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Uwielbiam te czarodziejskie
chwile, gdy fotografuję maluchy
Jej zdjęcia wzruszają, chwytają za serce. Oryginalne rekwizyty, bajkowa scenografia,
a przede wszystkim modele... Mają po kilka tygodni, a czasem ledwie kilka dni życia!

N

a swoim blogu
fotosister.eu napisała: „Jestem
do bólu zwyczajna... taka
przysłowiowa
kobieta z sąsiedztwa. Umiem
piec ciasto, wychowuję córkę,
chodzę na spacer z psami.
Ta zwyczajność mnie cieszy, jestem w niej spełniona”. Ale określenie „zwyczajność” jakoś nie
przychodzi do głowy, kiedy patrzy się na efekty jej pracy. Raczej „cud” „magia”, „bajka”. Nie
bez powodu klienci nazywają ją
czarodziejką. Agnieszka Dziduszkiewicz (39 l.) zajmuje się
tzw. fotografią noworodkową.
Bohaterami jej sesji są najmniejsze dzidziusie, czasem nawet kilkudniowe. – Takie dzieci są najlepszymi modelami. Łatwo zasypiają i pozwalają się ułożyć
w dowolnej pozie, są wyjątkowo
„plastyczne”– zdradza fotografka. – Ale aby zdjęcie było udane, trzeba też zbudować nastrój,
atmosferę. Maleństwa czują,
kiedy ktoś traktuje je przedmiotowo, są wrażliwe na najmniejszy fałsz. Ja zawsze się z nimi
witam, a kiedy układam je do sesji, proszę, żeby pomogły mi
zrobić najpiękniejsze zdjęcia.

Zatrzymać czas

Studio fotograficzne Agnieszki wypełniają rozmaite rekwizyty. Jest tu
też termowentylator, zapewniający
ciepło i magnetofon z nagranym biciem serca. Wszystko po to, by maleństwa czuły się bezpiecznie.
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O swojej fotograficznej pasji
Agnieszka pisze na blogu: „To
namiętność, która spadła na
mnie niespodziewanie”.
Przyznaje, że długo szukała
własnej drogi w życiu, ale zawsze odczuwała potrzebę robienia czegoś twórczego. – Po maturze zdałam na romanistykę,
ale nie skończyłam studiów.

Miałam ważniejsze sprawy
na głowie – uśmiecha się. – Zakochałam się, na drugim roku
wyszłam za mąż, urodziłam
Anię. Bycie matką okazało się
dla mnie fascynującym doświadczeniem. Z radością śledziłam pierwsze kroki córeczki,
cieszyłam się z jej pierwszych
słów. Miałam ochotę zatrzymać
czas. Ale wtedy jeszcze nie przy-

Pracowała wtedy z mężem,
prowadzili wspólnie własną firmę usługową. Biznes rozwijał
się dobrze, odnosili sukcesy, ale
Agnieszka szybko zrozumiała,
że to właśnie dzięki fotografii ma
szansę zaspokoić swoje twórcze
tęsknoty, że to dziedzina, która
jest odpowiedzią na jej wrażliwość. Szybko też pojęła, że samo fotografowanie to tylko na-

Maleństwa są wrażliwe, czują
każdy fałsz. Ja zawsze się z nimi
witam, proszę, żeby pomogły mi
zrobić najpiękniejsze zdjęcia.
szło mi do głowy, że mogłabym
zachować te magiczne chwile na
zdjęciach, robionych samodzielnie. Nawet nie umiałam fotografować! – śmieje się Agnieszka.

Na tropie pasji
Jej przygoda z fotografią zaczęła się znacznie później, gdy
już 15-letnia córka postanowiła
nauczyć się robić zdjęcia. – Kupiliśmy Ani lustrzankę – wspomina. – Mój tata, który przez całe życie pracował w kopalni, ale
fascynował się fotografią, udzielił nam wszystkim paru lekcji.
Asystowałam przy powstawaniu
pierwszych fotografii córki, ale
przy okazji sama też zrobiłam
kilka. I połknęłam bakcyla! Zaczęło się niewinnie, od utrwalania scen z życia naszej rodziny.
A skończyło na tym, że nie wychodziłam z domu bez aparatu
fotograficznego!

rzędzie, bo prawdziwy obraz
świata, jaki chce utrwalać na
zdjęciach, nosi się w sercu.
A najbliższe jej sercu były zawsze dzieci… – Na rodzinnym
spotkaniu zrobiłam zdjęcie kilkuletniemu chrześniakowi –
wspomina. – Z fotografii patrzył

zadziornie malec w kapturze.
Byłam szczęśliwa, udało mi się
uchwycić dziecięce emocje.

