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Wieszcz napisał: „oni nie są pijani, to 

obcokrajowcy”. Gdybym miał się dziś 

określić, zdeklarować, przedstawić 

Wam program artystyczny czy kredo 

Obscurnego to ograniczę się tylko do 

tego jednego wersu. Resztę opowiedzą 

Wam fotografie i umieszczone 

pod nimi komentarze. Obscurny 

brzydzi onanizmem sprzętowym, 

wygładzaniem skóry i kolorowaniem. 

Poszukuje raczej czegoś dziwnego 

a zarazem prostego, bardziej kon-

ceptualnego niż tylko estetycznego. 

Koniec.

—

~ Jerzy Rzechanek red. naczelny
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Monochromatycznie rzecz biorąc

Michał Patroń

Dlaczego pewne fotografie przypadają 

mi do gustu, inne nie?  Trudno 

jednoznacznie odpowiedzieć. To 

jest trochę jak z ulubioną potrawą, 

którą lubi się za smak, kolor, zapach, 

konsystencję. Decydują o tym czyn-

niki estetyczne i zmysłowe. Dobra 

potrawa łechce przyjemnie podniebi-

enie - dobra fotografia oko. Otoczenie 

dalsze i bliższe to najlepsze, nie-

ograniczone, ale i bardzo dynamiczne 

źródło inspiracji. Żeby korzystać z 

tego dobrodziejstwa wystarczy mieć 

oczy szeroko otwarte i pewien poziom 

wrażliwości. Trzeba ciągle szukać.



“Dobra potrawa łechce przyjemnie podniebienie - dobra fotografia oko.”.

~M. Patron





Fotografuję głównie w technice 

cyfrowej. Chociaż moje zdjęcia nie 

podlegają wyrafinowanej obróbce nie 

podzielam opinii, że nie powinno 

się ingerować zbytnio w tworzone 

cyfrowo obrazy. Fotografie powstające 

w tradycyjnej ciemni poddawane są 

również licznym procesom, retuszom 

i nie ma w tym nic złego, nadzwyc-

zajnego. Tak więc cel uświęca środki, 

a efekt ostateczny powinien być 

zgodny ze szczerym oczekiwaniem 

tworzącego. 







Wielu twórców staje się znanych dzięki 

wygranym konkursom fotograficz-

nym, wielu zostaje odkrytych przez 

przypadek. Olbrzymia część świetnych 

fotografów tworzy do szuflady i może - 

jak dobry kompozytor - staną się znani 

po śmierci. Albo nawet nigdy. To nie 

ma większego znaczenia. Według mnie 

sława, pieniądze, rozpoznawalność, 

to wynikowe, a nie cel nadrzędny w 

tworzeniu. A tworzenie to potrzeba 

ducha. 

—

~ Michał Patron









Obscurnie młodzi

Joan wider

Fotografia to dla mnie rysowanie 

światłem, artystyczna kreacja, a także 

wspomnienia zaklęte na papierze. 

W swoim dziale Obscurnego chcę 

prezentować świeżość spojrzenia, 

codzienne scenerie i niecodzienne 

momenty. Tematów szukam oglądając 

się w prawo i w lewo, buszuję w 

cyberprzestrzeni i wypytuje ludzi. 

Zainteresuje mnie fotografia przy 

której marszczę czoło, zatrzymuje 

wzrok lub wstrzymuje oddech.

Do pierwszego numeru wybrałam 

Joan Wider.

—

~ Magdalena Napierała



“Nie przekreślam i nie wyrzucam niczego.”

~J. Wider



“Fotografia kreuje, potrafi kłamać i dokumentuje ważne dla nas sytuacje.”

~J. Wider



“Który fotograf powinien być kanonizowany? 

Na dzień dzisiejszy Zofia Rydet.”

~J. Wider



Kontrastowo, czyli krótkie opowieści w grupie

Grupa 
fotograficzna 
“eF”

Ludziska:

„eF” to mieszanka  zainteresowań, 

osobowości i charakterów. Uczestnicy  

różnią się wiekiem i stażem fotogra-

ficznym. Większość ma ukierunk-

owane działania na konkretny rodzaj 

fotografii. . Tak jak różni są uczestnicy, 

tak też różnią się od siebie ich foto-

grafie. Ciągle się uczymy i rozwijamy, 

doskonalimy warsztat, poszerzamy 

wiedzę z zakresu historii fotografii. 

Przy budowaniu domu dobrze mieć 

fundamenty, zatem pocztówki z 

przeszłości  zawsze mile widziane. 
fot. D. Zakrzewski



fot. A. Wojtyczka



studio jak się patrzy:

Studio jest miejscem do którego niel-

iczni mają dostęp, które robi wrażenie 

kiedy już się tam jest. Chciałam, aby 

w tym przypadku było inaczej, studio 

dla wszystkich których to  zain-

teresuje!

