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ZAKŁADKA - O MNIE

Cześć,
skoro dotarliście tutaj to znak, że chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o mnie. To
ważne, byśmy poznali się chociaż trochę. Zanim siądziemy przy kawie i poznamy się
bliżej chcę, byście wiedzieli kto będzie towarzyszyć w tych ważnych dla Was
momentach. Zapraszam do poczytania kilku słów o mnie, a także do obejrzenia zdjęć
w dziale OPOWIEŚCI.

Trochę o mnie...

Należę do tych osób, które kochają naturę, zapach książek, pieczenie ciast,
przejażdżki na motocyklu, muzykę, jazdę tramwajem z kubkiem kawy i
obserwowanie ludzi. Moja artystyczna dusza widzi kadry wszędzie i potrzebuje do
tego narzędzia, by je uwiecznić, dlatego aparat towarzyszy mi codziennie w
obserwowaniu otaczającego mnie świata. Wychowywałam się wśród przyrody,
dlatego potrafię docenić jej piękno. Kocham lasy, góry, jeziora...To właśnie na łonie
natury powstają te najpiękniejsze kadry, które są tłem dla wydarzeń rozgrywających
się między dwojgiem ludzi. Moja miłość do natury przejawia się właśnie w
uwielbieniu robienia zdjęć na jej tle.

Trochę o mojej fotografii...

Dla mnie w fotografii bardzo ważne jest, by ludzie stojący przed obiektywem ufali
temu co robię i w pełni skupili się na swoich emocjach, resztę pozostawiając mnie.
Dlatego tak cenię atmosferę, która jest między nami. Zawsze staram się stworzyć
klimat sprzyjający naturalności, czułości. Jestem obserwatorem uczuć, nie ingeruję
w to co się dzieje, chwytam tylko te ulotne chwile. Obserwuję jak się śmiejecie,
widzę Wasze spojrzenia pełne miłości, drobne gesty, odgarnięcie włosów z twarzy,
muśnięcie policzka, lekki uśmiech. Wierzę, że zatrzymuję te chwilę na fotografiach,
które przeglądając po latach pozwolą wrócić do tych emocji.
Nazywam się Ola Kolanowska i z przyjemnością zostanę Waszym fotografem.
Zapraszam do kontaktu ze mną KONTAKT (podlinkowanie)

ZAKŁADKA - OPOWIEŚCI
Zapraszam Was do obejrzenia moich fotograficznych opowieści. Znajdziecie tutaj
momenty, które udało mi się dostrzec, zamknąć je w kadrze i utrwalić na zawsze. To
dzięki ludziom, którzy w pełni mi zaufali, powstały te galerie pełne wzruszeń.
Zapraszam Was do odkrywania ich razem ze mną.

ZAKŁADKA - KONTAKT
Jest tak wiele okazji, by się spotkać, tak wiele pytań, które warto zadać i tak wiele
momentów, które warto utrwalić. Zapraszam Was do kontaktu ze mną.

