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Kontrast
i kompozycja
Wywiad z Ray’em Collinsem

„W przeciągu ośmiu lat, Ray Collins
stał się jednym z najwybitniejszych
na świecie fotografów fal
i oceanu…” Diana-Florina Cosmin
Forbes Magazine.

Ray Collins
Największy magazyn surferski „Surfer”, nazwał 34 letniego Raya
Collinsa: „jednym z najbardziej oryginalnych fotografów wody
w Australii”. Ray kupił swój pierwszy aparat w 2007 roku aby robić
zdjęcia surfującym przyjaciołom. Od tamtego czasu, wygrał liczne,
prestiżowe konkursy, między innymi w 2015 roku został finalistą Terry
O’Neill Photography Awards, Smithsonian Photo Contest oraz „American Aperture Awards”. Jego prace były publikowane przez międzynarodowe media, a także
wystawiane na różnych kontynentach. Ray jest australijskim ambasadorem firmy
Nikon. Wydał też album „Found at sea” zawierający jego magiczne zdjęcia, który
razem z innymi pracami Raya można zobaczyć na stronie: raycollinsphoto.com
Underwater
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„Jest to przeżycie duchowe. Nie ważne jaka była Twoja noc, jak spałeś – kiedy wskakujesz do wody,
czas się zatrzymuje.” Ray Collins.
Budzi się długo przed świtem.
Otulony nocą ocean ryczy, kiedy zakłada płetwy i wchodzi z deską do ciemnej, zimnej wody. A potem płynie tam, gdzie załamuje
się fala i czeka na pierwsze promienie słońca. Czasem musi czekać godzinami, zupełnie sam.
I jest to dla niego medytacja, duchowe misterium, czuje się częścią
oceanu, bo jak mówi – jesteśmy przecież w większości zbudowani z wody.
A jeszcze niedawno, australijskie
media komunikowały o kolejnym
ataku rekina na surfera. Tym razem
w Kiama, 40 minut na południe od
miasteczka, w którym mieszka Ray,
jego kolega stracił w wypadku połowę uda. Gdy warunki są nadzwyczaj niebezpieczne, Raya asystuje łódź, ale zazwyczaj wypływa solo
ze swoim ciężkim sprzętem, schowanym w wodoodpornej osłonie.
Przed wyruszeniem na sesję, miesiącami szuka odpowiedniego miejsca, sprawdza warunki atmosferyczne, czas przypływów i odpływów,
siłę i kierunek wiatru. Unika popularnych miejsc, przeludnionych fal.
Pracuje też jako górnik w kopalni węgla, ma nienormowane godziny pracy. Najczęściej fotografuje w Australii, gdzie nie
brak dobrych fal, dużo podróżuje. Jako nagradzany fotograf bierze udział w kampaniach dla National Geographic, Apple i Nikona.
Dopiero co wrócił z sesji na Hawajach. Ostatnio robi też zdjęcia
z helikoptera i pracuje nad swoją kolejną fotograficzną książką.
Ray mieszka w Thirroul, miasteczku położonym nad Pacyfikiem, 70 km na południe od Sydney. Jego matka przeprowadziła
się tam, kiedy był mały, mógł więc
uczyć się surfowania od dziecka.
Dziadkowie Raya pochodzą z Rosji, w której on sam jeszcze nigdy
nie był, ale niedawno zwiedzał Europę środkową, w tym też Polskę.
Spotykamy się w małej kawiarni
na ulicach sennego miasteczka Thirroul, ostre, australijskie słońce, bezchmurne niebo i tuż obok tysiące kilometrów oceanicznego wybrzeża.

Steps

Agnieszka Burton: Zacząłeś robić zdjęcia dosyć późno, podczas
rekonwalescencji po wypadku
w kopalni. Co się wtedy stało?
Ray Collins: Pracuję w kopalni
znajdującej się kilometr stąd, pod
tamtą górą (Ray pokazuje na zielone
wzgórze ponad dachami miasteczka).
Wychodziłem z maszyny, a ponieważ
jest tam dużo pyłu i bardzo ciemno,
nie widziałem gruntu, wszedłem
w dziurę i nogi się pode mną ugięły.
Miałem kompleksowe rozdarcie łękotki bocznej, musieli usunąć większość
chrząstki z kolana. Ponieważ była to
moja prawa noga, nie mogłem chodzić, ani prowadzić samochodu. Byłem uziemiony. Kupiłem więc aparat
i przestudiowałem instrukcję obsługi,
obserwowałem jak zachowuje się
przy różnym oświetleniu. Fotografowałem swojego psa w domu. To były
moje początki. Miałem wtedy 25 lat.

