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GDY ROBISZ PORTRET,  NIE  JESTEŚ JEGO
JEDYNYM AUTOREM.  DRUGA OSOBA

OFIAROWUJE CI  ZDJĘCIE .
 

SEBASTIÃO SALGADO,  SÓL Z IEMI

 
 

kontakt: 
www.agnieszkacytacka.com

agnieszka.cytacka@gmail.com
FB: agnieszkacytacka.photography

IG: agnieszkacytacka.fotografia

 



 
 
 
 

UWAŻNOŚĆ

Portrety powstają podczas spotkania człowieka 
z człowiekiem. Jak wszystko, co dobre, wymagają

zaangażowania, dobrego nastawienia, empatii. Ważne,
żeby takie spotkanie było przyjemne, owocne, dawało

poczucie dobrze spędzonego czasu i satysfakcję 
z efektów. 

 
Ważna jest uważność. Na siedzącą obok osobę. Na to,
co tu i teraz. Czas płynie i jedyne, co nam pozostaje,

to zatrzymanie ulotności chwil. Dzięki emocjom
zapisują się one w naszej pamięci. Dzięki światłu

możemy je mieć na fotografii. 
 

Zależy mi, żeby nasze sesje zapisały się na kartach
pamięci w najlepszy możliwy sposób. By oddawały

potrzebę ducha i ciała do pokazania piękna 
i autentyczności. Zależy mi na szukaniu czegoś

głębszego niż obraz. Zależy mi znalezieniu
odpowiedniej perspektywy.

www.agnieszkacytacka.com



 
 
 
 

CZUŁE OKO

Nieustająco najbardziej pasjonuje mnie literatura,
podróże i fotografia. Przez lata zajmowałam się

słowami, bo w nich upatrywałam mądrości 
i możliwości życia wieloma życiami. Potem pochłonął

mnie teatr, gdzie latami oswajałam się z żywym
obrazem. W międzyczasie coraz aktywniej zaczęłam 

poznawać świat na własną rękę, dokumentując
fotograficznie zastany krajobraz i pisząc o tym

 na blogu takenfromtravel.com.
 Świat okazał się absorbujący, wielki, smakowity

 i zachwycający w swej różnorodności. W krajobrazie
coraz częściej dostrzegałam człowieka. Podchodziłam
do niego coraz bliżej, by wreszcie spojrzeć mu w samą

źrenicę. Z tych materii zrodził się mój portret 
– to tkanie indywidualnej historii za pomocą światła

 i emocji.
Po roku intensywnej pracy nad projektem Łodzianki.

Atlas Piękna, w którym sfotografowałam 101
aktywnych kobiet, zostałam rezydentką

Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. To tutaj
zapraszam na indywidualne sesje, podczas których
spojrzę na Ciebie swoim czułym okiem – jak je ktoś

kiedyś określił.

www.agnieszkacytacka.com



SESJA PODSTAWOWA

| sesja do 1 godziny |
| studio lub plener na terenie

Łodzi |
| sesja dla jednej osoby |

| 10 fotografii w wersji cyfrowej -
do indywidualnego wyboru |
| dodatkowe ujęcie +50 zł |

 
 

CENNIK

SESJA ROZSZERZONA

| sesja do 2 godzin |
| studio, plener lub Twoja

przestrzeń na terenie Łodzi |
| 30 fotografii w wersji cyfrowej -

do indywidualnego wyboru |
| 10 wydruków - 15x23 cm |
| dodatkowe ujęcie +40 zł |

 

500 zł 1000 zł

***
| indywidualna galeria na stronie www.agnieszkacytacka.com na czas określony - w prezencie |

| dojazd na terenie kraju i świata na specjalne zamówienie |
| albumy na specjalne zamówienie: 150-500 zł |

| makijaż i stylizacje we własnym zakresie modelki |
| cennik ważny na dzień 01.05.2021 |



 
 
 

NA PREZENT
DLA KOGOŚ, DLA SIEBIE

VOUCHER

Cenię  sob ie  to ,  co  duchowe,  inte lektua lne ,
zmysłowe i  wizua ln ie  p iękne .  Fotograf ia  jest

jedną z  tych  rzeczy .  Zd jęc ia  sprawia ją
przy jemność  i  pozosta ją  na  długo ,  przywołu jąc

wspomnien ia  i  n ie  wprowadza jąc  poczuc ia
przesytu .

 
Zaczęłam za jmować s ię  fotograf ią  podczas
podróży ,  w które  udawałam s ię  nawet  na

dług ie  tygodnie  jedynie  z  bagażem
podręcznym.  Nie  kupowałam więc  n iczego
mater ia lnego ,  a  przywozi łam ze  sobą cały

moż l iwy świat ,  k tóry  ty lko  udało  mi  s ię  u jąć  
w kadrach .  Nie  wyobrażam sobie  p iękn ie jsze j

pamiątk i .  D latego na  prezent  po lecam to
efemeryczne coś ,  co  t rwa –  fotograf ię .   

 
ZAMÓW VOUCHER

www.agnieszkacytacka .com
 

 

C O Ś ,  C O  T R W A


