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Atelier Klitka na Z!bkowskiej w Warszawie
jest malutkie, wielko"ci bramy wjazdowej.
Us#ugowy zak#ad fotograficzny, ale te$ galeria.
I kawiarnia. To, co najbardziej przyci!ga
wzrok, to akty na "cianach. Wygl!da na to, $e
zrobiono je zwyk#ym ludziom, którzy przyszli
tu tak jak ja – z ulicy. Zaraz, chyba omin%#a
mnie jaka" rewolucja... Co" si% zmieni#o w po-
dej"ciu do nago"ci, ludzie przestali si% wsty-
dzi&, nagie cia#o nie jest ju$ tematem tabu?
Pozwolili sobie zrobi& nagie zdj%cia i pozwoli-
li je pokaza&. Chc% ich pozna&. Bo mo$e to tyl-
ko na warszawskiej Pradze?

Akt zamonid!o
Justyna, t#umaczka z francuskiego (41 lat),
wpad#a na chwil% odebra& obraz, który zosta-
wi#a dla niej znajoma malarka. Przynios#a Ju-
licie Delbar, w#a"cicielce Klitki i fotografce,
dwa piwa domowej roboty. Zachwyci#a si%
zdj%ciami w stylu retro. A potem zadzwoni#
m!$ Justyny i zamówi#wKlitce akt $ony. – Na
17. rocznic% "lubu poprosi#am go, $eby"my
zrobili sobie monid#o – opowiada Justyna.
– Zgodzi# si%, ale co" za co"! On mo$e si% wy-
g#upia& w cylindrze ze mn! w wianku, ale ja
zrobi% sobie dla niego akt. Zapyta#am pani!
Julit%, a potem ju$ Julit%, bo trudno by& na
pan – pani, gdy przed kim" z go#! pup! para-
dujesz, a ona si% bardzo zapali#a do tego po-
mys#u. I to by# pierwszy akt, jaki zrobi#a. Czu-
#am si% fantastycznie! Uwielbiam przygody,
bardzo te$ lubi% takie przedwojenne albumy
z pocztówkami go#ych dam, które kiedy" uwa-
$ano za gorsz!ce. By#am bardzo podekscyto-
wana. Opowiedzia#am o tej przygodzie wszyst-
kim. Kole$anka natychmiast si% umówi#a na
nag! sesj%. By#am prekursork!, rok pó'niej Ju-
lita wymy"li#a Nag! Klitk%.

Akt odwagi
– Z golasami by#o tak – mówi Julita Delbar.
– Przyszed# domnie burmistrz Pragi Artur Bu-
czy(ski, chodzi# po kolei do wszystkich na-
jemców przy Z!bkowskiej, i powiedzia#: „Pani
Julito! Organizuj% Noc Pragi i pani musi co"
wymy"li&. Mo$e portret m%ski?”. „Nie – odpo-
wiedzia#am. – B%d% robi#a akty”. I my"la#am, $e
na tym rozmowa si% sko(czy! „Super!” – bur-
mistrz na to. Tak powsta#a Naga Klitka.
„Zamiast ubiera&, Klitka rozbiera! Noc Pra-

gi. Zobacz swoje pi%kno” – napisa#a na plaka-
cie. By# 2009 rok, czwarty od otwarcia atelier
na Z!bkowskiej. Pan z s!siedztwa, który us#y-
sza#, $e b%dzie robi#a zdj%cia, puka# si% w g#o-
w% – co to za interes w „takiej dzielnicy”?!
– A ja my"la#am, $e b%dzie fajnie.
Dzi" na jednym rogu Z!bkowskiej stoi luk-

susowy apartamentowiec, na drugim wkrótce
b%dzie przej"cie do metra. Jest te$ nadal, jak
przed wojn!, tania jad#odajnia i ko(ska jatka,
a na podwórkach wci!$ stoj!malowane na nie-
bieskoMadonny.
Julita jest z )odzi, stara )ód' ca#a przypo-

