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Znajomość rzemiosła
jest niezbędna,
lecz nie wystarczająca;
nie zawsze przyczynia
się ona do tworzenia
dobrych zdjęć.
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01.
Czy to jest dobre?
Ja ko

człow iek , który z a r a bi a na ż ycie robieniem zdj ęć

i uczeniem tego innych, od dawna jestem zafascynowany odpowiedzią na
teoretycznie bardzo proste pytanie: „Co sprawia, że zdjęcie jest dobre?”.
Wsłuchując się w głosy dominujące w głównym nurcie fotograficznej kultury,
można pomyśleć, że to tylko kwestia spełnienia określonych norm technicznych. Gdy zaczynamy zgłębiać to rzemiosło, wystarczającym osiągnięciem
wydaje się wykorzystanie posiadanych umiejętności do stworzenia zdjęcia
ostrego i poprawnie naświetlonego. Staje się to naszym pierwszym standardem i często — choć dążymy do niego na bardziej wyrafinowane sposoby —
także ostatnim. Skłaniamy się ku podejściu: „Gdy zrozumiem skomplikowane
aspekty techniczne i dobrze opanuję obsługę aparatu fotograficznego, wreszcie
zrobię dobre zdjęcie”. Będę się upierał, że stać nas na więcej.
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Nie bagatelizuję konieczności nauczenia się podstawowych technik i nie
umniejszam przepełniającej nas dumy, gdy większość zdjęć zaczyna wychodzić ostra i poprawnie naświetlona. Sugeruję jednak, że te umiejętności są
jedynie wejściówką, fundamentem, który budujemy, aby wznieść się wyżej.
Znajomość rzemiosła jest niezbędna, lecz nie wystarczająca; nie zawsze przyczynia się ona do tworzenia dobrych zdjęć. Do pewnego stopnia należałoby
uznać, że dobre zdjęcie może zrobić każdy, dowolnymi środkami, w zależności
od tego, co owo „dobre” oznacza.
Popytaj ludzi, czym charakteryzują się dobre fotografie, a usłyszysz najrozmaitsze odpowiedzi. Dobra fotografia opowiada jakąś historię. Dobra fotografia
pozwala odkryć coś na nowo. Dobra fotografia zachęca do stawiania pytań.
Dobra fotografia… A zresztą — wystarczy. Która odpowiedź jest właściwa?
Może każda? Czy wszystkie zdjęcia należy oceniać pod tym samym kątem?
A może istnieje bardziej pomocne pytanie niż: „Czy to jest dobre?”. Może da
się je całkowicie przeformułować?
Moim zdaniem nie tylko się da, ale wręcz należy to zrobić. Bo o ile na pytanie:
„Czy to dobre zdjęcie?” nie sposób odpowiedzieć obiektywnie, o tyle pęd
do robienia takich zdjęć — o mocnej wymowie czy pozwalających nawiązać
kontakt z widzami — niezaprzeczalnie zachęca nas do zgłębiania rzemiosła
i stawiania sobie wyzwań, zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym. A nawiązywanie kontaktu z człowiekiem stanowi sedno tej książki.
Jest ono tak ważne, ponieważ to my — ludzie — decydujemy o powodach
zrobienia zdjęcia. To my je interpretujemy i reagujemy na nie na zdumiewająco
wielu płaszczyznach. Czy zdjęcie powstało, by pokazać coś konkretnego, na
przykład cyrankę modroskrzydłą? Czy zostało stworzone w celu uwiecznienia
ulotnej chwili? Czy zrobiono je, by opowiedzieć historię, wyrazić uczucia
lub wzbudzić refleksję na określony temat? Czy ma złościć, czy ekscytować?
A może bawić?
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Sądzę, że nadszedł czas, by fotografowie zastanowili się, co chcieliby osiągnąć
poprzez swoją pracę. Pora porzucić mówienie o „dobrych” zdjęciach i znaleźć
lepszy cel uprawiania tego rzemiosła.
Niniejsza książka jest swego rodzaju relacją z poszukiwań takiego celu. Zanim
zaczniesz przewracać oczami, chciałbym poprosić Cię o szczyptę zaufania, bo
mogę obiecać jedno: będą to bardzo pragmatyczne poszukiwania. Debatowanie
na temat sztuki interesuje mnie w takim samym stopniu jak kłótnia o liczbę
aniołów, które zmieszczą się na czubku szpilki. Chciałbym natomiast podjąć
dyskusję o tym, co sprawia, że zdjęcie podoba się jego twórcy i ma szansę
