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prosto
z ulicy

Helena,
urzędniczka
(43 lata)
Nie czułam się
ładna. Mam
bardzo duży
biust i
odsłanianie go
zawsze było
dla mnie trudne.
Ale moje nagie
zdjęcie wyszło
super. Bardzo
pozytywne
doświadczenie,
każdej kobiecie
je polecam

stawie, cena jeszcze spada. Sesja trwa 20 minut.
– Za pierwszym razem wpadła para, on właściciel kawiarni, ona aktorka. Siedzieliśmy,
opowiadaliśmy sobie dowcipy. On ją namawiał,
miał piersióweczkę i podpajał ją, ze dwie godziny trwało, zanim się zdecydowała... Nie zrobiła zresztą aktu, tylko półakt. Na początku
było bardzo trudno! Teraz wszyscy mówią, że
cóż to takiego nagie zdjęcie, drobiazg.
A więc jednak: zrobić sobie akt to jest odwagi akt. Człowiek w taką sesję wchodzi z ulicy, nieprzygotowany, „niezrobiony”, niewymalowany... i naga prawda wychodzi.
– Właśnie kiedy jest spontanicznie, bez makijażu, bez przygotowań, wtedy najfajniej wychodzi – zapewnia Julita. – I gdy ja widzę, jak
to na kobiety działa, to nawet sama chcę sobie
zrobić takie zdjęcia! Tylko kto ma mi je zrobić?!

Atelier Klitka na Ząbkowskiej w Warszawie
jest malutkie, wielkości bramy wjazdowej.
Usługowy zakład fotograficzny, ale też galeria.
I kawiarnia. To, co najbardziej przyciąga
wzrok, to akty na ścianach. Wygląda na to, że
zrobiono je zwykłym ludziom, którzy przyszli
tu tak jak ja – z ulicy. Zaraz, chyba ominęła
mnie jakaś rewolucja... Coś się zmieniło w podejściu do nagości, ludzie przestali się wstydzić, nagie ciało nie jest już tematem tabu?
Pozwolili sobie zrobić nagie zdjęcia i pozwolili je pokazać. Chcę ich poznać. Bo może to tylko na warszawskiej Pradze?

Akt z przyjacielem

Bo artystka własnych aktów nie ma. Matylda,
22-letnia córka Julity, ma tylko niby-akt: na
zdjęciu leży na brzuchu ubrana w spodenki
i ciężkie martensy. „Nic” jej nie widać, nagie
piersi zakrywa ramię i włosy. Nie jest łatwo
zrobić nagie zdjęcie osobie bardzo bliskiej,
okazuje się. Kobiety przed obiektywem kokietują kamerę, a kiedy kokieterię okazuje własna
córka – matkę to wkurza. Matylda Delbar stała za to przed wejściem do Klitki w Noc Pragi
i zapraszała do środka, by zrobić sobie akty...
Tak trafili na sesję Jan z Piotrem.
Atmosfera była wesoła, bo odwiedzali
otwarte w Noc Pragi kluby. – Powiedziałem:
„A czemu nie?” i... wyczułem milczący brak
niezgody – mówi Piotr. Wysoki, przystojny
grafik (27 lat), z twarzą ładną jak u dziewczyny
i niesamowitymi włosami blond do pasa.
– Z przyjacielem znamy się pół życia, jest
między nami tyle wstydu co między dwulatkami w piaskownicy.
Na ścianie w Klitce ich aktów wisi cała seria. Piotr podczas sesji ważył o 40 kilo więcej
niż dziś. Lubił jeść. Jak twierdzi, nigdy jednak
nie miał w związku z tym kompleksów:
– Mój akt mam w telefonie, powiesiłem go
też na ścianie – mówi. – Jestem sobą, bez zahamowań. Nie bałem się, że na zdjęciu będzie
wielka goła dupa. Jest moja! Nawet wtedy, gdy
byłem gruby, mówiłem sobie: to jest najpiękniejszy wielki brzuch na świecie – bo mój!
Z problemów z samoakceptacją wyleczyła
go dziewczyna, już w okolicach matury. Bardziej niż masa ciała Piotra rzuca się w oczy coś
innego: bujne długie włosy, których kobiety
mogą mu zazdrościć. Lody przełamuje od razu, wdając się w pogawędkę o szamponach
i odżywkach. Podczas sesji nie zasłaniał nic.
Jan o akcie z Piotrem powiedział tylko:
– Już wystarczająco obnażyłem się na tych
zdjęciach i teraz nie chcę obnażać się bardziej.