mina Z!bkowsk!. – Nie ba#am si% tutejszej at-
mosfery – twierdzi. – Mnie zadziwia, jak ludzie
si% Pragi boj!, jak z#a legenda jest g#%boka. Ja
by#am zaciekawiona. Zapu"ci#am tu korzenie,
jestem ju$ pra$ank!.
Impreza pod tytu#em „Naga Klitka” odbywa

si% od pi%ciu lat. Akty mo$na wtedy robi& nie-
drogo: format 15 x 21 cm za 50 z#otych, 20 x 30
za 70 z#. Uj%& powstaje wiele, klient wybiera
i kupuje jedno. Je"li zgodzi si% na udzia#wwy-

stawie, cena jeszcze spada. Sesja trwa 20 mi-
nut.
– Za pierwszym razemwpad#a para, on w#a-

"ciciel kawiarni, ona aktorka. Siedzieli"my,
opowiadali"my sobie dowcipy. On j! namawia#,
mia# piersióweczk% i podpaja# j!, ze dwie go-
dziny trwa#o, zanim si% zdecydowa#a... Nie zro-
bi#a zreszt! aktu, tylko pó#akt. Na pocz!tku
by#o bardzo trudno! Teraz wszyscy mówi!, $e
có$ to takiego nagie zdj%cie, drobiazg.
A wi%c jednak: zrobi& sobie akt to jest od-

wagi akt. Cz#owiek w tak! sesj% wchodzi z uli-
cy, nieprzygotowany, „niezrobiony”, niewyma-
lowany... i naga prawda wychodzi.
–W#a"nie kiedy jest spontanicznie, bezma-

kija$u, bez przygotowa(, wtedy najfajniej wy-
chodzi – zapewnia Julita. – I gdy ja widz%, jak
to na kobiety dzia#a, to nawet sama chc% sobie
zrobi& takie zdj%cia! Tylko kto ma mi je zro-
bi&?!

Akt z przyjacielem
Bo artystka w#asnych aktów nie ma. Matylda,
22-letnia córka Julity, ma tylko niby-akt: na
zdj%ciu le$y na brzuchu ubrana w spodenki
i ci%$kie martensy. „Nic” jej nie wida&, nagie
piersi zakrywa rami% i w#osy. Nie jest #atwo
zrobi& nagie zdj%cie osobie bardzo bliskiej,
okazuje si%. Kobiety przed obiektywem kokie-
tuj! kamer%, a kiedy kokieteri% okazuje w#asna
córka – matk% to wkurza. Matylda Delbar sta-
#a za to przed wej"ciem do Klitki w Noc Pragi
i zaprasza#a do "rodka, by zrobi& sobie akty...
Tak trafili na sesj% Jan z Piotrem.
Atmosfera by#a weso#a, bo odwiedzali

otwarte w Noc Pragi kluby. – Powiedzia#em:
„A czemu nie?” i... wyczu#em milcz!cy brak
niezgody – mówi Piotr. Wysoki, przystojny
grafik (27 lat), z twarz! #adn! jak u dziewczyny
i niesamowitymi w#osami blond do pasa.
– Z przyjacielem znamy si% pó# $ycia, jest

mi%dzy nami tyle wstydu comi%dzy dwulatka-
mi w piaskownicy.
Na "cianie w Klitce ich aktów wisi ca#a se-

ria. Piotr podczas sesji wa$y# o 40 kilo wi%cej
ni$ dzi". Lubi# je"&. Jak twierdzi, nigdy jednak
nie mia#w zwi!zku z tym kompleksów:
– Mój akt mam w telefonie, powiesi#em go

te$ na "cianie – mówi. – Jestem sob!, bez za-
hamowa(. Nie ba#em si%, $e na zdj%ciu b%dzie
wielka go#a dupa. Jest moja! Nawet wtedy, gdy
by#em gruby, mówi#em sobie: to jest najpi%k-
niejszy wielki brzuch na "wiecie – bo mój!
Z problemów z samoakceptacj! wyleczy#a

go dziewczyna, ju$ w okolicach matury. Bar-
dziej ni$masa cia#a Piotra rzuca si%w oczy co"
innego: bujne d#ugie w#osy, których kobiety
mog!mu zazdro"ci&. Lody prze#amuje od ra-
zu, wdaj!c si% w pogaw%dk% o szamponach
i od$ywkach. Podczas sesji nie zas#ania# nic.
Jan o akcie z Piotrem powiedzia# tylko:

– Ju$ wystarczaj!co obna$y#em si% na tych
zdj%ciach i teraz nie chc% obna$a& si% bardziej.

Akt z córk"
Alicja, redaktorka (48 lat), przyja'ni si% z Julit!
Delbar, bywa w Klitce z córkami. Gdy kiedy"
pad#o has#o „Zróbmy akty!”, córka Alicji Zosia
(26 lat) odpar#a: „Dobrze, ale razem z mam!”.
Zgodzi#a si%, bo czemu nie? Alicji zawsze po-
doba#o si% podej"cie do nago"ci, jakie maj!
mieszka(cy Skandynawii, gdzie kiedy" je'dzi#y
na wakacje. Pokazywanie cia#a jako rzecz na-
turalna, $adne eksponowanie seksualno"ci.
– Tam nie ma brzydkich cia#. M#ode i pi%k-

ne s! na równych prawach jak stare i po-
marszczone – wspomina. – Cia#o po prostu
JEST! Rozebranie si% na pla$y w Szwecji czy
Danii nie jest niczym zdro$nym, nie przekra-
cza si% $adnych norm.
W Polsce, gdy przypadkowo trafi#y na pla-

$% naturystów, otoczyli je pr%$!cy si% jak ko-
guty panowie, a jeden czeka# potem na nie
w lesie i robi#wiadomo co...
Alicja, cho& pozytywnie nastawiona do na-

go"ci, z cia#em mia#a spore problemy. D#ugo
postrzega#a siebie jako osob% grub! (jest drob-
na, szczup#a i obiektywnie, jak sama widz%, ma
niez#e nogi). Cierpia#a na napady kompulsyw-
nego jedzenia. Nienawidzi#a siebie. – Pewnie
w dzieci(stwie za cz%sto mówiono o mnie
„Kluska” – wyznaje. „Powinna" &wiczy&, by&
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Golasy
z Pragi
Czu!am si" jak wieloryb, ani my#la!am si"
rozbiera$!Ale okaza!o si#, $e nie
jestem takwstydliwa ani tak
kontroluj"ca, jakmo$na by si#
spodziewa% po urz"dniczce
wysokiego szczebla

TEKST ALDONAWI!NIEWSKA ZDJ!CIA JULITA DELBAR

Helena,
urz!dniczka
(43 lata)
Nie czu"am si!
"adna. Mam
bardzo du#y
biust i
ods"anianie go
zawsze by"o
dla mnie trudne.
Ale moje nagie
zdj!cie wysz"o
super. Bardzo
pozytywne
do$wiadczenie,
ka#dej kobiecie
je polecam

Od góry: Violetta, ekonomistka (37
lat): Jestem zadowolona ze swojego
cia"a. Mog"abym gdzie$mie%mniej a
gdzie indziej wi!cej, ale po co si!
katowa%?

Justyna, t"umaczka (41 lat):
M&# przechowuje te akty w komputerze
i kiedy wyje#d#a w delegacj!, wysy"a mi
smsy: „Ogl&dam twoje zdj!cia”,
co ma podtekst erotyczny
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szczup#a i zgrabna” – nas#ucha#am si%! Mama
mia#a wysokie oczekiwania. We w#asnych
oczach to ona by#a ta idealna. Mia#am bardzo
niedobr! relacj% z mam!.
Na zdj%ciu stoj! ty#em dwie nagie kobiety,

jedna obejmuje drug!, chroni, jakmatka córk%.
Jedna jest du$a i pewna siebie, drugamniejsza,
jakby zagubiona. Która z nich to Alicja? Oka-
zuje si%, $e „matkuje” ta m#odsza – Zofia.

