
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

KwartalniK 

nr: V

I - III 2014

http://obscurny.com


nr: V

I - III 2014

W nawiązaniu do brazylijskiego 

mundialu na naszej okładce zawo-

dowe piłkarskie zdjęcie! A w środku 

jak zawsze różnorodnie: jest doku-

ment, reportaż, kreacja i portret. Nie 

zabrakło też tradycyjnej camery ob-

scura i relacji z kulturalnej imprezy na 

której gościliśmy. Choć główny nacisk 

stawiamy na fotografię, to zachęcam 

także do wgłębienia się w autoko-

mentarze i wywiady z poszczególnymi 

twórcami. Zapraszam do lektury!

—
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Relacja

teatralna 
Maszyna 
Pszczyna
red. Anna Rzechanek, fot. Jerzy Rzechanek

Kolejny raz Nasza redakcja miała 

okazję uczestniczyć w bardzo dobrym 

wydarzeniu kulturalnym,  a mowa 

tu o festiwalu Teatralna Maszyna. 

Pszczyna mimo wielu znajdujących 

się tu zabytków, to miasto bez bu-

dynku teatru. Ale z sprawą pewnego 

fanatyka i jego ekipy raz w roku na 

kilka dni  żyje się tu tylko teatrem. 

Brak budynku teatralnego jest nawet 

zaletą, bo przedstawienia Maszyny od 

trzech lat wciągają kolejne, z pozoru 

nie związane z teatrem przestrzenie.

teatralnamaszyna.pl 

http://patrykpohl.pl




Aktorzy w tym roku wychodzili na 

przysłowiowe deski w przyszszpitalnej 

pralni, skansenie, sklepie z używana 

odzieżą czy wreszcie w halach 

lokalnych zakładów przemysłowych. 

Dużym plusem Maszyny jest 

różnorodność prezentowanych 

spektakli, każdy punkt repertuaru 

pokazywał inną stronę teatru.



















Podsumowaniem każdego dnia festi-

walowego był koncert w Pszczyńskim 

parku przy “smarach maszyny”. Jeżeli 

szukacie kameralnego i różnorodnego 

festiwalu teatralnego osadzonego 

w niebanalnych przestrzeniach to 

zapraszamy już za rok na kolejną 

edycję. Pozdrowienia z Pszczyny! 



Jaromir Ciziewski

Życie owadów
red. Jaromir Ciziewski

Pewnego dnia przeglądając zdjęcia 

w sieci natrafiłem na kilka fotografii 

z muchami jakiegoś twórcy ze 

Skandynawi, bardzo mnie one 

rozbawiły a zarazem zainspirowały. 

Postanowiłem pójść w tym kierunku 

i stworzyć własny cykl. Zacząłem 

chodzić z pudełeczkiem i kiedy 

znalazłem jakiegoś martwego owada 

to zabierałem go, parę egzemplarzy 

dostarczyli znajomi znajomi. “Modeli”  

umieściłem w przestrzeni stworzonej 

na kartce papieru za pomocą ołówka 

i czarnego długopisu. Tak powstała 

historyjka była następnie doświetlona 

dwoma lampami ze światłem stałym 

i sfotografowana. W ten sposób 

narodził się mój cykl zatytułowany 

“Życie owadów”.





























uwaga.niedoświetleni

Emma
red.  Jerzy Rzechanek



“Emma” to fotograficzna opowieść 

z pogranicza reportażu i dokumentu 

o górniczym osiedlu familoków 

w Radlinie. Osią wystawy są cztery 

tematy: przestrzeń, praca, rodzina 

i sacrum, oraz powiązane z nimi 

interpretacje.





Układ prezentowanych to zdjęć, 

odzwierciadlający także w skrócie 

ułożenie wystawy w przestrzeni 

galerii, powstał po blisko roku pracy 

i jest odzwierciedleniem przemyśleń 

autorów już nie tylko o samym 

przykopalnianym osiedlu Emma, ale 

i wybranych aspektach śląskiej kultury.





Prace wykonali członkowie grupy 

“uwaga.niedoświetleni” w składzie: 

Marta Urbańczyk, Oskar Piecuch, 

Jacek Figołuszka, Janusz Duszkiewicz 

i Jerzy Rzechanek. Projekt powstał 

dzięki mecenatowi miasta Radlin.





Dominika Chęć

DraMa
red. Dominika Chęć

Seria autoportretów mająca na celu 

ukazanie jak w człowieku rodzą 

i definiują się uczucia.

Pierwsza, nieostra część zdjęć, 

pokazuje jak niewyraźne 

i nieuświadomione mogą być nasze 

stany emocjonalne. Druga część, 

poprawnie wyostrzona, dotyka 

momentu w którym jesteśmy już 

w stanie zdefiniować i nazwać 

konkretne doznania.