A.B.: I musiałeś przestać surfować?
R.C.: Nie mogłem wchodzić do
wody, ale później podczas rehabilitacji mój lekarz pozwolił mi pływać.
Kupiłem więc wodoodporną osłonę
na aparat i zacząłem fotografować
moich surfujących przyjaciół.

A.B.: Zatem metoda prób i błędów, czy kursy fotograficzne?
R.C.: Tylko metoda prób i błędów.
Poczytałem też trochę o fotografii
na Internecie i „wsłuchiwałem się
w światło”. Zresztą, nadal tak robię.

A.B.: Miałeś jakiegoś mentora?
R.C.: Nie miałem. Kilka osób
pomogło mi trochę w sprawach biznesu, ale nie przy fotografowaniu.

A.B.: Czy byłeś zainteresowany
fotografią przed wypadkiem?
Marzyłeś, aby stać się światowej
klasy, nagradzanym fotografem?
R.C.: (Śmiech) Nie, nigdy!
Miałem po prostu szczęście. Zawsze interesowałem się zdjęciami, ale nie posiadałem aparatu.

A.B.: Masz jeszcze jakiś inny
talent?

R.C.: Tak. Grałem w golfa i nie
mogłem rozróżnić czerwonej
podstawy na piłeczkę, która była
na trawie. Nie widzę też różnicy
pomiędzy odcieniami niebieskiego
i zielonego, wszystko mi się zamazuje, miesza się. Często nie mogę
dostrzec różnic pomiędzy kolorami.

A.B.: Może dzięki temu skupiasz
się bardziej na tym jakie jest
światło i na kształtach?
R.C.: Dokładnie tak. Kontrast i kompozycja – na tym
opieram swoją fotografię.

A.B.: Czy inni, według Ciebie,
fotografując, koncentrują się za
bardzo na barwach?
R.C.: Ciężko stwierdzić, dodawanie koloru może rozpraszać, ale może też pomóc… To
naprawdę zależy od stylu.

R.C.: Chciałbym… ale naprawdę nie mam. Moja siostra bardzo
dobrze śpiewa, mój brat wspaniale rysuje, myślałem że tylko ja nie jestem kreatywny.

A.B.: A Ty stworzyłeś niepowtarzalny styl! Twój ocean to nie
tylko idealna, surferska fala,
szukasz tej energii, która rzeźbi
wodę. Co jeszcze jest ważne
w Twojej fotografii?

A.B.: Czy to prawda, że jesteś
daltonistą?

R.C.: Bez światła robienie zdjęć
jest niemożliwe. Tym właśnie jest
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Sprzęt

Sprzęt
Ray rzadko używa lampy
błyskowej, zazwyczaj
jest to tylko aparat,
obiektyw i on sam.
Jego aparaty to głównie
Nikon D4 i D4s, lubi je za szybkość
i niezwykłą jakość zdjęć. Kiedy potrzebuje więcej pikseli używa D810.
Nie używa żadnych filtrów, głównie jasne obiektywy, takie jak: AF-S
35 mm f/1,4, AF-S 50 mm f/1,4, AF-S
58 mm f/1,4 i AF-S 85 mm f/1,4.
Chwali je za szybkość i małą wagę,
ale z nimi musi znajdować się blisko akcji. W tym celu używa płetw,
dzięki którym walczy z niosącymi go
prądami morskimi, tak aby zawsze
pozostawać blisko fali.
Kiedy fotografuje surferów z brzegu
używa AF-S 70–200 mm f/2,8G, podoba mu się też nowy AF-S 300 mm
f/4E PF, który jest lżejszy i łatwiej
trzymać go podczas pływania. Czasem powraca też do starych obiektywów z ręcznym ostrzeniem, jak
AF 135 mm f/2 DC, w celu uzyskania efektów niedoskonałego zakończenia.
Ray ma również obiektywy szerokokątne AF-S 16 mm f/2,8D i AF-S
14–24 mm f/2,8G do fotografowania pod wodą.

temperatura osiągała –20°C).
Co było Twoim największym
wyzwaniem?
R.C.: W Islandii, w lodowatej wodzie, nie czułem swoich stóp, palców,
ani twarzy, więc robienie zdjęć było
bardzo trudne. Byłem zaskoczony,
że mój aparat działał perfekcyjnie,
myślałem, że zamarznie. Zazwyczaj kiedy pracuję muszę zmagać
się z różnymi warunkami, takimi jak
upał, wiatr lub zimno. Robienie zdjęć
w Islandii było trudnym doświadczeniem, ale dobrym, to na pewno.

