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Pierwszy polski artysta na festiwalu fotograficznym SAFOTO

dodane 2011-09-02 (09:48) 
Recommend 5 people recommend this. Be the first of your friends.

Obiekty banalne - wystawa fotografii Tomasza Sobieraja na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w
San Antonio w USA.

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.

Cichoński Leszek

Wrocławski gitarzysta i wokalista, związany z
muzyką bluesową. Twórca i wykładowca
warsztatów gitarowych w Bolesławcu, Brodnicy i
Zakrzewiu, organizator Thanks Jimi Festival i
Gitarowego Rekordu Guinessa 

Szkoła teatralna nie jest jedynym sposobem na
realizowanie aktorskich marzeń (Warszawa)
Aby pamiętać o tym, co wydarzyło się w ciągu 63
dni 1944 roku (Warszawa)
Jeden z najlepszych interpretatorów muzyki
Chopina w Warszawie (Warszawa)
Tak się do cholery nie da żyć!
Biblia z przymrużeniem oka (Warszawa)
Gdzie jest Pinokio? (Warszawa)
Niedzielny Koncert Południowy (Szczecin)
Szkoła dla goryli
Badanie granic intencjonalnej kreacji (Warszawa)
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Wikipedia WP

Tomasz Sobieraj

Wikipedia WP

Mister Dex

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 
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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Pasaż meblowy
online

Tutaj kupisz każdy rodzaj
mebla. Pasaż meblowy
online już otwarty.

Kup reklamę na kultura.wp.pl

NOWOŚĆ - SlimBall
3000

Schudnij Nie Ryzykując
Ani Złotówki
WypróbujNaturalny
Balonik Żołądkowy

Szukam męża w sieci

Chcesz poznać
kandydata na męża?
Znajdziesz go na
eDarling.pl!

Adkontekst

Ważna informacja dla użytkowników Opinii i forum.wp.pl.
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Października

(Warszawa) Niedzielne spotkania
dla rodzin z cyklu 'Szlakiem
orientalnych opowieści' w pałacu
Pod Blachą 

(TLC) Niesamowita podróż
kulinarna po najsmakowitszych
zakątkach świata 

(Wrocław) Smoczy konkurs -
zapraszamy wszystkich do udziału
/bez ograniczeń wiekowych/ 

Propozycje programowe kanałów
HISTORY i HISTORY HD na
wrzesień 2011 roku 

(Warszawa) Aziz Shokhakimov
wystąpi w ramach festiwalu
Szalone Dni Muzyki 

(Bydgoszcz) Gorące hiszpańskie
oczy zauroczą… w restauracji
Maxima 

(Kraków) Koncert kwartetu
niemieckiej legendy jazzu - Emila
Mangeldorffa w Muzeum Sztuki i

więcej wydarzeńOpinie: 0 beta
  

dodaj swojąą opinięę

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza! Dodaj opinię!
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Białystok
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gdynia
Gorzów Wielkopolski

Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
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Olsztyn

Opole
Poznań
Płock
Radom
Rzeszów
Sopot

Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Zakopane

Three Wolf Moon

Przedstawia trzy wilki
wyjące do księżyca a jego autorką
jest Antonia Neshev 

W dawnym teatrze

Ostrze satyry Gerarda
Maurycego Witowskiego, felietonisty
„Gazety Warszawskiej” z początków
XIX wieku, nie ominęło publiczności
teatralnej, której obraz kreśli z
właściwym sobie złośliwym
poczuciem humoru 

…To musiał być dla
niej wielki dramat

Na początek jednak news,
najbardziej chyba poruszający. Jak
doniósł otóż wtorkowy „Fakt”,
słynna (swego czasu) Violetta Villas
przeżyła dramat . Dowiedziała się
mianowicie o narodzinach swego
prawnuka 
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