Akt ze sznytami
– To by#o bardzo proste! – twierdzi Agata. Sz#a
na nocn! imprez%. Po Z!bkowskiej chodzili lu-
dzie na szczud#ach, knajpki by#y otwarte. Ba-
lowa#a ze znajomymi. Smuk#a, superzgrabna
przedszkolanka (37 lat) „spontanicznie zrobi#a
sobie akty w Noc Pragi”. Znajomi nie chcieli,
ona tak. Zdj%cia wysz#y pi%kne. Wybra#a dwa,
na jednym jest roze"miana.
Agata zapomnia#a, $e cho& zrobi#a je na luzie

– gdy przysz#a odebra& odbitki... wybuchn%#a
p#aczem. Julicie zapad#o to w pami%&. Dlaczego
p#aka#a? Fotografka taktownie uda#a, $e nie wi-
dzi. Ten p#acz by# jak katharsis... oczyszczaj!cy.
Ona wtedy, w Klitce, s#ysz%, odwa$y#a si%

zmierzy& ze skrywan! latami tajemnic!. Py-
tam, czy zechcemi powiedzie&. *artuje, gdy pi-
jemy kaw%w kawiarni przy Z!bkowskiej, "mie-
je si%, a potem jednym ruchem podci!ga r%kaw
bluzki i pokazuje przedrami% – od nadgarstka
po #okie& ca#e w bliznach.
– Akty zrobi#am, gdy jeszcze pracowa#am

w korporacji. By#am nieszcz%"liwa. Nie lubi%
swojego cia#a, nie lubi% na nie patrze& ani go
piel%gnowa&. Nie wyobra$am te$ sobie, $eby
kto"mnie zobaczy# nag!. Nie opalam si%. Nie
chodz% na basen. Moje cia#omamankamenty,
których sama mu przysporzy#am... Trudna
m#odo"&. Z#amane serce, zawiedziona mi#o"&.

Mia#am 17 lat. Jak si% co" debilnego zrobi#o,
trzeba ponosi& konsekwencje... mo$e kiedy" je
usun%, gdymedycyna pójdzie do przodu, bo na
razie próbowa#am, ale nie wysz#o. Nawet w le-
cie chodz% z d#ugim r%kawem i w upa#, kiedy
kto" pyta, k#ami%, $e mi zimno. Z te"ciami na
dzia#ce opalam si% w najdalszym k!cie. Mam
kamufla$ tak opanowany, $e mo$na do mnie
podej"&, gdy b%d% w bikini, a tak si% zas#oni%,
$e nic pani nie zauwa$y. To moja tajemnica.
Wie o niej m!$... i wystarczy.
Na zdj%ciach w Klitce Agata po raz pierw-

szy pokaza#a wszystko. – I gdy zobaczy#am ak-
ty... stwierdzi#am, $e w sumie nie rzuca si% to
w oczy a$ tak, jak my"la#am. A mnie nawet na
moich zdj%ciach "lubnych interesowa#o tylko,
czy wida& poranion! r%k%.
Rozp#aka#a si%, taka to by#a ulga.

