Wystawa fotograficzna “Światowidy” w
Millennium Plaza
środa, 15 czerwiec, 2011
Zdjęcia Wojciecha Sternaka można obejrzeć od 16 czerwca do 31 lipca.
Osoby zainteresowane fotografią mogą w dniach od 16 czerwca do 31 lipca br. obejrzeć wystawę
zdjęć będących częścią projektu "Światowidy. Fotografie na osi wszechświata" autorstwa
Wojciecha Sternaka. Wielkoformatowe fotografie można podziwiać bezpłatnie w godzinach
otwarcia budynku Millennium Plaza przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie, gdzie mieści się
ekspozycja. Wzajemnie przenikające się na zdjęciach widoki powszechnie znanych miejsc
odzwierciedlają odmienny sposób widzenia naszej cywilizacji. W czwartek 16 czerwca o godz.
17:00 zaplanowano spotkanie z autorem z okazji otwarcia wystawy.
Wojciech Sternak posiada dyplomy wyższych uczelni w dziedzinach fotografii i kulturoznawstwa.
Specjalizuje się w fotografii architektury. Jest autorem tekstów, nauczycielem oraz kuratorem
i uczestnikiem wystaw fotograficznych. W 2006 roku opublikował „Cień Czarnobyla" – pierwszy
polski album zdjęć poświęconych katastrofie w Czarnobylu.
„»Obiekty światowidyczne« to charakterystyczne punkty na mapie życia: spotykamy się obok nich,
pomagają nam odnaleźć się w chaosie przestrzeni. Za pomocą nakładania na siebie różnych
punktów widzenia tego samego obiektu i przegrupowania porządku geometrycznego przestrzeni
miejskiej przedstawionej na zdjęciach staram się w nowy, autorski sposób przedstawić
charakterystyczne dla cywilizacji miejsca" – wyjaśnia Wojciech Sternak, twórca koncepcji
„obiektów światowidycznych".
„Wszystkich amatorów fotografii zapraszamy do obejrzenia niezwykłej i ciekawej wystawy
»Światowidy«. Wierzę, że ekspozycja w biurowcu, jakim jest Millennium Plaza, pozwoli widzom
pełniej obcować ze sztuką, której tematem jest krajobraz miejski" – mówi Ewa Janiszewska,
pełnomocnik zarządu ds. powierzchni komercyjnych w Atlas Estates, firmie, która jest właścicielem
Millennium Plaza i gospodarzem wystawy. „W ostatnim czasie w lobby na parterze naszego
budynku uwolniliśmy część przestrzeni uprzednio zajmowanej przez drobny handel i chcielibyśmy
przeznaczyć ją na propagowanie sztuki. Wierzę więc, że wystawa fotografii Wojciecha Sternaka
będzie pierwszym z serii wydarzeń kulturalnych, które będą gościć w Millennium Plaza" – dodaje
Janiszewska.
Wystawa jest dostępna dla zwiedzających nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 20:00, w soboty w godzinach 8:00 – 18:00 i w niedziele w godzinach 8:00 – 16:00.