wywołać oczekiwane przeżycia u tych, którzy je zobaczą.
Zastanawia mnie, co dokładnie mamy na myśli, gdy patrząc na zdjęcie,
zadajemy sobie pytanie, czy jest dobre. Wydaje się logiczne, że w najgorszym
razie możemy wrócić do wspomnianych wcześniej podstawowych standardów
technicznych i zapytać: „Czy jest ostre? Czy zostało dobrze naświetlone?”.
A co, jeśli tu nie chodzi o ostrość? Co, jeśli ten konkretny temat lepiej przedstawić w smugach nieostrości i ruchu, jako czystą impresję lub abstrakcję? W tym
kontekście pytanie o ostrość wydaje się równie bezcelowe jak o to, czy zdjęcie
jest niebieskie — chyba że właśnie ma być niebieskie lub ostre.
Kiedy zaś rozmawiamy o ekspozycji, nie mamy innego wyjścia, jak przyznać,
że kwestia niedoświetlenia lub prześwietlenia oznacza „niedo…” lub „prze…”
względem… No właśnie, czego? Wskazań światłomierza aparatu? Aparat nie
ma pojęcia, co chcesz osiągnąć. Jego wiedza sprowadza się do poinformowania
Cię o natężeniu światła. Chcesz ustawić ekspozycję pod kątem cieni i pozwolić
niektórym fragmentom obrazu stać się oślepiająco białymi, czy raczej ustawić
ją na światła, przez co cienie staną się czarnymi, pozbawionymi szczegółów
dziurami? To kwestia gustu i celu. W sztuce nie ma miejsca na „powinności”,
a jeśli mam być szczery, w rzemiośle i technice jest go znacznie mniej, niż
sądzimy.
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Każda decyzja, którą podejmujemy jako fotografowie, jest względna nie tylko
w kontekście tego, co należy zrobić — zgodnie z informacjami zawartymi
w instrukcji obsługi aparatu lub otrzymanymi z miejscowego klubu fotograficznego — ale także naszych oczekiwań. Tutaj możemy zdobyć pierwszą wskazówkę, dotyczącą potencjalnej odpowiedzi na pytanie „Czy to jest dobre?”.
Być może najpierw należałoby zapytać: „Czy to spełnia moje oczekiwania?”.
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z fotografią i po niezliczonych frustrujących
doświadczeniach zrobiłeś swoje pierwsze ostre, dobrze naświetlone zdjęcie,
musiałbym być potworem, aby je skrytykować. Czy ono jest dobre na tej samej
zasadzie, na jakiej Ansel Adams mógł określać jakość swoich zdjęć? Czy jest
dobre tak, jak dobre są według mnie prace Josefa Koudelki? Zapewne nie.
Sądzę jednak, że ma to mniejszy związek z dziełami Adamsa czy Koudelki,
a nawet z Twoimi pracami, większy zaś ze standardem, zgodnie z którym
oceniamy. Czasami dobre — przynajmniej w kategoriach rzemiosła — zdjęcie
to takie, które obrazuje Twój rozwój, nowo opanowaną technikę lub kolejne
zrobione przez Ciebie kroki. W tym przypadku dążenie do osiągnięcia czegoś
więcej i pominięcia niezbędnych lekcji byłoby sabotowaniem procesu
uczenia się. Dobre zdjęcie może stanowić sygnał postępu i jako takie podlegać
wyłącznie Twojej ocenie.
Pozwól mi wyrazić luźną sugestię, że język, w jakim rozmawiamy o fotografii,
jest zbyt słabo rozwinięty i może, moooże tryby popularnej branży fotograficznej (mam na myśli głównie producentów aparatów, bo to oni zarabiają
najwięcej) mają interes w podtrzymywaniu dyskusji o zdjęciach „dobrych”
w kategoriach czysto technicznych. Dlaczego? Ponieważ nie przestaje się
wydawać pieniędzy na dążenie do celu, który zawsze zdaje się uciekać.
Jeśli nowy standard ostrości wyznaczy nowy standard tego, co jest uznawane
za dobre, logicznie będzie stwierdzić, że możemy sobie kupić jakość, co jest
absurdem. Leica nie uczyni zdjęcia lepszym.
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Powinniśmy przestać skupiać się na tym, czy zdjęcie jest dobre czy nie,
a zamiast tego zastanowić się, czy wyraża naszą wizję, satysfakcjonuje nas
pod względem twórczym, wywołuje u widza oczekiwane wrażenia, oraz —
i to jest ważne — zacząć mówić, jak ono to robi. Zdjęcie może być „dobre”
na wiele sposobów, podobnie jak istnieje wiele płaszczyzn, na jakich może
