2020

A N A LO G

W E D D I N G & E N GAG E M E N T
WSPOMNIENIA DLA ZAKOCHANYCH

MACIEJ SOBOL
Dużo się uśmiecham. Widzę inaczej i skupiam się na tym, co tworzy mocne zdjęcia. Nie
ulegam modom - szybko przemijają. Pytam co sprawia, że Wy to Wy i pokazuję to na
zdjęciach. Robię dla was reportaż ślubny tak, aby zachwycał dziesięciolecia później. Zawsze
pracuję na 100% bo nie umiem inaczej.
robię zdjęcia dziwnymi aparatami
Pracuję cyfrowo i na kliszy, choć najbardziej lubię to drugie medium. Chwytam momenty w
stylu dokumentalnym i nie ingeruję w rzeczywistość. Czarno-białe odbitki wykonuję
samodzielnie w ciemni. Fotoalbumy i pudełka zlecam zaufanej rodzinnej firmie, która
przywiązuje uwagę do jakości tak bardzo jak ja. Na ile to możliwe oddaję fotografie w duchu
zero waste (naturalne materiały i opakowania) bez użycia plastiku.
Uwielbiam aparaty na klisze i kolory jakie dają negatywy. Wysoko cenię pracę manualną
dlatego regularnie zamykam się w ciemni. Gdy raz spojrzysz na dobrą, ręcznie wykonaną,
czarno-białą odbitkę od razu zrozumiesz co mam na myśli.
co lubię w wolnym czasie?
W życiu stosuję minimalizm, którego nauczyły mnie podróże rowerowe z sakwami. Najlepiej
wysypiam się w hamaku. Uważam, że ograniczenia rozwijają, a trudne sytuacje napędzają
najlepsze opowieści. Bacznie obserwuję ludzi, a wolne chwile spędzam z muzyką, książką
lub na rowerze.
co szalonego zrobiłem w życiu?
Zawodowo prowadziłem bloga rowerowego i dostawałem pieniądze za jeżdżenie na rowerze.
Złapałem stopa na autostradzie w 5 minut, a we Włoszech celowano we mnie z nabitej
strzelby. Kiedyś przejechałem 300 kilometrów rowerem w jeden dzień, a innym razem
rozbiłem pożyczonego Mustanga. Oglądnąłem Donnie Darko 11 razy.
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Klisza w 2020 roku?

Fotografia analogowa
Powodów by zrobić sobie zdjęcia na kliszy może być wiele. Mógłbym Ci ściemniać o
korzyściach i przewagach lecz w zamian wolę opowiedzieć dlaczego robię to co robię.

Uwielbiam fotografię analogową bo mogę pracować manualnie. Moczę
dłonie w wywoływaczach, ręcznie ustawiam ostrość podczas robienia zdjęcia.
W emocjach oczekuję na moment gdy mogę wyciągnąć film z koreksu i
zobaczyć jak wyszły ujęcia. Klisza, stare aparaty i papier posiadają swoje
ograniczenia, które rozwijają mnie jako rzemieślnika. Cieszą mnie dziwaczne,
metalowe, wiekowe aparaty, które posiadają tylko podstawowe ustawienia,
a po wzięciu do ręki stają się dosłownie zrośnięte z okiem. Pracuje się nimi
zupełnie inaczej. Najbardziej niesamowitym doświadczeniem, jest to gdy na
papierze pływającym w kuwecie powstaje obraz. Ten magiczny moment
sprawił, że fotografia analogowa wciągnęła mnie na całego.
Chcę Ci oferować to co najbardziej lubię i to co wychodzi mi najlepiej. To
najprostsza metoda na stworzenie czegoś magicznego. Cyfrowe zdjęcia są
precyzyjne, sterylne i tym samym nijakie. Dlatego wielu próbuje podrobić
cyfrówką „kolory i klimat kliszy”, ale tego nie da się zrobić dobrze (wiem bo
próbowałem). Negatyw ma unikatowe kolory, ziarno i klimat. Wszelkie te
próby wyglądają jak marne imitacje. Nie da się podrobić 60-letniego
aparatu kilkoma kliknięciami w Photoshopie. Czarno-białe odbitki powstają
poprzez dosłowne malowanie światłem po papierze. Ręcznie przygotowane
przeze mnie zdjęcia B&W przetrwają 100 lat. Tzw. średni format daje lepszą
jakość niż profesjonalna lustrzanka cyfrowa. Nie wierzysz? Wszystkie zdjęcia
znajdujące się w tym pliku zostały wykonane na kliszy.

