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WARIANTY

Studio fotograficzne powinno przyciągać czymś niecodziennym. Stary, wielkoformatowy aparat doskonale spełnia tę 
funkcję. Jeśli jednak nie mamy możliwości zdobycia go, można wykonywać portrety np. aparatem otworkowym. 
W przypadku fotografii cyfrowej warto zastosować filtr stylizujący ze zdjęcia na dawne fotografie. To sprzyja wspominaniu 
i podróżom w czasie.
Zdjęcia można robić na tle miejscowści lub specjalnie przygotować tło, które będzie nawiązywało do tematu naszej akcji. 

projekt „Polska.doc” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
Jan Mencwel, Tomek Kaczor
Lemierzyce, świetlica wiejska

Czyli jak stworzyć mieszkańcom okazję 
do podzielenia się opowieściami z przeszłości

animatorów: 2-3 
uczestników: dowolna

przygotowanie: 1 godzina
realizacja: 1,5-3 godziny

aparat fotograficzny cyfrowy lub 
analogowy (wtedy też wyposażenie 
ciemni), statyw, drukarka z możliwością 
drukowania bezpośrednio z karty 
aparatu, papier do drukarki, ew. lampy 
fleszowe i tło fotograficzne, duży karton, 
flamastry, klej, ew. rekwizyty

Przygotowanie studia portretowego
W dobrze widocznym i uczęszczanym miejscu rozstawiamy nasze studio portretowe. Warto zadbać o 
scenografię, by studio było wyraźnie zauważalne w przestrzeni: aparat ustawiony na statywie, w miarę 
możliwości tło i lampy. Można też przygotować rekwizyty.

Sesja zdjęciowa 
Zapraszamy mieszkańców do studia. Chętnym robimy zdjęcia i pytamy ich o ważne dla nich miejsca, 
prosimy o opowiedzenie związanych z nimi wspomnień, historii. Robimy dwie odbitki każdego zdjęcia – jedną 
dajemy na pamiątkę fotografowanej osobie, drugą przyklejamy na mapie.  

Mapa
Razem z mieszkańcami przygotowujemy „mentalną mapę miejscowości”. Na dużym kawałku kartonu lub 
brystolu szkicujemy mapę – jej forma może być symboliczna, nie musi zachowywać skali. Mapę możemy 
rozłożyć na stole lub na podłodze, albo rozwiesić na ścianie. Ważne, by był do niej wygodny dostęp. 
Zdjęcia przyklejamy na mapie w miejscach, z którymi wiążą się historie i prosimy o  zapisanie obok nich 
opowieści. 
Najlepiej pracować w trzyosobowym zespole: jedna osoba zajmuje się  fotografowaniem, druga robieniem 
odbitek lub wydruków, a trzecia zbiera opowieści mieszkańców. 
Jeśli pracujemy w dwie osoby, najpierw robimy zdjęcia, żeby nie powstała kolejka do studia fotograficznego, 
a następnie wspólnie zajmujemy się uzupełnianiem mapy.

Prezentacja
Tak przygotowaną mapę warto pokazać wszystkim mieszkańcom. Można ją powiesić w oknie domu kultury 
albo w świetlicy.

Lemierzyce przed wojną nazywały się Alt Limmritz i znajdowały się na terenie Niemiec. Dzisiejsi mieszkańcy to powojenni 
przesiedleńcy ze Wschodu i ich potomkowie. Żeby poznać ich historie, dowiedzieć się, co jeszcze pozostało z dawnego Alt 
Limmritz,  animatorzy – Jan i Tomek rozstawili pod wiejską świetlicą przenośne atelier fotograficzne. Zapraszali mieszkań-
ców przed obiektyw starego, wielkoformatowego aparatu (który wcześniej mogli obejrzeć i pod czarną płachtą 
popatrzeć na odwrócony do góry nogami obraz na matówce). Zdjęcia zrobione w studiu fotograficznym były na bieżąco 
wywoływane w ciemni zaaranżowanej w jednym z pomieszczeń świetlicy. Wykonywano dwie odbitki każdego zdjęcia – 
jedną z nich sfotografowana osoba mogła zatrzymać na pamiątkę, a drugą przyklejała na mapę Lemierzyc, zaznaczając 
tym samym miejsce, gdzie mieszka, lub inny ważny dla niej punkt we wsi. Obok zdjęć mieszkańcy zapisywali swoje 
opowieści o tym konkretnym miejscu, o historii rodziny i o tym, skąd przybyli. 
W efekcie powstała subiektywna mapa Lemierzyc uzupełniona o historie mieszkańców. Mieli oni okazję, by zacząć 
opowiadać, co wiedzą o przedwojennej historii Lemierzyc. Niektórzy przynieśli z domów stare fotografie, które zostały po 
niemieckich mieszkańcach miejscowości i materiały historyczne dotyczące regionu.
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