Informacja prasowa Polskiej Agencji Fotografów Forum z dnia 29.07.2010

“Powódź z nieba” - wystawa fotografii lotniczych na rynku w Sandomierzu
www.powodzznieba.pl
Cykl fotografii “Powódź z nieba” autorstwa Kacpra Kowalskiego, laureata nagrody World Press
Photo, będzie można oglądać od 11 sierpnia przez miesiąc na rynku w Sandomierzu. Wystawa
ma charakter non-profit. Organizatorzy: autor zdjęć, Polska Agencja Fotografów Forum i
Władze Miasta liczą, że wystawa zainteresuje turystów oraz przyczyni się do ich powrotu do
Sandomierza - jednego z najpiękniejszych miast Polski.
Powódź to kataklizm. Niszczy miasta, wsie, infrastrukturę. Zmienia krajobraz na ogromnych
przestrzeniach. Te zmiany na zlecenie Polskiej Agencji Fotografów Forum dokumentował Kacper
Kowalski, fotograf wyróżniany w najważniejszych polskich i międzynarodowych konkursach, m.in.
World Press Photo, Grand Press Photo i National Geographic. Kacper rejestrował przebieg powodzi
od 19 maja do końca czerwca, latając na paralotni nad obszarem blisko 100 km2 zalanych przez
wodę. Powstał w ten sposób przejmujący reportaż o skali zniszczeń spowodowanych przez żywioł,
dramatyczny obraz katastrofy widzianej z lotu ptaka.
W okresie maj – czerwiec zdjęcia te zdominowały publikacje w polskiej prasie. Teraz, najciekawsze z
nich będą po raz pierwszy zaprezentowane w dużym formacie 1 x 1,5 m. Fotografie lotnicze pokazują
kataklizm z perspektywy niedostępnej dla uczestników wydarzeń, ale też pozwalają dojrzeć szczegóły,
jak reakcje ludzi, a wręcz wyraz ich twarzy, zazwyczaj niewidoczne dla ludzkiego oka z dużej
wysokości. - To optymalna perspektywa, żeby pokazać skalę zjawiska. – mówi autor zdjęć - Kiedy po
raz pierwszy latałem nad Sandomierzem, poraziła mnie skala powodzi i jej, choć nie chciałbym, żeby
zabrzmiało to źle, spektakularność. Miasto zalane aż po horyzont, wystające z wody kominy...
Chciałem pokazać powódź jako proces, ścieranie się człowieka z naturą. Dramatyczną, nierówną
walkę. Jej uczestnikom dedykuję wystawę w Sandomierzu.
Wystawę "Powódź z nieba" można oglądać od 11 sierpnia do 10 września na rynku Starego Miasta w
Sandomierzu. Warto wybrać się tam nie tylko dla samej wystawy – ważnym źródłem dochodów
mieszkańców jest turystyka, która po powodzi niemal zamarła. Mimo wielkich zniszczeń
spowodowanych przez wodę, Sandomierz zachował swoje cenne zabytki. Położona na wzgórzu
Starówka, główna atrakcja turystyczna miasta, pozostała nietknięta przez powódź. Wystawa ma
charakter non-profit i będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających.
W akcję zaangażowały się polskie i zagraniczne firmy. Wystawa powstała dzięki wsparciu jej
Mecenasów, firm Deutsche Bank PBC i Pilkington. Patronat Honorowy objął Urząd Miejski w
Sandomierzu.
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Organizatorzy wystawy:
Kacper Kowalski, ubiegłoroczny laureat nagrody World Press Photo, urodził się w 1977 roku w Gdańsku. Z
wykształcenia architekt i licencjonowany instruktor paralotniowy, jako fotograf specjalizuje się w zdjęciach z lotu
ptaka. Za swoje fotografie lotnicze otrzymał nagrody i wyróżnienia w najważniejszych polskich i
międzynarodowych konkursach fotograficznych, między innymi: World Press Photo, Nikon Photo Contest
International, Grand Press Photo, National Geographic, Pilsner Urquell International Photography Award (IPA),
Sony Worlds Photography Awards. W fotografiach Kacpra Kowalskiego perspektywa z lotu ptaka nadaje unikalny
kontekst klasycznym tematom fotograficznym, takim jak natura, cywilizacja i przemysł. Wykorzystując niezwykłą
perspektywę i kontrolę nad obrazem, jaką posiada będąc jednocześnie fotografem i pilotem, Kacper pokazuje
wzory, symetrie i asymetrie zazwyczaj niedostępne dla oka przechodnia. www.kacperkowalski.pl
Polska Agencja Fotografów FORUM jest obecna na rynku prasowym i wydawniczym od 1994 roku.
Współpracuje z ponad czterystoma autorami, którzy rejestrują życie kulturalne, społeczne, polityczne Polski.
Agencja dystrybuuje także zdjęcia ponad sześćdziesięciu agencji zagranicznych. Są wśród nich m.in. Reuters,
DPA, Itar-Tass. Klienci FORUM to ogólnopolskie i lokalne dzienniki, tygodniki opinii, magazyny lifestylowe, prasa
kobieca i wiele tytułów prasy zagranicznej. Agencja współpracuje ponadto z wydawnictwami książkowymi,
telewizjami, portalami internetowymi oraz agencjami reklamowymi. FORUM jest także wydawcą i współautorem
publikacji, między innymi trzytomowej “Księgi Listów PRL-u”, albumu “Warszawa. Ballada o okaleczonym
mieście” oraz albumu “Powódź”, nagrodzonego w 1998 roku przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w
kategorii “Najpiękniejsze Książki Roku 1997”. www.forum.com.pl
Mecenasi Wystawy:
Deutsche Bank PBC S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej
z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza
Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w
zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej
oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji.
Grupa Deutsche Bank od wielu lat angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, naukowe i kulturalne kierując
się zasadą "Giving more than just money". Działania spod znaku społecznej odpowiedzialności biznesu to
inwestycja w społeczeństwo, i pośrednio – również w przyszłość Banku. Celem wszystkich tego rodzaju
aktywności jest budowanie kapitału społecznego. Więcej informacji na: http://www.deutsche-bankpbc.pl/index.php/l1/komunikaty_prasowe/l2/wydarzenia oraz http://www.db.com/csr/index_e.htm
Grupa NSG jest międzynarodowym koncernem, który produkuje i przetwarza produkty ze szkła
na potrzeby branży budowlanej i motoryzacyjnej oraz działa w sektorze wysoko
specjalistycznych szkieł, takich jak włókno szklane, cienkowarstwowe elementy fotowoltaiczne.
W Polsce Grupa jest reprezentowana przez Pilkington Automotive Poland, Pilkington IGP
oraz Pilkington Polska, które łącznie zatrudniają blisko 2000 pracowników.
Więcej informacji na: www.pilkington.pl
Patronat Medialny:

Patronat Honorowy: Urząd Miejski w Sandomierzu

Więcej informacji o wystawie można znaleźć na: www.powodzznieba.pl
Zachęcam również do przeprowadzenia wywiadu z Kacprem Kowalskim, autorem fotografii.
Kontakt:
Karolina Skraba
Koordynator Wystawy
+ 48 519 473 969
karolina@forum.com.pl
www.powodzznieba.pl
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