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Wystawa fotograficzna „Mój świat we współczesnej fotografii” w Galerii Foto-Art w Łodzi  

   

Fotografie wykonywane przez amatorów stanowią ciekawy obraz współczesnego świata. Jest on 

daleki od doskonałości, ale pokazuje prawdziwy i interesujący przekaz rzeczywistości.  
   

Roksana Domagała, Łódź  

   

   

              Fundacja Fotografia Polska zaprasza na wystawę prac fotografów-amatorów uczestników 

warsztatów fotograficznych  z województwa łódzkiego. Ekspozycję „Mój świat we współczesnej 

fotografii” można oglądać w Galerii Foto-Art, przy pl. Wolności 5 w Łodzi. Otwarcie odbędzie się 4 

lipca o godzinie 14:00, wystawa potrwa do 31 lipca.  

 

              W zakresie zainteresowań Fundacji Fotografia Polska obok bardzo sprawnych warsztatowo 

twórców fotografii zawsze istniał pewien margines indywidualności twórczych i zjawisk 

wychodzących poza ugruntowane formy sztuki i klasyczne schematy. Zwrócenie uwagi na fotografów-

amatorów jest więc naturalnym krokiem rozszerzenia pola zainteresowań Fundacji.  

 

              Wystawa " Mój świat we współczesnej fotografii " prezentuje prace uczestników warsztatów 

 fotograficznych z województwa łódzkiego. Każdy z autorów, którego prace są pokazane na wystawie 

jest inny. Tworzą przede wszystkim pod wpływem swojego postrzegania otoczenia i świata. Tworzą z 

siebie i dla siebie, dla swojego otoczenia. Każda ich praca to cząstka ich życia, wzajemne przenikanie 

osoby i dzieła, wnosząca coś nowego i interesującego do naszej wiedzy o świecie, o sobie, o nas. 

Fotografie wykonywane przez amatorów stanowią ciekawy obraz współczesnego świata. Jest on daleki 

od doskonałości, ale pokazuje prawdziwy przekaz rzeczywistości.  

              Organizatorem wystawy są Fundacja Fotografia Polska, Stowarzyszenie Fotograficzne 

„Amator” z Łodzi, Młodzieżowy Dom Kultury w Łodzi oraz Galeria Foto-Art w Łodzi.  

 

              Honorowy patronat nad wystawą objęli: Urząd Miasta Łodzi, Pan Poseł Adam Andrzejewski, 

Przewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kultury i Sztuki oraz Pani Poseł Ilona Machała, 

Przewodnicząca stałej Sejmowej Podkomisji ds. Mediów.  

 

              Wystawę można oglądać w dni powszednie w godzinach 10-18, w soboty od 11 do 15. 

Galeria mieści się przy placu Wolności 5 w Łodzi. 

 

 


