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Warsztaty fotograficzne z Michałem Leją

Ty poznajesz.
My towarzyszymy.

Słuchamy. Pytamy. Działamy!
Docieramy do miejsc, do których niewielu dotarło.
Otwieramy przed Wami świat podróży.
Dajemy Wam klucz do zrozumienia kultury i natury.

ESENCJA
Autentyczność. Bliskie spotkania.
Przygoda. Odpoczynek. Poznanie.

SZACUNEK
Dialog. Spotkania, które poszerzają świadomość podróżników.
Najważniejszy jest dla nas człowiek: gość i gospodarz.
Odwiedzamy pasterzy z hal, mnichów w klasztorach, przewodników
duchowych, przyjaciół i ich rodziny.

DOŚWIADCZENIE
Pracujemy z najlepszymi.
Nasz zespół tworzą wyłącznie zaangażowani specjaliści:
prawdziwi znawcy kultur, uznani reporterzy, znakomici
fotografowie. Ludzie otwarci, budujący pomosty, przyjaciele
społeczności.

FAIR TRAVEL
Dbamy o ekologię, płacimy uczciwe wynagrodzenie lokalnym
pomocnikom, chronimy dzikie zwierzęta. Traktujemy
z szacunkiem ludzi i ich przestrzeń. Prowadzimy akcję
charytatywną ochrony świętych miejsc.
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EUROPA

Wyjdź na ulice i weź udział w wielkiej fotograficznej improwizacji!
Od morza do morza,
Z zachodu na wschód.
Przez mury, podziały,
Ulicą na przód.

E

uropa: podzielona i zjednoczona, południowo-temperamentna i północno-zachowawcza, dwie prędkości i wiele kultur,
nucąca sensualne fado i tańcząca trepak z przytupem, katolicka,
protestancka i muzułmańska jednocześnie… Oto Europa!

Chciałbym zaprosić Was do wyjątkowego projektu, który rozpocznie się w
2020 roku i potrwa 2 lata. W tym czasie
odwiedzimy 12 europejskich stolic, w
tym jedną historyczną - nieistniejącego już państwa. Będzie to podróż przez
historię średniowieczną i renesansową,
przez zażegnane konflikty i tlące się kłopoty. Poszukamy powiązań między miastami i ludźmi w nich mieszkającymi, a
wszystko będzie miało swój początek na
ulicy. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że
street photo jest mi szczególnie bliskie.
Zacznijmy więc obserwowanie Europy
z tego poziomu i opowiedzmy historię
obrazami.
Wychylimy się na daleki Zachód i odległą Północ fotografując dwie najbardziej
skrajne stolice kontynentu europejskiego: Lizbonę i Rejkiawik oraz dwa pocięte kanałami symbole dawnej handlowej
potęgi europejskiej: Wenecję i Amsterdam. Zbadamy jak daleko sięgnęły
wpływy Imperium Osmańskiego, jaką
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funkcję miało dla nich Sarajewo i jakie
przyniosło to dla niego i Europy konsekwencje na przestrzeni kilkuset lat.
Poznamy także Belgrad - miasto gdzie
jugosłowiańskie „jedność i braterstwo”
miały swój początek i koniec. Zachwycimy się światłem w Sztokholmie i przeskoczymy susem przez Bałtyk do Tallina,
który leży na tej samej szerokości geograficznej i który tak bardzo chciałby być
w Skandynawii. Odwiedzimy dwa miasta przecięte murem - jeden już upadł,
a drugi ma się w najlepsze. Berlin jest
symbolem zjednoczenia, a w Belfaście
mimo usilnych prób, pojednania nie widać. Na koniec odwiedzimy dwa Paryże
- jeden, który jest kolebką Street Photo, drugi to Bukareszt, zwany „Paryżem
Wschodu”, z piętnem odciśniętym przez
Nikolae Ceaucescu.
Zapraszam, Michał Leja

RYTM PODRÓŻY
W trakcie naszych wypraw będziemy
pracować na pełnych obrotach, od
wschodu słońca do zachodu. Poza fotografowaniem odwiedzimy miejsca
związane z fotografią: muzea, galerie i
festiwale takie jak Paris Photo czy World
Press Photo. Porozmawiamy o tym co
zobaczymy i zastanowimy się nad kondycją Fotografii w dzisiejszych czasach.
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Październik

PARYŻ

Listopad

Paris Photo

2022
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WENECJA

Luty
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AMSTERDAM

World Press Photo

Kwiecień
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Belfast Photo Festival