Z pozycji dziecka
Po chrześniaku przyszła pora
na dzieci znajomych. Agnieszka
nie usadzała ich w sztywnych
pozach, robiła zdjęcia w sytuacjach naturalnych dla maluchów. Biegała za nimi po parku,
tarzała się po podłodze, bawiła
w piaskownicy. Fotografie robione z pozycji dziecka były inne, autentyczne. Rodzice jej modeli byli zachwyceni.
To wtedy siostra Agnieszki
założyła dla niej fotoblog i wrzucały tam kolejne fotki. – Internet
stał się dla mnie również źródłem inspiracji – wspomina
Agnieszka. – Przeglądałam fotoblogi z całego świata. I natknęłam się na stylizowane, bajkowe sesje noworodków dwóch
autorek: australijki Anne Geddes i amerykanki Kelley Ryden.
Była w nich prawdziwa magia,
wyzwalająca moc wspomnień.
W jednej chwili przypomniały

Najpopularniejszym elementem na sesjach
noworodków
są bajkowe
czapeczki.
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ternecie. Wybierała przedmioty
z klimatem: od skrzynki po coca-coli, wózki dziecięce pamiętające ubiegłe stulecie, stare, apteczne wagi. Oczami wyobraźni
widziała je jako elementy kompozycji i wspaniałe tło dla dzieci. – Wszystko, co mnie otaczało, stało się magiczne, niezwykłe, idealne dla podkreślenia
piękna moich małych modeli –
śmieje się. – Wszędzie: w sklepie, pracy, na ulicy widziałam
pomysły na scenerię do sesji.

Fot.: J. Pióro, M. Jurasz, A. Dziduszkiewicz (4)

Agnieszka twierdzi,
że najmłodsze dzieci, które jeszcze nie
ukończyły trzeciego tygodnia życia, są
najlepszymi modelami. Takiego dzidziusia
łatwo uśpić i ułożyć
w dowolnej pozycji.

mi się pierwsze, magiczne chwile z życia mojej córki, które tak
bardzo przeżywałam.
Zachwyciły ją zdjęciami noworodków w wydrążonej dyni,
ułożonych w gniazdach z miękkiego puchu, wtulonych w kokony z włóczki. – Zrobiło mi się
strasznie żal, że moja córka nie
ma takich zdjęć! Ale pomyślałam: „Tego już nie nadrobię. Ale
przecież mogę robić takie cudowne zdjęcia innym dzieciom”
– wspomina Agnieszka.
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Nadal pracowała
z mężem, ale myślami
była już gdzie indziej:
po głowie nieustannie
chodziły jej pomysły
bajkowych sesji. Był
tylko jeden problem: jak dotrzeć
do „modeli”?

Pierwsze sesje
Pierwszym okazał się synek
przyjaciółki. Agnieszka sfotografowała go, gdy miał... zaledwie kilka dni. – Bartuś był kruchy, delikatny, ale jednocześnie
giętki. Okazał się idealnym modelem: szybko zasnął, bez problemu ułożyłam go na brzuchu,
z rączkami splecionymi pod brodą – wspomina fotografka.

– Zdjęcia były proste, bezpretensjonalne, ale zawierały wszystko
to, czego szukałam: zatrzymywały w kadrze ulotne piękno
pierwszych dni małego człowieka – zwierza się Agnieszka.
– Miały stać się pamiątką dla jego rodziców, a kiedyś dla niego,
jego dzieci, może wnuków...
Wtedy po raz pierwszy poczuła, że w relacji z małym modelem i jego rodzicami nie jest
kimś obcym. Ilustrując historię
ich życia, staje się jego częścią.
– To wyróżnienie, ale też ogromne zobowiązanie. Nie mogę nic
zrobić byle jak, czy pozwolić sobie na rutynę. Muszę działać na
na 100 procent!
Mama Bartusia była zachwycona efektem sesji. To ona namówiła Agnieszkę na wydrukowanie wizytówek ze zdjęciem
synka. Ruszyła poczta pantoflowa: wizytówki trafiły do koleżanek, a one przekazywały je
swoim znajomym. Wśród nich
byli lekarz ginekolog i położne ze szpitala w Pyskowicach.
I tak informacja o nietypowej fo-

tografce noworodków zaczęła docierać do ciężarnych
kobiet. – Po kilku tygodniach zadzwoniła do mnie
świeżo upieczona
mama kilkudniowej Lenki – wspomina Agnieszka.
– Tym razem zdecydowałyśmy się
na nieco bardziej
urozmaiconą sesję – opowiada
Agnieszka. – Przygotowałam rekwizyty: biały kocyk i „bajkową” czapeczkę wyszywaną bratkami, dzieło mojej
znajomej. Dziewczynka szybko
zasnęła, bez problemu założyłam jej na głowę czapeczkę i ułożyłam ją na specjalnej, styropianowej pufie.

