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« Wernisaż wystawy – Śląskie miasta wczoraj i dziś
Komunikat bardzo specjalny do OFFOwiczów »

International Photography Festival

Szanowni Państwo,

*FOTOSEPTIEMBRE – USA SAFOTO International Photography Festival* w San Antonio (Teksas) to
jeden z najważniejszych światowych festiwali fotografii artystycznej. W tym roku do programu głównego
(Signature Exhibits) po raz pierwszy został zaproszony artysta z Polski – *Tomasz Sobieraj*.

Wernisaż jego prac z cyklu /Banal Objects/ (/Obiekty banalne/) odbędzie się 3 września 2011 roku o godz.
18:30 w *Instituto Cultural de México*; wystawa potrwa do 24 października.

Autorami tekstów do katalogu wystawy są:

*Krzysztof Jurecki* – absolwent historii sztuki na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN w
Warszawie; członek AICA, wieloletni kierownik Działu Fotografii i
Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi, wykładowca uczelni
artystycznych, współpracownik PWN i Instytutu Adama Mickiewicza, krytyk,
publicysta, autor książek o fotografii artystycznej i historii
fotografii, kurator wystaw fotograficznych w kraju i za granicą.

*Katarzyna Karczmarz* – absolwentka psychologii, studiowała także na
Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła
Wyższe Studium Fotografii w Jeleniej Górze; wykładowca w Międzynarodowym
Forum Fotografii „Kwadrat”, prowadzi galerię Związku Polskich Artystów
Fotografików we Wrocławiu.

*Joanna Turek* – absolwentka pedagogiki i filozofii na Uniwersytecie
Łódzkim, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Etyki UŁ; wykładowca
historii filozofii i etyki na Uniwersytecie Łódzkim i na Łódzkim
Uniwersytecie Medycznym.

Katalog w postaci elektronicznej (PDF, 2,74 MB) można pobrać ze strony
autora http://www.sobieraj.art.pl/content/view/17/29/lang,pl/

Wersję papierową można zamówić pisząc na adres editionssurner@wp.pl

Oficjalna strona festiwalu www.fotoseptiembreusa.com

*Wystawa /Banal Objects/ jest wspierana przez:
City of San Antonio Office of Cultural Affairs
Texas Commission on the Arts
SAPL Imaging *
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Paweł Janczaruk

Urodzony w 1964 roku. Fotoreporter „Gazety Lubuskiej”. Członek ZPAF, Artysta FRP, LTF, GT
OFFO i Rady Artystycznej „Galerii Jednego Dnia”. Uczestnik 400 wystaw zbiorowych, gdzie
otrzymał 75 nagród. Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”.

Moje kredo

Przywrócić dostojność fotografii.

 Szukaj

Hasło autora

Nie znajdziecie mnie na Facebooku.
Jestem w necie i mam komórkę, ale nie jestem z tego wcale zadowolony.
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