Wilno w fotografii
W piątek, 24 marca br. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbędzie się wernisaż
wystawy &#8222;Wilno z lotu ptaka&#8221; autorstwa Sauliusa Paukštysa, który przez krytyków
uznawany jest za najbardziej wyrazistą postać fotografii postmodernistycznej na Litwie. Będzie też
muzyczny klimat Wilna, wileński chleb i smakołyki oraz bezpłatne foldery i film o Litwie.
Zdjęcia ukazują jedno z najpiękniejszych miast świata, jakim jest Wilno. Wileńska Starówka jest jedną z
największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Kościołami, zabytkowymi kamieniczkami i tajemniczymi
zaułkami mogłaby obdzielić kilka miast.
– Na wystawie zaprezentowanych będzie 28 prac Sauliusa Paukštysa – mówi Marcin Sieczkowski, wójt
gminy Gietrzwałd. – Widoków tych, nie ujrzymy spacerując klimatycznymi uliczkami Starego Miasta,
ponieważ litewski fotografik pokazał Wilno z lotu ptaka.
Wernisażowi wystawy zdjęć Sauliusa Paukštysa &#8222;Wilno z lotu ptaka&#8221;, będzie towarzyszyć
muzyczny klimat Wilna, przygotowany przez Grzegorza Jacka Pawłowskiego. Będą też smakołyki wileńskie,
bezpłatne foldery o Wileńszczyźnie oraz film &#8222;Litwa nowa i zaskakująca”, słowo wstępne wygłosi dr
Bogusław Rogalski, doradca ds. międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. W organizacji wystawy
pomaga Janusz Dziugiewicz, sekretarz Konsulatu Honorowego Republiki Litewskiej w Gdańsku.
– Naszym zadaniem jest pokazanie jak najszerszego spectrum działalności Gminnego Ośrodka Kultury –
dodaje Jacek Adamas, dyrektor GOK w Gietrzwałdzie. – W tym roku była już wystawa malarstwa Alesia
Puszkina z Białorusi, plakatów Wojciecha Korkucia, a teraz pojawia się wystawa fotografii z Litwy. Dla nas
jest to szczególnie ważne, że jest to wystawa zdjęć Wilna, które zawsze kojarzone będzie z walką o
odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Tym bardziej, że już za rok będziemy świętować 100.
rocznicę tego wydarzenia.
Kuratorem wystawy jest Wojciech Gudaczewski, członek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
Prace Sauliusa Paukštysa będzie można oglądać do Świąt Wielkanocnych tj. 17 kwietnia 2017 października
w GOK w Gietrzwałdzie, ul. Kościelna 1. Współorganizatorami wystawy są Konsulat Honorowego Republiki
Litewskiej w Gdańsku, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie i Towarzystwo
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Ostródzie.
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