„Portrety kobiet” – wystawa fotograﬁi

Tags
Wystawy czasowe

Portrety kobiet
wystawa fotograﬁi studia Harcourt w ramach obchodów dni polsko-francuskich French Touch La Belle
Vie
8–10 maja 2022 r.
Ogród Dolny
French Touch La Belle Vie to cykliczne święto celebrujące polsko-francuskie relacje,
corocznie stwarzające okazję do wyjątkowych artystycznych spotkań. W 2022 roku
wydarzeniem inaugurującym będzie wystawa fotograﬁi stworzona przez paryskie studio
Harcourt, fotograﬁczne atelier znane na całym świecie z charakterystycznych czarnobiałych portretów. Idea wystawy zrodziła się z reﬂeksji nad tym, jak wielką rolę w
społeczeństwie polskim i francuskim odegrały kobiety. Znajdziemy na niej portrety m.in.
Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Catherine Deneuve, a także Katarzyny Grocholi,
Małgorzaty Kożuchowskiej czy Agnieszki Holland. Poza wystawą w ramach obchodów
French Touch odbędą się także dwie ogólnopolskie akcje handlowe (wiosenna i jesienna),
koncert Jeana-Michela Jarre'a oraz ﬁnałowa Wielka Gala French Touch w Teatrze Wielkim –
Operze Narodowej z udziałem polskich i francuskich gwiazd światowego formatu.
Wystawa Portrety kobiet składa się z portretów 15 Polek i 15 Francuzek, które osiągnęły wielkie
sukcesy na polu zawodowym. Mimo że działają w różnych dziedzinach, wszystkie są bardzo znane, a
publiczność podziwia je za ich niezwykłą karierę. Dodatkowo organizatorzy postanowili dodać 1
zdjęcie Ukrainki, jako hołd złożony ukraińskim kobietom walczącym o niepodległość swojego kraju.
– Każda z kobiet, której portret prezentujemy na wystawie, na swój sposób ucieleśnia wizję kobiety
silnej i walczącej o swoje przekonania i wartości. Symbolizuje tym samym ideał równości płci. To wciąż
ideał, bo walka o równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym nadal trwa. Dlatego tak ważne jest
uwrażliwianie społeczeństwa na tę kwestię, co będzie miało ogromny wpływ na naszą wspólną
przyszłość. Chcieliśmy, by organizowana przez nas wystawa była eleganckim hołdem złożonym
pięknu i sile kobiet, gestem artystycznym niosącym ważne przesłanie społeczne, zwłaszcza w tak
burzliwych czasach – mówi Daniel Teboul Prezes French Touch.
Legendarne Studio Harcourt nie ma sobie równych, jeśli chodzi o promowanie ponadczasowego
piękna kobiet poprzez pokazywanie ich wdzięku oraz podkreślanie towarzyszącej im aury
tajemniczości. W artystycznych zdjęciach delikatne światło oraz subtelna elegancja stwarzają
szlachetny klimat. Już w latach 30. XX wieku znakiem rozpoznawczym studia były portrety, w których
na pierwszy plan wysuwało się piękno i dusza uwiecznionego modela. Ta sława jest żywa do dziś!
Fotograﬁe sygnowane przez Studio Harcourt to synonim szyku niezmiennie kojarzącego się z Francją.
Dzięki niemu do historii przeszły portrety największych sław kina, świata mediów, sportu i szeroko
rozumianej kultury oraz życia publicznego.

Bohaterkami wystawy Portrety Kobiet inaugurującej tegoroczną edycję French Touch są Brigitte
Bardot, Małgorzata Kożuchowska, Edith Piaf, Agnieszka Grochowska, Catherine Deneuve,
Katarzyna Grochola, Juliette Binoche, Aleksandra Kurzak, Marion Cotillard, Katarzyna
Kolenda-Zaleska, Laetitia Casta, Irena Eris, Sophie Marceau, Dorota Wellman, Vanessa
Paradis, Magda Umer, Anne-Sophie Pic, Grażyna Szapołowska, Simone Signoret, Grażyna
Torbicka, Marie-Claude Pietragalla, Agnieszka Holland, Melanie Laurent, Kinga
Baranowska, Isabelle Huppert, Katarzyna Figura, Carole Bouquet, Edyta Geppert, Dalida,
Otylia Jędrzejczak oraz Olga Kurylenko.
Wystawa odbędzie się w Ogrodzie Dolnym Zamku Królewskiego w Warszawie. Bogato zdobione
wnętrza Zamku oraz jego okazałe zbiory to żywa opowieść o historii Polski. Trudno wyobrazić sobie
lepsze miejsce do celebracji polsko-francuskiej przyjaźni kulturowej. Wystawa jest bezpłatna i
zainauguruje tegoroczne obchody French Touch, w ramach których odbędą się także dwie
ogólnopolskie akcje handlowe (wiosenna i jesienna), transmisja koncertu Jeana-Michela Jarre'a oraz
ﬁnałowa Wielka Gala French Touch w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej z udziałem polskich i
francuskich gwiazd światowego kalibru.
Więcej informacji na oﬁcjalnej stronie dni polsko-francuskich French Touch La Belle Vie

Source URL:
https://zamek-krolewski.pl/aktualnosc/wystawy-czasowe/1363-portrety-kobiet-wystawa-fotograﬁi

