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Despre praguri

Orice proces de învăţare e dublu articulat: conţine 
un mister şi reprezintă o aventură. Ţine de dispoziţia celor 
implicaţi spre mister şi aventură, fie ei instructori sau 
studenţi. De măsura în care acestea există în fiecare, de 
receptivitatea posibilă, de nişte praguri peste care trebuie 
să păşeşti şi care, uneori, fac parte tocmai din fiinţa ta 
intimă. Nu de puține ori realizezi că ceva te ţine în loc și 
ești paralizat de teama a ceea ce s-ar putea întâmpla dacă 
mergi mai departe, dacă îţi expui propria fiinţă în faţa 
procesului de învăţare. E vorba aici de rezistenţa noastră 
în faţa schimbării, e vorba despre frică. Frica de a deschide 
pumnii, de a-ţi arăta palmele orientate în sus, deschise 
pentru a primi ceva.

Nici un instructor pe lumea aceasta, oricât de 
profesionist sau de bine intenţionat ar fi nu are vreo şansă 
de a învăţa ceva pe un om care crede că ştie. Suspiciunea e 
marele duşman al învăţării. Pe de altă parte, prima condiţie 
a învăţării e să admiţi că nu ştii ceva anume, că eşti lipsit de 
un lucru pe care te-ai bucura să-l obţii, la fel cum un copil 
ce priveşte o jucărie prin vitrina unui magazin de jucării. 
Smerindu-te, trebuie să admiţi că ai nevoie de celălalt. E 
vorba aici de o acceptare a alterităţii. De obicei, cel dinafară 
doar pare că ştie mai mult, din simplul motiv că vine de 
dincolo de graniţele fiinţei tale. E ca un străin care îţi trece 
pragul casei şi modifică instantaneu atmosfera interiorului. 
Orice străin e fascinant tocmai fiindcă poate aduce ceva 
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nou, neştiut, poate veni cu o poveste nemaiauzită. Sau cu 
una veche, dar ambalată diferit, trecută prin sita propriei 
sale experienţe. Sau cu una ce pare foarte nouă și proaspătă, 
datorită faptului că s-a gândit la ea mai intens și mai recent 
decât tine.

O definiţie concentrată a profesorului ar putea fi: Cel 
ce vine. Nu cel care deţine cheile tuturor răspunsurilor, ci 
cel care venind, devine un semn de întrebare. Sondează, 
întreabă, caută să afle ce te preocupă în mod real. Simpla 
lui prezenţă te obligă să te întrebi tot felul de lucruri, să fii 
transmutat dintr-o stare de repaus într-una de actanţă. De 
nelinişte. Învăţarea adevărată are loc pe nesimţite, e tocmai 
rezultatul acestei nelinişti interioare.

Pe scurt, cursul de la Cluj a fost într-adevăr un mister 
şi o aventură pentru toţi cei implicaţi. Deşi trebuia să dureze 
trei trimestre, câte erau pe vremuri la şcoală, a durat doar 
două. Şi asta fiindcă după primul trimestru, din 12 cursanţi, 
4 s-au retras din varii motive. În final, doar 7 au încheiat 
această aventură. Ufo şi Mircea mi-au fost parteneri în 
predare. Gicu Șerban ne-a ajutat la selecțiile finale. Privind 
în urmă, nu ne puteam alege mai bine cursanţi şi instructori 

laolaltă. Fiindcă toți ne-am ales cu câţiva prieteni pe cinste 
din urma interacțiunii noastre, or acesta nu e un lucru mic. 
Am dus la capăt, după puteri, cu onoare, acele idei la care 
ne-am angajat. Am crescut învăţând pe nesimţite lucruri 
unii de la alţii. Cum? Ce anume? Aşa ceva nu se poate nici 
descrie, nici analiza în detaliu. Sunt lucruri pe care le-am 
trăit şi privind înapoi, simt o mare bucurie. Acesta e primul 
sentiment care îmi trece pragul când mă gândesc la cursul 
nostru. Îmi ajunge.