Akt za monidło

Golasy
z Pragi

Czułam się jak wieloryb, ani myślałam się
rozbierać! Ale okazało się, że nie
jestem tak wstydliwa ani tak
kontrolująca, jak można by się
spodziewać po urzędniczce
wysokiego szczebla
TEKST ALDONA WIŚNIEWSKA ZDJĘCIA JULITA DELBAR

Justyna, tłumaczka z francuskiego (41 lat),
wpadła na chwilę odebrać obraz, który zostawiła dla niej znajoma malarka. Przyniosła Julicie Delbar, właścicielce Klitki i fotografce,
dwa piwa domowej roboty. Zachwyciła się
zdjęciami w stylu retro. A potem zadzwonił
mąż Justyny i zamówił w Klitce akt żony. – Na
17. rocznicę ślubu poprosiłam go, żebyśmy
zrobili sobie monidło – opowiada Justyna.
– Zgodził się, ale coś za coś! On może się wygłupiać w cylindrze ze mną w wianku, ale ja
zrobię sobie dla niego akt. Zapytałam panią
Julitę, a potem już Julitę, bo trudno być na
pan – pani, gdy przed kimś z gołą pupą paradujesz, a ona się bardzo zapaliła do tego pomysłu. I to był pierwszy akt, jaki zrobiła. Czułam się fantastycznie! Uwielbiam przygody,
bardzo też lubię takie przedwojenne albumy
z pocztówkami gołych dam, które kiedyś uważano za gorszące. Byłam bardzo podekscytowana. Opowiedziałam o tej przygodzie wszystkim. Koleżanka natychmiast się umówiła na
nagą sesję. Byłam prekursorką, rok później Julita wymyśliła Nagą Klitkę.

Akt odwagi

– Z golasami było tak – mówi Julita Delbar.
– Przyszedł do mnie burmistrz Pragi Artur Buczyński, chodził po kolei do wszystkich najemców przy Ząbkowskiej, i powiedział: „Pani
Julito! Organizuję Noc Pragi i pani musi coś
wymyślić. Może portret męski?”. „Nie – odpowiedziałam. – Będę robiła akty”. I myślałam, że
na tym rozmowa się skończy! „Super!” – burmistrz na to. Tak powstała Naga Klitka.
„Zamiast ubierać, Klitka rozbiera! Noc Pragi. Zobacz swoje piękno” – napisała na plakacie. Był 2009 rok, czwarty od otwarcia atelier
na Ząbkowskiej. Pan z sąsiedztwa, który usłyszał, że będzie robiła zdjęcia, pukał się w głowę – co to za interes w „takiej dzielnicy”?!
– A ja myślałam, że będzie fajnie.
Dziś na jednym rogu Ząbkowskiej stoi luksusowy apartamentowiec, na drugim wkrótce
będzie przejście do metra. Jest też nadal, jak
przed wojną, tania jadłodajnia i końska jatka,
a na podwórkach wciąż stoją malowane na niebiesko Madonny.
Julita jest z Łodzi, stara Łódź cała przypomina Ząbkowską. – Nie bałam się tutejszej atmosfery – twierdzi. – Mnie zadziwia, jak ludzie
się Pragi boją, jak zła legenda jest głęboka. Ja
byłam zaciekawiona. Zapuściłam tu korzenie,
jestem już prażanką.
Impreza pod tytułem „Naga Klitka” odbywa
się od pięciu lat. Akty można wtedy robić niedrogo: format 15 x 21 cm za 50 złotych, 20 x 30
za 70 zł. Ujęć powstaje wiele, klient wybiera
i kupuje jedno. Jeśli zgodzi się na udział w wy-

Akt z córką

Od góry: Violetta, ekonomistka (37
lat): Jestem zadowolona ze swojego
ciała. Mogłabym gdzieś mieć mniej a
gdzie indziej więcej, ale po co się
katować?