BELFAST

Czerwiec
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SARAJEWO
Bajram

Sierpień
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TALLINN

Wrzesień

LIZBONA

Listopad
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2021

BERLIN

Photomonth

9

Karnawał

7

Photomonth

8

Imago Lisboa

BELGRAD
Photomonth

REJKIAWIK

Marzec

Letnie przesilenie

Czerwiec

SZTOKHOLM
Fotografiska

Lipiec

BUKARESZT

Październik

Bucharest Photofest

MICHAŁ LEJA
Podróżuje w miejsca, w których powietrze pachnie niepokojem. W fotografii szuka wyciszenia i refleksji, nie omija trudnych historii. W Akademii Nikona prowadzi zajęcia i warsztaty
plenerowe m.in. warsztaty street photo w różnych miastach Polski. Teraz czas na Europę…
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży fotograficzno-edukacyjnej Michał Leja zorganizuje na miejscu niezapomniane warsztaty fotografii ulicznej, kreacyjnej i portretowej.
Pokieruje i wytłumaczy w jaki sposób uwiecznić echo dawnej historii i współczesne życie
codzienne. Od strony technicznej omówi także obsługę sprzętu fotograficznego, wyjaśni jak
fotografować z lampą oraz pomoże w postprodukcji powstałych na miejscu fotografii, przybliżając jednocześnie obsługę programu Photoshop. Poprowadzi również szereg wykładów,
gdzie w Akademii Nikona każdy z nich jest tematem odrębnych warsztatów.
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O STREET PHOTO
„Fotografia uliczna nie jest tematem fotograficznym, jest kategorią podobną do fotografii portretowej czy krajobrazowej. W
tejże kategorii mieszczą się setki, jeśli nie
tysiące tematów: ulice Skopje i podzielonego Belfastu, graffiti, czy jak na przykładzie
książki „Dogs” Elliotta Erwitt’a – ludzkie
oblicze psów. Poruszanie się w kategorii fotografii ulicznej charakteryzuje się tym, że
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bierzemy aparat do ręki i wychodzimy na
zdjęcia bez konkretnego planu, a sytuacja
rozwija się niczym improwizacja jazzowa.
To co przyciąga mnie do street photo to
nadzieja, że z chaosu uda wyłowić się harmonię, że z pozoru niepasujące do siebie
elementy ulicznego życia ułożą się w obraz,
na który można patrzeć godzinami i że jeden gest osób przede mną opowie ciekawą
historię… I ten dreszcz, który przetacza się
przeze mnie, gdy naciskam spust migawki z
poczuciem, że się udało.”
/Michał Leja/
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AMSTERDAM / WENECJA

Amsterdam – Wenecja Północy. Wenecja – Amsterdam Południa.
Dwa, pocięte kanałami symbole dawnej
handlowej potęgi europejskiej. Miasta niezwykle kruche. Część Amsterdamu leży
w depresji i gdyby nie system tam na rzece Amstel - miasto by nie istniało. Podobnie
Wenecja, położona w Lagunie Weneckiej,
oparta na palach, jest systematycznie podtapiana. Wenecja jest stolicą historyczną,
dawną republiką. Amsterdam jest stolicą

konstytucyjną. Oba miasta skupiały wielonarodowe społeczeństwo – wszystkich
łączył biznes i handel. Do dziś Amsterdam
jest symbolem tolerancji – religijnej, kulturowej, narodowościowej czy dotyczącej
orientacji seksualnej.
To, co nas, jako fotografów przyciąga do
tych miast to nie tylko uliczne życie poprzecinane wodnymi kanałami, ale także

Gondole

architektura, sztuka i fotograficzne (tudzież
fotogeniczne) wydarzenia. Amsterdam odwiedzimy podczas otwarcia festiwalu World
Press Photo. Wystawa światowej sławy fotografów będzie cennym dopełnieniem
naszego warsztatu street photo. Będziemy
przemieszczać się wśród wszechobecnych
łódek i rowerów, ludzi spędzających czas
w kawiarnianych ogródkach i we wnętrzach

galerii sztuki i muzeów, w świetle dnia
i „czerwonych latarni” w mroku nocy. Do
Wenecji z kolei zawitamy w czasie karnawału. Nie da się ukryć, że Karnawał Wenecki
to raj dla fotografów. Barwne stroje, maski,
inscenizacje teatralne – to wszystko będzie
dostępne z poziomu weneckich uliczek, kanałów i placu św. Marka.

