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Sciany i sufit zapelnione kadrami (wersja do druku)
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CZY WIESZ, ZE... z Kyocer^ten artykut mozesz wydrukowac do 4 razy taniej?
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Sciany i sufit zapelnione kadrami
Anna Kilian 21-05-2011, ostatnia aktualizacja 21-05-2011 07:58
O zaburzeniu zastygtego swiata, oczach przodkow i kotach bataganu mowi autor instalacji „Zdj^cie,
ktore rosnie" - cz^sci cyklu „Zywe archiwa", w ktorym artysci wspotczesni reinterpretuj^ klasykow
fotografii. Otwarcie w bytej pracowni Tadeusza Suminskiego w niedziel^
rozmawia Anna

Kilian

„Z.y\Ne archiwa ", pomyslane jako cyki pi§cioletni, zacz?ly si§ w
marcu. Jakie byty poczc[tki pana wktadu w ten projekt ?

autor: Darek Golik
zrodto: Fotorzepa
Podczas niedzielnego otwarcia
projektu „Zywe archiwa" b^dzie
mozna podpatrywac Nicolasa
Grospierra przy pracy (godz. 15
- 20). Zaplanowano takze
warsztaty rodzinne z cyjanotypii
(godz. 15 - 17, bilety: dorosli
10 z», dzieci 5 zt) oraz akcj?
„Odkurzamy domowe archiwa"
(godz. 15 - 20)

+zobac2 \«i$cej

Nicolas Grospierre: Zaproszono mnie i mysl?, ze mialem szcz^scie.
Inni fotografowie dostaj^ tylko archiwa innych tworcow i muszq^si? z
nimi zmierzyc. Mnie umozliwiono dzialanie w bylej pracowni artysty.
Tytuf - „Zdj?cie, ktore rosnie" - jest dosyc enigmatyczny...
Zainteresowala mnie idea samoczynnego „wzrostu" fotografii na
zasadzie, na jakiej rosnie drzewo - od pnia, poprzez wi^ksze i
mniejsze gal?zie - az do lisci i listkow. Tak wlasnie robilem zdj^cia kazde „wyrastato" z poprzedniego. Taka rozwijaj^ca si? materia
organiczna... Na takiej samej zasadzie Italo Calvino stworzyl swojq^
slynn^ powiesc „Jesli zimow^ noc^ podrozny". Potrzebne wi?c byto
tyiko wn?trze, ktore chcialem zapelnic zdj?ciami. To tutaj jest troch?
za mate dia mnie, ma tyIko jedno niewielkie pomieszczenie .
Zaciekawilo pana to miejsce?

Tak. Gtownie diatego, ze jest juz martwe. Pan Tadeusz Suminski,
ktory tu przebywat, nie zyje od dwoch lat. Jego archiwum jest
niezwykle uporzq^dkowane, doskonale skatalogowane. Siej? ziarno
entropii w tym zastygtym swiecie. Czuj§, ze jego autor poszukiwat idealnej kompozycji. Po
stykowkach widz?, ze robit wiele u\qc fotografowanych obiektow architektonicznych. Podoba mi si?
w nich takze to, ze Sumiiiski uwypuklat w nich geometryczny aspekt architektury.
Zderzenie porzq^dku i
bataganu

Co pan robi ze zdj?ciami?
Umieszczam je na scianach, poddaj? dekonstrukcji. Potk? zjednej sciany odtworzytem za p o m o c ^
zdj?c na przeciwiegtej scianie. Ostatecznie w mieszkaniu jest zawieszonych okoto 800 zdj?c
Suminskiego i jego pracowni, w catosci lub w detalach.
Czytaj wi?cej w Zyciu Warszawy
* Nicolas Grospierre/Tadeusz
Suminski „Zdjqcie, ktore rosnie" (projekt z cyklu „2ywe
archiwa"Warszawa, ul. Koszykowa 1/82 wernisaz 22.05, godz. 15-20 wystawa czynna do 11.06
Zycie Warszawy
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