Justyna, tłumaczka (41 lat):
Mąż przechowuje te akty w komputerze
i kiedy wyjeżdża w delegację, wysyła mi
smsy: „Oglądam twoje zdjęcia”,
co ma podtekst erotyczny

Alicja, redaktorka (48 lat), przyjaźni się z Julitą
Delbar, bywa w Klitce z córkami. Gdy kiedyś
padło hasło „Zróbmy akty!”, córka Alicji Zosia
(26 lat) odparła: „Dobrze, ale razem z mamą”.
Zgodziła się, bo czemu nie? Alicji zawsze podobało się podejście do nagości, jakie mają
mieszkańcy Skandynawii, gdzie kiedyś jeździły
na wakacje. Pokazywanie ciała jako rzecz naturalna, żadne eksponowanie seksualności.
– Tam nie ma brzydkich ciał. Młode i piękne są na równych prawach jak stare i pomarszczone – wspomina. – Ciało po prostu
JEST! Rozebranie się na plaży w Szwecji czy
Danii nie jest niczym zdrożnym, nie przekracza się żadnych norm.
W Polsce, gdy przypadkowo trafiły na plażę naturystów, otoczyli je prężący się jak koguty panowie, a jeden czekał potem na nie
w lesie i robił wiadomo co...
Alicja, choć pozytywnie nastawiona do nagości, z ciałem miała spore problemy. Długo
postrzegała siebie jako osobę grubą (jest drobna, szczupła i obiektywnie, jak sama widzę, ma
niezłe nogi). Cierpiała na napady kompulsywnego jedzenia. Nienawidziła siebie. – Pewnie
w dzieciństwie za często mówiono o mnie
„Kluska” – wyznaje. „Powinnaś ćwiczyć, być
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Akt
prosto z ulicy

Bożena, księgowa (30 lat): Po tych zdjęciach zaczęłam
inaczej patrzeć na siebie w lustrze. Czuję się coraz lepiej
i jestem coraz bardziej szczęśliwa

szczupła i zgrabna” – nasłuchałam się! Mama
miała wysokie oczekiwania. We własnych
oczach to ona była ta idealna. Miałam bardzo
niedobrą relację z mamą.
Na zdjęciu stoją tyłem dwie nagie kobiety,
jedna obejmuje drugą, chroni, jak matka córkę.
Jedna jest duża i pewna siebie, druga mniejsza,
jakby zagubiona. Która z nich to Alicja? Okazuje się, że „matkuje” ta młodsza – Zofia.

Akt ze sznytami

– To było bardzo proste! – twierdzi Agata. Szła
na nocną imprezę. Po Ząbkowskiej chodzili ludzie na szczudłach, knajpki były otwarte. Balowała ze znajomymi. Smukła, superzgrabna
przedszkolanka (37 lat) „spontanicznie zrobiła
sobie akty w Noc Pragi”. Znajomi nie chcieli,
ona tak. Zdjęcia wyszły piękne. Wybrała dwa,
na jednym jest roześmiana.
Agata zapomniała, że choć zrobiła je na luzie
– gdy przyszła odebrać odbitki... wybuchnęła
płaczem. Julicie zapadło to w pamięć. Dlaczego
płakała? Fotografka taktownie udała, że nie widzi. Ten płacz był jak katharsis... oczyszczający.
Ona wtedy, w Klitce, słyszę, odważyła się
zmierzyć ze skrywaną latami tajemnicą. Pytam, czy zechce mi powiedzieć. Żartuje, gdy pijemy kawę w kawiarni przy Ząbkowskiej, śmieje się, a potem jednym ruchem podciąga rękaw
bluzki i pokazuje przedramię – od nadgarstka
po łokieć całe w bliznach.
– Akty zrobiłam, gdy jeszcze pracowałam
w korporacji. Byłam nieszczęśliwa. Nie lubię
swojego ciała, nie lubię na nie patrzeć ani go
pielęgnować. Nie wyobrażam też sobie, żeby
ktoś mnie zobaczył nagą. Nie opalam się. Nie
chodzę na basen. Moje ciało ma mankamenty,
których sama mu przysporzyłam... Trudna
młodość. Złamane serce, zawiedziona miłość.