Helicopter

fotografia – pomiarem światła
poprzez sensor lub na filmie. To
jest dla mnie najistotniejsze. Dopiero potem kontrast i kształt.

A.B.: A „golden hour” – to złote
światło o świcie lub zachodzie
słońca?
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R.C.: Tak, jest piękne… Rzuca
cienie pełne wdzięku. Dobre do
portretów i fotografowania fal.

A.B.: W wywiadzie dla America’s
Morning Headquarters powiedziałeś, że najbardziej lubisz
jednak pochmurne, burzowe
niebo. Dlaczego?

R.C.: Jest wtedy niesamowity
klimat, piękne, miękkie światło.

A.B.: Jak robić zdjęcia przy
słabym świetle?
R.C.: Trzeba być gotowym na
zmianę. Cokolwiek miałeś zaplanowane zazwyczaj nie wypali tak,
jak chcesz, ponieważ matka natura

i światło mogą sprawić niespodziankę. Trzeba się dostosowywać do
warunków i rozumieć zależności pomiędzy czasem, przysłoną a czułością
ISO. Bądź gotów na kształtowanie
światła, które masz danego dnia.

A.B.: A przewidywanie światła?
Czytanie pozycji słońca?

R.C.: Mam aplikację, która pomaga mi w odczytywaniu pozycji
słońca, nazywa się „Sun seeker”.
Ze światłem jest tak, że biorę to, co
mam danego dnia i interpretuję.

A.B.: Robisz zdjęcia w różnych
warunkach klimatycznych
(nawet ostatnio w Islandii, gdzie

A.B.: Opowiedz o swoich
przygotowaniach przed sesją,
sprawdzaniu pogody, wiatrów,
przypływów i odpływów.
R.C.: Fotografia jest końcowym
rezultatem, często miesięcznego
planowania. Czasem może być zrobiona przypadkiem, ale zwykle są to
godziny i godziny czytania prognozy
pogody, patrzenia na wykresy przypływów, wiatru, prądów, rozmiarów
fal, obliczania, przewidywania. Muszę
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Rainbow Wave

Shorebreak

też polegać na swoim doświadczeniu z nieprzewidywalnym żywiołem
jakim jest ocean. W podejmowaniu
decyzji pomagają także rozmowy
z przyjaciółmi, którzy są surferami.

A.B.: Na początku Twojej kariery
fotografa robiłeś zdjęcia sportowe - łapiących fale surfurów,
nadal robisz tego rodzaju
zdjęcia?
R.C.: Kiedyś było to 100 procent moich zdjęć, teraz jakieś 20
procent, więc robię je dosyć rzadko. Często na falach, które chcę
fotografować ktoś właśnie surfuje,
więc działa to w obie strony.

A.B.: Co motywowało Cię i nie
pozwalało zwątpić w tym
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Sea Monster

niezwykle konkurencyjnym
zawodzie?
R.C.: Nie słuchałem ludzi, którzy mówili, że muszę robić więcej
fotografii sportowych dla surferskich magazynów. Chciałem być
w zgodzie z sobą samym i robić to,
co chciałem, czyli fotografować
puste fale. A potem to wszystko było
organiczne, po prostu rosło. Myślę,
że to miłość do oceanu pozwoliła mi
kontynuować. Nigdy nie fotografowałem dla żadnych nagród, robiłem
to, aby tworzyć rzeczy, z których
byłbym zadowolony i nadal tak robię. Czasem rozprasza nawał pracy
i muszę przestać fotografować na
tydzień, aby potem móc się koncentrować na robieniu zdjęć. Zdarza się,
że zostaję odciągnięty od pierwot-

nego powodu dlaczego robię zdjęcia oceanu, kiedy w grę wchodzą
pieniądze, praca i podróże… Czasem trzeba to wszystko rozdzielić,
aby zacząć znów się tym cieszyć.

