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Studio portretowe
BPS & Co. - Model 2009
wystawa fotografii Basi Panek-Sarnowskiej
w Galerii “Na dole”, ul. Wiśniowa 10
od 8 grudnia 2010 r.
Prace, które prezentuję na wystawie to próba
zmierzenia się z portretem. Osoby sfotografowane to uczestnicy Warsztatów Fotograficznych w
Broniszowie z 2009 roku, dla których fotografia to
pasja, zawód, hobby. Rzadko się zdarza, że takie
osoby siadają po drugiej stronie obiektywu, a jeśli
pozują, to przeważnie niechętnie. Ale okazało się,
że moi modele to ludzie pogodni i chętni do współpracy. Tematem przewodnim ówczesnych Warsztatów była fotografia wykonywana najprostszym
i najstarszym aparatem fotograficznym jakim jest
camera obscura. Uczestnicy, podczas Warsztatów,
samodzielnie budowali kamery i robili nimi zdjęcia.
Poprosiłam moich modeli, aby do fotografii, które
wykonywałam, wzięli ze sobą raz aparat, który sami
skonstruowali, a do drugiego zdjęcia fotografie,
wykonane swoją kamerą.
Wspólnym mianownikiem osób portretowanych
jest aparat i zdjęcie. Sądzę, że pokazanie osoby
i zdjęcia, które zrobiła swoim aparatem to dobry pomysł, bo dzięki temu wiemy, jak pracowali
uczestnicy Warsztatów. Sportretowani zostali ludzie
różnych profesji i zawodów: od nauczyciela, sprzedawcę, weterynarza, pracownika biurowego, informatyka, do fotoreportera. Dla wszystkich z nich
fotografowanie to wielka pasja. Dziękuję moim modelom z Warsztatów rocznika 2009 za wyrozumiałość i cierpliwość, Kubie Kaszubie i Markowi Lalko
za inspirację, a także moim asystentom - Pawłowi
Janczarukowi i Kubie Szkudlarkowi za pomoc w
realizacji projektu. Dziękuję mojemu mężowi Markowi za cierpliwość i wyrozumiałość.
Basia P-S

Barbara Panek-Sarnowska

Urodzona 26 września 1973 r. w Zielonej Górze. Absolwentka Uniwersytetu
Zielonogórskiego. W latach 1989-94 członek Młodzieżowego Laboratorium Fotograficznego. Od 1991 roku członek Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od roku 2000 do 2006
pełniła funkcję prezesa.
Od 1989 roku do 2009 organizator Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie.Od 1993 roku
współprowadząca galerię fotografii “Pod kaczką”. W latach 1999-2008 współprowadząca
galerię fotografii “Projekt”. W 1999 roku otrzymała tytuł Artysty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Od 2004 wykładowca w Lubuskiej Szkole Fotografii przy Akademii Twórczych Poszukiwań. Od 2005 roku uczestnik a w 2009 również
współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej w Jastrzębiu Zdroju,
należała do Grupy trzymającej OFFO. Od 2010 współtwórca Broniszowskich Salonów Zaproszonych.
Uczestniczka ponad 165 wystaw zbiorowych w kraju, w Niemczech, w Belgii i w Szwajcarii
oraz konkursów, gdzie otrzymała 17 nagród i wyróżnień. Prace w kolekcjach prywatnych
w Polsce i w Szwajcarii. Autorka 4 wystaw indywidualnych oraz 14 współautorskich z
Pawłem Janczarukiem. Współautorka z Pawłem Janczarukiem mini albumów “Gdzie przydrożny
Chrystus stał” i “Zielona Góra - cztery odsłony”. W latach 2003-2005, 2007-2010 juror
w konkursie “Wojewódzki Salon Fotografii” w Żarach. Autorka książki Socjologiczność fotografii Zofii Rydet. Sporadycznie fotografuje dla prasy.
Pracuje w Zielonej Górze, a od paru lat mieszka pod Zieloną Górą w Kamionce.
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