Ceea ce vedeți aici este rezultatul unei duble 
provocări: fiecare student a lucrat la un proiect personal 
distilat în timp și selectat cu grijă. Apoi fiecare și-a asumat 
studiul unui spațiu anume, ce a fost intens fotografiat, cu 
scopul de a-i surprinde diferitele stări de agregare. Prima 
provocare ține mai mult de poveste, a două ține mai mult 
de studiul luminii și compoziției, filtrat prin diferite stări 
interioare menite să modifice spațiul exterior. 

Iar cum despre fotografii e mai bine să se tacă și să se 
privească, iată, pun punct aici. Mulțumesc frumos tuturor. 
A fost o aventură frumoasă!

Voicu Bojan
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Chiar dacă am venit la Diafragma 9 în calitate de 
lector, după fiecare prezentare senzația a fost aceea că eu 
am fost studentul. Întîlnirile de la Cluj nu au fost niște 
întîlniri înălțătoare, magnifice, ci unele foarte normale, cu 
picioarele pe pămînt și ochii pe ecran, în care am învățat 
unii de la alții. Totuși niște întîlniri după care pleci acasă 
cu capul puțin plecat, și cu gîndul că se poate mai bine, 
că vrei mai mult. Cam așa e și cu fotografia după mine, 
există fotografii mărețe, ce-ți arată destinația, dar cele care 
te schimbă cu adevărat sunt fotografiile de zi cu zi, alea 
banale, alea pe care te-ai săturat sa le faci, alea pe care le vezi 
și spui: pot mai mult, vreau mai mult.  

Mircea Gherase
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A fost o școală obișnuită, cu niște profesori care 
cred că ceea ce le place lor trebuie să placă la toți ceilalți. 
Și niște studenți la fel de obișnuiți, care în loc să-și caute 
subiecte au căutat mai mult scuze. Ei, n-a fost chiar așa de 
rău totuși, procentul celor care ați lucrat a fost mai mare ca 
la o facultate obișnuită. Sînt curios să văd cîți dintre voi o 
să lucrați și peste cinci ani, fiindcă abia atunci o să ne dăm 
seama dacă a meritat sau nu să ratez momentul istoric în 
care capul statuii lui Isus a ajuns pe umerii lui. Nu vă lăsați, 
copii! Rezultatele mari se obțin cu multă sudoare.

Egyed Ufo Zoltan
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Gicu Şerban a fost omul din umbră care a participat 
la selecţia finală a fotografiilor prezente aici, în cadrul unei 
ieşiri „cu clasa” la Măguri. Este iniţiatorul mai multor 
proiecte online încă din perioada de pionierat a internetului 
în România, unul dintre cele mai vizibile fiind www.
badorgood.com. A predat împreună cu noi la seminariile 
de la Răşinari şi este co-autor al cărţii Înot sincron (Colecţia 
Diafragma9). Mai multe despre el şi fotografiile lui găsiţi pe 
www.gserban.com.
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Jurnal de culise    18/11/2012
după un an de la start. 

Noiembrie 2011
Simt că vreau să fac un proiect despre viața balerinilor, 

și nu-mi trece altceva prin cap decât să merg la liceul de 
coregrafie din Cluj și să cer aprobare pentru realizarea 
proiectului.

Ianuarie 2012
Printr-o recomandare mă întâlnesc cu maestrul 

Solomon de la Opera Română și primesc acceptul lui să îmi 
continui proiectul cu ansamblul de balet al Operei Române 
din Cluj. 

Prezența la studiu, repetiții și spectacole îmi aduce 
multă bucurie, mă echilibrează. 

Iunie 2012 
Organizez prima expoziție în foaierul Operei Române 

Cluj. Voicu îmi deschide o nouă perspectivă asupra 
proiectului, care era mult prea larg. Încep să mă concentrez 
exclusiv pe culise. 