Maciej, architekt (32 lat): Kiedy zobaczyłem swoje akty,
przyszło mi do głowy, że można by to i owo
podciągnąć... zacząłem ćwiczyć. Minęły trzy lata, a ja
wyglądam dziś lepiej niż podczas sesji

Miałam 17 lat. Jak się coś debilnego zrobiło,
trzeba ponosić konsekwencje... może kiedyś je
usunę, gdy medycyna pójdzie do przodu, bo na
razie próbowałam, ale nie wyszło. Nawet w lecie chodzę z długim rękawem i w upał, kiedy
ktoś pyta, kłamię, że mi zimno. Z teściami na
działce opalam się w najdalszym kącie. Mam
kamuflaż tak opanowany, że można do mnie
podejść, gdy będę w bikini, a tak się zasłonię,
że nic pani nie zauważy. To moja tajemnica.
Wie o niej mąż... i wystarczy.
Na zdjęciach w Klitce Agata po raz pierwszy pokazała wszystko. – I gdy zobaczyłam akty... stwierdziłam, że w sumie nie rzuca się to
w oczy aż tak, jak myślałam. A mnie nawet na
moich zdjęciach ślubnych interesowało tylko,
czy widać poranioną rękę.
Rozpłakała się, taka to była ulga.

Akt dla siebie

Maciej zrobił sobie akty, bo uznał, że jego ciało
zaczyna się dramatycznie zmieniać (architekt,
32 lata). Na gorsze, rzecz jasna! Pomyślał, że
chce zapamiętać chwilę, gdy był młody. – Ale
nikomu nie pokazuję tych zdjęć. To nie jest taka znowu atrakcja. Jak ktoś będzie chciał mnie
zobaczyć nago, to się rozbiorę – mówi z uśmiechem.
W Polsce temat nagości jest zbyt ostro stawiany jego zdaniem. To zasłanianie się, chowanie! Jako dziecko mieszkał w Niemczech:
w szkolnej szatni przed pływaniem razem rozbierali się nauczyciel i uczniowie.
– Zobaczyłem, że to całe krycie się nie ma
sensu. Nagość może być zwyczajna, naturalna,
wcale nie musi się kojarzyć erotycznie – wspomina. Denerwuje go, gdy ktoś mówi: „Nie mam
ochoty oglądać starych ludzi na plaży, dlaczego chodzą porozbierani?”. Oni nie przyszli po

Alicja, redaktorka (48 lat) z córką Zosią (26 lat):
Zawsze podobało mi się podejście do nagości, jakie
mają mieszkańcy Skandynawii. Tam na plaży nie ma
brzydkich ciał

to, żeby ich oglądać! Przyszli, żeby się cieszyć
słońcem.
Dyskryminowanie ciała z powodu wieku
uważa za bardzo niesprawiedliwe.
Akty zrobione w Klitce miały na Macieja
pewien wpływ: zaczął ćwiczyć. Stwierdził, że
po trzech latach jego ciało wygląda lepiej niż
podczas sesji. Chce ją powtórzyć. Nie ma problemu z pokazaniem swoich zdjęć publicznie,
nie chciałby tylko, aby prezes jego firmy rozpoznał go na fotografii... – Proszę wybrać taką,
żeby było widać albo moją twarz, albo przyrodzenie.

