


Pamiątkowy album fotograficzny, ze zbiorowej wystawy 
fotograficznej. Na wystawie zaprezentowano 33 czarno-białe 
fotografie, 22 członków Sopockiego Klubu Fotograficznego, 

przedstawiające krajobrazy inspirowane pracami Ansela Adamsa. 
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Wystawa została podzielona na klasyczną i elektroniczną. W 
klasycznej wystawie zaprezentowano 33 zdjęcia w drukowanej 
formie. Natomiast elektroniczna wystawa w formie prezentacji, 
oraz publikacji powystawowych (książka, wirtualna wystawa on-
line, e-book) zawiera dodatkowe 113 zdjęć krajobrazów.

Fotografie krajobrazów zaprezentowane na wystawie stanow-
ią zbiór prac w których główną rolę odegrał kontrast. Kontrast 
może być bardzo różny. Różny jak każdy z nas, jak każdy fotograf, 
jak każdy dzień. Kontrast podkreśla światło i cień. Ten metaforyc-
zny i techniczny element fotografii dedykujemy wszystkim którzy 
odwiedzili naszą wystawę i oglądają nasze zdjęcia w książce i na 
wirtualnej wystawie. 

Wystawa trwała od 5 do 19 września 2020 roku. W trakcie trwan-
ia wystawy zorganizowaliśmy 4 wydarzenia. 
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Reportaże i filmy z wydarzeń, wirtualna galeria, oraz kontakt z 
uczestnikami wystawy są dostępne na stronie internetowej: 

kontrast.skf.edu.pl

wernisaż – otwarcie wystawy połączone z powitaniem gości i 
podziękowaniem wszystkim którzy pomogli w realizacji wystawy. 
Rozdane zostały dyplomy i wyróżnienia dla uczestników wystawy 
za dokonania fotograficzne i aktywny udział w życiu klubu. Nas-
tępnie została wyświetlona prezentacja elektroniczna zawierające 
pozostałą cześć zdjęć wystawowych, które nie zostały pokazana 
w drukowanej formie, oraz utworzony specjalnie dla naszych goś-
ci pokój muzycznych krajobrazów, gdzie przy muzycznych krajo-
brazach Mendelssohna można było w ciemności zobaczyć oczyma 
wyobraźni „krajobrazy” malowane muzyką. Dodatkową ozdobą 
podczas wernisażu były świeże dzikie kwiaty polne i zapach łąki w 
lekkiej mgle. 

spotkanie autorskie – gdzie poza spotkaniem z autorami odbyło 
się oprowadzanie kuratorskie po wystawie i nagrania audio osób, 
które chciały się wypowiedzieć na temat zdjęć w zaaranżowanym 
mini studio nagrań. Dodatkowo nagraliśmy film na którym są anal-
izowane wybrane zdjęcia i ich charakterystyka pod względem, ar-
tystycznym i technicznym. Film jest dostępny na stronie interne-
towej wystawy.

darmowy warsztat fotograficzny – otwarty dla osób, które miały 
ochotę dowiedzieć się czegoś nowego lub odświeżyć wiedzę na 
temat kontrastu fotograficznego i jego roli jaką może tworzyć na 
zdjęciach. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały edukacyjne 
do samodzielnej praktyki, oraz zestaw przydatnych narzędzie w 
obróbce cyfrowej. 

zakończenie wystawy – podczas którego przekazaliśmy albumu 
fotograficzny zawierający fotografie uczestników wystawy w form-
ie drukowanej książki. Część prac prezentowanych na wystawie 
została przekazana na licytację charytatywną Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 2021.

~~~
podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich odwiedzających wyst-
awę, oraz dla członków za udział w wystawie. A szczególne 
podziękowania dla osób, które pomogły w przygotowaniu wyst-
awy, wykonanie reportaży i filmów, oraz współorganizatorom z 
I LO w Sopocie (Sopocka Galeria Sztuki), za udostępnienie prz-
estrzeni na wystawę, dla Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie za 

wypożyczenie antyram, oraz udział w wystawie.

~~~
Sopocki Klub Fotograficzny • Oddział PTTK Sopot. Jest to klub fo-
tograficzny łączący ludzi fascynujących się fotografią i podróża-
mi z akcentem na fotografię. Klub jest otwarty dla wszystkich na 
dowolnym poziomie fotograficznym i wysokiej kulturze osobistej. 
Sopocki Klub Fotograficzny (SKF) to miejsce w którym łączy ludzi 
wspólna pasja i chęć działania.

Więcej informacje o Sopockim Klubie Fotograficznym na stronie 
internetowej: 

skf.edu.pl

~~~
uczestnicy wystawy
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[$] Część wystawców sprzedaje swoje prace w celu ich zakupienia, 
można skontaktować się z w/w osobami indywidualnie i ustalić 

szczegóły zamówienia. Kontakt z osobami które nie podały linków 
do swoich stron via Sopocki Klub Fotograficzny: info@skf.edu.pl
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