Książnica Pomorska - Wydarzenia

Strona główna

Mapa strony

2014-05-21

Newsletter

Odwiedź nasze profile na:

Szukaj: wpisz słowo lub frazę

S

Przewodnik czy telnika
Przewodnik dla
niepełnosprawny ch
O bibliotece
Usługi
Aktualności

Wydarzenia

Kalendarz wydarzeń

Wy darzenia

Artyści polscy w obiektywie Macieja Kłosia
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Data: 15 maja - 10 czerwca 2014
Miejsce: Sala pod Piramidą, wernisaż: 16.05.2014, godz. 15
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Zapraszamy na uroczy ste otwacie wy stawy Artyści polscy w obiektywie Macieja
Kłosia w piatek 16 maja o godz. 15 (Sala pod Piramidą). Ekspozy cja fotograficzna
jest imprezą towarzy szącą inauguracji II FESTIWALU KSIĄŻKI SŁUCHANEJ
„Odkry wcy wy obraźni” 2014

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Bibliotekarz
Zachodniopomorski
Kontakt

Katalogi online

Zapy taj bibliotekarza
Katalog online

Maciej Kłoś urodził się w 1942 w Warszawie. W latach 60. pracował w telewizji
m.in. brał udział w uruchamianiu “Studio 5” na ul. Woronicza. Po rozstaniu się z TV
pracował jako fotoserwisant w ty godniku “Perspekty wy ”, a po kilku latach jako
fotograf w miesięczniku “Radar”.
Od 1974 r. by ł fotoreporterem w Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), a
następnie współpracował z Deutsche Presse-Agentur (DPA), agencją Politikens w
Kopenhadze, a także z Polską Agencją Prasową (PAP).
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Jego zainteresowania fotograficzne skupiają się wokół człowieka i natury . W 1978 r.
w Warszawie w MPIK na Nowy m Świecie obejrzeć można by ło dużą ekspozy cję autora
zaty tułowaną "Wielkie pejzaże". Maciej Kłoś by ł wielokrotnie wy różniany w
konkursach Fotografii Prasowej
i czterokrotnie został wy brany Fotoreporterem Roku CAF.
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Inne źródła informacji
Od 2008 r. fotografuje portrety w ramach autorskiego projektu Fotograficznej
Ency klopedii Arty stów Polskich.
"Z fotografii Macieja Kłosia wy zierają zatem twarze ludzi znany ch, wy bitny ch
reprezentujący ch różne profesje. Przedstawił ich bez zbędnej sty lizacji, takimi jakimi
są na co dzień, w swoich mieszkaniach, pracowniach, garderobach. Zatrzy mał w
kadrze ich uśmiech, spojrzenie, charaktery sty czny gry mas czy teatralny gest.
Pokazał widzowi ich naturalność, autenty czność, uczy nił przy stępny mi."
(Informacja o wy stawie w radomskiej Resursie).
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Fotograficzna Ency klopedia Arty stów Polskich Macieja Kłosia stale się rozrasta, wciąż
powstają nowe realizacje, a wy boru kolejny ch twarzy do ekspozy cji dokonuje sam
autor. Całość kompozy cji przedstawia twórców polskiej kultury , wy bitne osobowości
jeszcze z ubiegłego wieku takie przy kładowo jak Danuta Szaflarska, Bogdan Łazuka,
Stanisław Sojka, Magda Umer czy Gustaw Zemła i ty ch, który ch początek rozkwitu
pracy zawodowej datuje się na lata obecne.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
« powrót
Tekst:

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/824

Drukuj

Poleć znajomemu

Podziel się!

»

1/2

Książnica Pomorska - Wydarzenia

Dla bibliotekarzy

2014-05-21

Poczta

Copy right © 2009 - 201 4 Książnica Pomorska. Wszy stkie prawa zastrzeżone.

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/824

Wy konanie: Unizeto Technologies S.A. Sy stem CMS: Magnetic Point

2/2