Prietenii mă întreabă când voi finaliza acest proiect. 
M-am gândit și eu la asta, însă cred că o să mai dureze. 
Bucuria din culise e prea mare pentru a renunța atât de ușor 
la ea. Vom vedea. 

Mircea Albuțiu 
www.mirceaalbutiu.com

Mircea  albuțiu
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Temă impusă  -  Pianina

Mi-a fost destul de greu să stabilesc cadrul. Mă 
gândisem inițial să fie ceva în oraș, aproape de galerie, pe 
urmă m-am gândit că ar fi mai bine să fie acasă.

Am ales un colț din camera de zi. Aici se întâmplă 
cele mai multe evenimente din casă. Pianina are rolul ei 
multiplu: ba e pe post de bibliotecă, ba e bar, și e din când 

în când instrument. Deci aici o să le vedem atât pe Anda 
cât și pe Rada în rolul lor muzical. Am ales punctul asta 
de stație ca să văd și terasa. Aici vom vedea schimbarea 
anotimpurilor, soare, ploaie, ninsoare și din când în când 
oameni. 
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iONuț cOMȘa

De ce?

De ce, pentru că-mi place ce fac oameni ăștia, îmi 
plac oamenii din ACT. Pentru că munca mea contează 
mult pentru ei, au nevoie de orice manifestare care să le 
aducă vizibilitate, notorietate, public, orice din zona asta, 
mă face să mă simt important.

Teatrul ACT este o manifestare independentă, își 
datorează existența exclusiv sponsorilor. Mare bucurie voi 
avea dacă reușesc să-i ajut cât de puțin.

Îmi doresc ca seria de final să-i reprezinte fără semn 
de întrebare, vreau ca oamenii din teatru să zâmbească și să 
spună: Da, noi suntem!

Suntem frumoși, suntem veseli și facem lucrul asta 
extraordinar care se numeste teatru.
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Temă impusă  -  Piaţa Matache

Încerc să "vorbesc" liber, dacă pe alocuri sunt ușor 
off-topic cer iertare din capul locului. Pornesc prin a descrie 
"de sus" oarecum scena în care vreau să găsesc cadrul meu și 
am să ancorez motivația în niște idei. 

Acțiune: 
Legat puternic de subiect caut ceva pe care sau în 

jurul căruia se întâmplă lucruri, activități care pot fi studiate 
în tihnă. 

Mă tot gândesc la ce ai spus în timpul cursului 
Lumina / Expunere corectă / Compoziție / Cadru / Ce văd 
/ Ce se poate întâmplă / Unde mă poziționez /  Motivația 
declanșării, toate astea sunt cu mine tot timpul și vreau să 
țin cont de ele, încerc.

Am intrat într-o zonă care-mi este dragă, foarte veche 
(Piața Matache), zona în profundă modificare, pe scurt se 
dărâmă 70% din zonă pentru a face loc unui mega, super, 
extra modern bulevard. Pe loc am hotărât că asta este ceea 
ce vreau. Din păcate, din cauza timpului scurt nu am mai 
multe imagini ale aceluiași subiect și nu pot da acum 3 
imagini.

În schimb am două imagini diferite (atașate) între 
care trebuie să aleg și nu reușesc, într-un fel îmi place mai 
mult cea în care coșurile de fum, biserica și alte 3 tipuri 
complet diferite de clădiri sunt laolaltă într-o zonă care 
urmează să se schimbe din temelii.
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13.03.2012

