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„O ile niektórzy autorzy unikają pisania na temat dziedzin sztuki, 
o których nie mają dogłębnej wiedzy, wydaje się, że fotografia 
jest medium, o którym prawie każdy ma coś do powiedzenia” 

                                                                                MARY WARNER MARIEN



„Fotografia nie zmieniła się od czasów swojego powstania. 
Wyjątkiem jest aspekt techniczny, który dla mnie jest pozbawiony większego znaczenia”. 

                                                                                                                                                                                              Henri Cartier-Bresson 



światło



kompozycja



treść



Zobaczyć i pokazać – czy tylko pokazać...







Hitoshi Nomura



czy to jest fotografia ...



Ryszard Horowitz



Ryszard Horowitz











czy fotomontaż jest fotografią...













XXI wiek 
niekoniecznie fotomontaż  - wystarczy…



GAZETA WYBORCZA 
( pierwsza strona)



GAZETA WYBORCZA 
( pierwsza strona)



GAZETA WYBORCZA 
( pierwsza strona)



XXI wiek 
„pozycjowanie wyobraźni”





Podczas wieczoru kawalerskiego



Z cyklu „ Sprzedana Ukraina” 
– dzielnica turecka w Berlinie





Z cyklu „Zagubione uczucia” 
–  10 rocznica ślubu



Laura O’Neil z mężem 
parę godzin po tragicznej 
śmierci syna Arnolda. 



JOHN ALTON - THE HUMAN CAMERA 1949/1995 



widzimy to co chcemy widzieć 











Policz czarne kropki    



Czy szare linie są równoległe, czy nie bardzo?
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Patrz na czarną kropkę. Po dłuższej chwili 
szary obszar naokoło niej zacznie się kurczyć 



Patrz na czarną kropkę poruszając głową w przód i w tył. 
Kręgi zaczną się obracać.



1. Skoncentruj wzrok na kropkach pośrodku rysunku na następnej stronie przez 30 do 40 sekund. 

5. Następnie popatrz na ścianę i mrugnij kilka razy. 
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decydujący moment – więcej niż chwila – czas w którym wszystko pasuje

Henri Cartier-Bresson 



Henri Cartier-Bresson 



63 Henri Cartier-Bresson 



Henri Cartier-Bresson 



Henri Cartier-Bresson 
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„Jeżeli twoje fotografie nie są wystarczająco dobre, to nie jesteś wystarczająco blisko”

Robert Capa
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John Szarkowski (1925 –  2007). 
Od 1962 do 1991 Dyrektor Departamentu Fotografii nowojorskiego Metropolitan Museum of Modern Art.

Fot. Richard Avedon



                John Szarkowski



KADR

- obraz budujemy od brzegów 
- budowa nieistniejących relacji 
- fotografia tworzy relacje między detalami









1/3 wysokości klatki

1/3

TRÓJPODZIAŁ

1/31/3 szerokości klatki

1/3

1/3
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1/3 wysokości klatki

1/3

MOCNE PUNKTY

1/31/3 szerokości klatki

1/3

1/3

















mniej = więcej













temat 
pomysł 

cierpliwość 
konsekwencja















„podpis”







kierunek
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