
Wystaw uczniów Zespołu  Szkół im. B.  Prusa w Częstochowie.

Wystawa uczniów Z. S. im. B. Prusa w dużym stopniu różnicuje swoich
uczestników pod względem indywidualności oraz podejścia do realizowanych
tematów. Zbiór tematów był różny dla wszystkich uczestników, mogli tylko dokonać
wyboru tematu. Technika i podejście w kontekście środków oddziaływania
artystycznego były dowolne, prace jedynie miały zamykać się w szerokim pojęciu
obrazu fotograficznego, przede wszystkim obrazu zatrzymanego w czasie. Selekcję
prac  na wystawę  ograniczono do 26 obrazów.

Natalia Wilk prezentuje niezwykle wysmakowane obrazy w dwóch cyklach.
Pierwszy nawiązuje do fotografii mody. Umiejętnie posługuje się wysublimowanym
światłem i stonowaną kolorystyką. W swoim wyrazie urzeka odbiorców niezwykłą
delikatnością i elegancją przedstawienia. Drugi cykl mimo, że operuje podobnymi
środkami wyrazu, to jednak odbiega od pierwszego tematycznie. Tutaj motywem
przewodnim jest romantyczna historia dwojga ludzi, która opowiada o wzajemnej
intymności i bliskości.

Daria Kijanka swój cykl zrealizowała do tematu: „Życie mnie zgniata, bo
mam słabą psyche”. W fotografiach pokazuje widzowi paletę różnych emocji
opowiadanych drobnymi szczegółami. Fotografie pozornie proste w swojej
konstrukcji za pomocą oszczędnych środków przekazują bardzo dużo treści. Cykl
mógłby swobodnie funkcjonować bez tematu przewodniego, ponieważ potrafi
głęboko poruszyć nasze własne pokłady uczuć, doświadczeń i przemyśleń.

Julia Skiba w swoim tryptyku wchodzi w zupełnie inny świat. W pracach
odnajdujemy estetykę świata bajek. Umiejętnie wykorzystuje rekwizyty i symbole,
którymi opowiada o przemijaniu, cyklach życia.

Gabriel Sędkowski oparł swe prace o tematykę ukazującą sceny nocnego
miasta. Za pomocą oszczędnych środków zabiera w nich widza w podróż po
opustoszałym, wilgotnym świecie, w którym cisza jest przewodnikiem.

Nikola Kołodziejczyk w tryptyku prac zrealizowała temat “Czasem tak
trudno jest wyjść poza swoje postrzeganie, ale dopiero jak się o to pokusimy może
zobaczymy innych ludzi”. W cyklu tym delikatnie wyłaniające się z mroku
półprzezroczyste postacie po mistrzowsku ukazują problem komunikacji
międzyludzkiej.

Mikołaj Krygier zaprasza nas w swoich fotografiach do magicznego,
kipiącego emocjami świata teatru. Na zdjęciach Mikołaj ukazuje aktorów



wyłaniających się spośród czerni sceny tworzących wspaniałe, złożone postacie
dramatyczne.

Magdalena Barchan w swojej pracy przedstawia widzowi przyrodę
obserwowaną w skupieniu. W pozornie prostym ujęciu ukazuje bogactwo treści
skondensowane w formie roślinnej, ulegającej presji środowiska, które je otacza.

Nikola Bubak zawarła w zdjęciach swojego autorstwa poruszający obraz
cierpienia najmłodszych. Ten aktualny bardzo temat ukazany za pomocą
oszczędnych, czarno-białych fotografii, pomaga widzowi otworzyć swoją
świadomość na to, że dzieci potrafią przeżywać negatywne emocje bardzo głęboko.


