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REKRUTACJA WYKŁADY WARSZATATY KONKURS

WYSTAWA JURY PRO DESIGN PRASA

28 września - 2 października 2009
w czasie Światowych Dni Innowacji organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – ogłoszenie
wyników konkursu, prezentacja zwycięskich projektów, wystawa prototypów. Wystawa polskiego wzornictwa inspirowanego sztuką
ludową.
Wystawa „Granice” Piotra Sikory i Piotra Bondarczyka
Od 3 - 6 czerwca Stara Drukarnia, Poznań (od 10-18.00)
Cykl 16 kolorowych fotografii pokazujący polską sztukę ludową w kontekście światowych etnicznych trendów i wielokulturowości.

„Idea, która przyczyniła się do powstania prezentowanych przez nas prac, zrodziła się w czasie dyskusji nad zmianami, jakie zachodzą w
ostatnich latach w Polsce. Zmienia się obraz naszego społeczeństwa, przez lata zamkniętego w komunistycznym bloku. NiemalŜe
jednorodny naród, z niewielkimi grupami mniejszościowymi, doświadcza obecnie przełomowego otwarcia na świat. Napływają i coraz
liczniej napływać będą do naszego kraju grupy etniczne z całego świata. Daje nam to niezwykłą moŜliwość poznania, przyswojenia i
przetworzenia nowych wartości, dotąd odległych naszej kulturze” – Piotr Sikora i Piotr Bondarczyk o swym projekcie.
Piotr Sikora – od ponad 20 lat mieszka i tworzy w Nowym Yorku. Jest jednym z najlepiej sprzedających się fotografów w USA. Robi sesje
zdjeciowe między innymi do najlepszych magazynów, projektuje okładki płyt muzycznych dla wytwórni płytowych i agencji reklamowych,
oraz wykonuje zdjęcia sportowe. Jego fotografie charakteryzują się duŜym kontrastem, dynamiką. W ostatnim czasie swój zakres
zainteresowań rozszerzył o świat filmu. Inspiruje go fotografia Richarda Avedona, Davida LaChapelle, Jean Baptiste Mondino.
Piotr Bondarczyk - malarz fotograf, grafik komputerowy, aktor, dekorator wnętrz, rekwizytor planu. 20 lat Ŝycia spędził w Warszawie,
18 lat w Krakowie obecnie w Nowym Jorku.
Pomysłodawca i autor stylizacji do cyklu fotografii „Granice”.
Miejsca prezentacji wystaw:
styczeń 2007 – premiera projektu (równolegle) Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Galeria Pauza w Kraków
listopad 2007 – Galeria Opus, Łódź
październik 2008 – Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
czerwiec 2009 – Stara Drukarnia w Poznaniu
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