Kwartalnik Internetowy CKfoto.pl
ISSN 2080-6353 Nr CK 2/2009 (X-XII 2009)
ckfoto@ckfoto.pl

04 grudnia 2009r.

CK RETRO - wernisaż
Ernest Klauziński
fot. Patryk Ptak

Kielce, 27 listopada 2009, godzina 17.00.
Przechodzących ulicą Św. Leonarda zaskakuje
widok umundurowanych żołnierzy niemieckich
pilnujących wejścia do Muzeum Historii Kielc.
Przechodnie są zdziwieni - powrót okupacji?
Niedobitki Wehrmachtu z jakiś irracjonalnych
powodów postanowiły zdobyć muzeum? Nie,
to Stowarzyszenie Fotograficzne CKfoto.pl
przy wsparciu Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych „Jodła” przeprowadza wernisaż
wystawy CK RETRO.
Pomysł
na
zrobienie
serii
charakteryzowanych na stare zdjęć zrodził
się po sfotografowaniu „Bitwy o Kazanów” rekonstrukcji walk w okolicach Końskich, jakie
miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Wszyscy
mieliśmy dużą ilość dobrych kadrów, trzeba
było tylko znaleźć odpowiednie fotografie na
wzór do właściwego postarzenia zrobionych
nowoczesnymi lustrzankami cyfrowymi zdjęć
i gotowe.
W praktyce nie było to oczywiście
takie łatwe. Znalezienie starych ujęć dzięki
Internetowi nie stanowiło najmniejszych
problemów, ale każdy z nas poświęcił wiele
pracy, by dodać swoim fotografiom „trochę
lat”. Zakres tematyczny planowanej wystawy
uległ też rozszerzeniu, stwierdziliśmy, że lepiej
będzie pokazać coś więcej niż tylko walki z
okresu II wojny światowej - tematem miały być
przede wszystkim Kielce i ich historia.
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Wernisaż zgodnie z planem odbył się 27
listopada. Ilość osób, które przyszły zobaczyć
nasze zdjęcia mocno i pozytywnie nas
zaskoczyła - nie spodziewaliśmy się aż takiego
zainteresowania.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających
była liczna reprezentacja Stowarzyszenia
„Jodła” - jego członkowie przebrani za polskich
i niemieckich żołnierzy oraz partyzantów
budzili duże zainteresowanie wszystkich
zebranych. Otwarcia wystawy dokonał w
imieniu Muzeum Historii Kielc pan Krzysztof
Myśliński - krótką przemową sprawił, że przez
cały wieczór chodziliśmy dumni z siebie i tego
co zrobiliśmy. Podkreślił oryginalność pomysłu,
staranne wykonanie prac i dobre dopasowanie
tematu do miejsca ekspozycji. Najlepszym
dowodem, że dobrze „trafiliśmy” z pomysłem
wystawy CK RETRO były pochlebne opinie
o naszych zdjęciach, które słyszeliśmy od
zwiedzających.
Wystawa trwać będzie do 15 grudnia 2009
roku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
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ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum
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