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„Słucha, sztuka to praca!” podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i 
branżach kreatywnych, zaprasza Instytut Kultury Miejskiej.  

Renata Dąbrowska, fotografka i fotoreporterka jest dzisiaj moją rozmówczynią, cześć Renato. 

Cześć, Ana. 

W „sztuce to praca” rozmawiamy o kulisach zawodów kreatywnych, zawodów związanych z szeroko 
pojmowaną sztuką i zacznę dzisiaj pytaniem dużego kalibru, jak uważasz, czy fotografia jest sztuką? 

Oczywiście, że jest. 

A czy fotografia, którą ty uprawiasz daje ci dużo przestrzeni do kreatywności? 

Zawsze myślałam, że jestem średnio kreatywna, najbardziej interesowała mnie fotografia dokumentalna na 
samym początku, portretowa, później zaczynałam od fotografowania świata, który mnie otaczał, tak zwana 
fotografia dokumentalna, później byłam fotoreporterką w „Gazecie Codziennej”, więc za dużo tam nie 
musiałam kreować i zawsze myślałam, że za bardzo nie jestem kreatywna. Na szczęście świat, który fotografuję 
i bez mojej kreatywności jest tak piękny i wspaniały, że umiem wychwycić sytuacje, sportretować osobę bez 
mojej wybujałem kreatywności. Chociaż mam na swoim koncie kilka zdjęć, które totalnie wymyśliłam i nie są 
one wcale takie najgorsze. 

Z twoich słów pobrzmiewa podejście, że fotografia dokumentalna, czyli fotografowanie zastanej 
rzeczywistości nie wymaga od fotografa kreatywności i wyobraźni? 

Nie powiedziałam, że wyobraźni nie wymaga, ale wydaje mi się, że na pewno fotograf powinien być uważny, 
świadomy, inteligentny, żeby rozumiał to, co fotografuje. 

Przeglądałam przed naszą rozmową twoją stronę internetową, twoje portfolio i widząc historię wyróżnień, 
nagród i wystaw, wydaje mi się, że fotografia jest taką drogą zawodową, którą idziesz bardzo zdecydowanie 
bez wahania. Czy tak rzeczywiście jest? Jakie były twoje początki, co spowodowało, że w ogóle się zajęłaś 
fotografią? 

Mam w życiu mnóstwo szczęścia i to nie jest tak, że sobie wybrałam, że będę fotografką i będę zdobywać 
nagrody i będę najlepsza, to nie tak. Dawno temu, w młodości, po prostu zakochałam się w fotografii, a zanim 
się zakochałam w fotografii zaczęłam widzieć światło, wszystko co mnie otaczało, pola, łąki, zwierzęta, ludzie, 
patrzyłam na to wszystko i zaczęłam widzieć światło i zauważyłam, że pod różnym kątem, o różnych porach 
dnia, to światło jest inne. I miałam takie może naiwne, pierwsze dziecięce i nastoletnie marzenie, żeby po 
pierwsze to zatrzymać, ten świat widziany przeze mnie i to światło, a po drugie pokazywać innym, bo 
uważałam, że to jest po prostu przepiękne. I tak się zaczęło, zaczęłam fotografować mając kilkanaście lat, moi 
rodzice bardzo liczyli na to, że zostanę z nimi na gospodarstwie i może skończę ekonomię i będę z nimi. 

Takie solidne studia tak zwane. 

Jak powiedziałam rodzicom, że chcę jechać do Gdańska do szkoły fotograficznej to mój ojciec zapytał „co ty 
będziesz robić po tej szkole?”, ja mówię, że będę fotoreporterką. Powiem szczerze, że wtedy nie wiedziałam 
co to znaczy, to było dawno temu, nie wiedziałam co to znaczy bycie fotoreporterką, bo jedyne jak byłam z 
tym związana to jakieś słabe zdjęcia w Gazecie Pomorskiej jednego pana fotografa, który robił wszystkie zdjęcia 
do tej gazety, były one czarno-białe, porażka. Ja wtedy pomyślałam, że chcę tak jak on robić zdjęcia do gazety. 
Przyjechałam spod Torunia do Gdańska, przez pierwszy rok pracowałam jako niania i chodziłam do takiej 
szkoły, studium policealnego, to była moja pierwsza szkoła. I tam spotkałam kolegę, który widział jak ja 
fotografuję i jakie zdjęcia robię i podsunął mi pomysł, że powinnam pójść ns staż do Gazety Wyborczej i tak to 
się zaczęło i przez 14 lat pracowałam w gazecie. 
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Studiowałaś w Łodzi, czy studia w ogóle są ważne jeżeli chodzi o fotografowanie i zawód fotografa? 

