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W lutym 2018 roku na zaproszenie artysty plastyka Wolfganga Brennera z Paderborn cztero osobowa grupa
dzieci z Przemyśla wzięła udział w warsztatach zatytułowanych „Światłem malowane”. Podczas kilkudniowych
warsztatów goście z Przemyśla realizowali dwiczenia wspólnie z grupą młodzieży z Paderborn. Efekty tej pracy
zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie w Atelier@19 w Paderborn. Innowacyjna forma zajęd oraz
znakomite efekty skłoniły nas do zorganizowania podobnych warsztatów w Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu. We wrześniu ubiegłego roku, korzystając z obecności Wolfganga na Międzynarodowym Spotkaniu
Artystów – Słonna Reedycja, zaprosiliśmy młodzież z klasy o specjalności Technik Fotografii i Multimediów
Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu do realizacji drugiej części tego
projektu. W trakcie wielogodzinnej pracy powstały ciekawe realizacje.
Na obecnej wystawie prezentujemy fotografie powstałe w Paderborn i Przemyślu.

Uczestnicy warsztatów w Paderborn i Przemyślu:
Felicitas Amedick, Sofia Dropczynski, Melissa Möllers, Zoe Frenzel, Jan Wolke, Hendrik Salmen, Sophie
Sandheinrich, Magdalena Kopacka, Nina Cieszyoska, Szymon Zając, Michał Szubert, Andżelika Buś, Karolina
Huszlak, Paulina Różycka, Wiktoria Wasiewicz, Dawid Milczek

Wolfgang Brenner
studio@19 | Elsener Str. 19 | 33102 Paderborn | Germany
www.wolfgang-brenner.de
www.at19.de
email: info@wolfgang-brenner.de
Od roku 1998 Członek Związku Artystów Niemieckich; od roku 2004 Członek Związku Artystów Europejskich;
2003 – 15 Wykładowca Uniwersytu w Paderborn; 2007 – 13 Wykładowca Letniej Akademii w Paderborn; 2006 –
10 Wykładowca Letniej Akademii w Dringenberg.
Od lat 70. bierze udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych. Jego prace znajdują się w licznych
prestiżowych kolekcjach.
Najważniejsze nagrody / sympozja / etc.: 2018 - Nagroda dla młodych fotografów połączona z wystawą na
Photokina Cologne z Montessorischool Dörenhagen; 2011 - Nagroda Artystyczna Rotary Club Belleville, USA;
2010 - Nagroda Artystyczna „Kulturstiftung Deutscher Länder“; 2009 - Nagroda Artystyczna „Kultur prägt!”,
State NRW; 2008 - Nagroda Artystyczna, Paderborn; 2006 - Pobyt rezydencjonalny, Frans Masereel Center,
Belgia; 2005 - Nagroda artystyczna „Recycling Art”, Herford; 2002 - półroczne stypendium - pobyt
rezydencjonalny,Schwalenberg.

Fotografując możemy zasadniczo tworzyd obrazy na dwa sposoby.
Pierwszy sposób zakłada, że fotografujący przyjmuje pozycję pasywnego obserwatora i tylko naciska spust
migawki w odpowiednim momencie, nie ingerując w fotografowany obraz rzeczywistości.
Druga możliwośd czyni z fotografującego aktywnego uczestnika procesu tworzenia obrazu – może on
aranżowad i inscenizowad obrazy, jak również eksperymentowad z rzeczywistym obrazem. Takie podejście do
fotografii jest przeciwieostwem zasady „naciśnięcia migawki w określonym momencie”.
Zdjęcie, które zostało zainscenizowane, tworzy nową rzeczywistośd, wywołuje reakcje emocjonalne, buduje
„specyficzną opowieśd”, zmusza do przekraczania granic poznania lub zadziwia swoim klimatem.
Dokładnie to samo chcielibyśmy osiągnąd w naszym projekcie „malowania światłem”. Tworzymy nową,
„nierzeczywistą rzeczywistośd” – całkowicie bez pomocy komputera a jedynie za pomocą aparatu cyfrowego.
Aby osiągnąd w ten sposób zdefiniowany cel musimy się całkowicie uwolnid od panującej zasady tworzenia
„ostrej fotografii”. Eksperymentujemy ze światłem i cieniem, tworzymy nieostre obiekty i bawimy się długim
czasem naświetlania.
Malowanie światłem za pomocą aparatu wzbogaca nasze postrzeganie, jak również postrzeganie widza.
Pozwala to odkryd inne poziomy rzeczywistości niż te, które widzimy, np. te, które może uchwycid tylko aparat
w przeciwieostwie do naszych zmysłów.
Wolfgang Brenner

Centrum Edukacji Plastycznej Dzieci i Młodzieży Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu dziękuje partnerom
projektu, a w szczególności artyście plastykowi Panu Wolfgangowi Brennerowi.
Partnerzy projektu / sponsorzy:
Pan Michael Dreier Burmistrz miasta Paderborn
Pan Robert Choma Prezydent miasta Przemyśla
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Biuro Burmistrza ds. partnerstwa, Administracja miasta Paderborn
Pan Gockel-Böhner, Wydział Kultury miasta Paderborn
Susanne Kirchner, „Kulturrucksack”, Wydział Kultury miasta Paderborn
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Modrzejewskiej w Przemyślu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu
Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
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