ANALOGOWE
ZDJĘCIA ŚLUBNE
+

DO 13 GODZIN FOTOGRAFOWANIA

+

SESJA PLENEROWA W DNIU ŚLUBU

+

113 SZT ODBITEK 15X21 CM

+

4 SZT RĘCZNIE WYKONANYCH ODBITEK
W CZERNI I BIELI - 18X24 CM

+

DREWNIANE PUDEŁKO NA ZDJĘCIA

+
+

SKANY WSZYSTKICH UDANYCH UJĘĆ (MIN
180 SZTUK)
DREWNIANY PENDRIVE ZE SKANAMI
N E G AT Y W Ó W

+

DOJAZD NA TERENIE MAŁOPOLSKI

OD 7654 PLN

Reportaż wykonuję na kliszy, bo nasz świat nie składa się tylko z
zer, jedynek, bitów, bajtów, gigaherców i pikseli. Nasze życie
składa się z uśmiechów, łez, kłótni, wzruszeń, słońca i deszczu,
rozgotowanego makaronu i romantycznych kolacji pod
rozgwieżdżonym niebem. To ciągła praca nad sobą i myślenie o
szczęściu drugiej połówki. Aby o tym pamiętać dobrze jest
regularnie „odpiąć się” od wszechobecnej technologii.
Sesja analogowa to świetny pomysł dla osób wrażliwych na
piękno. Marzycieli z artystyczną duszą i osób które cenią sobie
klimat zdjęć analogowych i chcą poczuć sentyment do „tamtych
czasów”. To czas gdy z naszego życia znika natychmiastowa
gratyfikacja. W zamian we troje (Wy i ja) jesteśmy skupieni na
trwającej chwili.
Jestem bardziej rzemieślnikiem niż artystą. Wszystko co potrafię
nie przyszło mi naturalnie lub przez wrodzony talent.
Analizowałem, porównywałem i przede wszystkim ćwiczyłem.
Mam takie podejście odkąd pamiętam - chyba taki się urodziłem.
To dlatego samodzielnie, ręcznie wywołuję czarno-białe filmy, a
następnie zamykam się w ciemności na całe dnie i tworzę odbitki
pod powiększalnikiem. Używam specjalnego papieru i obrabiam
go w taki sposób, że fotografie przetrwają 100 lat.
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SESJA PLENEROWA
LUB NARZECZEŃSKA
+ DO 3 GODZIN PRACY
+ 40 ODBITEK 15X21 CM
+ DREWNIANE PUDEŁKO NA ZDJĘCIA
SKANY WSZYSTKICH UDANYCH
+
UJĘĆ

OD 1999 PLN

ALBUM PEŁEN WSPOMNIEŃ

T

Wykonaniem albumu, który otrzymacie, zajmie się mała, rodzinna
i lokalna firma z którą współpracuję od paru lat. Założył ją Pan
Zbigniew, który zajmował się fotografią ślubną i robił na prawdę
niezłe zdjęcia. Do tego stopnia, że wraz kilkoma poważanymi
fotografami zmienił cały rynek fotografii ślubnej w naszym kraju.
Po części, to dzięki niemu wzrósł ogólny poziom i jakość zdjęć.
Pomysł na stworzenie własnej pracowni albumów powstał gdy
szukał on pięknych i trwałych albumów, dla swoich par lecz nie
mógł ich znaleźć. Chciał oferować najwyższą jakość, a ceny
zagranicznych produktów były zdecydowanie wygórowane.
Dzisiaj w firmie pracuje wraz z żoną i kilkoma pracownikami
tworząc starannie wykonane pudełka, albumy i fotoksiążki.