Tadż Mahal). Violetta na rok zrezygnowała
z pracy, zmieniła miasto i została, jak mówi,
tytułem eksperymentu, „utrzymanką artysty”.
Raz żyli bardzo skromnie, raz bardzo dostatnio. Przy nowym mężczyźnie, w artystycznym,
otwartym domu nauczyła się, że intymnością
też można się dzielić: malarz fotografował ją
nagą, jego prace wisiały na ścianach pracowni,
dostępne dla wszystkich. Malarz mówi, że ją
sobie wymodlił. Dziś Tadż Mahal jego muza zamieszkuje w weekendy. Bajka trwa, ale trzeba
było wrócić do pracy.

Akt miłości

– Jestem nieuleczalnie chora – powiedziała
mi Helena (finansistka, 43 lata). Szczupła,
drobna, długonoga, w szpilkach i garniturze,
bo spotykamy się w biurowcu, gdzie pracuje.
Na oko jest w świetnej formie!
– Dowiedziałam się kilka lat temu. I akurat trafiłam w telewizji na program „Jak dobrze wyglądać nago”. Kobiety tam świetnie
wychodziły na zdjęciach. W każdym wieku,
każdej tuszy, z problemami, życiowymi
i zdrowotnymi. Zachwyciły mnie. Powiedziałam mężowi, że bardzo bym chciała sobie zrobić podobne fotografie... dopóki jeszcze mogę. Choroba zmusiła mnie do brania dużych
ilości leków, w tym sterydów. Przytyłam 25
kilo.
Mąż kupił w Klitce „nagą” sesję – jako niespodziankę dla żony. Okazało się jednak, że
oglądać program o nagości, a pokazać obcej
osobie zmienione, ważące 80 kilogramów ciało to dwie różne sprawy. – Byłam przerażona!
– mówi Helena. – Czułam się jak wieloryb, ani
myślałam się rozbierać! Ale specyficzna atmosfera, jaką stwarza ta pani fotograf, i intymny klimat sprawiły, że poczułam się do-

Violetta (ekonomistka, 37 lat) swoją historię
opisała sama. „Klitka to dla mnie miejsce zaczarowane. Poszłam zrobić zdjęcie retro i znalazłam… miłość. Pewnego dnia stawiliśmy się
w atelier z mężem i kotem. Nasze małżeństwo
było wtedy w fazie końcowej, ale na chwilę zapomnieliśmy o tym i świetnie się bawiliśmy.
Było przebieranie się, zabawa, kot uciekał. Zobaczyłam tam obraz: tajemniczy, półrealistyczny pejzaż w »moich« kolorach. Zupełnie
jakby ktoś wiedział, co dla mnie jest najpiękniejsze, i to namalował. Poprosiłam o zapisanie nazwiska autora. Z kartką w portfelu chodziłam długo, aż kiedyś, w innym mieście, weszłam do galerii i nie wiem czemu zapytałam
»galernika«, czy przypadkiem nie zna tego malarza. Znał. I podał mi jego telefon. Tak zaczęła
się niezwykła i szczęśliwa historia moja i malarza, która trwa od sześciu lat”.
Życie solidnej, poważnej audytorki stanęło
na głowie. Malarz twierdzi, że to było jak spełniony sen: piękna kobieta zakochała się w nim
przez obraz. W otwartej przestrzeni pracowni
zbudował dla niej niewielki pokój (i nazwał go