A.B.: To Twoja rutyna, takie
przerwy w fotografowaniu?
R.C.: Zależy…W przeszłości tak
to działało. Prawie cały rok 2012 nie
robiłem żadnych zdjęć, ponieważ
byłem na rozdrożu. Fotografowałem
surferów łapiących fale, a chciałem
robić zdjęcia samych fal i nie wiedziałem jak się za to zabrać. Zrobiłem
więc sobie przerwę, podczas której
w ogóle nie miałem do czynienia
z fotografią. A potem przyszły lata
2013 – 2016 i to były moje, jak do tej
pory, najlepsze fotograficzne lata.

A.B.: Co jest najdroższą częścią
Twojego wyposażenia?
R.C.: Powiedziałbym, że jeden
z moich obiektywów, który kosztuje
około 25 tysięcy dolarów australijskich (ok. 70 tys. zł), ale ten jest duży,
nie używam go w wodzie. Aparat
i osłona wodoodporna, to kolejne
25 tysięcy dolarów australijskich.
Wszystko jest drogie i wydatki na
sprzęt nigdy się nie kończą. To jest
właśnie problem fotografa – myślisz, że masz to, co chcesz, a potem
wychodzi nowy produkt, lepszy od
ostatniego i też to chcesz mieć.

A.B.: Robiąc zdjęcia na lądzie,
używasz innego aparatu, czy
wyjmujesz tylko ten sam z osłony wodoodpornej?

R.C.: Wyjmuję ten
sam aparat z osłony.

A.B.: Masz jakiś ulubiony tryb?
Jak ustawiasz ekspozycję?
R.C.: Robię zdjęcia wyłącznie
w trybie manualnym, więc mogę
interpretować dokładnie tak, jak chcę,
mogę też wpływać na zakres tonalny.
Najczęściej fotografuję przy 1/1000 s
i zazwyczaj trochę niedoświetlam.
I to jest podstawowa technika, którą
stosuję, wszystko inne zmienia się
w zależności od zasobów światła.
Jeśli jest bardzo jasno, używam
krótszych czasów otwarcia migawki
i oczywiście przymykam przysłonę.
Kiedy jest ciemniej i pochmurnie, co
zresztą bardzo lubię, otwieram trochę
przysłonę i celowo prześwietlam.

A.B.: Czy kiedykolwiek zdarzyło
ci się zmienić obiektyw w wodzie, będąc daleko od brzegu
lub łodzi?
R.C.: Nie (śmieje się), nie mogę
zamoczyć sprzętu, więc płynę do
łodzi, albo na ląd, zmieniam tam
i płynę z powrotem na fale.

A.B.: Które, z twoich zdjęć
jest według ciebie najlepsze?
A które, było najtrudniejsze do
zrobienia?
R.C.: Trudno powiedzieć, myślę,
że każde zdjęcie ma swoją historię.
Czasem tylko ja wiem o trudnościach, jakie musiałem pokonać
przy ich wykonaniu. Najbardziej
dumny jestem ze zdjęć, przy których panowały najgorsze warunki.
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powiązany z rosyjską kulturą
swoich przodków?
R.C.: Tak, dorastałem w tym,
mieliśmy prawosławne święta wielkanocne, w pewien sposób ta kultura
jest częścią mnie samego. Czuję
się jak w domu, wśród tych ludzi.

A.B.: No tak, ale ja nie widziałam jeszcze nigdy surfującego
Rosjanina (śmiech)
R.C.: (Śmieje się długo) Rosjanie nie podchodzą do oceanu,
nigdy, przenigdy (śmiech). Jest
to kontrast jeśli chodzi o mnie.

A.B.: Byłeś nie tak dawno
w Polsce, jak ci się tam podobało?
R.C.: Pojechaliśmy do Krakowa,
ależ to piękne miasto! Złapaliśmy taki
mały pociąg, transport publiczny,
ludzie byli cudowni, jedzenie też.
Z całą pewnością chciałbym tam
jeszcze kiedyś pojechać. Dwa razy
zostałem nawet rozpoznany na ulicy
przez polskich przechodniów, co
było bardzo zaskakujące i miłe.

