 

Oczywiście to tylko i wyłącznie moja 

interpretacja  – mam do niej prawo 

nadane przez samego autora. 

Każdy z Was ma!maciejwysocki.com

http://maciejwysocki.com


Kamil Dratwa: Nie lubi Pan 

tłumaczenia swoich prac. Widz 

otrzymuje pełną swobodę w inter

pretacji, ale czy jest Pan zaintereso

wany tymi interpretacjami? Zdanie 

odbiorcy ma dla Pana znaczenie? 

Nie obawia się Pan niezrozumienia 

lub skrajnych opinii?

Maciej Wysocki: Parafrazując klasyka, 

fotografia jest warta tysiąca słów  

i właśnie tak staram się tworzyć. Jeżeli 

zdjęcie wywoła w widzu potrzebę 

interpretacji to już jest dobrze, a jeśli 

widz zechce dopowiedzieć do tej fo-

tografii swoją historię, to osiągnąłem 

pełen sukces. Nie chodzi o moją 

historię, nie jestem pępkiem świata. 

To ma być historia widza, pisana jego 

życiem, jego radościami, smutkami, 

chorobami i weselami. Fakt, zdarza 

mi się tworzyć fotografie, które mogą 

i wywołują skrajne emocje, czasami 

przeradza się to wręcz w - jak ja nazy-

wam - “jatki” na temat mojej osoby  

i moich prac.

Nie chcę obnosić się tylko i wyłącznie 

z własnymi motywacjami do tworze-

nia fotografii, nie chcę chodzić po 

świecie nasłuchując jak widzowie 

zastanawiają się “co poeta miał na 

myśli”. Fotografie mają poruszać, 

zmuszać do przyjrzenia się swojemu 

życiu.





KD: Na fotografiach często 

pojawiają się dzieci, te zdjęcia 

przywołały we mnie dużo 

wspomnień i uczuć  tęskni Pan za 

czasem dzieciństwa?

MW: Jak każdy z nas ja też tęsknię 

za dzieciństwem. Nawet za tym, 

które niekoniecznie było szczęśliwe. 

Dzieci nie zawsze dostrzegają ogrom 

nieszczęść, które wokół nich się 

dzieją, są za to szczere w uczuci-

ach.  Nie znam dziecka które nie 

kochałoby swoich najbliższych, one 

nie zastanawiają się dlaczego kochają 

mamę tatę brata babcie, dzia-

dka - kochają i już! Gdy dorastają, 

zaczynają się zastanawiać za co 

kochają i to jest początek problemów 

w relacjach międzyludzkich.



MW: Lubię fotografować dzieci za 

ich szczerość w stosunku do świata  

w którym żyją. Dzieci nie udają 

miłości, nie udają swoich uczuć do 

świata - kochają bądź nie, lubią bądź 

nie lubią. Nie zakładają masek na 

każdą okazję i nie mają fałszywych 

uśmiechów - “o jak świetnie, że 

wpadliście” wypowiedziane z przykle-

jonym 'bananem“, a w sercach “chol-

era znowu ich przyniosło”! Gdy się 

cieszą, robią to całym swoim małym 

jestestwem i ciałem, od czubka głowy 

po palce u stóp. Reasumując tęsknię 

za dzieciństwem, a w dzieciach cenię 

szczerość ich świata.





KD: Wiem, że obecnie mieszka Pan 

zagranicą. W jaki sposób wyjazd 

wpłynął na Pana podejście do foto

grafii? Czy coś się zmieniło i jeśli tak 

to co?

MW: Przed wyjazdem za granicę 

miałem dość długi rozbrat z foto-

grafią. Ograniczałem się do zdjęć 

pamiątkowych robionych tzw. „idiot 

kamerą” lub jak kto woli „małpką”. 

Wyjazd spowodował, że przestałem 

być spięty emocjonalnie, pojawił 

się ten sam luz i dystans do świata 

jaki miałem kiedyś, będąc dobrze 

zapowiadającym się nastoletnim 

fotografikiem z kilkoma wystawami 

na koncie.

Tutaj gdzie teraz żyję - a jest to na 

bardzo głębokiej irlandzkiej prowi-

ncji - nikt niczego nie udaje i jak ktoś 

coś tworzy to nie musi być najlepszy 

w tym co robi. Ludzie gromadzą 

się na najróżniejszych spotka-

niach, wieczorach poetyckich czy 

muzycznych i pokazują swój świat. 

Przyjechałem znikąd, a gdy chciałem 

robić fotografię to ją robiłem. Byłem 

zapraszany do wystaw zbiorowych,

byłem i jestem chwalony, a może 

nawet trochę podziwiany za to jak 

przedstawiam swój świat. Nikt  

z bohemy nie chciał mnie wykopać, 

bo to jego podwórko i mogę skraść 

mu zabawki.

Przyjechał jakiś gość i chce być lepszy 

od nas, więc trzeba go zdołować, 

skopać, wyśmiać i wszystkie inne… 

“ać” - brzmi znajomo? To co znamy  

z naszego podwórka tutaj nie istniało.