Akt dla siebie
Maciej zrobi# sobie akty, bo uzna#, $e jego cia#o
zaczyna si% dramatycznie zmienia& (architekt,
32 lata). Na gorsze, rzecz jasna! Pomy"la#, $e
chce zapami%ta& chwil%, gdy by#m#ody. – Ale
nikomu nie pokazuj% tych zdj%&. To nie jest ta-
ka znowu atrakcja. Jak kto" b%dzie chcia#mnie
zobaczy& nago, to si% rozbior% –mówi z u"mie-
chem.
W Polsce temat nago"ci jest zbyt ostro sta-

wiany jego zdaniem. To zas#anianie si%, cho-
wanie! Jako dziecko mieszka# w Niemczech:
w szkolnej szatni przed p#ywaniem razem roz-
bierali si% nauczyciel i uczniowie.
– Zobaczy#em, $e to ca#e krycie si% nie ma

sensu. Nago"&mo$e by& zwyczajna, naturalna,
wcale nie musi si% kojarzy& erotycznie – wspo-
mina. Denerwuje go, gdy kto"mówi: „Niemam
ochoty ogl!da& starych ludzi na pla$y, dlacze-
go chodz! porozbierani?”. Oni nie przyszli po

to, $eby ich ogl!da&! Przyszli, $eby si% cieszy&
s#o(cem.
Dyskryminowanie cia#a z powodu wieku

uwa$a za bardzo niesprawiedliwe.
Akty zrobione w Klitce mia#y na Macieja

pewien wp#yw: zacz!# &wiczy&. Stwierdzi#, $e
po trzech latach jego cia#o wygl!da lepiej ni$
podczas sesji. Chce j! powtórzy&. Nie ma pro-
blemu z pokazaniem swoich zdj%& publicznie,
nie chcia#by tylko, aby prezes jego firmy roz-
pozna# go na fotografii... – Prosz%wybra& tak!,
$eby by#o wida& albo moj! twarz, albo przyro-
dzenie.

Aktmi!o&ci
Violetta (ekonomistka, 37 lat) swoj! histori%
opisa#a sama. „Klitka to dla mnie miejsce za-
czarowane. Posz#am zrobi& zdj%cie retro i zna-
laz#am… mi#o"&. Pewnego dnia stawili"my si%
w atelier z m%$em i kotem. Nasze ma#$e(stwo
by#o wtedy w fazie ko(cowej, ale na chwil% za-
pomnieli"my o tym i "wietnie si% bawili"my.
By#o przebieranie si%, zabawa, kot ucieka#. Zo-
baczy#am tam obraz: tajemniczy, pó#reali-
styczny pejza$ w »moich« kolorach. Zupe#nie
jakby kto" wiedzia#, co dla mnie jest najpi%k-
niejsze, i to namalowa#. Poprosi#am o zapisa-
nie nazwiska autora. Z kartk! w portfelu cho-
dzi#am d#ugo, a$ kiedy", w innymmie"cie, we-
sz#am do galerii i nie wiem czemu zapyta#am
»galernika«, czy przypadkiem nie zna tegoma-
larza. Zna#. I poda#mi jego telefon. Tak zacz%#a
si% niezwyk#a i szcz%"liwa historia moja i ma-
larza, która trwa od sze"ciu lat”.

*ycie solidnej, powa$nej audytorki stan%#o
na g#owie. Malarz twierdzi, $e to by#o jak spe#-
niony sen: pi%kna kobieta zakocha#a si%w nim
przez obraz. W otwartej przestrzeni pracowni
zbudowa# dla niej niewielki pokój (i nazwa# go

Tad$ Mahal). Violetta na rok zrezygnowa#a
z pracy, zmieni#a miasto i zosta#a, jak mówi,
tytu#em eksperymentu, „utrzymank! artysty”.
Raz $yli bardzo skromnie, raz bardzo dostat-
nio. Przy nowymm%$czy'nie, w artystycznym,
otwartym domu nauczy#a si%, $e intymno"ci!
te$mo$na si% dzieli&: malarz fotografowa# j!
nag!, jego prace wisia#y na "cianach pracowni,
dost%pne dla wszystkich. Malarz mówi, $e j!
sobie wymodli#. Dzi" Tad$Mahal jegomuza za-
mieszkuje w weekendy. Bajka trwa, ale trzeba
by#o wróci& do pracy.

