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Fotografia Ambasadorem Kultury
Wystawa pt.: Fotografia Ambasadorem Kultury to
największa ekspozycja, jaka do tej pory miała miejsce w Bibliotece Głównej WAT. Na wystawie zaprezentowano ponad 120 prac artystów zrzeszonych
w Bemowskim Towarzystwie Fotograficznym. Prezentowane fotografie są efektem Międzynarodowego
Pleneru Fotograficznego. Tygodniowy, ukraińsko-polski plener fotograficzny, odbył się w ramach współpracy Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego
z klubem fotograficznym „Ikar” z dzielnicy Kijowa
Światoszyn.

Prace artystów można oglądać w holu głównym Biblioteki, na antresoli oraz w sali katalogowej. Wśród
zaprezentowanych prac można zobaczyć zdjęcia m.in.
Stanisława Nazalewicza, dr. inż. geodezji satelitarnej
(GPS), absolwenta Politechniki Warszawskiej. Artysta
tworzy pod pseudonimem Stan Atava. Jego prace były
wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach
fotograficznych. Na wystawie Fotografia Ambasadorem
Kultury zaprezentował serię minimalistycznych kompozycji obiektów architektonicznych z całego świata. Na
wystawie znajdziemy także prace Jacka Kwaśniewskiego – m.in. Wnętrze Ratusza bemowskiego czy Wielka Synagoga w Tykocinie – stworzone z kilkudziesięciu fragmentów przy pomocy programu Autopano Pro, oraz
Mariana Rynkiewicza, prezesa Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego – m.in. portrety z egzotycznych
podróży, a także prace Państwa Składanowskich z cyklu
Magiczny Gdańsk II.

Fot. Anna Peszel; Krzysztof Hernik

Wystawa została zorganizowana w ramach Dni Bemowa oraz Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, z okazji 65-lecia
Wojskowej Akademii Technicznej, Diamentowego Jubileuszu Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w siedzibie przy ul. Kaliskiego19 oraz z okazji Jubileuszu 30-lecia Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
3 czerwca 2017 r. w gmachu Biblioteki Głównej WAT miał
miejsce wernisaż. Uroczystość wieńczyła cykl zdarzeń związanych z przypadającymi w tym roku jubileuszami. Ceremonia odbywała się pod patronatem ambasadora Ukrainy
w Polsce – Andrija Deszczycia, rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk. dr. hab. inż. Tadeusza
Szczurka oraz burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Michała Grodzkiego.
Za nadrzędny cel Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne stawia sobie popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Chcemy przyczyniać się do właściwego zrozumienia roli fotografii w wychowaniu – przez uwrażliwianie na piękno i estetykę oraz przyczyniać się do właściwego zrozumienia roli,
jaką spełnia fotografia w życiu codziennym. [www.btf.art.pl]
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sza Drajewicza – portretująca przeobrażającą się współczesną cywilizację poza kontynentem europejskim. Wśród
zaprezentowanych prac są też fotografie w stylu retro,

Anna Peszel

Fot. Anna Peszel; Krzysztof Hernik; Archiwum WAT

Wśród prac znalazły się także portrety natury autorstwa Pawła Gładysia i Michała Rynkiewicza, prace
Klaudii Żyżylewskiej – absolwentki Warszawskiej Szkoły
Reklamy, społecznie zaangażowane fotografie Stanisława
Składanowskiego, część reporterska autorstwa Dariu-

autorstwa Svetlany Kapusniak, Dmytry Openko czy
Yulii Belskiej. Fotografię podróżniczą reprezentują prace Małgorzaty Mycko-Dominko i Marka Dominko, zaś
fotografię krajobrazu oraz zdjęcia wykonane techniką
gumy arabskiej – prace Jerzego Sadownika.
Wszechstronność tematów, stylów i technik zaprezentowanych na wystawie pt. Fotografia Ambasadorem
Kultury jest imponująca. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy i zapoznaniem się z różnorodnością prac
i stylów we współczesnej fotografii.
Wystawa czynna jest przez całe wakacje w godzinach
pracy Biblioteki Głównej WAT. Zapraszamy!
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