To jak kto lubi, po tym jak skończyłam tą szkółkę fotograficzną w Sopocie od razu zdawałam egzaminy do szkoły 
filmowej w Łodzi i dostałam się, i studiowałam, i pracowałam jednocześnie w gazecie jako fotoreporterka. To 
były zupełnie dwa inne światy, w gazecie miałam prawdziwą fotografię, prawdziwe życie, prawdziwy zawód, a 
tam miałam mnóstwo znajomych, którzy robili zupełnie różną fotografię, to było bardzo inspirujące dla mnie i 
mogłam czerpać z tych studiów nie tyle od nauczycieli i wykładowców, co od tych studentów, z którymi 
spędzałam bardzo dużo czasu i niesamowita inspiracja. Znam ludzi, którzy nie skończyli żadnej szkoły 
fotograficznej i są super fotografami, znam ludzi, którzy skończyli świetnie szkołę filmową i nie pracują jako 
fotografowie, czy fotoreporterzy w ogóle. Tak że to jak komu leży, kiedyś słyszałam wypowiedź mojej 
koleżanki, która też skończyła szkołę filmową, że to było dla niej zupełnie nieprzydatne, dopiero praca w 
gazecie ją nauczyła. Każdy wyciąga ze świata to, co potrafi i umie, ja ze szkoły filmowej wyciągałam zupełnie 
co innego niż z pracy w gazecie. 

Czyli staż w Gazecie Wyborczej nazwałabyś jako najcenniejszy jeśli chodzi o zdobywanie doświadczenia? 

Tak. 

Wejście na głęboką wodę. 

Tak jak wspomniałam na samym początku, mam mnóstwo szczęścia, przez całe życie mogę robić to, co 
kocham, rozwijać się w tym, pracować tak, jak chcę, bez żadnej nudy, jakiegoś zobowiązania. Oczywiście, że 
miałam obowiązek przychodzić do pracy, ale ja tego tak nie traktowałam, dla mnie to było po prostu 
niesamowite doświadczenie i nawet teraz, trzy lata nie pracuję w gazecie, ale wiem, że nie byłoby mnie w tym 
miejscu, gdyby nie „Gazeta Codzienna”. Tam właściwie wszystkiego się nauczyłam, oczywiście przed chwilą 
powiedziałam, że studia też były dla mnie ważne, ale i studia i praca zawodowa w „Gazecie Codziennej” w 
ogóle się nie znoszą, tylko się uzupełniają.  

Od trzech lat jesteś freelancerką. 

Tak. 

Co się zmieniło w twojej pracy? 

Bardzo dużo się zmieniło, czasami jeszcze fotografuję dla gazet, dla „Wysokich Obcasów”, „Dużego Formatu” 
Gazety Wyborczej, „Tygodnika Powszechnego”, miesięcznika „Press”. Umiem fotografię prasową, więc to 
robię, ale na co dzień robię zdjęcia i pracuję jako fotografka, ale wolniej i swobodniej, pracuję codziennie, ale 
nie robię siedmiu tematów codziennie. I to mi się podoba teraz w mojej sytuacji, że jeśli robię jakieś zlecenie, 
czy to jest prywatna sesja zdjęciowa czy inne prywatne zlecenie, to po pierwsze ja mogę wybrać czy chcę to 
robić, ja decyduję o warunkach i mimo, że pracuję mniej, za wiele moja sytuacja życiowa się nie zmieniła, 
nawet się polepszyła. W gazecie robisz pięć tematów dziennie, pracuję inaczej ale bardzo sobie chwalę tą 
zmianę. 

Czy decyzja odejścia z takiej pracy dla jednej redakcji na freelance była trudna dla ciebie do podjęcia? 

To jest urocze, teraz jak sobie o tym myślę jak to wszystko było. To wszystko jest złudne, bo poczucie 
bezpieczeństwa w gazecie bez etatu, bez żadnych składek emerytalnych, ubezpieczenia, ZUS-u. 

Tak, bo to taka ciemna strona pracy dla redakcji. 