Amsterdamskie kanały

10

11

BERLIN / BELFAST
Świat murem podzielony

W Berlinie i Belfaście zaobserwujemy świat
murem podzielony. Tzw. linia pokoju w stolicy Irlandii Północnej oddziela irlandzkich
katolików od brytyjskich protestantów.
Wiele jej części utraciło swoje znaczenie,
aczkolwiek do tej pory bramy w murze są
zamykane i strzeżone w godzinach nocnych.
W dobie Brexitu „linia pokoju” niebawem
stanie się granicą Unii Europejskiej. W Berlinie podział na Wschód i Zachód został już
zatarty. Gdzieniegdzie pozostały części murów i wież strażniczych, które dziś pełnią już
tylko funkcję turystycznych atrakcji, a kawałki muru można zakupić w sklepach z pamiątkami.
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Mural w Centrum Belfastu

Historia łączenia i dzielenia światów jest
naszym punktem wyjściowym do fotograficznej interpretacji zarówno Belfastu jak
i Berlina. Prócz odszukania słynnych peace
walls przejdziemy przez ozdobioną muralami Shankill Road i kto wie, może trafimy na
jedną z organizowanych w Belfaście parad.
W ciągu roku odbywają się ich setki, zatem
szanse są duże. Warsztatom street photo
będą towarzyszyć wizyty w galeriach i fotograficzne wystawy. W Belfaście będziemy
uczestniczyć w otwarciu Festiwalu Belfast
Photo Festival.

Berlin, z kolei odwiedzimy w październiku –
Europejskim Miesiącu Fotografii (European
Month of Photography). Zaglądniemy do galerii C/O Berlin i Camera Work Gallery, a także do Helmut Newton Foundation – oj tam
będzie się działo! Oczywiście wyjdziemy też
z aparatami na ulice. Zaczniemy na wschodzie od galerii sztuki na wolnym powietrzu, czyli East Side Gallery gdzie zachował
się najdłuższy kawałek muru berlińskiego.
Przejdziemy do zachodniego Berlina przez
„Check Point Charlie” i będziemy szukać naszych ulicznych kadrów na Podsdamer Platz
i przy Bramie Branderburskiej. Czekają nas
dwa weekendy pełne fotograficznych doświadczeń, praktycznych i poznawczych.

Miejski dancing nad Sprewą

Klub muzyczny na Mitte

Mur berliński
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SARAJEWO / BELGRAD
W bałkańskim tyglu

Miasta, które mają wiele wspólnego. Sarajewo zostało założone przez Turków
Osmańskich w XV wieku. Belgrad, który jest
datowany jako jedno z najstarszych miast
Europy, został zdobyty przez wojska osmańskie w wieku XVI. Jedna i druga stolica przetrwała rządy Habsburgów. I wojna światowa
wybuchła w Sarajewie, II wojna światowa
zrównała z ziemią Belgrad. Jednak najdotkliwsze rany zostały zadane podczas wojny
domowej po rozpadzie Jugosławii w latach
90-tych. Miasta te zostały odbudowane,
wskrzeszone do życia, które dziś tętni zarówno na magicznej Baščaršiji jak i na deptaku Kneza Mihailova.
W Belgradzie uwiecznimy światło poranka
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Belgrad. Mosty nad rzeką Sawą

wdzierające się do wnętrza prawosławnej
bazyliki św. Sawy. Zaobserwujemy ludzi za
dnia odwiedzających kawiarnie na deptaku
Kneza Mihailova, a wieczorami bawiących
się w „kafanach” na Skadarliji – dzielnicy
belgradzkiej bohemy. Uchwycimy codzienne życie nad Dunajem i Sawą, a z wysokiej
twierdzy Kalemegdanu uwiecznimy połączenie tych dwóch rzek. Uzupełnieniem
naszych obserwacji będą wystawy fotograficzne w ramach marcowego Europejskiego Miesiąca Fotografii (European Month of
Photography).
Wizyta w Sarajewie będzie podróżą przez
wiele narodowości dawnej Jugosławii i
przez ich historię najnowszą, wciąż widocz-

ną na chodnikach, budynkach i w opuszczonych kompleksach sportowych po słynnej
zimowej olimpiadzie z 1984 roku. Poza nostalgicznymi elementami miasta będziemy
także celebrować muzułmańskie święto
ofiarowania - Bajram. W ciągu dnia wraz
z mieszkańcami udamy się do meczetu, a
wieczorami do pubów i restauracji gdzie
mają w zwyczaju świętować. To będzie dla
nas niezapomniana możliwość dopełnienia
spotkania przez fotografię.

