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Galeria Promocji Młodych Bałuckiego Ośrodka Kultury RONDO,  zaprasza na wernisaż
wystawy fotograficznej  Różne Wymiary Fotografii

15.09.2011 (czwartek), godz. 18.00  GALERIA PROMOCJI MŁODYCH BOK  ul.
Limanowskiego 166,  Łódź

Wystawa jest podsumowaniem tegorocznych warsztatów fotograficznych prowadzonych  w
Bałuckim Ośrodku Kultury RONDO przez instruktora i fotografa Pawła Rogalińskiego.  Miłośnicy
fotografii, uczestniczący w warsztatach, zaprezentują swoje różnorodne tematycznie,
najciekawsze zdjęcia wykonane w ostatnim czasie.     Wystawę wspiera Centrum Fotografii
Cyfrowej i Analogowej FOKAL.    Zapraszamy!!!!  Paweł Rogaliński  /  Mateusz Błażejewski    
Wystawa będzie prezentowana do 3 października 2011.
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Mniej< >Więcej.  Mniej więcej wiemy czym jest znak graficzny, którym stała się fotografia aleczy to więcej oznacza mniej? Czy mniej to więcej?Sztuką jest odnaleźć złoty środek pozwalający na harmonijną całość. Im więcej szukamy tymmniej błędów popełniamy.  Próbą odnalezienia własnego "punktum"  w fotografii jest ciągłerobienie zdjęć. Czy to będzie architektura podwórek, bram i podcieni jak w wykonaniu Mariusza Kaczmarkaukazująca naszą małą wspólnotę - swojską by rzec czy kompozycyjne uchwycenie martwej natury na zdjęciu "Butelka zkorkociągiem" Bogusi Czupryńskiej czy krajobrazy niczym akademickie landszafty w wykonaniu AnnyBistuły-Zachwacz. Te samodzielne zdjęcia to  nie tylko bieganina z aparatem, ale też studyjneskupienie z jubilerską precyzją. Zastanawia czerwień zdjęcia Krystiana Szczęśniaka,soczysta tajemnica pulsującego jestestwa, która zapewnia o swej żywotności. Ta galaretowata form to planeta niepokoju niczym z książek Lema.  Wchłaniająca i oddającaenergię. Kolor, czerń i biel zdjęć nie oddają do końca podejmowanej przez autorów tematyki. Bo jak oddać poprzez zdjęcie macierzyństwo ujęte  w portretach Joanny Dziedzic? Co się kryjeza zdjęciem, za upozowaną małą postacią  dzieckiem? Na ile mamy tu manierę a na ile prawdę  mniej/więcej? Wnętrze starego tramwaju zdjęcie Agnieszki Wierzbińskiej skrada w sobie światłozewnętrznego świata.  I niby nic ot tramwaj, ale co widać z jego okien  pytanie. Mikrokosmos zdaje się odkrywać przed nami Marta Świderska na dwóch fotografiach.  Kontaktaparatu z naturą uczy cierpliwości i pokory, co dla młodych artystów fotografii jest dobrymdoświadczeniem. Patrycja Cychner ma świetny kontakt z mężczyznami a przynajmniej dobrze wychodzą oni najej fotografiach.Profilowe zdjęcie młodego chłopca czy szukający własnego cienia "Piotruś Pan" są przykłademstudium człowieka i spirale klatek, ogromne perspektywy foyer, bogactwo - Włodzimierz Bartczak i jego zdjęcia, które przerażają swym ogromem i rozciągłością, ale i hipnotyzują.     Ci artyści, Te zdjęcia tomniej/więcej jak odkrywanie nowych lądów, samych siebie. Mierzenie się z własnymi możliwościami i dążeniem do zabawy jeśli nie do perfekcji.  Wystawa"Różne Wymiary Fotografii" jest podsumowaniem tegorocznych warsztatów fotograficznychprowadzonych w BOK, RONDO przez Pawła Rogalińskiego.   A czy nauczyli się mniej czy więcej?     Tekst:Tomasz Holak    Serdecznie zapraszamy!!!!  Paweł Rogaliński  /  Mateusz Błażejewski   {jcomments on}        
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