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Nareszcie  jest!  We Wrocławiu, po wrocławsku,  przez wrocławian i dla wrocławian!  Jazz widziany
okiem wrocławskich fotografów.
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Teraz i my możemy go zobaczyć. Już nie tylko na portalach internetowych lub blogach fotograficznych,
lecz wygodnie, wyraźnie i na dużym formacie. W Cafe Wydawnictwo na ul. Włodkowica rozlokowała
się  wystawa  fotografii  jazzowej.  Zdjęcia  wykonane  przez  naszych  wrocławskich  fotografów  na
koncertach jazzowych, które miały miejsce tylko i wyłącznie we Wrocławiu. Dla każdego fana jazzu to
sentymentalny powrót  do  emocji  z  koncertów  oraz  krótki  przegląd  światowych  gwiazd,  które
odwiedziły Wrocław.

Poniżej  fotorelacja  z  wernisażu  wystawy  Wrocławska  Fotografia  Jazzowa  autorstwa  pięciu
fotografów. Stanisław Klimek, Zbigniew Warzyński,  Sławomir Przerwa, Tomasz Walków i Lech
Basel, zaprezentowali każdy po pięć fotografii. Jak mówią – nie były to łatwe wybory spośród setek
zdjęć. Niesie to jednak nadzieje na kolejne wystawy i kolejne fotografie z naszego miasta, obfitującego
w jazzowe koncerty. Aktualnie trwa festiwal Jazztopad i Ethno Jazz Festiwal, a już tuż, tuż, najstarszy
wrocławski festiwal Jazz nad Odrą.
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fot. Kinga Rękawiczna

Wrocławska Fotografia Jazzowa
Caffe Wydawnictwo. Wrocław, ul.Włodkowica 11, czynna codziennie od godz. 11.oo
Wystawa potrwa do końca listopada

Ten wpis został opublikowany w kategorii Albumy, Kulturalności i oznaczony tagami cafe wydawnictwo,

fotografia, jazz, Lech Basel, Stanisław Klimek, Sławomir Przerwa, Tomasz Walków, wernisaż, Wrocławska
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Fotografia Jazzowa, wydawnictwo, wystawa, włodkowica, Zbigniew Warzyński, zdjecia. Dodaj zakładkę do

bezpośredniego odnośnika.
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