Niech żyje wolność !!!!!
Nazywam się Olivier Jarry-Lacombe. A kim właściwie jestem? Jestem fotografem, łowcą ujęć i emocji, który
szuka nowych kadrów w każdym zakątku świata.
W przeciwieństwie do wielu moich przyjaciół-fotografów, moje początki z fotografią zaczęły się relatywnie
późno. Nie dorastałem w środowisku fotografów, a całą wiedzę przyswoiłem jako samouk. Pomogły mi w
tym praca w terenie, odpowiednie lektury oraz wymiana myśli z innymi ludźmi za co jestem im wdzięczny.

To właśnie moje zainteresowania związane z naturą, pejzażami, burzami, zjawiskami
astronomicznym i meteorologicznymi popchnęły mnie w stronę fotografii. Pierwszą lustrzankę kupiłem w
2015 roku i był to moment przełomowy: zawsze lubiłem fotografować, ale do tamtej pory obsługiwałem
tylko najzwyklejsze smartfony i aparaty kompaktowe. Przejście na lustrzankę było dla mnie ogromnym
przeskokiem.
Samo odkrycie sztuki fotografowania było dla mnie objawieniem. Przez 15 lat swojego życia
zawodowego byłem finansistą, aż pewnego pięknego poranka w 2017 roku coś we mnie pękło i
postanowiłem przewrócić wszystko do góry nogami. To właśnie podróże i fotografia stały się centrum
mojego życia i moim celem.
Ta chęć wracania zawsze z nowymi i wyjątkowymi zdjęciami zaowocowała udziałem w wielu VANowych road
tripach. Objechałem Francję, Europę, trasę od Przylądka Północnego na samej północy Norwegii aż do Tarify
na afrykańskich wybrzeżach Hiszpanii. Wybrałem się w podróż od Santorini i wysp greckich na morzu
Egejskim aż po wschód Europy. Pokonałem ponad 100 000 kilometrów w zaledwie 3 lata. Było warto.

Podczas swoich wypraw zakochałem się w ziemiach północnych. Od tego czasu regularnie podróżuję między
Finlandią, Szwecją i Norwegią, by odkrywać te najbardziej dziewicze zakątki Europy i móc tam zaczerpnąć
wytchnienia.

Zwykle w drogę zabieram ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nie lubię się przeładowywać ekwipunkiem.
Część mojego sprzętu stanowią obiektywy Irix. Sprawdziłem je w najtrudniejszych sytuacjach i za
każdym razem broniły się one jakością i solidnością. Nigdy mnie nie zawiodły.
Ich wysokiej klasy konstrukcja oraz solidne soczewki zawsze były moimi sprzymierzeńcami.
Pozwalały mi na pracę nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak surowe temperatury polarne
oscylujące w granicach -30 stopni Celcjusza czy gwałtowne burze o intensywnych opadach.

W
podróży
zwykle
używam
obiektywów 11mm oraz 15mm, które należą
do grona ultra szerokokątnych szkieł. Osiągają
one fantastyczną ostrość i nie powodują
deformacji, co znacznie skraca czas
poświęcony na obróbkę.

O staranności wykonania obu wersji obiektywów – zarówno Firefly jak i Blackstone - bardzo dobrze
świadczy ich wysoka szczelność. Niejednokrotnie miałem okazję docenić ją w wymagających warunkach
metrologicznych takich jak śnieg, deszcz, a nawet mróz. Jestem też wielkim fanem pomysłu na ułatwienie
ostrzenia. Funkcja „infinity click” znacznie ułatwia ostrzenie, gdy nie mamy żadnego punktu odniesienia.
Genialne w swej prostocie.

Jestem dumny z bycia ambasadorem marki Irix, młodej marki oferującej wysokiej jakości obiektywy i filtry,
które już zostały docenione na rynku fotograficznym.

Śledź mnie w mediach społecznościowych i odwiedź moją stronę:

www.ojlphotographies.com
https://www.facebook.com/OJLPhotographies/
https://www.instagram.com/ojlphotographies/