Cykl jest pracą dyplomową 

z fotografii zrealizowana na Kolegium 

Sztuki UMCS w Lublinie.













Praca “DRAMA” powstała w kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym

kazimierz.umcs.pl

http://kazimierz.umcs.pl


Michał Patroń

Chłopcy i dziewczęta z MMa
red. Michał Patroń

Mieszane sztuki walki to 

dyscyplina, w której zawodnicy 

sztuk i sportów walki walczą 

wręcz przy dużym zakresie 

dozwolonych technik.

monochrome80iso.wordpress.com

http://monochrome80iso.wordpress.com




Sport ten jest jednym ze 

współczesnych kierunków rozwoju 

sztuk walki – zapewnienia widowisko, 

w którym zmagania toczą się przy 

jak najmniejszych ograniczeniach 

i jednoczesnym zminimalizowaniu 

ryzyka śmierci oraz poważnych, 

trwałych obrażeń ciała.





















Marta Włusek

wszędzie dobrze 
gdzie nas nie ma
red. Kamil Dratwa

Martę wypatrzyłem na Flikrze 

(a jakże!). Urodziła się w Polsce 

jednak od siedmu lat mieszka  

w Londynie.

flickr.com/photos/martawlusek/

https://flickr.com/photos/martawlusek/


Twoje zdjęcia są bardzo “czyste”, 

widzę w nich tendencję do 

starannego układania kadru, 

dostrzegasz schematy, wzory, 

pokazujesz ład i uporządkowanie. 

Najdobitniej widać to na 

fotografiach architektury. Czy 

ma to odzwierciedlenie w Twojej 

osobowości lub w codziennych 

zachowaniach? 

Czy dostrzegasz u siebie tendencję 

do stałego porządkowania/układania 

swojego otoczenia?

Marta: Starannie skomponowane 

kadry są wynikiem umiejętności 

dostrzegania schematów, wzorów, 

linii i wzajemnych konfiguracji 

w otaczającej mnie przestrzeni. Do 

tej pory nie zauważyłam aby miało to 

odzwierciedlenie w mojej osobowości 

lub codziennych zachowaniach. Jest 

to raczej wpływ moich wczesnych 

fascynacji Szkołą Dusseldorfską, 

Nową Topografią i Bauhausem. 

Zauważ , że aż dwie z tych trzech 

inspiracji narodziły się na terenie 

Niemiec, stąd najwyraźniej wziął się  

u mnie ten ład i uporządkowanie ;)





Na niektórych fotografiach 

pokazujesz ludzi jako małe postaci 

na tle wielkiej architektury, są jakby 

nieważni, zdominowani przez 

otoczenie. Z czego to wynika?

Marta: Gdy przedstawiam postaci 

na tle architektury, przede wszystkim 

kieruję się wyborem miejsca, które 

z pewnego powodu zwróciło moją 

uwagę, np. powtarzalnością wzoru. 

Pamiętam jednak o tym, że jest 

to twór ludzki, że ten konkretny 

budynek jest kreacją człowieka, która 

doprowadziła do zmian w krajobrazie 

naturalnym. Interesuje mnie 

szczególnie industrializacja krajobrazu 

i relacja człowieka z otoczeniem, 

precyzując: to w jaki sposób postać 

ludzka “wpisuje się” w ten obraz.



Lubię fotografować przestrzeń 

miejską, kiedyś złapałem się na tym, 

że w Polsce często wybieram 

(podświadomie?) miejsca 

zaniedbane, nieco zniszczone, 

szukam starych budynków, wchodzę 

w opuszczone podwórka - na 

zdjęciach, które wykonuję poza 

granicami kraju prawie tego nie 

ma, koncentruję się na tym co 

“ładne”. Zauważyłaś u siebie coś 

podobnego? Czy to gdzie aktualnie 

przebywasz ma wpływ na tematykę 

zdjęć i sposób przedstawienia 

rzeczywistości?

Marta: Trudno jest mi się pozbyć 

estetyzującego spojrzenia na 

otoczenie. Jak sam wspomniałeś, 

w moich zdjęciach dostrzegłeś 

tendencję do starannego układania 

kadru, co z pewnością sprzyja 

“upiększaniu” rzeczywistości. Nawet 

jeśli próbuję przedstawić człowieka 

w relacji do środowiska w którym się 

znajduje, czyli tematykę społeczną, 

mój zmysł podpowiada mi, aby 

koncentrować się na wzorach, liniach 

i kolorach. Przypuszczam, że nie ma 

znaczenia czy wykonuję dane zdjęcie 

w Polsce, czy poza granicami kraju, 

aczkolwiek, Twoje spostrzeżenie 

uważam za bardzo interesujące 

i myślę, że wiele osób świadomie bądź 

nieświadomie dokonuje podobnego 

wyboru.