Że zatrudnia dziennikarzy i fotoreporterów? Dawniej fotoreporterzy i dziennikarze mieli częściej etaty, a teraz 
zdarza się, że nikt nie ma etatów w redakcji. Więc ja przez 14 lat nie miałam etatu i dlatego mówię, że poczucie 
bezpieczeństwa dla mnie było bardzo złudne, kiedy wydarzyła się tragedia dla mnie to i tak i tak byłam sama. 
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Wiadomo, że nie jest łatwo odejść po kilkunastu latach z miejsca pracy, długo zastanawiałam się i bardzo się 
bałam odejść, ale tak jak wspominałam i poczucie bezpieczeństwa okazało się być złudnym, i lęk przed 
odejściem był zupełnie niepotrzebny. W związku z tym, że nie pracowałam na etacie tylko na umowie o dzieło, 
jednocześnie pracując w gazecie realizowałam też jakieś boczne zlecenia czy swoje projekty, tak jak znam 
moich kolegów i moje koleżanki fotografki i fotoreporterki, po prostu pracujemy wszędzie. Wielu z nas pracuje 
z wieloma klientami, ale mimo to odejście z gazety było trudne i podjęcie decyzji okazało się dobrym ruchem, 
jest mi dużo lepiej, mam dużo więcej czasu, robię zupełnie inne rzeczy, w inny sposób pracuję, a mimo 
wszystko jeszcze nie umarłam z głodu. 

Czy jakoś planowałaś swoją działalność na freelance? Czy planowałaś sobie budżet do przodu, albo ile 
powinnaś wziąć zleceń, żeby twój standard życia nie spadł, jednocześnie, abyś zapłaciła wszystkie podatki i 
ZUS-y, bo myślę, że to budzi najwięcej obaw, kiedy ktoś się decyduje na taką jednoosobową działalność 
freelancerską? 

W tajemnicy powiem ci, że nie mam firmy, cały czas pracuję na umowę o dzieło. 

Czy to jest taka tajemnica, którą możemy puścić w podcaście? 

Tak, bo czytając twoje pytania wczoraj to tak sobie pomyślałam, że w ogóle nie miałam planu, odchodząc z 
gazety i zastanawiając się czy odejść czy zostać, czy jeszcze rok i jeszcze chwilę i odchodziłam ostatniego 
grudnia, więc to jest najgorszy moment dla fotografów freelancerów, dlatego że w grudniu, styczniu, lutym, 
marcu nic się nie dzieje. Dzieje się bardzo mało, jest mało zleceń i trzeba do tych cieplejszych dni gdzie jest 
więcej zleceń po prostu dotrwać. I właśnie w grudniu spisałam sobie „za” i „przeciw” czy zostaję w gazecie czy 
nie i wyszło mi siedem za zostaniem w gazecie i dwadzieścia kilka za odejściem z gazety, więc bardzo sobie 
cenię pracę w „Gazecie Codziennej”, gdzie poznawałam mnóstwo ludzi i uczyłam się pracy fotografki i 
fotoreporterki, całe moje zawodowe doświadczenie zdobyłam właśnie w pracy w gazecie i to sobie cenię. Tylko 
między innymi dlatego odeszłam z gazety, nie ze względu na warunki pracy, bo one się nie zmieniały dla mnie 
od wielu lat, tylko ze względu na to, że ja już przestałam się rozwijać, to było zbyt nudne i przewidywalne. 
Pracowałam tam 14 lat i przynajmniej 12 razy robiłam Openera, co roku, drogę krzyżową robiłam pięć razy w 
roku, bo przez cały ten tydzień przed Wielkanocą takie rzeczy się dzieją. Czy ciągle potworna powtarzalność i 
miałam potrzebę zmiany. 

Jakie są realia w branży fotograficznej, bo krąży taka opinia, że dzisiaj fotografem może być każdy. Mamy 
aparaty fotograficzne w smartfonach, sprzęt bardziej profesjonalny jest łatwiej dostępny niż kiedyś. Jaka to 
jest branża? Czy to jest branża gdzie się wchodzi i jest miejsce na nowych fotografów? 

