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   Kultura i rozrywka

 Jan StrzyŜowski - zamojski fotograf
[86/0]

[przeczytane: 86x/komentarzy: 0]

 Hermaszewski wyląduje w Zamościu
[170/0]

[przeczytane: 170x/komentarzy: 0]

 Twórcy kultury nagrodzeni [81/0]

[przeczytane: 81x/komentarzy: 0]

 Zabawa po niemiecku [82/1]

[przeczytane: 82x/komentarzy: 1]

 Najlepsi w BWA [42/0]

[przeczytane: 42x/komentarzy: 0]

 Talenty ze Skierbieszowa [40/0]

[przeczytane: 40x/komentarzy: 0]

 Legionowe pieśni [26/0]

[przeczytane: 26x/komentarzy: 0]

 Krzysztof Varga i jego "Gulasz z
turula" [101/0]

[przeczytane: 101x/komentarzy: 0]

Archiwum: 2464  Archiwum>>

Co się dzieje na Forum?

› McDonald's przy Al. Jana Pawła II (157)
› Blaszany daszek (2)
› Najpiękniejszy Rynek w Polsce (21)
› Zamość bez pociągów? (435)
› Czy kasa chorych pokrywa leczenie
kanalłowe? (3)
› 27.11.2009-SIASIA,Nexy,ShariVari
-Alternatywy, Stalowa Wola (0)
› Sambor w Trójce (0)
› Ktokolwiek widzial ktokolwiek wie -
Piwo Noteckie w Zamosciu (3)
› Magazyn Ekspresu Reporterów w
Zamościu (23)
› Czego brakuje Nam w Zamościu? (209)
› Oświetlenie w Zamościu (41)
› Wynajmę kawalerkę lub pokój (0)
› Bal andrzejkowy - BROADWAY 180zł /
PARA (0)
› Wynajme mieszkanie 2-pokojowe w
okolicach ul. lubelskiej (0)
› Partia internetowa (19)
› kto naprawi BlackBerry 8800? (4)
› dzialka 2,5 ha pod zamosciem i biznes
(24)
› Zamość zaświadczenie o niekaralności
(12)
› Portal o atrakcjach przyrodniczych (1)
› Kawalerka do wynajęcia od
15.11.2009r (Nowe Miasto) (1)
› [Sprzedam] Butla gazowa walec 45 l
(0)
› Sklep z akcesoriami do robienia
wina/piwa/bibmru (12)
› Nielegalny FOTORADAR (31)
› Bezpłatne szkolenia (1)
› SM im. Zamoyskiego (25)

Zapisz się!

Wojenne Ślady w Muzeum Zamojskim  

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” zaprasza na wystawę „Wojenne Ślady.
Dwóch fotografów, dwie perspektywy Kurta Goldmanna i Feliksa Łukowskiego /
Kriegsspuren. Zwei Fotografen, zwei Perspektiven von Kurt Goldmann und Feliks
Łukowski”  zorganizowaną  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  „Zug  der
Erinnerung”, IPN w Lublinie oraz Muzeum Zamojskim w Zamościu.

Ideą  wystawy  było  zderzenie  obrazu  pierwszych  miesięcy  okupacji  na  Zamojszczyźnie,
widzianych w obiektywie Kurta Goldmanna, niemieckiego Ŝołnierza Wehrmachtu, z obrazem
późniejszych  lat  okupacji,  utrwalonym  przez  współczesnego  mu  Polaka,  Feliksa
Łukowskiego.

Na  kilkudziesięciu  zdjęciach  i  w  listach  adresowanych  do  rodziny  Kurt  Goldmann
udokumentował  swoje  wraŜenia  z  pobytu  na  Zamojszczyźnie  w  pierwszych  miesiącach
wojny, zanim latem 1940 roku został zwolniony do domu. Widzimy w nich, jak stosunkowo
swobodnie mogły się wówczas układać relacje między okupantem a okupowaną ludnością.
Zjawisko – w obliczu późniejszych zbrodni niemieckich – trudne do wyobraŜenia.

Feliks Łukowski, w przeciwieństwie do Goldmanna, doświadczył całego okresu okupacji. Na
swoich  zdjęciach  udało  mu  się  przedstawić  codzienność  okupowanej  Zamojszczyzny
widzianą oczami młodego Polaka, a co więcej, potrafił uzewnętrznić przemiany zachodzące
we wnętrzu fotografowanych osób.

Odmienność  perspektywy,  moŜna dostrzec  w pracach tych  fotografów, potęguje jeszcze
podobieństwo  samych  autorów.  Łukowski  i  Goldmann  byli  entuzjastycznymi  amatorami
fotografii, obaj byli nauczycielami i postrzegali swój zawód jako Ŝyciową misję. Szczególny
stosunek do dzieci widoczny jest na zdjęciach obu fotografów.

W  październiku  1943  roku,  w  wieku  46  lat,  Goldmann  został  ponownie  wcielony  do
Wehrmachtu,  a  w  lutym  1944  roku  wysłany  na  front  wschodni.  Tam  dopiero  poznał
prawdziwe oblicze wojny i zobaczył jej krwawe ślady. Z tej „podróŜy“ nie wrócił do domu.
Prawdopodobnie  zginął  w  okolicach  Góry  Kalwarii  podczas  zimowej  ofensywy  Armii
Czerwonej w styczniu 1945 roku.
Po wojnie Feliks Łukowski poświęcił się przede wszystkim pracy nauczyciela i działalności
społecznej. Zmarł w 1985 roku w wieku 66 lat.

Otwarcie wystawy odbędzie się 28 października 2009 roku o godzinie 14:00 w Muzeum
Zamojskim przy ul. Ormiańskiej, wystawa czynna do 15 stycznia 2010 roku. Kuratorami
wystawy są Lea Goldmann, David Rojkowski.
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