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Ska³y i piaski – wystawa fotografii Andreasa Hürlimanna
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 5.06–22.07.2018
Wystawa fotografii szwajcarskiego podró¿nika Andreasa Hürlimanna (ryc. 1),
eksponowana w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie w dniach 5 czerwca – 22 lipca 2018 r.,
doskonale wpisuje siê w cykl wystaw Natura
Sztuka, od lat realizowany przez tê instytucjê.
Fotografie przedstawiaj¹ niezwykle bogat¹ kolorystykê i fakturê starannie wybranych fragmentów ska³ i powierzchni piasków
(ryc. 2), pochodz¹cych m.in. z terenów wulkanicznych, pustynnych i lodowcowych.
Wœród niezwyk³ych kszta³tów oraz feerii
pigmentowych barw dominuj¹ te, których
jedynym re¿yserem jest œwiat³o wydobywaj¹ce plastyczne formy przyrody.
Autor skupia swoj¹ uwagê na wybranych
motywach o szczególnych wartoœciach artystycznych. Motywy te, ujête okiem obiekty- Ryc. 1. Andreas Hürlimann. Fot. M. Hürlimann
wu, staj¹ siê malarskimi obrazami, daj¹cymi
siê interpretowaæ jêzykiem sztuki (patrz ryc.
3 i 4 na str. 392). Dzia³anie artysty pojawia siê zatem w
Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk
momencie, gdy œwiat³o subtelnie modeluje powierzchniê
Warszawa, al. Na Skarpie 27
ska³, zbiera odbicia barwnych minera³ów i rzuca cieniami
www.mz.pan.pl;
facebook.com/muzeum.ziemi.pan
na przeciwleg³e p³aszczyzny. Inaczej s¹ przedstawiane pejza¿e piaszczystych form – za pomoc¹ silnych kontrastów
Wystawa czynna od 5 czerwca do 22 lipca 2018 r.
monochromatycznych widoków.
od poniedzia³ku do pi¹tku – 9.00–16.00
Fotografie Andreasa Hürlimanna s¹ wiêc obrazami rzew niedziele – 10.00–16.00 (wstêp wolny)
czywistoœci jak najbardziej realnej, a umiejêtnoœæ dostrzeCeny biletów
¿enia niezwyk³ej chwili, czasami bardzo krótkiej, mo¿na
normalny – 8 z³, ulgowy – 4 z³
zdefiniowaæ jako impresjonistyczne prze¿ycie twórcy.
Andreas Hürlimann od ponad 40 lat fotografuje formacje skalne, poszukuj¹c na wszystkich kontynentach naszeAran¿acja wystawy w Muzeum Ziemi PAN tworzy
go globu miejsc o unikalnej urodzie. Na wystawie
zaprezentowano ponad 50 fotografii najbardziej charakte- wyj¹tkowy nastrój. Wœród muzealnych zbiorów znajduje
rystycznych dla jego twórczoœci. Powsta³y one w latach siê wiele przyk³adów ska³, które wystêpuj¹ na fotografiach
2008–2018. Przegl¹d aktualnych fotografii znajduje siê na Andreasa Hürlimanna. Konfrontacja piêknych, niezwykle
malarskich motywów fotograficznych z rzeczywistymi
stronie internetowej www.stonesights.com.
obiektami pomaga widzom dostrzec
inny wymiar tych form i zrozumieæ
artystyczn¹ wizjê autora.
Warto zaznaczyæ, ¿e jest to ju¿
czwarta wystawa tego artysty w Polsce. Wczeœniejsze by³y eksponowane
w galeriach fotograficznych w Krakowie i we Wroc³awiu.
Andreas Hürlimann, znany g³ównie w Szwajcarii, sta³ siê równie¿
popularny w wybranych galeriach w
Austrii i Niemczech. Jest wspó³pracownikiem kilku miêdzynarodowych
organizacji fotograficznych, a tak¿e
aktywnym cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Fotografów Przyrody w
Warszawie.
Henryka Milczanowska
Kurator wystawy
Ryc. 2. Pla¿a El Silencio w Asturii, pó³nocna Hiszpania. Fot. A. Hürlimann
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Ryc. 3. Skałki Kojota (obszar południowy) na terenie Narodowego Pomnika Przyrody Vermilion Cliffs, Arizona, USA

Ryc. 4. Plaża Eretzin Zabala w Kraju Basków, północna Hiszpania. Obie fot. A. Hürlimann
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