Tu mogłem znowu poczuć ten dystans 

do siebie i do świata. Znów mogłem 

być kilkunastoletnim luzakiem, który 

z aparatem w ręku nieskrępowanie 

chodzi po świecie. Z Polski 

przyjechałem chorym, zaszczutym 

45-latkiem z psychiką utrudzone-

go starca… tak, dużo się zmieniło, 

bardzo dużo się zmieniło.





KD: Zakładając pełną swobodę 

wyboru, jaki temat fotograficzny 

wybrałby Pan w tej chwili w Polsce, 

jaki zagranicą i dlaczego?

MW: Powiem to po raz kole-

jny: człowiek jest dla mnie naj-

ważniejszym tematem. W Polsce 

są teraz trudne, niestabilne czasy 

i szukałbym kogoś odnajdującego 

się w tej rzeczywistości. Nadszedł 

czas, gdy od malkontenctwa ludzie 

przechodzą do pierwszej fazy okazy-

wania niezadowolenia, na przykład 

w formie przeróżnych manifestacji. 

Obawiam się, że może dojść do dru-

giego etapu w wyrażaniu dezaprobaty 

rzeczywistości czyli do strajków  

i zamieszek, do czynów będących 

zagrożeniem dla zdrowia  

i życia ludzi. Tutaj pojawiają się (nie 

po raz pierwszy) uczucia ambi-

walentne z jednej strony stoję ja 

- człowiek - Polak, który brzydzi się 

przemocą, chamstwem, kłamstwem 

i obłudą, a z drugiej strony, stoi foto-

graf, który w takiej sytuacji ma morze 

pełne zdarzeń do fotografowania.

Takie skrajnie niebezpieczne sytuacje 

powodują, że ludzie zrzucają maski  

i przebrania - pojawia się pełna 

prawda. Jednak nie myślę tylko  

o złych aspektach bycia człowiekiem, 

ponieważ bardzo wiele osób okazuje 

się być Samarytanami dopiero w kry-

tycznych momentach, wtedy pojawia 

się prawdziwe oblicze o którym często 

nawet oni sami nie wiedzieli.



MW: W miejscu gdzie mieszkam 

jest cicho, sielsko i anielsko (może 

przesadzam, ale niewiele). To tu są 

ludzie na których “poluję”. Ludzie ze 

swoimi troskami, problemami, ale też 

z radościami. W tym momencie mam 

pomysł na projekt długoterminowy, 

chciałbym fotografować Irlandczyków 

w ich naturalnym środowisku czyli  

w Pubach. Koniecznie w tych starych, 

rozsianych po terenach wiejskich  

i mających po 200 lub więcej lat.

Około 20km od mojej miejscowości 

jest granica z Irlandią Północną  

i uśpiona IRA. Zjednoczone Królest-

wo podpisało zawieszenie broni z tą 

organizacją. IRA zeszła do podziemia 

i jest niczym niedźwiedź zimą, a ja 

jestem pełen obaw, że się przebudzi  

i będę miał morze ludzkich twarzy do 

sfotografowania.



KD: Z jakich utworów muzycznych 

składałaby się ścieżka dźwiękowa 

Pana życia?

MW: Kocham muzykę i moja lista 

przebojów wszech czasów jest bardzo 

długa, na pewno znajdzie się na niej 

„Bogurodzica”, dalej twórcy klasyki 

jak Mozart, Bach, Vivaldi, Beethoven, 

Chopin, Wagner, Liszt, Rach-

maninow, Gershwin. Bliska jest mi 

muzyka bluesowa w każdej postaci, 

niezależnie od czasu jej powstania. 

Interesuje mnie Jazz Louisa Arm-

stronga, począwszy od lat 20-tych, 

gdy jeszcze nie grał na trąbce, a na 

kornecie. Lubię Rock and Roll  

z lat 60-tych i 70-tych (chyba tylko 

z wyjątkiem Presleya). Bliska jest 

mi prawie cała twórczość Agnieszki 

Osieckiej oraz polski rock z przełomu 

lat 70-tych i 80-tych.

Lata późniejsze to dla mnie kilka 

rodzynków, ale raczej spod znaku 

pop-rocka. Mam tu na myśli Kazika 

Staszewskiego, Macieja Maleńczuka, 

Myslovitz, Marka Dyjaka i utalen-

towane dziewczyny: Kasię Nosowską 

czy Edytę Bartosiewicz. Jednak  

z mojej perspektywy jest to łabędzi 

śpiew rocka, choć może to ja się 

zwyczajnie zestarzałem. Muszę 

wspomnieć o wspaniałej muzyce Pana 

Zbigniewa Preisnera i Pana Woj-

ciecha Kilara tworzonej do filmów 

mojego ukochanego Krzysztofa 

Kieślowskiego. Pewną oczywistością 

będzie Ennio Morricone, ponieważ 

to wybitny twórca muzyki filmowej, 

np. do westernów, które stanowią 

niezapomniany element mojego 

dzieciństwa.

Na tym zakończę wyliczankę, bo 

moje preferencje muzyczne to temat 

na osobny artykuł, ale tego ani 

Państwu, ani sobie nie życzę.







m a g a z y n  p e r s p e k t y w y  n i e z a l e ż n e j

Każda fotografia prezentowana na łamach magazynu “Obscurny” stanowi własność jej autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez zgody autora jest zabronione.