Czy uważasz, że fotografia 

koncertowa ma jakiś głębszy sens 

poza dokumentalnym? Czy na 

za pomocą tylko jednej klatki 

jest możliwe przekazanie emocji 

towarzyszących wykonaniu choćby 

jednego utworu?

Marta: Na fotografię koncertową 

składają się dwa główne czynniki: 

decydujący moment i nastrój. Samym 

zdjęciem na pewno nie uda nam 

się oddać tego co najistotniejsze 

– dźwięku, jednak uchwycenie 

odpowiedniego momentu i nastrój 

emanujący z obrazu mogą przybliżyć 

odbiorcę do emocji panujących 

podczas show. Fotografia koncertowa 

jest fotografią reportażową 

i jej główną funkcją jest ilustracja 

wydarzenia. Nie wyobrażamy sobie 

jakiejkolwiek publikacji w czasopiśmie 

lub w internecie bez ilustracji, czy 

też książki kucharskiej bez pięknych 

kolorowych zdjęć. Wprawdzie 

nie czujemy zapachów potraw, 

lecz przy tym nie przeszkadza to 

w rozbudzeniu emocji. Podobnie jest 

z fotografią koncertową, która ma tą 

przewagę nad fotografią potraw, że 

z czasem nabiera coraz większych 

walorów dokumentalnych.









Nosisz aparat zawsze przy sobie 

i robisz zdjęcia spontanicznie, 

“w biegu” czy może traktujesz to 

jako pewien proces, który wymaga 

przygotowania, np. wybierasz 

wcześniej miejsce, porę dnia, 

rezerwujesz sobie czas?

Marta: Staram się nosić aparat zawsze 

przy sobie, ponieważ nigdy nie wiem 

kiedy coś zwróci moją uwagę. To tryb 

pracy podobny do tego, który stosują 

fotografowie uliczni. Z tą różnicą, że 

ja zamiast poszukiwać decydujących 

momentów i schematów w relacjach 

międzyludzkich, szukam schematów 

w krajobrazie zmodyfikowanym 

przez człowieka: “A Man-Altered 

Landscape”. W mojej torbie 

ostatnio znaleźć można polskiej 

produkcji TLR Start albo aparat 

średnioformatowy Pentacon 6, 

obydwa z lat 50’.





Podoba mi się sposób w jaki 

portretujesz ludzi, zdjęcia są 

naturalne i szczere. Masz jakiś 

własny, szczególny sposób na 

nawiązanie kontaktu z modelem?

Marta: Niestety nie mam i dlatego 

ostatnio fotografuję głownie 

architekturę ;) A tak bardziej serio, do 

sprawdzonych sposobów wliczyłabym 

empatię, cierpliwość i zdecydowanie 

w działaniu. Idealną sytuacją byłoby 

prawdopodobnie zaprzyjaźnienie się  

z modelem na długo przed sesją.







Wskaż proszę jedno ze swoich zdjęć, 

które szczególnie lubisz i napisz 

krótko dlaczego. Jeżeli wolisz to 

możesz opisać też zdjęcie innego 

autora, które przypadło ci do gustu.

Nie potrafię wskazać dokładnie 

jednego zdjęcia ani swojego, ani 

cudzego. Wybiorę serię zdjęć, którą 

wykonałam podczas mojej ostatniej 

wizyty w rodzinnym mieście. 

Nazwałam ją roboczym tytułem: “The 

grass is always greener on the other 

side”, czyli w wolnym tłumaczeniu: 

wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. 

Seria przedstawia wpływ konstrukcji 

betonowych z czasów komunizmu na 

krajobraz Polski i życie ludzi. 



W tym roku obchodzimy 25 rocznicę 

upadku systemu komunistycznego, 

bloki, które na stałe zagościły w 

świadomości Polaków, są reliktem 

tamtej epoki. Ciekawy jest fakt, 

że w 1974 ówczesny rząd polski 

przepowiadał brak mieszkań dla 

rosnącej populacji ale nie przewidział 

tego, że po upadku żelaznej kurtyny 

tak wiele osób opuści swoje betonowe 

domy w poszukiwaniu lepszego życia 

za granicami kraju. Ten projekt jest 

odzwierciedleniem mojej osobistej 

podróży. 









Maria Juszczak

cobscura
red. Magdalena Napierała

Absolwentka Etnologii na 

Uniwersytecie Śląskim.

Camera Obscura zbudowana z 

małego, tekturowego pudełka po 

filmie do aparatu.

Kluczbork, Katowice, Cieszyn, 

Lubnów. 2013 rok.

mjuszczak.tumblr.com

http://mjuszczak.tumblr.com
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Każda fotografia prezentowana na łamach magazynu “Obscurny” stanowi własność jej autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez zgody autora jest zabronione.


