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Blue - výstava fotografií ve dvorak sec contemporary

Úspěšný polský fotograf Tomek Niewiadomski poprvé v Česku

V pražské prestižní galerii dvorak sec contemporary se od 15. – 25. května uskuteční výstava jednoho
z nejúspěšnějších polských fotografů Tomka Niewiadomského. Expozice s názvem Blue představí
jeho nejnovější sérii fotografií, které jsou založeny na tématu lidského kontaktu s vodou.
„V naší galerii se žádná samostatná výstava fotografií ještě neuskutečnila, i když jsme si to hodně přáli. Po
dlouhém hledání se nám podařilo na loňském veletrhu Art Basel objevit Tomka. Jeho věci nás oslovili na první
pohled,“ říká Olga Dvořák, partner galerie. Navíc jde o fotografa, který i v dnešním digitálním světě
stále využívá klasických ručních zvětšovacích technik.
Na výstavě, která potrvá pouhých deset dní, bude k vidění přibližně padesát fotografií, které zachycují
vodu, člověka a pohyb. „Cena velkoformátových fotografií (140 x 100) se pohybuje kolem 5000 euro, menší
formáty (90x70) jsou ke koupi cca. 2500 euro,“ komentuje díla Petr Šec, partner galerie a dodává: „Někomu
by se to za fotografie mohlo zdát hodně, ale jedná se skutečně o fotografa světového formátu, takže je to
rozhodně dobrá investice.“
Tomek Niewiadomski se řadí mezi nejvýznamnější polské umělecké fotografy. Své zkušenosti získal
mimo jiné i v USA nebo Austrálii. Vystudoval prestižní School of Fine Arts – Photography v Sydney a
učil se od světových fotografů jako je Michael Kennedy nebo Paul Aresu. Výstava ve dvorak sec
contemporary - Blue - může být považována jako průřez jeho fotografické cesty.
Partnerem této výstavy je společnost UBS, která je celosvětovým podporovatelem současného umění.

Galerie dvorak sec contemporary
Privátní galerie dvorak sec contemporary vznikla v roce 2009. Její vlastníci mají dlouholeté zkušenosti s prodejem
a investováním do současného umění, kurátorstvím sochařských venkovních projektů, edukačních programů pro
sběratele a projektů podporujících talentované umělce všech věkových kategorií. Galerie se zabývá prodejem
téměř výhradně žijících umělců. Spolupracuje se stovkami českých i zahraničních umělců. Galerie konzultuje se
špičkovými odborníky − kurátory, historiky umění, kteří se koncepčně podílí na výstavách a uměleckých
publikacích dvorak sec contemporary. Galerie vyhledává talenty, organizuje 6−8 solo show výstav ve své hlavní
galerii v Dlouhé 5 v Praze. Ve svém novém prostoru na piazze pražského Florentina prezentuje každých 14 dní
speciální projekty. Galerie podporuje a prodává díla umělců jako je například David Černý, Maskér, Milan Houser,
Roman Týc, Jiří David, Richard Stipl. Galerie založila v říjnu 2014 ART LOVERS ACADEMY, unikátní roční
program vzdělávání na poli investic do současného umění. Výstavy a projekty galerie, často kontroverzního
charakteru, budí pozornost médií a sběratelů.

Pro více informací, prosím, kontaktujte galerii na email edmund.cucka@dscgallery.com nebo na tel.: +420 607 262 617.
DSC Gallery | Dlouhá 5, 110 00 Praha 1 | www.dscgallery.com