De 11 ani sunt aici, cam mult după standardele 
managementului american. Într-o lume pe care am 
construit-o și eu, într-un fel.  Îmi seamănă și mă regăsesc 
de multe ori ca într-o oglindă în colegi mei, cad sunt negru 
totul este negru, cad sunt vesel lucrurile par mai ușoare și 
parcă comunicăm mai bine . De multe ori eu sunt tentat să 
văd totul negru,  dar nu este, colegii  mei sunt oameni veseli. 
Un subiect accesibil la care cred că aă lucra cu pasiune.
Subiectul nu este nici cel mai tare nici cel mai nou, dar... 
“Un an la muncă” cred că se poate chema tema și aș dori să 
fotografiez momente din viața mea de coleg al acestei mari 

fabrici de scaune.  Mă gândesc că va veni o vreme când va 
trebui să plec, și va trebui să iau cu mine ceva de aici, asta 
aș lua câteva imagini faine, momente frumoase și oameni 
veseli. În plus poate reușesc să fac și un ban tipărind un 
catalog Antares.

10.05.2013
Între timp am făcut selecția finală din toate punctele 

de vedere. Fotografiile cu colegii deja se încadrează la 
amintiri plăcute, dulci ca mirosul plăcintelor cu brânză 
făcute de bunica (Dumnezeu să o ierte).

MiHai MOlDOVeaNu
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Temă impusă  -  My car

Salutare, aveam în cap mai multe idei din fericire sau 
păcate a trebuit să aleg una singură. Pe celelalte le duc în 
paralel deoarece nu se exclud. Petrec destul de mult timp în 
mașină, aproape că este a doua mea casă, sigur că nu pot să 
mă compar cu un șofer de tir, dar pentru tipul muncii mele 
conduc destul de mult. Așa că prima idee venită în minte 
despre subiectul pe care l-aș putea fotografia tot anul a fost 
“cu mașina”.

 Proiectul impune unele instalații și investiții. Aș 
confecționa un sistem de fixare al camerei în unghiul lung 
al mașinii și în fiecare zi aș modifica timpul de declanșare, 
în așa fel încât să nu pot controla 100% cadrul pe care îl 

fotografiez. Declanșarea s-ar face prin intermediul unei 
telecomenzi cu infraroșu.  Obiectivul utilizat ar fi nikon de 
20mm f/ 2.8.

Ideea nu este nouă, eu personal mai lucrez la o 
serie despre mașina mea, dar nu cred că se suprapun. 
Dimpotrivă, cred că poate să mă ajute să ies din impasul 
în care mă găsesc. Nu voi apărea doar eu în poze, deoarece 
dimineața duc copii la școală, după care recuperez diverși 
colegi de pe drum și îi duc la muncă, periodic duc mașina 
la spălat, deja îmi imaginez acele imagini și simt că o să mă 
distrez tare bine.

Atașat ai primele 3 fotografii din seria ce va urma.
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D!Da
(aNDreea criSTiaNa OPriȘ)

Se spune că dacă ai o slujbă care îți place cu adevărat, 
nu va trebui să muncești  o zi în viața ta. Numai că fotografia, 
chiar și în cazul marilor maeștri, nu este o slujbă. Este o 
stare de spirit, o trăire intensă, o dovadă pură de egoism, 
pe care uneori, ajungi să o împărtășești și cu restul lumii. 
Uneori. Însă acest lucru vine drept bonus.

Cu câtva timp în urmă am fost întrebată ce 
înseamnă fotografia pentru mine. Mi-a venit foarte greu 
să pun în cuvinte ceea ce simțeam. Este doar o nouă fiță 
tehnico-tehnologică, care se bazează pe calcule și formule 
matematică? Este un avocat sau poate un justițiar al lumii 
de astăzi? Poate că este un romantic incurabil, care vorbește 

doar în rime întortocheate, cu înțelesuri destinate strict 
cunoscătorilor.

Răspunsul corect este… că nu există un răspuns 
corect. Fotografia – acea dimensiune paralelă, acel alter-ego 
al nostru - este modelată după bunul nostru plac și, mai 
mult sau mai puțin conștient, ne punem amprenta asupra 
ei. Unii ar spune că în felul acesta ne dăm de gol, eu spun 
că astfel, dezvăluim ceea ce suntem cu adevărat.