Studio jest przestrzenią która odcina 

fotografa i modela od realnego świata. 

To miejsce w którym rodzi się 

intymna atmosfera, rodzaj więzi, bez-

dotykowego kontaktu, emocji które 

ma pochwycić aparat.

W połowie 2011 roku narodził 

się pomysł napisania projektu na 

pracownię fotograficzną. Zaczęły się 

plany, wyceny, kalkulacje, wydruki, 

oczy wychodziły z orbit od gapienia 

się w ekran, ale udało się!

Dzięki Ośrodkowi Kultury oraz  

Ministerstwu Kultury i Dzied-

zictwa Narodowego otrzymaliśmy 

pieniądze na wyposażenie sali. Zaczął 

się szał zamówień, zbierania faktur, 

potwierdzeń itp. Góra przesyłek 

doczekała się wreszcie na wypakow-

anie i montaż zamówionego sprzętu. 

Teraz mamy swoją „bazę” a chętni 

uczestnicy grupy mogą korzystać ze 

studia poza godzinami spotkań.

fot. K. Miguła



fot. G. Boguta



pLany, pLany:

Bez tego się nie obędzie. Wydaliśmy 

kalendarz na 2013 rok i już myślimy 

o kolejnym, planujemy utworzenie 

strony internetowej. Chcielibyśmy 

zorganizować w tym roku 2 wystawy 

oraz warsztaty fotografii analogowej, 

w planach mamy zajęcia z podstaw 

Photoshopa, plener fotograficzny i 

być może warsztaty z cyjanotypii. 

Obowiązkowo wypady na festiwale i 

wystawy fotograficzne. 

—

~ Joanna Wojtyczka

fot. M. Wacławek



fot. M. Sisman



fot. B. Miguła fot. K. Miguła



fot. G. Boguta



fot. M. Komosińska fot. Sz. Brożyna



fot. Ł. Podkowik



fot. J. Barchańska



fot. Ł. Podkowik



Kontrastowo, czyli krótkie opowieści w grupie

“Zosia” - prace 
grupy KOKOn

fot. A. Harazin



Wystawa “Zosia” to konceptu-

alny projekt badający zakłócenia 

przestrzeni, jakie wprowadza w kadr 

fotograficzny tytułowa Zosia. Jej in-

gerencja zauważalna jest na co najm-

niej dwóch poziomach. Zosia zakłóca 

w oczywisty sposób przestrzeń 

zwykłej fotografii, jest także swoistym 

performance, którego możemy 

doświadczyć podczas percepcji prac 

składających się na całość projektu.

—

~ Jerzy Rzechanek

fot. J. Rzechanek



fot. D. Kukla



fot. K. Widomska



fot. K. Widomska



fot. M. Moczulski



fot. K. Dratwa



fot. K. Dratwa



Kontrastowo, czyli krótkie opowieści w grupie

“Kozubnik” - prace grupy “uwaga.niedoświetleni”

Miejsce:

wybudowany w latach 1968-1970 

ośrodek “Porąbka-Kozubnik”, 

później jeden z największych w kraju 

(odwiedzany między innymi przez 

syna Leonida Breżniewa), w latach 90’ 

zaczął popadać w ruinę.
fot. J. Rzechanek

“coście 

s...y 

uczynili z 
tą krainą”



fot. O. Piecuchfot. J. Rzechanek

“Pozytywnie”

~J. Rzechanek



fot. O. Piecuch

“Szkło, światło.”

~O. Piecuch



fot. O. Piecuch



fot. I. Kozik

“Ryzyko i ulotność.”

~I. Kozik



ceL:

zdjęcia są jednymi z ostatnich, 

które powstały na terenie ośrodka 

przed rozpoczęciem prac mających 

przywrócić świetność znajdującym 

się tutaj obiektom. Obecnie trwa 

rozbiórka kompleksu. fot. I. Kozik



fot. I. Kozik fot. I. Kozik



fot. M. Urbańczyk

“Kolor, cisza.”

~M. Urbańczyk



fot. M. Urbańczyk



fot. M. Urbańczyk fot. G. Jonderko



fot. G. Jonderko

“A koniec jest początkiem.”

~G. Jonderko



fot. J. Figołuszka

“Doba hotelowa 0zł”

~J. Figołuszka



fot. J. Figołuszka



autorzy:

prace wykonali członkowie 

pszczyńskiej grupy „uwaga.

niedoświetleni”:

Grażyna Jonderko, Iga Kozik, Marta 

Urbańczyk, Jerzy Rzechanek, Jacek 

Figołuszka i Oskar Piecuch.

fot. J. Figołuszka



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.