FAQ
Jak szybko dostaniemy zdjęcia?
Bardzo szybko. Zdjęcia oddaję w 30 dni, a często nawet w dwa tygodnie.
Czy dojeżdżasz do innych miast i mniejszych miejscowości?
Tak, pojadę za wam nawet i na koniec świata:)
Czemu oddajesz tylko tyle odbitek?
Odbitki to cenne pamiątki, dlatego według mnie w albumie powinny znaleźć się przede wszystkim te najważniejsze dla
Was zdjęcia. Liczba 120 to maksymalna ilość jaką pomieści pudełko. Jeżeli potrzebujecie więcej odbitek, dobierzemy
album, który pomieści je wszystkie :)
Sesja w dniu ślubu czy sesja w innym dniu?
Sesja w dniu ślubu to około 20 - 30 minut odpoczynku i fajnej zabawy. W tym dniu będą w Was zupełnie inne, pozytywne
emocje - nie do podrobienia kiedy indziej. Podczas tej sesji odpoczniecie od szumu i zgiełku, a ja wykonam kilkakilkanaście pięknych ujęć. Sesja w innym dniu jest dłuższa, lecz w codziennym życiu ciężko znaleźć na nią czas, dlatego
zawsze proponuję najpierw krótszą sesję.
Czy pobierasz zadatek?
Tak. Rezerwacja terminu składa się z dwóch czynności: podpisanie umowy skrojonej do waszych potrzeb oraz wpłacenie
zadatku na podstawie faktury. Kwota zadatku stanowi 10 - 20% całej kwoty. Używam jej do wstępnego pokrycia części
kosztów materiałów światłoczułych.
Czy zostajesz do oczepin?
Tak i nie. Wszystko zależy od was :) W dniu waszego ślubu będę na nogach przez około 18 godzin z czego przez 12
godzin będę robił zdjęcia. Możecie sami zadecydować które momenty są dla was najważniejsze. Jeżeli potrzebujecie,
abym pracował przez dłużej niż 12 godzin to koniecznie dajcie znać na spotkaniu!
Czy zdjęcia na kliszy są długowieczne jak cyfrowe?
Dobrze zabezpieczone negatywy zapewniają większe bezpieczeństwo i długowieczność niż pliki cyfrowe. Poza właściwym
archiwizowaniem oryginalnych klisz z waszego ślubu, przechowuję także skany.
Kto skanuje negatywy i wykonuje albumy?
Darzę szacunkiem umiejętności rzemieślników i wierzę w firmy rodzinne. Znalazłem w swoim życiu świetnych ludzi z
którymi na codzień współpracuję. To oni dbają o najwyższą jakość waszych skanów. Dużo wyższą niż gdybym robił
wszystko samodzielnie. To samo dotyczy albumów, które wykonywane są ręcznie dla Was.
Czy robisz zdjęcia z grupowe rodziną?
Tak. Rodzina i przyjaciele są dla Was tak ważni, że chcieliście świętować razem z nimi. Pamiątkowe zdjęcia to najlepszy
sposób, aby po latach wspomnieć ten dzień i swoich najbliższych. Do zdjęć grupowych zachęcam nawet te pary, które są
nastawione sceptycznie.
Czy fotografie wykonane na kliszy są gorszej jakości?
Ze zdjęć wykonanych na kliszy spokojnie wykonuję powiększenia 30x40 cm i wyglądają pięknie, a z kliszy
średnioformatowej można wykonać nawet pełnowymiarowe billboardy.

KLIKNĲ ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ
„FOTOGRAFIA ŚLUBNA ZERO WASTE”
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