Așadar, dragă Fotografie, mă bucur nespus de mult că 
ne-am cunoscut și îți promit că…

“... este începutul unei frumoase prietenii...”
d!da
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Temă impusă  -  The Fridge

Este un lucru deja cunoscut faptul că timpul are 
forma unui covrig. Odată la nu știu câtă vreme, face bucla 
într-un mod atât de grațios și se întoarce de unde a plecat. 
Fie că avem de-a face cu forme aerisite, lucruri somptuoase 
sau de-a dreptul opulente, constanta acestei perioade 
rămâne simplitatea. 

Cu toate că aceasta din urmă nu pare a fi pe gustul 
tuturor, nu se dă bătută cu una, cu două, indiferent de 
domeniul artistic la care ne referim: fie ca este vorba de 
design, pictură, sculptură, grafică, design vestimentar, sau 
ceea ce ne interesează cel mai mult, fotografia. În definitiv, 
de ce n-ar fi așa? 

Oamenii au un mod bizar (unii ar spune de-a dreptul 
pervers) de a-și complica existența muuult peste caz. În 
maratonul continuu pentru supraviețuire, uităm să mai 
luăm un moment de respiro și să ne bucurăm de lucrurile 
mărunte și cu adevărat importante. 

Pornind de la aceste date, am dorit să obțin dintr-
un obiect obișnuit și la îndemâna oricui, în cazul meu un 
frigider, un spațiu unic, cât mai neconvențional,  care să își 
schimbe forma și conținutul de fiecare dată când este privit, 
ascunzând totodată diverse coduri aflate în stand-by pentru 
a fi descifrate. Acest spectacol de magie va dezvălui, prin 
intermediu aparatului de fotografiat, fel de fel de surprize și 
întrebuințări neobișnuite găsite unui frigider.

 
 … va fi ceva în genul poeziei lui Tudor Arghezi, Cuiul 
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Despre tata si pantofi

Tata făcea pantofi. Şi acuma mai face, dar foarte 
foarte rar.

Când eram în gimnaziu în fiecare sâmbătă dimineaţă 
tata îmi dădea deşteptarea foarte devreme, cu ciocănitul la 
pantofi. Atelierul lui era pe balcon, iar uşa balconului era în 
camera mea. Pentru mine, care adoram să dorm până târziu 
sâmbata, era un dezastru. Cu timpul m-am obişnuit cu asta 
şi am început să îi observ meşteşugul. Lucra cu plăcere şi 
multă migală. Stăteam cu orele să îl privesc cum lucrează. 
De fiecare dată când termina o pereche de pantofi eram 
uimit de cât de bine arătau. Nu îmi explic nici acuma cum 
îi ies aşa de bine şi arată ca şi pantofii din magazine.

Tata făcea pantofi mamei. Multă lume îi dădea 
pantofi la reparat, dar mamei îi făcea pantofi. Şi mama 
îi purta şi se lauda cu pantofii făcuţi de tata. Se îmbrăca 
elegant în tot felul de combinaţii care să scoată în evidenţă 
pantofii făcuţi de tata. Erau pantofi cu toc înalt, pantofi cu 
toc mic, pantofi cu fundiţe, pantofi în tot felul de culori: 
roz, turcoaz, negri, albaşti etc.

Au trecut ceva ani de când am terminat gimnaziul, 
dar când mă duc acasa încă mă uit cu plăcere la tata când 
se întâmplă să mai facă o pereche de pantofi. Mama încă se 
îmbracă elegant şi poartă pantofi făcuţi de tata. Şi tata încă 
îi mai face pantofi mamei.