Fotograf różni się od posiadacza aparatu, to nie jest to samo, w każdym razie nie wiem jak jest teraz w branży, 
bo dla mnie wiele się nie zmieniło. Nie chcę zabrzmieć patetycznie i się przechwalać, tylko ja nie narzekam na 
brak klientów, właśnie w pracy w gazecie, jako fotoreporterka poznawałam ludzi, którzy kojarzą mnie z tym, 
że robię zdjęcia i kiedy potrzebują czegokolwiek to dzwonią do mnie, jeśli na przykład chcą żeby sfotografować 
architekturę, to odsyłam do mojego kolegi, który się na tym lepiej zna, ale dzwonią do mnie, bo wiedzą, że 
mam coś wspólnego z fotografią. Ja nie narzekam na brak klientów, tak się domyślam, bo też wykładam w 
Sopockiej Szkole Fotografii u Hejbera i tam jest mnóstwo zdolnych i fajnych ludzi, którzy chcieliby pracować 
zawodowo i wyobrażam sobie jakie to jest trudne wejść na rynek i robić to, co się kocha i żeby jeszcze ktoś im 
za to płacił. Początkujący fotografowie czasami robią sesje za darmo, w ten sposób psują rynek, ale tak się 
dzieje. Podsumowując, trochę nie wiem jak jest trudno, na pewno jak sobie myślę na jakich warunkach ja 
zaczynałam pracę, to zdecydowanie nie zazdroszczę tym, którzy teraz zaczynają, ale myślę, że warunki na rynku 
to jest jedno, ale pracowitość, wytrwałość, talent, aktywność, bardzo dużo też zależy od tych, którzy chcą 
pracować jako fotografowie. To nie jest tak, że kiedyś było łatwiej zostać fotografem, dlatego ja jestem 
fotografką. 
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Wspomniałaś, że dalej się zajmujesz fotoreporterką, natomiast robisz sesje fotograficzne, wykładasz na 
uczelni, co się składa na twoją działalność? Na czym jako fotografka zarabiasz? 

Właśnie to, co powiedziałaś, prywatne sesje, sesje dla firm, portretowe, biznesowe, obsługi wydarzeń, 
festiwali, konferencji, czasem wydarzeń takich bardziej rodzinnych, na przykład komunie, chrzty, takie rzeczy 
też czasem fotografuję, coraz mniej, a nigdy bardzo nie lubiłam ślubów, bo to jest bardzo ciężka praca i 
podziwiam ludzi, którzy naprawdę robią super zdjęcia ślubne. Podziwiam i tego nie chciałabym robić, to wcale 
nie znaczy, że nie będę robić. 

W swoim portfolio masz też kilka co najmniej projektów zrealizowanych z instytucjami, jak zapatrujesz się 
na taką współpracę, czy to jest łatwa współpraca? Na ile masz wolność w takiej pracy kiedy robisz zlecenia 
dla instytucji? 

Najczęściej dostaję propozycję z różnych instytucji, ostatnio od muzeum miasta Gdańsk, najczęściej jest 
polecana przez kogoś i w tym wypadku tak właśnie było, portretowałam weteranów AK i to było też super 
doświadczenie i mam wrażenie, że wyszło super. Ja strasznie nie lubię się chwalić i wszystko co ja mówię to 
mam wrażenie, że się przechwalam, a dla mnie to była prosta sprawa. Miasto Gdańsk chce zrobić wystawę 
żyjących jeszcze, ostatnich kilkunastu weteranów AK z okręgu trójmiejskiego. Rozmawiałam z panem 
dyrektorem w jaki sposób on to widzi, w jaki sposób ja chciałabym to pokazać, dogadaliśmy się i dostawałam 
kontakty do tych ludzi, umawiałam się w dogodnych dla weteranów terminach i ten sposób powstał projekt. 
Wernisaż wystawy będzie 11 listopada na Głównym Mieście w Gdańsku i tak to działa, albo z polecenia, albo 
właśnie dlatego, że gdzieś ktoś mnie zauważył „na ulicy”, że fotografuję, albo zna moje portfolio i wie, że radzę 
sobie w fotografii portretowej czy reporterskiej, dokumentalnej i zaczynamy rozmowę o warunkach, jak to ma 
wyglądać, rozmowę na temat projektów. 

Powiedziałaś, że nie lubisz się chwalić? 