Akt na zdrowie

Agata, przedszkolanka (37 lat): Polecam! Fajnie było!
Akty zrobiłam, gdy jeszcze pracowałam
w korporacji. Byłam nieszczęśliwa

brze i stwierdziłam, że właściwie... czemu nie?
Przyjemność była ogromna. Okazało się, że
nie jestem tak wstydliwa, jak myślałam. Ani
tak kontrolująca, jak można by się spodziewać
po urzędniczce wysokiego szczebla. Na co
dzień ubranie to nasza zbroja, wykorzystujemy je, by się osłonić, ukryć słabość, posłużyć
nim, zrobić określone wrażenie. A w takiej sytuacji nie mamy nic. Jesteśmy tylko sobą. Jest
ciało, z jego urodą i brzydotą. Terapeutyczne
działania mojego męża poskutkowały – zobaczyłam siebie nagą i uznałam, że wyglądam
całkiem dobrze! Na tych aktach widać człowieka. To są portrety mojego ciała. Trafione,
bo oddają też moją osobowość.

Akt wyzwolenia

Bożena (księgowa, 30 lat) ma regularne rysy,
jasne włosy i bardzo jasne, przejrzyste oczy.
Wygląda na nastolatkę. Śliczna! Latami nawet
nie pomyślała o sobie, że jest ładna. Urodziła
dziecko w wieku 19 lat, wyszła za mąż za jego
ojca. Nieszczęśliwie.
– Mąż mnie zdradzał. Wielokrotnie – mówi
Bożena. – Można się było pogubić, przestać
wierzyć w siebie. Siedem lat nieudanego małżeństwa sprawiło, że każda inna kobieta wydawała mi się lepsza, inteligentniejsza, bardziej
interesująca... czułam się żadna. Byłam nikim.
Mój mąż zrobił mi wielką krzywdę. Ale pozbierałam się. Pomogli mi rodzice i brat, bo my
zawsze trzymaliśmy się razem.
Rozwiodła się, przeprowadziła z dzieckiem
do tańszego mieszkania na Pradze. I poczuła,
że wreszcie odżywa. To był pierwszy wieczór,
dziecko zostało u rodziców, poszła na spacer
Ząbkowską – i trafiła do Klitki.
– Wisiały tam same akty! Urzekło mnie, że
to byli zwykli ludzie. Wszyscy uśmiechnięci.

Niektóre kobiety w ciąży. Hipnotyzujące. Julita mnie zaczepiła i spytała, czy ja też chciałabym mieć takie zdjęcia. Nie musiała mnie namawiać.
Na zdjęciach, jak mówi, zobaczyła zupełnie
inną osobę. Może twarz i ciało były jej, ale
dziewczyna ze zdjęć... Ona była pewna siebie,
atrakcyjna. Uśmiechnięta. Szczęśliwa, można
powiedzieć! Ktoś zupełnie inny.
– Popatrzyłam na nią i to był przełom: od
tamtej pory zaczęłam inaczej patrzeć na siebie
w lustrze. Czuję się coraz lepiej i jestem coraz
bardziej szczęśliwa.
Zdjęcia pokazała tylko siostrze. A jakiś czas
później nowemu narzeczonemu. Rok za nią
cierpliwie chodził, aż wychodził...
– Powiedział, że są przepiękne. Chciał je zabrać, oprawić i powiesić, ale nie pozwoliłam.
Cieszył się, że się na nie zdecydowałam. Gdyby
nie one, nie poznałby mnie takiej, jaką byłam
wtedy – gdy zaczęłam żyć na nowo.

Akt rozsądku

Paweł (malarz, wykładowca akademicki, 61 lat)
był jedną z pierwszych osób, jakie Julita poprosiła o pozowanie do zdjęć. I odmówił.
Ale zaraz przypomniał sobie, że ona mu
kiedyś pozowała, jako bardzo młoda dziewczyna – i że to nie fair. Postawił jeden warunek:
sam wybierze odbitkę, którą Julita oprawi i mu
podaruje. Jego akt, jeden z największych, jakie
wiszą w Klitce, wisi też w domu Pawła. Goście
wchodząc widzą akt pana domu, oświetlony
punktowym światłem.
– Na pewno wciągałem brzuch i prężyłem
muskuły, ale nie byłem tym przejęty – twierdzi
Paweł. – Sytuacja pozowania jest trochę intymna. Myślę, że Julita jest absolutnie wyjątkową osobą. To, co zrobiła, jest naprawdę god-