Proiect realizat în cadrul cursului Diafragma9 
- Cluj 2011-2012

ciPriaN OrțaN
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Calimani, 2010
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Temă impusă  -  Canapeaua

Pentru tema de un an m-am decis să aleg canapeaua 
din Oradea. Toate celelalte 4 teme pe care ți-am scris sunt 
în lucru de ceva timp... 1-2 ani, și voi continua să lucrez la 
ele. Îmi fotografiez de multă vreme familia și de asta aleg 
cadrul cu canapeaua. Multe amintiri mă leagă de imaginea 
acelei canapele. Dar în timp s-a mai schimbat și cea veche 
a fost înlocuită cu una nouă dar, după cum am spus, multe 
se întâmplă în jurul acelei canapele. Mama își pregătește 
cursurile pentru studenții de la facultate, tata mai ațipește 
uitându-se la televizor, motanul lenevește cu orele în 
20000 de poziții trăznite, părinții mei se uită seara la tv cu 
motanul pe calorifer, sărbătorile ni le petrecem în camera 
cu canapeaua aia, siesta de duminică după-masa tata și-o 
petrece pe canapeaua aia și așa mai departe. 

E multă viață în jurul canapelei, viață care pentru 
mine este importantă. Nu mă interesează să iasă un 
proiect monumental, sau un proiect de fluturat pe garduri.  
Fotografiatul familiei este un anti-proiect de fapt, pentru 
mine deja e un firesc să fac asta când sunt acasă. 

Cadrul ăla cu canapeaua (pe lângă alte cadruri pe 
care le fotografiez obsesiv: masa din bucătărie sau dealul 
care se vede pe fereastra bucătăriei) ține de ce mă leagă de 
Oradea și de părinți, și de o aroma cu gust de copilărie dacă 
pot să îi spun așa. Mă simt bine de fiecare dată când merg 
acasă și văd cadrul cu canapeaua... mă simt acasă și vreau să 
documentez cât de mult pot ce se întâmplă acolo. Cam ăsta 
este statementul meu.
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Am căutat un subiect pentru acest mic proiect. 
Ce am găsit până în momentul respectiv... nu prea erau 
interesante - nu că fotbaliștii ar fi interesanți. Până la urmă 
am realizat că este un subiect interesant să îmi fotografiez 
colegii cu care îmi petrec 8 ore zilnice în alte ipostaze decât 
cele normale cu degetele pe taste. Și nu cred că am greșit. Ei 
practic se refulează de stresul cotitian pe terenul de fotbal. 
Se transformă în niște fiare încrâncenate care sângerează, 
luptă, se bat, pentru că la final să iasă toți cu un zâmbet 
larg de pe teren, devin niște Hagi, Messi, Ronaldo mici. Nu 
știu, parcă îmi place să cred că efortul lor scoate adevărata 

tenacitate și adevăratele calități din ei în momentul în care 
sunt pe terenul sintetic. Proiectul a durat cam jumătate de 
an, nu poate fi pe departe complet - pozele apar în condiții 
de lumina diferite, de temperatură, de inspirație etc. Cred 
că am tras pe subiect cam 5000 de poze din care au rămas 
cam 1200 în picioare și din acestea 12 sunt prezentate 
aici. Poate nu este cea mai bună selecție, se pot grupa mai 
multe serii, dar acestea mi s-au părut ca având și un fir epic. 
Oricum pot fi explorate multe în jurul acestui subiect și 
povestea ar putea continua mult și bine.

HOrațiu POPOVici
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Temă impusă  -  “Zona gri”

Cadrul ales de mine este destul de reprezentativ 
pentru viața mea de zi cu zi. Este zona pe care o văd când 
mă trezesc, când o iau apostolește la picior spre servici, când 
duc gunoiul și, mai ales când ne plimbăm pe afară. Este 
parcă o oază de verdeață în mijlocul unei zone mai anost 
colorate, pe care o numesc Zona gri - blocurile din jurul 
meu.