Akt na zdrowie
– Jestem nieuleczalnie chora – powiedzia#a
mi Helena (finansistka, 43 lata). Szczup#a,
drobna, d#ugonoga, w szpilkach i garniturze,
bo spotykamy si% w biurowcu, gdzie pracuje.
Na oko jest w "wietnej formie!
– Dowiedzia#am si% kilka lat temu. I aku-

rat trafi#am w telewizji na program „Jak do-
brze wygl!da& nago”. Kobiety tam "wietnie
wychodzi#y na zdj%ciach. W ka$dym wieku,
ka$dej tuszy, z problemami, $yciowymi
i zdrowotnymi. Zachwyci#y mnie. Powiedzia-
#amm%$owi, $e bardzo bym chcia#a sobie zro-
bi& podobne fotografie... dopóki jeszcze mo-
g%. Choroba zmusi#a mnie do brania du$ych
ilo"ci leków, w tym sterydów. Przyty#am 25
kilo.
M!$ kupi# w Klitce „nag!” sesj% – jako nie-

spodziank% dla $ony. Okaza#o si% jednak, $e
ogl!da& program o nago"ci, a pokaza& obcej
osobie zmienione, wa$!ce 80 kilogramów cia-
#o to dwie ró$ne sprawy. – By#am przera$ona!
– mówi Helena. – Czu#am si% jak wieloryb, ani
my"la#am si% rozbiera&! Ale specyficzna at-
mosfera, jak! stwarza ta pani fotograf, i in-
tymny klimat sprawi#y, $e poczu#am si% do-

brze i stwierdzi#am, $e w#a"ciwie... czemu nie?
Przyjemno"& by#a ogromna. Okaza#o si%, $e
nie jestem tak wstydliwa, jak my"la#am. Ani
tak kontroluj!ca, jak mo$na by si% spodziewa&
po urz%dniczce wysokiego szczebla. Na co
dzie( ubranie to nasza zbroja, wykorzystuje-
my je, by si% os#oni&, ukry& s#abo"&, pos#u$y&
nim, zrobi& okre"lone wra$enie. A w takiej sy-
tuacji nie mamy nic. Jeste"my tylko sob!. Jest
cia#o, z jego urod! i brzydot!. Terapeutyczne
dzia#ania mojego m%$a poskutkowa#y – zoba-
czy#am siebie nag! i uzna#am, $e wygl!dam
ca#kiem dobrze! Na tych aktach wida& cz#o-
wieka. To s! portrety mojego cia#a. Trafione,
bo oddaj! te$moj! osobowo"&.

Aktwyzwolenia
Bo$ena (ksi%gowa, 30 lat) ma regularne rysy,
jasne w#osy i bardzo jasne, przejrzyste oczy.
Wygl!da na nastolatk%. +liczna! Latami nawet
nie pomy"la#a o sobie, $e jest #adna. Urodzi#a
dziecko w wieku 19 lat, wysz#a za m!$ za jego
ojca. Nieszcz%"liwie.
– M!$mnie zdradza#. Wielokrotnie – mówi

Bo$ena. – Mo$na si% by#o pogubi&, przesta&
wierzy& w siebie. Siedem lat nieudanego ma#-
$e(stwa sprawi#o, $e ka$da inna kobieta wy-
dawa#ami si% lepsza, inteligentniejsza, bardziej
interesuj!ca... czu#am si% $adna. By#am nikim.
Mój m!$ zrobi# mi wielk! krzywd%. Ale po-
zbiera#am si%. Pomogli mi rodzice i brat, bomy
zawsze trzymali"my si% razem.
Rozwiod#a si%, przeprowadzi#a z dzieckiem

do ta(szego mieszkania na Pradze. I poczu#a,
$e wreszcie od$ywa. To by# pierwszy wieczór,
dziecko zosta#o u rodziców, posz#a na spacer
Z!bkowsk! – i trafi#a do Klitki.
– Wisia#y tam same akty! Urzek#o mnie, $e

to byli zwykli ludzie. Wszyscy u"miechni%ci.

