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Wystawa 260

Wystawy:
Kwiecień 2015 – 6. Wystawa regionalnych fotoklubów,
Havířov, CZ
Kwiecień 2016 - Ekologie očima fotografů (Ekologia oczami
fotografów), Galerie zdravého města Karviná, CZ
Listopad 2016 – Světlo v krajině (Światło w krajobrazie) –
wspólna wystawa z Jiřím Hanzelem, Galerie po Schodech,
Havířov, CZ
Kwiecień 2017 – Wystawa regionalnych fotoklubów Regionfoto
2017, Havířov, CZ
Październik/listopad 2017 – VII OFFO – Ogólnopolski Festiwal
Fotografii Otworkowej, (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, PL)
Listopad 2017 – Černobílé emoce a Hladina (Czarnobiałe
emocje i Tafla wody) – wspólna wystawa z Jiřím Hanzelem,
Galerie po Schodech, Havířov, CZ
Październik 2017 – Havirov photo club exhibition, Galeria
ePiCentrum, Jastrzębie-Zdrój, PL
Kwiecień 2018 – Wystawa zdjęć klubowych, Výstavní síň
Viléma Wünscheho, Havířov, CZ
Marzec 2018 –Tafla wody, Galeria Acartus, Jastrzębie-Zdrój, PL
Maj 2018 – Svět očima fotografů z Karviné (Świat oczami
fotografów z Karwiny) – wspólna wystawa, Galerie K3,
Bohumín, CZ
Czerwiec 2018 – Podróż i inne radości życia, Galeria Ciasna,
Jastrzębie-Zdrój, PL
Listopad 2018 – Očima objektivů (Oczami objektywów),
wspólna wystawa fotoklubów Havířov i Orlová, Orlová, CZ
Marzec/kwiecień 2018 – Pohledy dírkovou komorou (Widoki
z kamery otworkowej), Kamrlík fotografie, Ostrava, CZ
Październik/listopad 2019 – VIII OFFO – Ogólnopolski
Festiwal Fotografii Otworkowe, (Jastrzębie-Zdrój, Racibórz,
PL)

Romantic river

Zrealizowano przy pomocy
środków budżetowych
Miasta Jastrzębie-Zdrój

Galeria czynna:
pon. - czw. 9-16
piątek
9-12
w inne dni i o innych
porach po uzgodnieniu
lub na własne ryzyko.
Opracowanie katalogu
Galeria „CIASNA”
ul. Katowicka 17 /25
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (0-32) 4716-456 kom. +48 667542341
http://www.jasnet.pl/ciasna
http://ciasna.netarteria.info/
www.facebook.com/Galeria.Ciasna/
e-mail:ciasna@gazeta.pl , GaleriaCiasna@wp.pl

„Robot Ant a Zoe”,
„Podívej se do trávy”,
czyli „Robot Ant i Zoe”
oraz „Zajrzyj w trawę”
Anton Svrček
z Karwiny

Jastrzębie-Zdrój 13.08.2020 do 11.09.2020

„Robot Ant a Zoe”, czyli „Robot Ant i Zoe”

„Podívej se do trávy”, czyli „Zajrzyj w trawę”

Było - nie było, pewnego dnia Robot Ant i jego
przyjaciółka Zoe pojawili się w naszym domu.
A ponieważ bardzo ich polubiliśmy, zdecydowaliśmy,
że mogą z nami zostać. Współistnienie jest
interesujące. My - 2 osoby dorosłe, 2 dzieci i pies, oni
- 2 roboty. Kto wie, skąd się wzięli, ale myślę, że
przybyli z kosmosu, aby zbadać naszą planetę. Jak
widać na zdjęciach, potrafią robić wiele różnych
rzeczy. Inspirujemy się nawzajem i przesuwamy
granice naszej kreatywności.

Niemal wszystkie prezentowane zdjęcia chrząszczy
i pająków zostały wykonane w tym roku w Parku
Narodowym Szumawa (okolice Chalupská Slať
i Modrava). Mikrokosmos całkowicie nas zaskoczył
i ze zdumieniem obserwowaliśmy przynajmniej
tę krótką chwilę ich trudnego życia.

Badminton match

Pierwsza wzmianka o Robocie Ant pochodzi z 2016
roku z pamiętnika mojej córki. Od tego czasu
powstało kilka innych obrazków, głównie takich jak
kartki urodzinowe czy świąteczne. Jego obecna
forma, czyli wycinane miniaturowe figurki, osadzone
w prawdziwym świecie, oraz jego przyjaciółka Zoe,
powstały podczas niekończących się dni kryzysu
koronawirusa w marcu 2020 roku.
Mają go już dość i trzymajmy kciuki, aby naprawdę
mogli się cieszyć pobytem na naszej pięknej błękitnej
planecie.

Boubin
W wolnych chwilach fotografuję również aparatem
otworkowym i maluję (akwarelą).
Dziękuję za obejrzenie wystawy i życzę wielu
inspiracji we własnej twórczości.
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