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Jak podejść do fotografii na swój subiektywny sposób i nie dać się zamknąć w ograniczające wenę twórczą definicje? O tym 
przekonali się studenci Wydziału Lekarskiego, którzy wybrali fakultet „Fotograficzne warsztaty wyzwalania kreatywności”. 
Prowadząca warsztaty Agnieszka Mlicka (znana pod pseudonimem Ezo Oneir) jest bydgoską artystką fotografikiem. 
Główny przekaz według niej jest prosty i brzmi: „Zasady warto poznać, aby następnie nauczyć się je łamać. Nie jest to 
oczywiście motto dotyczące każdej dziedziny, ale w przypadku podejścia artystycznego sprawdza się doskonale. Strach 
pomyśleć, co by było, gdyby Pablo Picasso jednak postanowił tworzyć jedynie według zasad akademizmu. Bez gitary 

elektrycznej nie byłoby rocka. Ewolucja fotografii jako środka wyrazu też przebywa własną drogę. Nie brakuje zwolen-
ników nurtu klasycznego, którzy skupiają się na fotografii analogowej.  Z drugiej strony cyfrowy obraz daje możliwość 

tworzenia własnych przestrzeni, a to co z niego powstanie jest ograniczone jedynie wyobraźnią twórcy. To, co łączy oba 
te fotograficzne światy to POMYSŁ NA UJĘCIE”.

 I właśnie takiego kreatywnego podejścia zaznali uczestnicy pleneru fotograficznego, który odbył się w formie zajęć 
praktycznych w bydgoskim Myślęcinku. Przyroda jeszcze spała, więc uczestnicy musieli wykazać się sporą wyobraźnią. 
Do dyspozycji mieli dwie torby różnych gadżetów, swoją garderobę i siebie nawzajem jako modeli. Studenci mieli okaz-
ję przekonać się jak powstaje artystyczny portret stylizowany, klasyczny portret męski i kobiecy, a także ujęcia w ruchu. 
Kompozycja barw i aranżacja nie stanowiły dla uczestników problemu. To, co wydawało się atrybutem typowo kobie-

cym, sprawdziło się również w przypadku męskich modeli. Szalik koleżanki podkreślił błękit oczu kolegi, a wianek 
doskonale pasował do męskiej fryzury. Wielu odkryło w sobie potencjał nie tylko fotograficzny, ale też doskonale 

czuło się w roli pozujących. 
„Czepce i wianki powstały z fragmentów sztucznych kwiatów, opasek, a nawet… doniczek. Jako ozdobę do jednego 
z nakryć głowy wykorzystałam pozostałości po świeczniku. Każdy przedmiot znaleziony na strychu, kiermaszu czy 

pchlim targu może posłużyć do aranżacji ujęcia” – twierdzi Ezo Oneir. - Najczęstsze pytanie od uczestników brzmi:  Co 
takiego jest podstawą udanego zdjęcia, skoro nie jest to trzymanie się klasycznych definicji? Trzeba nauczyć się 

WIDZIEĆ, a nie tylko patrzeć. To dwie różne rzeczy”.
Agnieszka Mlicka

Warsztaty Fotograficzne