Niektóre kobiety w ci!$y. Hipnotyzuj!ce. Juli-
ta mnie zaczepi#a i spyta#a, czy ja te$ chcia#a-
bym mie& takie zdj%cia. Nie musia#a mnie na-
mawia&.
Na zdj%ciach, jak mówi, zobaczy#a zupe#nie

inn! osob%. Mo$e twarz i cia#o by#y jej, ale
dziewczyna ze zdj%&... Ona by#a pewna siebie,
atrakcyjna. U"miechni%ta. Szcz%"liwa, mo$na
powiedzie&! Kto" zupe#nie inny.
– Popatrzy#am na ni! i to by# prze#om: od

tamtej pory zacz%#am inaczej patrze& na siebie
w lustrze. Czuj% si% coraz lepiej i jestem coraz
bardziej szcz%"liwa.
Zdj%cia pokaza#a tylko siostrze. A jaki" czas

pó'niej nowemu narzeczonemu. Rok za ni!
cierpliwie chodzi#, a$wychodzi#...
– Powiedzia#, $e s! przepi%kne. Chcia# je za-

bra&, oprawi& i powiesi&, ale nie pozwoli#am.
Cieszy# si%, $e si% na nie zdecydowa#am. Gdyby
nie one, nie pozna#by mnie takiej, jak! by#am
wtedy – gdy zacz%#am $y& na nowo.

Akt rozs"dku
Pawe# (malarz, wyk#adowca akademicki, 61 lat)
by# jedn! z pierwszych osób, jakie Julita po-
prosi#a o pozowanie do zdj%&. I odmówi#.
Ale zaraz przypomnia# sobie, $e ona mu

kiedy" pozowa#a, jako bardzom#oda dziewczy-
na – i $e to nie fair. Postawi# jeden warunek:
samwybierze odbitk%, któr! Julita oprawi i mu
podaruje. Jego akt, jeden z najwi%kszych, jakie
wisz! w Klitce, wisi te$ w domu Paw#a. Go"cie
wchodz!c widz! akt pana domu, o"wietlony
punktowym "wiat#em.
– Na pewno wci!ga#em brzuch i pr%$y#em

musku#y, ale nie by#em tym przej%ty – twierdzi
Pawe#. – Sytuacja pozowania jest troch% in-
tymna. My"l%, $e Julita jest absolutnie wyj!t-
kow! osob!. To, co zrobi#a, jest naprawd% god-

ne podziwu.Mawspania#e pomys#y, bardzo si%
rozwin%#a. Znam j! niemal od dziecka.
Zastanawiam si%, czy trudniej jest fotogra-

fowa& si% nago, kiedy cia#o nie jest ju$m#ode
i pi%kne. Pawe#mówi, $e w ogóle o tym niemy-
"li. Jako 20-latek wyobra$a# sobie, $e ludzie
w jego obecnym wieku cierpi!, bo ca#y czas
my"l!, jak s! starzy. Teraz wie, $e by#w b#%dzie.
–Wi%kszymwyczynem jest dla mnie teraz na-
uczy& si% angielskiego, ni$ pozowa& do aktu!
Dzie( pó'niej dostaj% list od Paw#a: „Sza-

nowna Pani, sprowokowa#a mnie Pani do
przemy"le(, czym jest akt, pozowanie, obraz
i relacja mi%dzy artyst! a modelk!. Nie lubi%
s#owa »akt«, wol% angielskie »nude«, czyli po
prostu nago"&. Mam te$ k#opot ze s#owem
»modelka«, wol% kobieta, dziewczyna, osoba.
Jakby patrzenie na nag!modelk% by#o uspra-
wiedliwione, a na nag! kobiet% nie. Ja patrz%
na kobiet%, dziewczyn%, cz#owieka. Specjal-
nych s#ów u$ywamy, $eby oswoi& szczególn!
chwil% spotkania... ale czy ona wymaga oswa-
jania?
(...) Pani Aldono, kiedy mia#em 17 lat, fa-

