Zapiski z Bogoty
Pierwszy, za pomocą kamery otworkowej, zarejestrował przede wszystkim niezwykłe światło, jakie
występuje pod tamtą szerokością geograficzną, w stosunkowo niedużej odległości równika i na tak
dużej wysokości (stolica Kolumbii jest położona 2640 m. n. p. m). Janusz M. Tylman pojechał tam w
charakterze dokumentalisty, który dzięki aparatowi cyfrowemu uchwycił niezwykłe życie miasta i
jego mieszkańców, ludzi otwartych na wszelkie działania artystyczne. W Galerii Re:Medium autor
wzbogaci fotografie także krótkimi filmami dokumentującymi zarówno ruch w różnych miejscach
miasta, jak również codzienne życie jego społeczności.
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Zapiski z Bogoty
Fotografia to szczególne medium, za pomocą którego obraz jest tworem zarówno artysty, jak i
samego urządzenia. Podejmując wraz z Januszem M. Tylmanem dialog między prostą kamerą
otworkową a skomplikowanym elektoniczno-mechanicznym cudem techniki, jakim jest SONY RX100,
próbowaliśmy sprawdzić, która metoda opisania świata, a dokładnie rzecz biorąc Bogoty, bliższa
jest temu, co my dwaj pojmujemy jako mimesis.
W obu przypadkach rejestrowanie obrazu odbywa się niemal bez naszego udziału. W fotografii
otworkowej polega ono na kilkuminutowym naświetlaniu czarno-białego filmu, podczas którego
obraz generuje się powoli i zależy od czynników zewnętrznych, na przykład od wilgoci czy
wysokości nad poziomem morza. Fotografie wykonane nowoczesnym aparatem, przy krótkim czasie
naświetlania i doskonałej optyce, teoretycznie pozwalają na pokazanie świata w sposób niemal
doskonały. Która z tych metod jest bliższa naszym wyjściowym założeniom? Obie wydają się być
równie dobre. Fotografie otworkowe, z długim czasem naświetlania, pokazują rzeczywistość
pozbawioną chwilowości. By zwiększyć pojemność informacyjną obrazu, rejestrowałem ulice Bogoty
kierując kamerę otworkową na obiekt wybrany, ale dodawałem to, co znajdowało się za plecami.
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