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Aleje - tu się dzieje! - Spotkanie fotograficzne z Adamem
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Brzozą
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Data:
16 sierpnia 2019 godz. 18:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
Trwa do:
16 sierpnia 2019
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Miejsce:
Plac Biegańskiego
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień
Opis:
Adam
Brzoza
–
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
zakopiańczyk, pasjonat gór i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
przyrody. Artysta fotografik.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń Cała przygoda z fotografią
Rok: 2017
zaczęła się u niego właśnie od
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień gór i większość zdjęć została
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad wykonana właśnie tam. Ale
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikAdam Brzoza jest także twórcą
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień wyjątkowych
zdjęć
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień przybliżających różne zakątki
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
świata #℣佐⌡⌀䤀渀搀椀攀Ⰰ 一攀瀀愀氀,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Skandynawia, cała Europa#℣䍐⌡⌀.
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Jego fotografie przyciągają,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień fascynują, zapraszają w inne
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
światy…
Adam
Brzoza
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
fotografią
zajmuje
się
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń profesjonalnie od 2000 roku.
Rok: 2016
Dąży to tego aby zdjęcia
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień wywoływały
emocje
i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad emanowały swoistą atmosferą.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikNajczęściej szuka innego-niż
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
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standardowy-klimatu
do
przedstawienia na zdjęciach.
Ostatnio pasjonują go ginące
zawody #℣佐⌡⌀戀愀挀愀Ⰰ 欀漀眀愀氀Ⰰ⌡⍃倣℣-pra
zatrzymać ich wyjątkowość
chociażby
na
zdjęciach.
Doskonale
czuje
się
w
reportażu,
dokumentując
sytuacje,
zatrzymując
w
kadrze chwile.
Współpracuje na stałe
z Tatrzański Park Narodowy.
Publikuje zdjęcia w prasie
lokalnej oraz magazynach
krajowych i zagranicznych,
zdjęcia
zdobią
także
przewodniki oraz książki i inne
wydawnictwa. Jego zdjęcia
ukazały się m.in. : National
Geographic, Traveler, TATRY,
Newsweek,
Zwierciadło,
Kaleidoscope, Inspire.
Spotkanie odbędzie się w
Odwachu obok Ratusza, Plac
Biegańskiego
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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