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,,NA RYNKU USIĄŚĆ W KAZIMIERZU…'' FINISAŻ
WYSTAWY FOTOGRAFII STEFANA KURZAWIŃSKIEGO
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Kategoria -  Kultura 

  Kiedy: od 09:00 do 17:00 (od 2021-05-26 do 2021-06-01)  

Gdzie: al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra

Ceny: 
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze prezentuje
w swojej galerii (parter Biblioteki) 33 fotogramy Stefana Kurzawi?skiego, artysty, który przez
ponad dwadzie?cia lat swojego ?ycia, dokumentowa? niepowtarzalny klimat Kazimierza
Dolnego. Zamieszka? w tym urokliwym miasteczku w 1997 roku, staj?c si? jego wiernym
kronikarzem, a? do 2013 roku. By? twórc? i redaktorem pierwszego Serwisu Informacyjnego
Kazimierza Dolnego, by? tak?e prezesem Towarzystwa Przyjació? Miasta Kazimierza Dolnego.
Cz?onek Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Swoj? pasj? artystyczn? w dziedzinie fotografii,
prezentowa? na wystawach w Miasteczku i poza jego granicami – w Polsce i zagranic?.

Finisa? wystawy 1 czerwca, godz. 17.00, Galeria WiMBP, al. Wojska Polskiego 9

                                                                                                                     
Wydarzenie z udziałem publiczności.

                                                                                     Limitowana liczba
miejsc. Wstęp przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego!

Czy prezentowany zestaw fotografii wystarczaj?co oddaje klimaty Kazimierza? Na szcz??cie nie
– bowiem magia miejsca, jakim jest Kazimierz, jego architektura, swoisty genius loci i bogactwo
zdarze? nie poddaj? si? próbom prostej syntezy. Opisywanie, obrazowanie, werbalizacja –
cho?by najdoskonalsze – b?d? tylko pozostawiaj?c? niedosyt namiastk? wra?e?, które s?
dost?pne jedynie tu na miejscu. Je?li wi?c podj??em ryzyko zmierzenia si? z tematem – to tylko
z nadziej?, ?e prezentowane fotografie, mimo swej wyrywkowo?ci i niedoskona?o?ci, wzbudz? u
widza chwil? refleksji, zadumy… i mam nadziej?, ch?? bli?szego poznania Kazimierza Dolnego.
Stefan Kurzawi?ski

Stefan Kurzawi?ski

Urodzony w 1938 roku w Ostro??ce. Po nieudanych próbach podj?cia studiów na warszawskiej
Akademii Sztuk Pi?knych, ostatecznie studia wy?sze uko?czy? na Wydziale MRiP Politechniki
Warszawskiej. Pozosta? jednak wierny swym zainteresowaniom sztuk?. Wiedz? w tym zakresie
zdobywa? g?ównie drog? samokszta?cenia. Korzysta? przy tym z opieki artystycznej Zofii
Matuszczyk-Cyga?skiej (rysunek), Stefana P?u?a?skiego (malarstwo), Zbigniewa D?ubaka
(fotografia) oraz Zofii Czerwosz (ceramika). Uprawiaj?c kolejno: rysunek i malarstwo, ceramik?
(stypendium Ministra Kultury i Sztuki – 1986) projektowanie architektoniczne oraz fotografi?,
swoje prace prezentowa? na wystawach w kraju i za granic?. Cz?onek Kazimierskiej Konfraterni
Sztuki. Od 1997 roku mieszka? i pracowa? w Kazimierzu Dolnym. Zmar? 3 lutego 2013 roku.

Wystawy indywidualne

Galeria Nowe Miasto – Warszawa – ceramika (1978); Muzeum Ziemi Kaliskiej – Kalisz –
ceramika (1981); Muzeum Nadwi?la?skie – Kazimierz Dolny – „Portret Nieobiektywny” –
fotografia (2002); Muzeum Nadwi?la?skie – Kazimierz Dolny – „Notacje Kazimierskie” –
fotografia (2004); Muzeum Nadwi?la?skie – Kazimierz Dolny – „Impresje” – fotografia (2004);
Galeria Micha?owski – Lublin – „Jej portret” – fotografia (2005); Galeria KOK – Kazimierz Dolny
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– „Wyimki z Kazimierzem w tle” – fotografia (2006).

Udzia? w wystawach zbiorowych

V Warszawskie Targi Sztuki – Warszawa – ceramika (1980); Muzeum Sportu – Warszawa –
medalierstwo (1980); Galeria Hipp – Malmo – ceramika (1981); Galeria Kungst Art – Geteborg –
ceramika (1981);

Galeria Kontakt – Warszawa – ceramika (1981); Muzeum Ceramiki – Boles?awiec – ceramika
(1986); Muzeum Nadwi?la?skie – Kazimierz Dolny – ceramika, malarstwo (2002); Galeria Nowa
Plebania – Kazimierz Dolny – fotografia (2003-2010); Ko?ció? Farny – Kazimierz Dolny –
fotografia (2003, 2004); Salle Marc Jacquet – Barbizon – fotografia (2003); Galeria D.K. –
??czna – fotografia (2004); Galeria Municipale – Treviolo – fotografia (2006); Muzeum Carla i
Gerharta Hauptmannów – Szklarska Por?ba – fotografia (2006); Galeria Wirydarz – Lublin –
fotografia (2007); Galeria Stok?osy – Warszawa – fotografia (2010).
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