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Zdjêcia, jakich najczê�ciej mo¿na
siê spodziewaæ, dalece odbiegaj¹ od
za³o¿eñ dyrektorów artystycznych
pism i samego poczucia estetyki
fotedytorów. W zasadzie mo¿na by
pomin¹æ milczeniem wszystkie
techniczne parametry, które
powinno spe³niaæ zdjêcie, uznaj¹c,
¿e jest to fotograficzny elementarz.
Jednak i tu czêsto pojawiaj¹ siê

wpadki. Nawet przy najlepszej woli fotoedytora
i zaanga¿owaniu studia graficznego mog¹ prak-
tycznie eliminowaæ fotografie. W�ród podsta-
wowych b³êdów wymieniæ mo¿na zbyt ma³¹
wielko�æ plików (je�li zdjêcia dostarczane s¹ na
no�niku cyfrowym), podstawowe b³êdy o�wie-
tlenia oraz, zaskakuj¹ce u fachowców, k³opoty
z ustawieniem ostro�ci.
Oddzielnym i znacznie bardziej z³o¿onym pro-
blemem jest kompozycja oraz jej dynamika.
Moje dotychczasowe do�wiadczenia ze zdjê-
ciami otrzymywanymi z dzia³ów PR sk³aniaj¹ do
jednego wniosku. Zmieniaj¹ siê prezesi, kra-
waty i biurka, ale schemat wci¹¿ pozostaje ten
sam. Nawet gesty i przybierane pozy wydaj¹ siê
byæ katalogowe. Gdyby zgromadziæ wiêksz¹
liczbê tego typu zdjêæ, uda³oby siê zapewne
okre�liæ obraz standardowego prezesa. By³by
to cz³owiek pozbawiony indywidualno�ci, o spe-
cyficznym grymasie twarzy, który sugeruje
u�miech i sztywniackim sposobie bycia.

W pracy PR-owca nie chodzi
chyba o kreowanie takiego wize-
runku.
¯eby nie zostaæ pos¹dzonym
o go³os³own¹ i ma³o konstruk-
tywn¹ krytykê, postaram siê
udzieliæ kilku wskazówek, jak
mo¿na omin¹æ ten niezbyt cie-
kawy schemat. Ka¿dy prezes,
mened¿er czy nawet pracownik
ni¿szego szczebla, powinien mieæ

Portret szefa
Fotoedytorzy, pracuj¹cy w kolorowych
magazynach, czêsto maj¹ k³opoty 
z ilustrowaniem materia³ów, w których
g³ównymi bohaterami s¹ prezesi i inni
kluczowi mened¿erowie. Gdy fotore-
porter nie mo¿e siê z nimi umówiæ
na sesjê, ostatni¹ desk¹ ratunku staj¹
siê materia³y z dzia³ów PR. Niestety, 
z regu³y zdjêcia te nie trzymaj¹ ¿ad-
nych standardów i s¹ trudne do zaak-
ceptowania. Zamiast byæ desk¹
ratunku pe³ni¹ funkcjê brzytwy, 
za któr¹ chwyta ton¹cy fotoedytor.
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na jego zdolno�ci interpersonalne. Jest to
niezwykle istotne, bo fotografowani mog¹
byæ speszeni obiektywem, ca³kowicie nie-
przyzwyczajeni do tego rodzaju zamiesza-
nia, a przez to wszystko � spiêci. Fotograf
musi umieæ roz³adowaæ napiêt¹ atmosferê,
bo na zdjêcia, z regu³y, czasu jest niewiele.
Liczy siê wiêc osobowo�æ fotografa.
W kilka minut powinien staæ siê niemal
przyjacielem osoby uczestnicz¹cej w sesji.
Podczas sesji, oprócz fotografa, powinna
znale�æ siê wiza¿ystka. Nie wszystkim pre-
zesom spodoba siê ten pomys³, jednak jej
zabiegi pomog¹ unikn¹æ wielu wpadek.
Powa¿ny prezes musi zdaæ sobie sprawê,
¿e z b³yszcz¹cym czo³em i podkr¹¿onymi
oczami na zdjêciu nie bêdzie wygl¹da³
powa¿nie.
Koszty wyprodukowania takiej sesji wcale
nie musz¹ byæ wy¿sze od kosztów �stan-
dardowych� sesji PR-owych. Nawet je�li
nieco je przekrocz¹, pocieszaj¹ce bêdzie
to, ¿e dzia³ PR dysponuje produktem satys-
fakcjonuj¹cym fotoedytorów. Przede
wszystkim jednak pozwoli wykorzystaæ
w prasie ciekawy wizerunek szefa przed-
siêbiorstwa. Jego wygl¹d jest
tak¿e wizytówk¹ firmy. I nie jest
wcale mniejszym z³em przeka-
zanie do publikacji s³abego zdjê-
cia, ni¿ niedostarczenie ¿adnego.

Bart³omiej �nieciñski,
fotoedytor Forbes
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swoj¹ fotografiê w zasobach dzia³u PR i jest dla
fotografa indywidualnym przypadkiem.
W miarê mo¿liwo�ci nale¿y go poznaæ, wydo-
byæ jego charakterystyczne cechy. Fotografie
powinny te¿ mówiæ o profilu firmy, w której
bohater sesji pracuje. Dlaczego prezes kon-
cernu motoryzacyjnego musi siedzieæ za swoim
mahoniowym biurkiem z bia³¹ �cian¹ lub kopi¹
Picassa w tle? Dlaczego nie wykorzystaæ tak
atrakcyjnego elementu scenografii, jak nowo-
czesny i l�ni¹cy samochód? Podobne przyk³ady
mo¿na by wymieniaæ niemal w nieskoñczono�æ.
Tymczasem w³a�nie biurko, z niejasnych dla
mnie przyczyn, stanowi centralny punkt wiêk-
szo�ci fotografii PR-owych. Mebel ten sta³ siê
zmor¹ fotoedytorów.
Przy niewielkim trudzie udaje siê namówiæ pre-
zesów czy mened¿erów do wspó³pracy przy
sesjach zdjêciowych z nieco wiêksz¹ dawk¹
luzu. Pomys³y, które na co dzieñ staram siê for-
sowaæ, w najmniejszym stopniu nie umniejszaj¹
pozycji, jak¹ fotografowany zajmuje w ¿yciu
zawodowym.
Kolejnym, niezwykle wa¿nym elementem uk³a-
danki, decyduj¹cym o tym, czy PR-owe zdjêcie
bêdzie udane, jest w³a�ciwy dobór fotografa.
Sprawa nie jest jednak taka prosta, szczególnie
dla osób nie maj¹cych bliskiego kontaktu
z bran¿¹ fotograficzn¹. Wyj�ciem z tej sytuacji
jest przejrzenie kilku pism, wybranie nazwisk
autorów ciekawych fotografii i kontakt z nimi
przez redakcjê. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê
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