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Patronat Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Środowiska

Partnerzy 
wystawy w Polsce:

Patronat medialny 
wystawy w Polsce:

Kalendarium wystawy w 2009 roku:

Styczeń WARSZAWA Muzeum Ziemi PAN, Al. Na Skarpie 27
Luty KOSZALIN Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
Marzec SZCZECIN Muzeum Narodowe, ul. Wały Chrobrego 3
Kwiecień BYTOM Muzeum Górnośląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2
Maj GDYNIA Muzeum Miasta, Sala Wystawowa, ul. Waszyngtona 21
Czerwiec PIŁA Galeria Otwarta, ul. Walki Młodych 30
Lipiec ZAKOPANE Tatrzański Park Narodowy, ul. Chałubińskiego 42
Sierpień BIAŁOWIEŻA Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 5
Wrzesień BIELSKO-BIAŁA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11
Październik JELENIA GÓRA Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268
Listopad WROCŁAW Muzeum Miejskie Wrocławia, Ratusz/ul. Sukiennice 14/15
Grudzień TORUŃ Muzeum Okręgowe, ul. Łazienna 16

© Rozrabiaka Stefano Unterthiner Włochy (fragment)

© Balet żołny karminowej Chris van Rooyen RPA (fragment)

© Moringa na wietrze Koos van der Lende RPA (fragment)



Organizatorem tourne wystawy po Polsce jest Agencja Zegart – Jerzy Zegarliński
85-809 Bydgoszcz, ul. Zajęcza 8/23, tel. 0-52 371 95 72, 0-502 600 723, e-mail: zeg-art@wp.pl

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 2008
Wystawę tworzą zwycięskie prace z dorocznego konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2008, organizo-

wanego – już od 1964 r. – przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie.
Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy w świecie konkurs, w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Na prezentowaną tutaj 

najnowszą edycję zgłoszono ponad 32 tys. zdjęć, wykonanych przez 3131 fotografów, z 82 krajów. 
Życie, to także wyczucie czasu i miejsca. Bycie we właściwym czasie i we właściwym miejscu, może stanowić o zdobyciu pożywienia 

lub pozostaniu głodnym, o znalezieniu partnera bądź nie, a nawet o życiu lub śmierci. Ta pokonkursowa wystawa pokazuje takie 
właśnie sytuacje, dzięki byciu autorów zdjęć we właściwym miejscu i czasie. Kilka chwil później, kilka sekund wcześniej i te momenty 
mogłyby nie zostać uchwycone.

Życie płynie szybko. Narodziny, zagrożenie, walka, przeżycie – dzieją się ciągle, raz za razem. Większość z tych codziennych 
dramatów jest nam nieznana. Dzięki fotografom z całego świata, niektóre z tych momentów zostały uchwycone, abyśmy mogli je 
zobaczyć i kontemplować. Niektóre momenty są zwyczajne, a inne niezwykłe. Jedne podnoszące na duchu, a drugie stawiające 
pytania nad naszym oddziaływaniem na przyrodę. Także dzięki temu, wystawa ma ogromny walor edukacyjny, ukazując nam 
dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi, a przez to pobudzając w nas chęć dbałości o jej jakość w przyszłości.

Na wystawę składają się wyłącznie fotografie nagrodzone i wyróżnione w kilkunastu kategoriach. Po raz pierwszy są na niej aż 
3 zdjęcia z Polski. Siódmy rok z rzędu wystawa wpisuje nasz kraj na listę kilkudziesięciu państw na wszystkich kontynentach, gdzie 
już od wielu lat rokrocznie ogląda ją ponad milion osób. Zdjęcia ją tworzące są nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury. 
Ukazują też artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów 
w momencie jej wspaniałości. Nic nie oddziałuje bardziej niż sugestywna fotografia, która stymuluje wyobraźnię, zajmuje umysł 
i porusza serce.

© Piaskowi sprinterzy
Dan Mead USA

© Długie nogi komarnic
Jordi Chias Hiszpania

© Starcie orłów
Antoni Kasprzak Polska

© Magiczne jelenie
Jean de Falandre Francja

© Świętująca lilia
Fredrik Ehrenstrőm Szwecja

© Wybrzeże Szkieletowe
Andy Biggs USA
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