Bo dla mnie to tak brzmi jakbym się chwaliła, fotografia to jest całe moje życie, ostatnio portretowałam panią 
prezydent to dla mnie to jest tak samo ważne zlecenie jak za chwilę będę robić zdjęcia na imprezie urodzinowej 
z okazji 40 urodzin pani, która się do mnie zgłosiła. To jest ten sam stres, trochę rodzaj fotografii jest inny, ale 
cały czas to jest wokół fotografii. Tak samo się staram, podobne jest moje przygotowanie do tego, tak że jeśli 
ktoś mi mówi; wow, zrobiłaś jakiś projekt; to super, ale on był dla mnie zwyczajnie robiony, bo robię to już od 
kilkunastu lat. Nie mam w zwyczaju przechwalania się, czy opowiadania o tym co ja w życiu fotografowałam, 
bo to tak jakbym przechwalała się zupełnie zwykłą pracą, tyle tylko, że dla mnie ta praca jest niezwykła i jest 
superfantastyczna i to, że godzę życie z pracą zawodową i przy okazji się rozwijam i jestem szczęśliwa to 
dochodzimy do tego co powiedziałam na samym początku, mam mnóstwo szczęścia. 

Ty już masz pewien komfort, że klienci przychodzą do ciebie z polecenia, z przeglądania portfolio, a z drugiej 
strony czy wyróżnienia i nagrody w konkursach fotograficznych przynoszą ci nowe zlecenia, czy to jest coś, 
co jest po prostu docenieniem twojej pracy, ale z rozwojem bazy klientem się nie wiąże? 

Nie wiem czy mam więcej klientów po tym jak dostawałam nagrody, bo już nie pamiętam kiedy dostałam 
nagrodę, chyba rok temu. Wysyłanie swoich zdjęć na konkursy, ja zawsze to też mówię moim studentom, że 
trzeba to robić, bo możemy sobie robić dla siebie, do szuflady czy w inny sposób promować siebie, albo i nie 
promować, natomiast konkursy są po to, żeby je wygrywać, ale też po to żeby się jakoś sprawdzać. Jest 
mnóstwo konkursów, mam taką zasadę i polecam wszystkim, że trzeba wysyłać swoje prace na konkursy i 
może odpowiadając na twoje pytanie, wtedy jest chwilowo trochę głośniej o mnie i wtedy ludzie dowiadują 
się, że ja jestem i fotografuję i może wtedy trafiają do mnie jako klienci. Ale nie mam żadnego mierzalnika ile 
osób po jakich nagrodach, w jakim czasie do mnie trafiło. 

Chciałabym wrócić do twojego doświadczenia projektowego, czyli podejścia do stworzenia na przykład cyklu 
fotograficznego. Na przykład twój projekt; „ Ja, Renata Dąbrowska - 100 portretów”, które chyba było twoją 
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pracą dyplomową, fotografujesz ludzi, którzy często widzą cię po raz pierwszy, jednocześnie chcesz dotrzeć 
do tych osób, żeby się przed tobą otworzyli, oni cię zapraszają do swojego domu, do prywatnej przestrzeni 
i jak to robisz, jak rozmawiasz z ludźmi, których fotografujesz, jaki to ma wpływ na twoje fotografie? 

Jak to robię? Super jest kiedy mam pomysł, to jest ekstra, rzadko miewam pomysły, ale jak już mam pomysł to 
później jest mnóstwo czasu, średnio każdy projekt robiłam dwa lata, fotografowałam taką rodzinę w Piotrowie, 
państwo Raiss, którzy mieszkali w potwornych warunkach pod lasem i to była moja praca licencjacka. Później 
przez dwa lata fotografowałam wiejskie dyskoteki, później przez dwa lata fotografowałam Renaty Dąbrowskie, 
jeździłam po całej Polsce i je portretowałam. Czyli oprócz pomysłu, mnóstwa pieniędzy i wytrwałości, trzeba 
jeszcze dużo czasu i to jest tak, że ten aparat jest tylko jakimś sposobem, przynajmniej dla mnie, dotarcia do 
drugiego człowieka. Przede wszystkim jest mój bohater i jestem ja i zanim powstaje zdjęcie, musi powstać 
relacja, nie jest to łatwe i wygląda bardzo różnie, bo czasami jadę na mój wymyślony temat i nie robię zdjęć, 
bo się nie udało, a najczęściej jest tak, że ta relacja tak się rozwija, że powoduje to kolejne zdjęcia. Więc przede 
wszystkim to jest kwestia dotarcia do człowieka, a później użycie aparatu i zrobienie zdjęcia. Czasami biorę 
udział w obradach jury i oglądamy zdjęcia nadesłane na konkurs i widzę na zdjęciu wspaniałe szkło, widać, że 
obiektyw przynajmniej 5000 kosztuje, że aparat jest świetny, żyleta, świetne zdjęcie, kolory są świetne, poza 
tym nie ma nic. Jest plastik, tam nie ma życia, nie ma wyczekanego momentu, nie ma żadnej intymności, w 
ogóle światła sensownego tam nie ma, więc tak jak mówiłyśmy wcześniej o tym czy osoby, które mają aparat, 
jak one różnią się od fotografów? Dobry fotograf zrobi świetne zdjęcie wszystkim, a kiepski fotograf nie zrobi 
dobrego zdjęcia nawet najlepszym aparatem. Więc przede wszystkim relacja z człowiekiem, którą trzeba 
zbudować, a żeby zbudować dobrą relację z drugim człowiekiem to wydaje mi się, że trzeba sobie najpierw 
poukładać w głowie, żeby zaoferować drugiemu człowiekowi coś ciekawego, żeby nie miał poczucia, że 
marnuje czas i może się znudzić. 