Beneath The Vortex

Ale w większości swoich zdjęć widzę tylko
wady, to co chciałbym zmienić. Nigdy się
do zdjęć nie przywiązuję, ponieważ zawsze
chcę je robić lepiej lub zmieniać je. Jeśli
mam jakieś ulubione, to tylko na chwilę.

A.B.: Robiłeś w Polsce zdjęcia?

A.B.: Jakich programu
używasz do edycji?

A.B.: I nie tęskniłeś za oceanem?
W Polsce pływamy na wind i kite
surfing, ale nie ma takich fal,
które pozwoliłyby surfować na
samej desce.

R.C.: Adobe P
 hotoshop i Adobe Bridge.

A.B.: Wiele czasu
spędzasz na edytowaniu?

Love Heart

R.C.: Staram się robić jak najwięcej
w aparacie, aby potem nie edytować, ale
jeśli muszę edytować to zajmuje to od
paru minut do kilku godzin, jeśli zauważyłem, że miałem jakieś pyłki na obiektywie, albo jest coś, co chcę zmienić.

A.B.: Mówisz, że surfowanie jest dla
ciebie przeżyciem duchowym. Gdzie
jeszcze, oprócz oceanu znajdujesz
natchnienie?
R.C.: Wiesz, czasem czuję się jakoś tak
połączony z….Ha! Z planetą… Albo jakimś
Greater Being, czy jakkolwiek by to nazwał…
I na pewno czuję, że jest coś doskonalszego od nas i moim zadaniem jest pokazać
to innym ludziom. Z tego czerpię energię.
I z przebywania w przyrodzie. Na pewno.

Silver Cylinder
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A.B.: Twoi dziadkowie byli
Rosjanami. Czujesz się duchowo

Black Curl

R.C.: Tak, chodziłem sobie
z małym aparatem w kieszeni. Czułem się bardzo bezpiecznie, byłem tam szczęśliwy.

R.C.: Miałem dwa miesiące odpoczynku od oceanu i było OK.

A.B.: A zwiedziłeś kopalnię
soli w Wieliczce?
R.C.: O nie! Chciałem odpocząć
od przebywania w kopalni! (śmiech).

A.B.: Ulubione miejsce
w Europie?
R.C.: Musi to być jednak Berlin. Interesujące miasto z fajnym klimatem.

A.B.: A w Australii?
R.C.: Dom. Nic nie pobije
uczucia radości powrotu do domu.
Czuję się tu wygodnie, wśród
znajomych ludzi i takich małych
detali tego miejsca, które znam.

A.B.: Co byś powiedział komuś,
kto chciałby nauczyć się fotogra-

Blue Curve

fii wody, fal? Co myślisz jest w tej
sztuce najistotniejsze?
R.C.: Musisz czuć się bardzo pewnie w wodzie, bardzo dobrze pływać,
znać ocean, rozumieć to, co cię otacza.
Zawsze daj znak komuś, gdzie idziesz,
szczególnie jeśli jest to odizolowane
miejsce. Musisz być pewny otoczenia. Jeśli masz jakieś wątpliwości – nie
wchodź do wody! Czasem coś mi mówi,
że coś jest nie tak i wtedy po prostu
wracam do domu. Bądź ostrożny, bo
ocean może zmienić się z przyjemnego na niebezpieczny w mgnieniu
oka. Musisz być na to przygotowany.
Najlepsza rada jeśli chodzi o fotografię
– rób zdjęcia tego, co chcesz widzieć
ty, a nie tego, co chcą zobaczyć inni.
Rozmawiała Agnieszka Burton
Zdjęcia Ray Collins
Ray w momencie publikacji tego artykułu poinformował
nas, ze rzucił pracę w kopalni, aby zająć się wyłącznie
fotografią i jest bardzo zadowolony ze swojej decyzji.

The Claw

Agnieszka Burton
Najchętniej zostałaby wędrującą po świecie nomadką. Przemierzałaby kontynenty w campervanie, gdzie
oprócz książek, desek do bodyboardu, snowboardu można by było
zapakować kuchnię polową i dziecięcy rowerek. Od wielu lat mieszka w Australii. Jest autorką powieści „Powrót do Edenu” (wydawnictwo Replika 2011), ebooka dla dzieci
„Bocianie przygody” (wydawnictwo
Nowy Świat). Ukończyła polonistykę na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Dyplom HR na
Australian HR Institute.
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