Am ales să fotografiez acest subiect și datorită 
accesibilității – ies doar pe balcon, iau reperul la ochi și gata 
pozele. Ce mă fascinează este priveliștea de peste “gard" 
– se vede o panoramă frumoasă a Clujului și a dealurilor 
din depărtare. Ce mai! Toată depresiunea Clujului. Asta 
îmi oferă o sumedenie de variabile care fac cadrul destul 

de interesant – ploaia, soarele, ceața, norii (o zonă sensibilă 
a mea – cred că am 1000 de poze cu diferite formațiuni de 
nori).

Cadrul este compus din 3 planuri – cel apropiat 
părculețul, subiectul – blocurile și cadrul îndepărtat 
panoramă clujeană – poate cu puțin noroc și nori. De fapt 
doresc să surprind în poze trecerea timpului – zona fiind 
destul de bine luminată și pot apărea mulți factori de interes. 
Aș dori să pot captura cam patru imagini reprezentative 
pentru fiecare anotimp care să reflecte trecerea timpului și 
în același timp diferența de luminozitate și de temperatură 
a luminii.
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MONica POPOVici

Aventura cu f9 a început ca o curiozitate. Habar nu 
aveam ce urma să ni se întâmple. Am primit câteva titluri de 
capitole/cursuri care sunau bine și am fiert o vară întreagă 
până am început întâlnirile. După 2 - 3 întâlniri am început 
să ne cunoaștem ca și grup, am reușit să spargem gheața 
și pe urmă abia așteptam prima sâmbătă din lună să mai 
putem discuta liber despre fotografie.

Mi-au plăcut provocările legate de teme (deși acestea 
sunau pompos și câteodată ambiguu). Pe măsură ce te apuci 
de ceva - proiect, tema - înveți pe parcurs, îți dai seama 
ce se cere și ce poți tu să oferi. Am învățat că trebuie să ai 
încredere în tine, să îți păstrezi stilul și interpretarea proprie. 

Proiectul final a reprezentat o provocare pentru că 
nu știam ce ar trebui să fac, nu știam ce să aleg, nu știam 
de unde să încep și unde aveam să ajung. După îndelungi 

momente de nehotărâre am ajuns la o idee: o poveste 
despre Horațiu - jumătatea mea. Prima dată m-am gândit la 
pasiunile lui, apoi la ce face el, am obținut și niște portrete 
și în final... crezând că îl cunosc destul de bine după 16 ani, 
urmărindu-l prin obiectiv am descoperit noi lucruri legate 
de el. 

Selecția finală reprezintă câte un pic din fiecare etapă 
a poveștii și dezvăluie ceva despre jumătatea mea, reacțiile și 
pasiunile lui. Am realizat că un proiect este continuu, el nu 
se termină niciodată. Cu cât îți place mai mult ceea ce faci, 
cu atât faci mai bine. Se simte că ești implicat. Cel mai greu 
este să începi, pe urmă totul vine de la sine.
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Temă impusă  -  Leagănul

În momentul în care am aflat conținutul temei mi-a 
și venit ideea cu subiectul pe care vreau să-l fotografiez 
timp de un an: părculețul de copii de lângă blocul nostru, 
așa cum se vede din geamul de la bucătărie. De 6 ani de 
când ne-am mutat în apartamentul nostru, cred că aproape 
în fiecare zi în care am fost acasă “am verificat” ce se mai 
întâmplă în parc.

Cadrul: A doua zi după curs am luat aparatul super 
entuziasmată și am încercat mai multe cadre cu speranța 
de a materializa ideea mea. Însă m-am lovit de una din 
problemele mele: imaginea din mintea mea nu se potrivea 
defel cu imaginea de pe aparatul foto. Era ceva banal. 
Cadrul larg cuprindea prea multe cadre mai mici. Era prea 
mult haos în imagine. Am început să restrâng cadrul până 
când am ajuns la leagănul din părculeț. Și atunci am realizat: 
leagănul din părculețul de copii aparține de fapt tuturor. 
Am văzut stând pe acel leagăn copii, părinți, adolescenți, 

prieteni, oameni singuri, bătrâni, îndrăgostiți, studenți , fel 
de fel. 