Czy tego się można nauczyć? 

Myślę, że tak, ja się tego nauczyłam. Pytanie tylko co cię w życiu interesuje, czy interesuje cię drugi człowiek, 
czy to żeby być artystą? Bo jeśli cię interesuje karmienie swojego ego to myślę, że za bardzo możesz nie być 
zainteresowany światem. 

Jeszcze chciałabym poruszyć w naszej rozmowie temat, który wpadł mi wczoraj z przypadku, czytałam sobie 
„Wysokie obcasy” i tam się pojawił materiał Moniki Redzisz o projektach, które wspierają fotografki, kobiety 
zajmujące się różnego rodzaju fotografią. I ja nie uświadamiałam sobie, że dysproporcja płci w branży 
fotograficznej jest tak duża, bo w tym tekście Redzisz są podane statystki, że większość uczących się na 
kierunkach artystycznych, w tym kierunkach fotograficznych to są studentki, natomiast tylko 17% 
zawodowo czynny fotografów to są kobiety. Podobnie rysują się statystyki w publikacjach dużych tytułów 
prasowych. Jak to jest? Jakie jest twoje doświadczenie w tym temacie? Czy rzeczywiście w fotografii jest 
jakiś szklany sufit? 

Nie wiem czy jest szklany sufit, ale rzeczywiście jest tak, że pracujących zawodowo fotografek widać mniej. U 
mnie na roku było chyba czterech facetów w szkole filmowej, a cała reszta, około 20-kilka kobiet, a w gazecie 
gdzie pracowałam byłam jedyną kobietą i było sześcioro facetów. Pisałam pracę magisterską właśnie na ten 
temat, kobiety fotografki, a przypisane im role społeczne. Zrobiłam badania do tej pracy i tak samo mi wyszło, 
że przynajmniej w fotografii prasowej, bo tym się wtedy zajmowałam i to mnie najbardziej interesowało, że w 
pracy w gazecie są młode kobiety, które jeszcze nie są matkami i mogą poświęcać się i jeździć na tematy, 
pracować non stop, bardzo nieregularnie, wydawać pieniądze na aparaty, na wszystko co jest potrzebne, auto, 
komputer i serwis tego sprzętu i jeśli mają wsparcie partnera czy męża, to zostają w tym zawodzie. A drugą 
grupą kobiet, które pracują w fotografii prasowej są starsze kobiety, które nie założyły rodziny, tak że ja jestem 
chyba tym żywym przykładem tego, że kiedy zaczynam myśleć o założeniu rodziny, o tym żeby zmienić sposób 
pracy, to odchodzę z fotografii prasowej, nie chcę tutaj siać nienawiści, ale rzadko się zdarza, że jest 
wspierający fotografkę partner, częściej jest odwrotnie i to kobieta jeśli się decydują na potomstwo, to ona 
musi przerwać swoją karierę. Praca fotografki, a zwłaszcza fotoreporterki to jest strasznie ciężka, fizyczna 
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praca, bardzo wymagająca. My kobiety z czasem mamy inne priorytety, jesteśmy na ogół fizycznie słabsze, te 
aparaty ważą czasami kilkanaście kilogramów, które się codziennie, non stop nosi, więc jest to ciężka praca i 
może to powoduje ilość kobiet zawodowo czynnych jako fotografki. Nie czytałam tego artykułu, ale 
przeczytam. 

