[Relacja z wernisażu]: Maroko
Gorąco zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej na
wystawę fotografii autorstwa Alicji Przybyszowskiej będącą
relacją z wyprawy do Maroka. Wystawę zdjęć prezentującą
krajobrazy, architekturę, wyszukane arabskie wzornictwo oraz
mieszkańców Maroka można oglądać od 28 października do 30
listopada 2016 r. od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00
do 17.00.
Dnia

4

listopada

2016

r.

odbył

się

wernisaż

wystawy.

Zapraszamy na krótką relację filmowo-fotograficzną z tego
dnia.

Galeria:

28 października – 30 listopada
Jestem osobą ściśle związaną od kilku pokoleń z moją małą

ojczyzną – Sądecczyzną. Mam dwie wielkie pasje: fotografię i
podróże.
Fotografuję od 22 lat, kiedy to swoją przygodę z uwiecznianiem
obrazu rozpoczęłam wykonując pierwsze zdjęcia aparatem „Zenit
TL”. Zaczynałam jak większość z nas: od zdjęć rodzinnych.

Pasja podróżowania pozwala odkrywać coraz to nowsze tematy i
kolory, które są tak różnorodne na poszczególnych
szerokościach geograficznych kuli ziemskiej.
Moim priorytetem w fotografii jest krajobraz i architektura, w
podróży uwieczniam wszystko to co mnie inspiruje. Staram się
ukazać otaczający świat, ale z mojego punktu widzenia.
Prace są materialnym urealnianiem pomysłów, umiejętności, w
których wyrażam uczucia i własne widzenie świata.

Tworzę gamę kolekcji fotograficznych pod wpływem konkretnego
impulsu, w bardzo krótkim czasie (rok – dwa). Staram się nie
odzwierciedlać pocztówkowego obrazu miejsca
czy zdarzenia,
ale zawrzeć w pracy moje doświadczania i emocje jakie na mnie
wywarło.
Jestem absolwentką PWSZ w Nowym Sączu, specjalność: Sztuki
wizualne i cyfrowa kreacja obrazu.
Najlepsza fotografia – jeszcze w moich przemyśleniach.

Otrzymałam nagrodę „Srebrne Jabłko Sądeckie – za zasługi dla
Ziemi Sądeckiej” w dziedzinie fotografii – rok 2009, a w roku
2012r. otrzymałam nagrodę Starosty Nowosądeckiego za twórczą
pracę w dziedzinie fotografii.
W roku 2008 i 2014 moje fotografie uzyskały miano „foto roku”
jako najlepsze prace członków KTF w Krynicy Zdrój.
Na swoim koncie mam 8 wystaw indywidualnych, oraz kilkanaście
zbiorowych.
Posiadam wiele sukcesów w konkursach
fotograficznych na terenie kraju i zagranicy. Swoje prace
prezentowałam w: Polsce, Niemczech, Serbii oraz Słowacji.
Do najważniejszych obecnie nagród zaliczam: wyróżnienie HM
FIAP na międzynarodowym konkursie OBSESSION OF LIGHT 4th
Vantaa Photoclub International Exhibition pod patronatem FIAP
w Finlandii –za fotografię „Play on snow”.

Od 2005 roku jestem członkiem Krynickiego Towarzystwa
Fotograficznego, a od 2010 roku pełnię funkcję wiceprezesa
towarzystwa.
Na swoim kącie posiadam udział w kilku komisjach konkursowych,
oraz funkcję Kuratora wystaw fotograficznych.

Alicja Przybyszowska