Paweł, malarz, wykładowca akademicki
(61 lat): – Większym wyczynem jest dla
mnie teraz nauczyć się angielskiego, niż
pozować do aktu!

ne podziwu. Ma wspaniałe pomysły, bardzo się
rozwinęła. Znam ją niemal od dziecka.
Zastanawiam się, czy trudniej jest fotografować się nago, kiedy ciało nie jest już młode
i piękne. Paweł mówi, że w ogóle o tym nie myśli. Jako 20-latek wyobrażał sobie, że ludzie
w jego obecnym wieku cierpią, bo cały czas
myślą, jak są starzy. Teraz wie, że był w błędzie.
– Większym wyczynem jest dla mnie teraz nauczyć się angielskiego, niż pozować do aktu!
Dzień później dostaję list od Pawła: „Szanowna Pani, sprowokowała mnie Pani do
przemyśleń, czym jest akt, pozowanie, obraz
i relacja między artystą a modelką. Nie lubię
słowa »akt«, wolę angielskie »nude«, czyli po
prostu nagość. Mam też kłopot ze słowem
»modelka«, wolę kobieta, dziewczyna, osoba.
Jakby patrzenie na nagą modelkę było usprawiedliwione, a na nagą kobietę nie. Ja patrzę
na kobietę, dziewczynę, człowieka. Specjalnych słów używamy, żeby oswoić szczególną
chwilę spotkania... ale czy ona wymaga oswajania?
(...) Pani Aldono, kiedy miałem 17 lat, fascynowały mnie filmy Bergmana. To sprawiło,
że zacząłem rozróżniać dwie postawy: aktora
i reżysera. Aktor jest elementem narracji, to
on przeżywa emocje, ale reżyser ma absolutną władzę nad wszystkim. Obie postawy są fascynujące, jednak to aktor jest w środku życia.
Reżyser jest na zewnątrz. Niech Pani nie pyta,
jak to jest pozować komuś do aktów. Niech
Pani sama się rozbierze dla Julity do fotografii
lub dla mnie do akwareli. Namawiam”.

Akt własny

Julita skończyła filozofię – na KUL, by ominąć studiowanie marksizmu i leninizmu, obowiązkowe na innych uczelniach, i przełamać

stereotyp „ładnej, głupiej blondynki”. Wcześniej w dwuletnim studium fotograficznym
eksperymentowały z dziewczynami po nocach
(zdjęcia przez pogniecioną folię i przez potłuczone szkło), by uzyskać efekty dostępne dziś
w Photoshopie.
To była magia. Ale sama szkoła już nie. Zatrudniła się po niej w zakładzie fotograficznym, by szybko dojść do wniosku, że jeśli czegoś nie zmieni – umrze, takie to było głupie
i nudne. Po studiach dość przypadkowo wyjechała do Belgii, wyszła za mąż, wróciła z mężem do Łodzi i tam urodziła Matyldę. Sama
była matką półrocznego dziecka, wymyśliła
więc, że zacznie chodzić do Centrum Zdrowia
Matki Polki fotografować noworodki. Matki
były zdjęciami zachwycone.
– Dobrze mi szło! Robiłam też jakieś reklamy makaronu – opowiada. – Ale nie wierzyłam
w siebie. Jeden wielki, chodzący kompleks niższości. Nigdy nie wygrałam żadnego konkursu,
nawet do żadnego nie podeszłam. Lubię robić
zdjęcia i lubię ludzi, więc stworzyłam sobie tutaj superazyl. Nie lubię być oceniana... a do
Klitki przychodzą ludzie zadowoleni i oceniają mnie wyłącznie dobrze.
Okazuje się, że jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na nagie zdjęcia. No właśnie.
Ja też ich jeszcze nie mam.

dostępny również
w wersji na iPada