Jeszcze chciałam cię prosić, wiem, że nie lubisz się chwalić, ale gdybym cię zapytała o jakiś projekt, zlecenie, 
z którego miałaś największą satysfakcję, to które byś wyróżniła? 

Prostując, to nie jest tak, że ja się nie lubię chwalić, tylko za bardzo nie lubię mówić o sobie, bo mam wrażenie, 
że to może wyglądać tak, jakbym się chwaliła. A dochodząc do twojego pytania, mnóstwo takich sytuacji było, 
mnóstwo tematów i czasami portretuję najważniejsze osoby czy w mieście czy państwie, są z tym związane 
różne emocje i doświadczenia, ale to jest tak że pracuję, jestem na rynku 17 lat już teraz i nie ma takiego 
jednego wow, które by zmieniło mi życie, z każdego spotkania umiem coś wyciągnąć, coś zachować dla siebie, 
ucieszyć się tym. Z fotografią jest taki paradoks, ja zawsze moim studentom mówię, żeby fotografowali świat 
i ludzi wokół siebie, bo strasznie szybko wszyscy umierają. I jak przeglądam swoje zdjęcia coraz częściej widzę 
ludzi, których już nie ma, są tylko na moich zdjęciach i jak robisz zdjęcia to nigdy nie wiesz czy to zdjęcie, które 
robisz tej osobie, czy ostatni raz się spotykacie, czy ostatni raz ona jest sportretowana, a co by było gdybyśmy 
wiedzieli? I na przykład sytuacja z portretem świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, robiliśmy tą sesję 
zdjęciową dla urzędu miasta Gdańsk, zwykła sesja, piękny dzień, ładne światło, poranek, żeby jeszcze nie było 
ludzi naokoło, dwie godziny wyszukane z całego dnia zajęć pana prezydenta, pamiętam to. To była zwykła 
sesja, zwykle spotkanie i jak wiele i nagle po pół roku to zdjęcie jest wykorzystywane wszędzie właśnie w takim 
kontekście śmierci prezydenta. Robię zdjęcia całe życie i nigdy nie wiadomo które zdjęcie będzie tym 
najważniejszym, albo ostatnim, albo tym, które wygra konkurs, w fotografii również ten aspekt powoduje, że 
ona jest dla mnie wyjątkowa, magiczna, kochana i wspaniała. 

A czy czujesz się wolna w tym, co robisz, w swojej pracy? 

Tak, nawet jak fotografuję totalnie na zlecenie, to robię tak, jak ja bym chciała to zrobić. Oczywiście omawiamy 
to z klientem, czego on sobie życzy, ale zawsze robię to po swojemu i nigdy się nie zdarzyło tak, że klient 
przychodzi i mówił zrób tak i tak. Ja mówię, jeśli chcesz aby to zlecenie zostało zrobione tak i tak, to weź 
fotografa, który ci tak i tak zrobi, bo ja fotografuję inaczej. Nie było takich sytuacji, myślę, że ktoś kto mnie zna, 
albo zna mnie z polecenia, albo widział moje portfolio, wie w jaki sposób fotografuję i albo mu się to podoba 
albo nie i albo tego chce, albo szuka innego fotografa, który zrobi mu w inny sposób zdjęcia. Tak, czuję się 
bardzo wolna w tym co robię, w jaki sposób żyję i to jest super i to jest urok mojej fotografii. 

Bardzo ci dziękuję za rozmowę i podzielenie się swoim doświadczeniem. 

Podcastu „Słuchaj, sztuka to praca!” możecie słuchać na YouTube i Spotify Instytutu Kultury Miejskiej, nowe 
odcinki są dostępne w każdy drugi wtorek miesiąca, na YouTube znajdziecie też serię webinarów 
szkoleniowych o różnych aspektach pracy twórczej. Pomysłodawczynią i koordynatorką całości jest 
Magdalena Pałka, ja się nazywam Ana Matusevic i słyszymy się niedługo. 

Podcast jest częścią programu edukacyjnego online „Sztuka to praca” skierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych, tych rozpoczynających pracę jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej 
www.ikmgda.pl. 


