
„Opowieści z gałęzi”

Mieszkam w Karwinie, Czechy. Od dziecka kocham góry, 
lasy i ogólnie pojętą przyrodę. Kiedy tylko mogę, 
spędzam czas na świeżym powietrzu. Z moją rodziną, 
przyjaciółmi, z psem, a czasem sam. Używam różnych 
technik fotograficznych i artystycznych, aby uchwycić 
magiczną scenerię, ale także atmosferę opuszczonych 
zakątków. W zależności od nastroju i tego, co mam pod 
ręką. Albo są to różne aparaty na kliszę (lustrzanka lub 
ten automatyczny, gdzie wystarczy wycelować, a po 
zrobieniu zdjęcia brzęczy przewijak), aparat otworkowy 
z pudełka od zapałek, albo aparat cyfrowy. Maluję od 
2018 roku, a moje ulubione techniki plastyczne to 
akwarela i akryl.

Uchwycony moment musi mieć dla mnie silne znaczenie 
emocjonalne. To może być spowodowane konkretnym 
światłem, kształtem chmur, wijącymi się gałęziami, grupą 
drzew, ale także moimi wewnętrznymi przeżyciami.

 Wystawa prezentuje przekrój moich prac od 2013 roku 
do chwili obecnej, a wspólnym łącznikiem między tymi 
pracami są góry, drzewa i natura.
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Zrealizowano przy pomocy 
środków budżetowych 
Miasta Jastrzębie-Zdrój

Galeria czynna:
pon. - czw.  9-16
piątek          9-12

w inne dni i o innych
porach po uzgodnieniu
lub na własne ryzyko.

Opracowanie katalogu
Galeria  „CIASNA”

ul. Katowicka 17  /25
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. (0-32) 4716-456   kom. +48 667542341
ciasna.dl.pl

http://ciasna.netarteria.info/
www.facebook.com/Galeria.Ciasna/

https://www.zonerama.com/GaleriaCiasna/
e-mail:ciasna@gazeta.pl, GaleriaCiasna@wp.pl 

„Opowieści z gałęzi”

Anton Svrček 
z Karwiny, CR
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Wystawy (wspólne i autorskie)
2015 - 6. Wystawa regionalnych fotoklubów, Havířov, 
CZ
2016 - Ekologia oczami fotografów, Galerie zdravého 
města Karviná, CZ
2016 - Światło w krajobrazie - wspólna wystawa z Jiřím 
Hanzelem, Galerie po Schodech, Havířov, CZ
2017 - Wystawa regionalnych fotoklubów Regionfoto 
2017, Havířov, CZ
2017 - OFFO - Ogólnopolski Festiwal Fotografii 
Otworkowej -  (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, PL), 
http://offo.netarteria.info/
2017 - Černobílé emoce a Hladina - wspólna wystawa z 
Jiřím Hanzelem, Galerie po Schodech, Havířov, CZ
2017 - Havirov photo club exhibition, Galeria 
ePiCentrum, Jastrzębie-Zdrój, PL
2018 - Wystawa zdjęć klubowych, Výstavní síň Viléma 
Wünscheho - Havířov, CZ
2018 - Tafla wody, Galeria Acartus, Jastrzębie-Zdrój, PL
2018 - Świat oczami fotografów z Karwiny - wspólna 
wystawa - Galerie K3, Bohumín, CZ
2018 - Podróż i inne radości życia, Galeria Ciasna, 
Jastrzębie-Zdrój, PL
2018 - Oczami objektiwów, wspólna wystawa fotoklubu 
Havířov a Orlová, Orlová, CZ
2018 - Widoki przez kamerę otworkową  – Kamrlík 
fotografie, Ostrava, CZ
2019 - VIII OFFO - Ogólnopolski Festiwal Fotografii 
Otworkowej -  (Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, PL), 
http://offo.netarteria.info/
2020 - Robot Ant & Zoe, oraz Zajrzyj w trawę, Galeria 
Ciasna, Jastrzębie-Zdrój, PL