być „złe”. Jeśli umielibyśmy rozmawiać o tych kwestiach, bylibyśmy o wiele
bliżej dyskusji, która jest zarówno istotna, jak i pomocna — przynajmniej pod
względem przygotowania do drugiej przedstawionej w tej książce dysputy,
znacznie głębszej, krążącej wokół pytania: „Na co w fotografii reagujemy?”.
Gdybyśmy to wiedzieli, bylibyśmy bliżej umiejętności uwzględniania tych
rzeczy i wybierania spośród nich takich, które najlepiej sprawdzą się
na naszych zdjęciach.
Czy nie byłoby prościej, gdybyśmy stworzyli pewien obiektywny standard
jakościowy lub wyobrazili sobie, że taki istnieje? Oczywiście, że tak. Jakąż
swobodę zyskalibyśmy w pracy, gdybyśmy nie musieli podążać za swoją
wizją — albo przynajmniej jej identyfikować — i zmagać się z wyrażaniem
tego, co wyrazić chcemy; gdybyśmy nie musieli eksplorować koncepcji wartych
eksploracji i ujmować tematu w sposób, który z naszej perspektywy wydaje
się najbardziej autentyczny. Czy tak nie byłoby łatwiej? Na miłość Ansela
Adamsa i wszystkich świętych, tak! Ale czy rezultaty byłyby dobre? Czy
byłyby autentyczne? Czy wyrażałyby coś nowego? Szokowały? Informowały?
Skłaniały do zadawania pytań? Czy byłyby czymś więcej niż propagandą albo
podróbką? Czy budziłyby śmiech, wywoływały płacz? Czy byłyby zdjęciami
na tyle cennymi, że złapalibyśmy je pod pachę, uciekając z płonącego
budynku?
Jeśli szukasz bardziej pomocnych pytań, czy powyższe nie byłyby lepsze
w kontekście eksplorowania i analizowania naszej pracy? Nie sądzisz,
że pomogłyby nam stwierdzić, czy osiągnęliśmy coś wartościowego?
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Pomogłyby. Są lepsze. Przez to, że w ogóle istnieją, chcę je zadawać i pozwalać
im się prowadzić, stawiać wyzwania i sugerować nowe możliwości w mojej
pracy. Skoro ta praca ma być „dobra”, jest bardziej prawdopodobne, że taka
się stanie, jeśli będę się jej przyglądał przez pryzmat tych mniej oczywistych
pytań, niż gdybym zadał prozaiczne: „Czy to jest dobre?”.
Gdy pytam: „Czy to jest dobre?”, natychmiast nasuwają mi się dwie najprostsze odpowiedzi: tak i nie. Żadna z nich nie ułatwia mi robienia zdjęć, które
lepiej odzwierciedlają moją wizję lub działają zgodnie z oczekiwaniami.
Owszem, to książka o tym, co sprawia, że zdjęcie jest dobre — cokolwiek to
znaczy. Ale już nie będę się odnosił do tego terminu. Nie postawię więcej tego
pytania. Będę jednak zadawał inne, które uważam za trafniejsze i przydatniejsze; będę też zachęcał Cię do postępowania w ten sam sposób, z nadzieją,
że dzięki temu wszyscy choć trochę przybliżymy się do mocniejszych zdjęć.
Oto przykład trafniejszego i przydatniejszego pytania: „Czy to zdjęcie jest
dynamiczne?”. Jeśli właśnie na tym Ci zależy, a odpowiedź brzmi „tak”, jesteś
na dobrej drodze. Jeśli odpowiesz przecząco, będziesz mógł przynajmniej
postawić następne w logicznej kolejności: „Co mogłoby je uczynić bardziej
dynamicznym?”. W ten sposób wyznaczysz sobie pewien kierunek. Jeśli
wiesz, że za pomocą zdjęcia chcesz zilustrować wygląd konkretnego ptaka,
zadanie pytania: „Czy to zdjęcie dobrze ukazuje właśnie ten gatunek ptaka?”
okaże się bardziej pomocne niż zastanawianie się, czy fotografia jest „dobra”.
Możesz nie chcieć, aby zdjęcie było bezpośrednią, prostą ilustracją. Może
Ci zależeć na stworzeniu pewnej interpretacji ptaka w locie. Może chodzić
raczej o kolor i ruch, a te intencje podsuwają właściwe pytanie: „Czy to zdjęcie
wyraża kolor i ruch najlepiej, jak to możliwe?”. Bez względu na odpowiedź
będziesz posługiwał się różnymi narzędziami, by osiągnąć twórczy cel,
i stawiał różne pytania, które pozwolą Ci oszacować efekt.
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Wcale nie próbuję komplikować sprawy. Bóg jeden wie, że nie chciałbym
uchodzić za uciążliwego. Pragnę jednak pisać o ukochanym rzemiośle w kategoriach, które istotnie pomagają nam uczyć się go i praktykować je w sposób
