Jacek Karwowski w swoich fotografiach odda³

Fot. Magdalena Staniszewska.
Jacek Karwowski w towarzystwie dyrektor DK
Ewy Wysockiej i Bo¿eny Nowak podczas wernisa¿u
autorskiej wystawy

ca³e piêkno œwiata przyrody, jego niesamowite
barwy, formy i kszta³ty. Jak sam wspomina³ podczas wernisa¿u wystawy, w stworzeniu dobrego
zdjêcia niezbêdne s¹, oprócz niez³ego sprzêtu
fotograficznego, tak¿e ogromna cierpliwoœæ i odpowiednie naœwietlenie. Najlepsz¹ por¹ do fotografowania jest wczesny œwit, zarówno ze wzglêdu
na œwiat³o, jak i na fakt, ¿e owady pozostaj¹ jeszcze
w sennym letargu. Wtedy nie p³osz¹ siê, ³atwiej do
nich podejœæ. Pokryte s¹ równie¿ wówczas porann¹ ros¹, która jest dodatkowym walorem estetycznym na zdjêciach. Drugim dobrym momentem, by wykonaæ odpowiednio naœwietlone zdjêcie jest pora popo³udniowa i wczesny wieczór.
Przy miêkkim, ciep³ym œwietle powstaj¹ równie
udane zdjêcia, jednak liczyæ trzeba siê z faktem, ¿e
wszelkie owady i pajêczaki s¹ wtedy bardzo o¿ywione i prawdziwym sukcesem jest, gdy foto-

grafowi uda siê do nich zbli¿yæ i wykonaæ
dobre ujêcie. Warto dodaæ, ¿e to w³aœnie
sierpeckie ³¹ki i w¹wozy w pobli¿u Skansenu
kryj¹ w sobie tak niesamowite bogactwo
gatunków przeró¿nych ma³ych organizmów,
które tak wdziêcznie prezentuj¹ siê na zdjêciach
Jacka Karwow-skiego.
Otwarcie wystawy w Domu Kultury zgromadzi³o du¿e grono goœci. Byli wœród nich bliscy
fotografa, koledzy z pracy oraz wszyscy ci,
którzy ceni¹ sztukê fotografowania. Na czeœæ
bohatera wieczoru wzniesiono toast. Ogl¹daj¹cy
makrofotografie nie kryli s³ów uznania pod
adresem autora. Wielu z nich, pod wp³ywem
obejrzanych zdjêæ, postanowi³o tak¿e z wiêksz¹
¿yczliwoœci¹ odnosiæ siê do wszelkiego rodzaju
maleñkich mieszkañców okolicznych ³¹k i lasów.
Swoimi fotografiami Jacek Karwowski uwra¿liwia na piêkno ukryte w naturze i zwraca uwagê
na to, byœmy w codziennym, zabieganym ¿yciu
zwracali wiêksz¹ uwagê na wszelkie ulotne
chwile i rzeczy, które czêsto przeoczone lub zignorowane kryj¹ w sobie tak wiele urody.
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Obok i powy¿ej wybrane fotografie
Jacka Karwowskiego
prezentowane na Wystawie
w Sierpeckim Domu Kultury,
w Galerii im. Stefana Tamowskiego.

