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Członkowie Stowarzyszenia Fotografików
podczas wystawy w DKP w Wilnie, fot.
wilnoteka.lt
Około 100 zdjęć 12 autorów, głównie z
Niemenczyna, ale również z Wilna i kilku
miejscowości podwileńskich, oraz rysunki
Genadijusza Fedorowicza i Katarzyny Żemojcin
można oglądać na wystawie "FOTOdialogi" w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jest to już 6
zbiorowa wystawa fotografików amatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Fotografików działającym
przy Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie.
Stowarzyszenie Fotografików przy Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie powstało
14 listopada 2012 r., zrzesza 14 osób. Są to głównie osoby młode, niektóre jeszcze w wieku szkolnym,
tak jak na przykład Wiesława Jurgelianec, Daniel Jankowski i Margarita Krikun. Członkiem
stowarzyszenia jest operator i montażysta "Wilnoteki" Paweł Dąbrowski - jego prace również są
prezentowane na wystawie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Stowarzyszenie Fotografików powstało z inicjatywy kustosza Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny,
pasjonującego się fotografią Mariana Dźwinela. "Kiedyś pracowałem jako nauczyciel, potem w policji.
Odkąd jestem na emeryturze, mogę poświęcać więcej czasu mojej pasji fotografowania. Najbardziej
lubię fotografię reportażową, z aparatem fotograficznym jestem obecny na różnych imprezach. A
ulubione tematy to przyroda, to ludzie, ale zdjęcia nie pozowane, lecz "wychwycone"" - powiedział w
rozmowie z "Wilnoteką" Marian Dźwinel.
Marian Dźwinel miał zamiar powołać stowarzyszenie zrzeszające fotografików amatorów dawno temu,
jeszcze gdy pracował w szkole. Dopiero niespełna dwa lata temu zdołał zrealizować pomysł, pracował
już w muzeum w Niemenczynie. "W Internecie, w różnych portalach społecznościowych, w mediach
nie raz widziałem zdjęcia autorstwa niemenczynian, dlatego postanowiłem ich zrzeszyć, żeby wspólnie
coś organizować" - powiedział Marian Dźwinel.
Prace członków Stowarzyszenia Fotografików były już eksponowane na wystawach w Muzeum
Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Dobrym Mieście, w
Muzeum Mazurskim w Szczytnie, w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Wystawę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie można oglądać do 6 sierpnia 2014 r.
Na podstawie: Inf.wł.

