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Jest taka sprawa, !e w pi"tek wieczorem trzeba wsi"#$ do poci"gu do
Wa%brzycha, a w sobote rano z niego wysi"#$ – powiedzia! spokojnie pan Julisz
Soko!owski i sprawi!, "e wszystko si# zacz#!o.
Tak z dnia na dzie$, tydzie$ przed wyjazdem na warsztaty do Szczawna
Zdroju, po prostu dla przygody zdecydowa!y%my si# na podró". Nie do ko$ca
wierz&c w to co si# dzieje, nie wiedz&c dok&d jedziemy i po co, wyruszy!y%my
w drog#. W ca!ym semestrze odby!o si# tylko troje zaj#', wi#c naprawd#
tajemnica dla nas by!o to, czego mo"emy sie spodziewa'.
Oczywi%cie plany nieco si# zmieni!y i nie stan#!y%my na schodach
wspomnianego poci&gu, ale tak czy owak, w sobot# o %wicie, razem z naszym
nowym znajomym znale(li%my si# Domu Fotografa, Galerii PAKT pana Macieja
Hnatiuka w Szczawnie Zdroju. Mie%cie, które nas oczerowa!o i przynios!o
natrchnienie. Pojechali%my tam robi' zdj#cia, ale nie przede wszystkim
dletego. Ka"dy mia! jaki% plan, jakie% wyobra"enie o wyje(dzie. Ka"dy szuka!
czego% innego. Nie zawsze konkretnego. Poprostu czego#. Szeroko poj#tych
nowych do%wiadcze$.
Zdj#cia, które powsta!y s& dla nas nie tyle wype!nion& misj& ale pami&tk& tych
niezwyk!ych dni. Powstawa!y zaplanowane lub przy okazji. By!y mniej lub
bardziej przemy%lane. Dzis sk!adaj& si# na ca!o%', która wy!ania si# spo%ród
chaosu.
Dziewi#' fotografii to cykl o podró"y. By! to projekt, który mia!
ja
przedstawia'. Cykl opowiadaj&cy o oswajaniu si# z obco%ci&, by' mo"e o
podró"y przez "ycie, przez %wiat. Mo"e o punkcie widzenia. Na fotografiach
jest pi#' miejsc widzianych z róznej perspektywy.
Po dwa zdj#cia do ka"dego miejsca. Robione by!y w tym samym czasie przez
dwa aparaty. Ka"dy ma prawo do swojei interpretacji.
Nasze przemy%lenia s& zapisane obok zdj#'. Nie zawsze rodzi!y si# z nimi, ale
s&, a dla nas to wa"ne, "e s&, bo to prawdziwe my%li.
Inne fotografie by!y zrobione w miejscach, które nas zainteresowa!y; w
Soko!owsku, Kopa$cu, zamkni#tej kopalnia w#gla kamiennego w Wa!brzychu, a
tak"e w zrujnowanym ko%ciele i cmentrzu, które wyros!y gdzie% po drodze.
Ca!y czas uczymy si# fotografii. Uczymy si# ja odbiera'. My%limy nad ni&.
Czym jest, sk&d si# wzi#!a i po co. Robili%my
zdj#cia aparatami
wielkoformatowymi, w których nie by!o trzydziestu sze%ciu klatek filmu ani

karty pami#ci. Ka"dy negatyw by! wa"ny, nie mo"na ich bylo skasowa',
dlatego d!ugo wybierali%my obiekty. Potrafilismy sp#dzi' godzin# ustawiaj&c
aparat.
Na niektóre nawet zabrak!o nam czasu. Uczyli%my si# cierpliwo%ci, nie
wspominaj&c o dwugodzinnym na%wietlaniu negatywu w pude!ku. Zdj#cia z
camery otworkowej tak"e si# tu wkrad!y.
Nasza wystawa to chaos, który podkre%la mozaika zbudowana z kolorowych,
ma!ych obrazków. By' mo"e kontrastuje ze spokojnym, zimnym, czarno
bia!ym obrazem, ale bez tego nasze wspomnienia by!yby niepe!ne. To
prywatne zdj#cia. Kawa!ek naszego "ycia. Sze%' dni wspólnego mieszkania,
pracy i zabawy. Koncert w galerii, ciemnia, samochodowe wedrówki. Bezsenne
noce i dnie. Pokazuje nas, to jak wygladamy, jacy jeste%my, co robili%my.
Przebiegamy na nich, niewiele dajemy od siebie, poprostu tam jeste%my,
chocia" z drugiej strony mo"e w!a%nie to jest wa"ne?
Poprzez du"e formaty starali%my si# co% powiedzie', skupi' si# i pokaza'
%wiat swoimi oczyma. Troch# tam naszej wra"liwo%ci, troch# przemy%le$.
Czasem kilka zdj#' przedstawia to samo miejsce, ale z ró"nej perspektywy.
Tak samo jest z nami. Ró"nimy si#, ale !aczy nas fotografia. Nasze ró"ne
punkty widzenia s& jak ró"ne kadry tego samego obiektu. Stajemy wobec niej
razem i wyci&gamy nowe wnioski. Ka"dy znajduje co% dla siebie.
Pojecha!i%my do Szczawna, !eby si& pozna$ i my%!e, "e troche tak si# sta!o.
Zapisali%my siebie obrazem i s!owem. Mamy nadziej#, "e na d!ugo.
P.S. Przepraszamy, ale niektórzy z nas w!a%nie wybrali sie do Szczawna, a inni
wiod& swój "ywot, tam gdzie zaniós! ich wiatr.
MY, czyli zespól w sk!adzie:
Julisz Soko!owski – animator ca!ej tej zabawy, duchowy przywódca.
Jerzy Almonkari – asystent, kierowca, t!umacz, kierownik muzyczny,
notowany.
Jakub Certowicz – asystent, cierpliwy i mi!y cz!owiek cho' notowany.
Jasiek – rowerzysta o zap#dach artystycznych, notowany.
Aleksandra Sta$czuk – g!os rozs&dku, skarbnik, rozmówca.
Joanna Warda- wcielenie spokoju (cho' któ" to wie?)
Gabriela (Gabi) Sitek - rózwnie" g!os..., pomocna o ka"dej porze dnia i nocy.
El"bieta Zar#ba – bardzo si# cieszy, "e by!a w górach.

Kamila Szuba – ja