În decursul anilor am văzut leagănul pe timp de 
soare, ploaie, ninsoare ocupat sau neocupat. Este un subiect 
pe care îl cunosc bine și pe care îl urmăresc de multă vreme. 
Și mi se pare interesantă ideea să surprind aceste momente 
pe parcursul unui an. În cadrul ales de mine mai apar două 
bănci aflate cu spatele la leagăn și cu fața spre un grup 
de jocuri pentru copii. Pe acelea stau bunicii sau părinții 
care își supraveghează copiii. În zilele astea de când “filez” 
leagănul am surprins o familie care stătea la pândă pe una 
din bănci și aștepta să se elibereze leagănul.

Mi-am luat reperele pentru punctul de stație și de 
câte ori “verific” leagănul și văd ceva interesant sau diferit 
de zilele precedente voi îngheța momentul. De două 
săptămâni trăim cu trepiedul în bucătărie.  
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Cursul D9 a fost pentru mine ca o gură de cafea 
după o noapte de somnolență. A fost o trezire la realitate. 
Realitatea pe care încercam eu să o redau în pozele mele. 
Chiar dacă nu sunt un fotograf cu experiență, ci doar 
un mic învățăcel comparativ cu alți “elevi”, cursul mi-a 
clarificat multe dintre conceptele și principiile care fac 
din o fotografie una reușită. M-a învățat cum ar trebui să 
fac fotografii bune, nu înseamnă că și fac fotografii bune. 
Până la asta mai este cale lungă. Deocamdată mă uit cu 
un ochi extrem de critic peste ce am făcut până acum. Mă 
uit extrem de critic la “capodoperele” mele și de obicei 
rezultatul este un “X” mare în LightRoom. Am rămas cu 
mostra de răbdare dovedită de Voicu, Ufo, Mircea și Gicu. 
Răbdare și mult tact în a-mi spune că “mai am de lucrat”, 
“mai am de văzut”, “mai am de tras”. Trebuie să mă țin de 
drum că mai este mult până la destinație – dacă cumva se 
poate ajunge la ea.

Concluzia – Îmi urăsc pozele făcute până acum și 
trebuie să continui pe acest drum. Sper că ne vom continua 
legătura cu toți cursanții.

Horațiu Popovici

La sfârşitul anului 2011 urma să particip pentru 
prima dată la cursul Diafragma 9 în formula Răşinari, nu 
s-a întâmplat. Voicu cocea la foc domol, cu graţia unei 
mătuşi care învârte cozonacii dolofani în cuptor, o nouă 
direcţie, un angajament serios de lungă durată. Un curs de 
fotografie de 1 an.

Am acceptat provocarea, naveta mea lunară de 450 
km a fost transformată de Voicu într-o  lozincă: “Ne dorim 
un curs de fotografie care merită o navetă Bucureşti - Cluj 
şi retur”, fără îndoială a meritat din plin. 

Cu răbdare, generozitate şi prietenie, fără virus de 
guru, Voicu Bojan, Egyed Ufó Zoltán, Mircea Gherase, 
Gicu Şerban, au reuşit să ne transmită informaţie validă şi 
pasiunea lor pentru fotografie. Adevărata valoare a acestui 
curs constă în faptul că aici sunt oameni cărora le pasă. 
Îndrăgostiţi de fotografie iremediabil, sunt dispuşi să te 
asculte, să te înveţe şi să înveţe la rândul lor tot timpul.

Ionuț Comșa

După experiența cu f9 am ajuns să aleg eu cadrul 
cu ceea ce vreau să fotografiez și am redus semnificativ 
numărul de cadre pe ieșire. Ceea ce a dus la ușurarea muncii 
de selecție a imaginilor finale. Am ajuns să mă cunosc pe 
mine și ce îmi place mie să fotografiez. Pentru mine asta e 
mult. Multumesc f9!

Monica Popovici
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