scynowa#y mnie filmy Bergmana. To sprawi#o,
$e zacz!#em rozró$nia& dwie postawy: aktora
i re$ysera. Aktor jest elementem narracji, to
on prze$ywa emocje, ale re$yser ma absolut-
n!w#adz% nad wszystkim. Obie postawy s! fa-
scynuj!ce, jednak to aktor jest w "rodku $ycia.
Re$yser jest na zewn!trz. Niech Pani nie pyta,
jak to jest pozowa& komu" do aktów. Niech
Pani sama si% rozbierze dla Julity do fotografii
lub dla mnie do akwareli. Namawiam”.

Aktw!asny
Julita sko(czy#a filozofi% – na KUL, by omi-
n!& studiowanie marksizmu i leninizmu, obo-
wi!zkowe na innych uczelniach, i prze#ama&

stereotyp „#adnej, g#upiej blondynki”. Wcze-
"niej w dwuletnim studium fotograficznym
eksperymentowa#y z dziewczynami po nocach
(zdj%cia przez pogniecion! foli% i przez pot#u-
czone szk#o), by uzyska& efekty dost%pne dzi"
w Photoshopie.
To by#a magia. Ale sama szko#a ju$ nie. Za-

trudni#a si% po niej w zak#adzie fotograficz-
nym, by szybko doj"& do wniosku, $e je"li cze-
go" nie zmieni – umrze, takie to by#o g#upie
i nudne. Po studiach do"& przypadkowo wyje-
cha#a do Belgii, wysz#a za m!$, wróci#a z m%-
$em do )odzi i tam urodzi#a Matyld%. Sama
by#a matk! pó#rocznego dziecka, wymy"li#a
wi%c, $e zacznie chodzi& do Centrum Zdrowia
Matki Polki fotografowa& noworodki. Matki
by#y zdj%ciami zachwycone.
– Dobrze mi sz#o! Robi#am te$ jakie" rekla-

mymakaronu – opowiada. – Ale nie wierzy#am
w siebie. Jeden wielki, chodz!cy kompleks ni$-
szo"ci. Nigdy nie wygra#am $adnego konkursu,
nawet do $adnego nie podesz#am. Lubi% robi&
zdj%cia i lubi% ludzi, wi%c stworzy#am sobie tu-
taj superazyl. Nie lubi% by& oceniana... a do
Klitki przychodz! ludzie zadowoleni i ocenia-
j!mnie wy#!cznie dobrze.
Okazuje si%, $e jest ogromne zapotrzebo-

wanie spo#eczne na nagie zdj%cia. No w#a"nie.
Ja te$ ich jeszcze nie mam.

Bo#ena, ksi!gowa (30 lat): Po tych zdj!ciach zacz!"am
inaczej patrze% na siebie w lustrze. Czuj! si! coraz lepiej
i jestem coraz bardziej szcz!$liwa

Maciej, architekt (32 lat): Kiedy zobaczy"em swoje akty,
przysz"o mi do g"owy, #e mo#na by to i owo
podci&gn&%... zacz&"em %wiczy%. Min!"y trzy lata, a ja
wygl&dam dzi$ lepiej ni# podczas sesji

Alicja, redaktorka (48 lat) z córk& Zosi& (26 lat):
Zawsze podoba"o mi si! podej$cie do nago$ci, jakie
maj&mieszka'cy Skandynawii. Tam na pla#y nie ma
brzydkich cia"

Agata, przedszkolanka (37 lat): Polecam! Fajnie by"o!
Akty zrobi"am, gdy jeszcze pracowa"am
w korporacji. By"am nieszcz!$liwa

Pawe", malarz, wyk"adowca akademicki
(61 lat): – Wi!kszymwyczynem jest dla
mnie teraz nauczy% si! angielskiego, ni#
pozowa% do aktu!

dost"pny równie#
wwersji na iPada