Skazana na sukces
Początkowo robienie zdjęć
było tylko dodatkiem do pracy
z mężem, ale z czasem stało się
jej elementem. Ich firma dołączyła do oferowanych przez siebie usług również fotografowanie i za to odpowiadała właśnie
Agnieszka. Ale jednocześnie rosło też zainteresowanie fotografią noworodkową, zgłaszało się
do niej coraz więcej osób. Jeździła do ich domów, ale też za-

praszała do siebie. Często w pracy towarzyszyła jej dorosła już
córka, Ania. Pomagała w rozstawianiu tła, uczestniczyła
w usypianiu małych modeli, kręciła też na wideo minireportaże
z powstawania sesji, które potem wrzucała na fotoblog.

Choć nie skończyła studiów fotograficznych, jej zdjęcia naprawdę robiły karierę!

Dzieci i ich rodzice
Dzisiaj Agnieszka robi też sesje
w plenerze, natomiast rolę studia zaczęło pełnić poddasze jej
domu w Gliwicach.
Prócz rozmaitych
eksponatów, których ilość nieustannie rośnie, jest tutaj też zapewniający
właściwą temperaturę termowentylator.
I magnetofon, z którego płyną dźwięki bijącego ludzkiego serca. – Wszystko po to,
żeby maleństwa czuły się bezpiecznie, jak w najwspanialszym
domku: w brzuchu swojej mamy
– uśmiecha się Agnieszka.
Dziecięcym sesjom towarzyszy niezwykła, intymna atmosfera. Zdarza się, że Agnieszka
przy okazji poznaje rodzinne hi-

Gdy fotografuję
dzieci, słucham ich
rodziców. Staję się
częścią rodziny.
– Wspierała mnie, była dumna,
że nareszcie robię to, co kocham. Dodawała mi sił – uśmiecha się Agnieszka.
Nic dziwnego, że nieznana nikomu marka Fotosister powoli
stawała się rozpoznawalnym
studiem. Agnieszka nie kryje dumy, wie, że ma do niej powody.

storie. Nie wszystkie są radosne.
Mama maleńkiej Zosi opowiedziała o jej siostrzyczce, która
zmarła. – Doceniam zaufanie,
jakim obdarzają mnie rodzice,
jestem wdzięczna za każdy powierzony mi sekret – mówi fotografka. – Nigdy nie zapomnę
spotkania z mamą kilkudniowej dziewczynki, która opowiedziała mi o swojej trudnej ciąży. Przeleżała jej część w szpitalu, prosząc córeczkę schowaną
w jej brzuchu, żeby jeszcze trochę wytrzymała, nie opuszczała bezpiecznego schronienia.
Traf chciała, że pewnego dnia
zobaczyła w telewizji wywiad
ze mną – uśmiecha się Agnieszka. – I obiecała sobie, że jeśli
wszystko pójdzie dobrze, zamówi u mnie sesję. Wspominała,
jak myśl o tym dodała jej sił, napełniła spokojem. Bez powikłań
dotarła do końca ciąży, urodziła
piękną córeczkę. A po porodzie
spełniła obietnicę!
Elżbieta Turlej
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Magiczne rekwizyty
Sesja Lenki, podobnie jak
wcześniej zdjęcia Bartka trafiły
na fotoblog Agnieszki. Zadowolone klientki przesyłały linki
do strony swoim ciężarnym znajomym, zainteresowanie rosło.
Świeżo upieczonym mamom
podobały się zdjęcia w fantazyjnych nakryciach głowy, ale były
też gotowe na realizację coraz
bardziej „odjechanych” pomysłów. Agnieszka najpierw układała dzieci w wiklinowym koszu,
drewnianej misie, włóczkowym
kokonie zrobionym przez znajomą. Ale nie chciała, żeby
wszystkie sesje były podobne,
zaczęła więc szukać kolejnych
eksponatów: na giełdzie w Bytomiu, na targach staroci, w in131