Samotność w Sarajewie

Stare miasto. Sarajewo

Kawa po bośniacku

Baščaršija, czyli bazar w Sarajewie

15

PARYŻ / BUKARESZT
Paryże Zachodu i Wschodu
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Paryż… to tu zaczyna się historia street photo. To tutaj, w 1947 roku powstała słynna
agencja fotograficzna „Magnum”, której
współzałożycielem był Henry Cartier-Bresson, ojciec fotoreportażu i definicji decydującego momentu. Z miasta artystów

przeskoczymy na Wschód, do Bukaresztu. Przydomek „Paryża Wschodu”, tudzież
„Małego Paryża”, stolica Rumunii otrzymała
w okresie międzywojennym, kiedy rozbudowywano miasto w duchu ekstrawaganckiej
architektury.

Paryż w miniaturze

Decydujący moment

Ulice Paryża

Weekend w Paryżu to zdecydowanie za
mało, aby poznać wszystkie jego zakątki.
Jedno jest pewne – nie zabraknie nam fotograficznych tematów. Pola Elizejskie, dzielnica Montmartre, kościół Sacre Coeur i słynna
Notre Dame, spacery nad Sekwaną, wieża
Eiffla i… muzeum fotografii Jeu de Paume,
Fundacja Henry’ego Cartier-Bresson’a i nasza wisienka na torcie – międzynarodowe
targi sztuki dedykowane fotografii – Paris
Photo. Paryż nas pochłonie! A później?
Micul Paris, czyli Bukareszt, gdzie również
przejdziemy przez „Pola Elizejskie” (nawet

Dom ludu w Bukareszcie

6 metrów dłuższe), zanurzymy się w ulice,
których architektura do złudzenia przypomina tą paryską i staniemy pod łukiem
triumfalnym. Zanurzymy się na chwilę w totalitarną przeszłość Bukaresztu odwiedzając
Dom Ludu – drugi największy budynek rządowy na świecie, który jest dość niechlubną pamiątką po rządach dyktatora Nicolae
Ceaușescu. Fotograficznym wydarzeniem,
które nas przyciągnie do Bukaresztu będzie
Bukarest Photofest, który odbywa się w październiku.

Kolor na ulicach Bukaresztu

Ulice Bukaresztu
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Wychylimy się na daleki Zachód i odległą
Północ fotografując dwie najbardziej skrajne stolice kontynentu europejskiego. Poznamy gorący klimat Lizbony i chłodniejszy
Rejkiawik. Na zachodnim brzegu kontynenty uchwycimy Portugalczyków, nieśpiesznie
popijających cafezinho i zajadających pasteis de nata. Zaobserwujemy życie codzienne

w labiryncie splątanych uliczek Bairro Alto.
Z aparatem w ręku będziemy ścigać żółte
tramwaje i wypatrywać budynków pokrytych azulejos. Późnym wieczorem wsłuchamy się w sensualne fado w dzielnicy Alfama.
Odwiedzimy również wystawy fotograficzne
podczas jesiennego festiwalu Imago Lisboa.
Będą doznania dla duszy, ciała i naszych

oczu zza lustra aparatu.
Rejkiawik odwiedzimy podczas letniego
przesilenia, w czasie kiedy na Islandię dociera najwięcej cennego dla nas światła. Letnie
przesilenie to powód do hucznego świętowania. Tego dnia Islandczycy tłumnie wyjdą na ulice by cieszyć się licznymi koncertami podczas festiwalu Secret Solstice oraz
atrakcjami Festiwalu Wikingów. Jako, że o
tej porze roku słońce praktycznie nie zachodzi, będziemy mieli nieskończone możliwości fotografowania o dowolnej porze
dnia i nocy. Podczas warsztatów będziemy
szukać kadrów na ulicy Laugavegur, jednej z

Mural w Lizbonie

Dekoracje w Alfamie

Mleczno-błękitne wody na Blue Lagoon

LIZBONA / REJKIAWIK

Lizbona – ostatnia stolica na Zachodzie kontynentu europejskiego.
Rejkiawik – ostatnia stolica na Zachodzie całej Europy.
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Na ulicach Lizbony

najstarszych częsci miasta. Zaobserwujemy
Islandczyków odbywających wieczorne maratony po pubach i restauracjach niemal w
każdy weekend. Tłem naszych kadrów staną się islandzkie domy o intensywnych barwach i sztuka uliczna widoczna na każdym
kroku w postaci murali. A po intensywnych
warsztatach, już w ramach relaksu, ukoimy
nasze ciała w islandzkich gorących źródłach.