przynoszący większą satysfakcję, a odbiorcom pozwalają doświadczać
silniejszych przeżyć i tworzyć więzi. Mam nadzieję, że wybaczysz mi, jeśli
zanadto się rozpędzę, bo będziesz wiedział, z czego to wynika: głównie z tego,
że cholernie mi na tym wszystkim zależy i wolę raz na jakiś czas pogubić się
w swoich sądach, niż postępować zachowawczo albo karmić Cię pochwałami.
Chcę, by ta książka była prawdziwie ludzka; by poruszyła w Tobie czułe
struny i skłoniła Cię do robienia zdjęć płynących z ukrytych zakamarków
człowieczeństwa, a nie z czysto technicznych umiejętności. Aby stworzyć
książkę bardzo ludzką, trzeba być bardzo ludzkim, pisząc ją, a to rodzi
ryzyko, że się ze mną nie zgodzisz. Nie krępuj się. W sztuce nie chodzi
o konsensus. Jeśli ta książka skłoni Cię do zadawania głębszych pytań,
na które znajdziesz rozmaite odpowiedzi, będzie to znaczyło, że udało mi się
zrobić coś wartościowego.
Niewątpliwie prawdą jest, że każdy autor patrzy z określonej, własnej
perspektywy, i ja nie jestem wyjątkiem. Mogę pisać jedynie o tym, co znam.
Ta książka, podobnie jak poprzednie, nie jest próbą encyklopedycznego,
wyczerpującego omówienia zawartych w niej koncepcji; może co najwyżej stanowić przymiarkę do przyjrzenia się im, obrócenia w każdą stronę i zapytania:
„Jak możemy je wykorzystać do ulepszenia swoich zdjęć?”. Może się zdarzyć,
że te dyskusje przyczynią się do zmiany Twojego sposobu interpretowania
zdjęć, z tym zaś wiąże się prawdopodobieństwo zmiany postrzegania świata.
Na długiej liście elementów i narzędzi, które sprawiają, że zdjęcie budzi
w nas oddźwięk, z pewnością pominąłem kilka… może nawet wiele. Podczas
omawiania niektórych mogłem popełnić błędy. Starałem się jednak nie podchodzić do żadnego z nich apodyktycznie lub bezwarunkowo, gdyż fotografia,
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jak każda sztuka, jest głęboko ludzka i podlega wszelkim niuansom, wyjątkom, wątpliwościom i ryzykom — jak my sami. Nauczyłem się wykazywać
ogromną podejrzliwość wobec wszystkiego, co apodyktyczne i bezwarunkowe.
Nie zależy mi na stworzeniu technicznego poradnika o tych zagadnieniach,
lecz na rozmowie o nich. Każdy człowiek podchodzi do tego rzemiosła i sztuki
indywidualnie i kierując się innymi motywami, lecz pewna fundamentalna
dyskusja o tym, co tkwi w nas, a co w fotografiach, które robimy i uważamy
za wybitne, jest niezwykle potrzebna.
Wszyscy odbieramy świat nieco inaczej niż ci, którzy nas otaczają, a fotografia
daje szansę na pogłębienie naszego punktu widzenia i wyrażania go lub
komunikowania innym. Niektórzy dostrzegają cud, inni niesprawiedliwość,
jeszcze inni — piękno. Są tacy, którzy odkrywają pytania, historie i nowe
informacje. Ale gotowe zdjęcie jest dwuwymiarowym tworem, na który
reagujemy, w naturze tego tworu leży zaś to, że chcąc uczynić go skuteczniejszym środkiem wyrazu, musimy eksplorować. Przysięgam, że aparat nie zrobi
tego za nas.
Jestem niemal pewny, że wszystko, co pojawiło się na kartach tej książki,
zostało już wcześniej przemyślane przez niejedną mądrzejszą głowę. Przecież
nic w fundamentach tego rzemiosła się nie zmienia. Mam jednak nadzieję, że
przedstawiłem te koncepcje na nowe sposoby. Być może bardziej przystępne.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to nie nowość idei czyni ją słuszną lub
ważną; nie musi ona też rzutować na formę naszych zdjęć. Chodzi o to, co
z tymi ideami robimy. Nie znajdziesz tu ukrytego między wierszami magicznego przycisku, ale jeśli odkryjesz nowy styl patrzenia, stawiania pytań lub
świeże podejście do swojego rzemiosła w służbie sztuki, magia przyjdzie do
Ciebie sama.

Kup książkę

Poleć książkę

Przywyknij
do niuansów
i niejednoznaczności.
W niepewności
nie ma nic złego.

Kup książkę

Poleć książkę