Kolorowe domy Rejkiawiku

Latarnia morska ze szklanymi łuskami Harpy w tle
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TALLINN / SZTOKHOLM
Intrygujące światło nad Bałtykiem

Zarówno Sztokholm jak i Tallinn to przykłady doskonałej mieszanki bogatej kultury,
oszałamiającej przyrody i zapierającej dech
w piersiach architektury. Położone na tej samej szerokości geograficznej, są miastami
odbijającymi niezwykle intrygujące północne światło. Zwłaszcza latem, kiedy przyjdzie

Opuszczony pałac sportów wodny - Linnahall
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Stare miasto w Tallinnie

nam je odwiedzić, promienie słońca przez
dłuższy okres dnia padają pod mniejszym
kątem. Do tego łączy ich Fotografiska – znane na całym świecie centrum sztuki fotograficznej, które otworzyła wystawa Annie
Leibowitz w 2010 roku. W czerwcu 2019
powstała jego filia w Tallinnie, czwartym już

Tallinn w wielu planach

mieście po Sztokholmie, Londynie i Nowym
Jorku. To miejsce, gdzie spotykają się fotografia, sztuka, dobre jedzenie, muzyka, design i otwarty sposób myślenia.
W Sztokholmie, prócz wspaniałej podróży przez centrum Fotografiska odwiedzimy
inne znaczące, prywatne galerie. Podczas
warsztatów ulicznych będziemy ścigać barwy północnego światła na licznych wyspach
i łączących ich mostach, które tworzą miasto.

Stare miasto. Sztokholm

Tych samych barw i kontrastów poszukamy
również w najlepiej zachowanym średniowiecznym mieście w całej Europie Północnej. Tallinn to gratka dla miłośników gotyckiej architektury, ale także historii łączącej
Europę Wschodnią ze Skandynawią. Nasz
wzrok wytężymy szczególnie na Placu Wolności, który w czasach sowieckich był gospodarzem wielu parad wojskowych. Dziś
jest miejscem spotkań, a tam gdzie są ludzie, tam też będziemy my z gotowymi do
działania aparatami.

Nowe inwestycje w Sztokholmie

Obrzędy przejścia
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ZAREZERWUJ FOTOWEEKENDY W PAKIECIE:
PAKIET MINI:
2 STOLICE BRATERSKIE

PAKIET FULL: 10-12
WYBRANYCH STOLIC

ZYSKUJESZ 20%

ZYSKUJESZ 15%

od ceny
każdego miasta
Dodatkowo
otrzymujesz:

• Album z projektu
w postaci cyfrowej
• 2 fotografie Twojego
autorstwa w cyfrowym
albumie
• 1,5h indywidualnej
konsultacji z Michałem
Leją
• 2 bilety na Fair Travel
Event

TYLKO 12 PAKIETÓW!

PAKIET MIDI:
6 WYBRANYCH STOLIC

SPECJ
LNA
OKAZA
JA!

ZYSKUJESZ 25%

od ceny
każdego miasta

od ceny
każdego miasta

Dodatkowo
otrzymujesz:
• Album z projektu
w postaci
wydrukowanej
fotoksiążki

Dodatkowo
otrzymujesz:
• Album z projektu
w postaci
wydrukowanej
fotoksiążki

• 16 fotografii
Twojego autorstwa
w fotoksiążce

• 24 fotografie
Twojego autorstwa
w fotoksiążce
• 6h indywidualnych
konsultacji z Michałem
Leją
• 6 biletów na Fair
Travel Event
• Roczną prenumeratę
magazynu Kontynenty
• Jednodniowy warsztat
z Michałem Leją
wykładowcą Akademii
Nikona

• 3h indywidualnych
konsultacji z Michałem
Leją
• 3 bilety na Fair Travel
Event
• Jednodniowy warsztat
z Michałem Leją
wykładowcą Akademii
Nikona
TYLKO 8 PAKIETÓW!

TYLKO 4 PAKIETY!

ORGANIZATOR:
Soul Travel
NIP: 6222354457
| REGON: 251604717
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696
Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA: 02.253.914

INFORMACJE I ZAPISY:
info@soultravel.pl (zalecany kontakt)
tel: 0048 501 023 258 Renata Sabela
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