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Fragment rysunku fotografcznego VERAIKON  Andrzeja Hajdasza Kadr ukazujący tworzenie kolejnej przestrzeni wizualnej podczas prezentacji rysunku fotograficznego. 

Publiczna prezentacja rysunku 
fotograficznego VERAIKON  
Andrzeja Hajdasza i jego 
eksperymenty z przestrzenią

W

w rozproszeniu i w zadumie. Bacznie obserwują  rzeczywistość  następną warstwę wizualną dokumentuje fotograf na kolejnym 
na  zewnątrz, gdzie widzimy na pierwszym planie rysunku plecy zdjęciu. Jego amiarem jest i tym razem teatralizacja artystycz-
i cienie przybyłych do wewnętrznej galerii obserwatorów. Patrzą na, którą charakteryzuje zamiłowanie do widowiskowych form 
też na nas, którzy widzimy obraz powieszony w przestrzeni wyrazu, skłonność do ekspresyjnych gestów i eksponowania 
wystawienniczej. Fotograf nie ustaje w eksperymentowaniu swoistej sztuczności oraz podejmowanie gry z widzem, bowiem 
z przestrzenią. Na krzesłach „przed obrazem w obrazie” po- rzeczywistość najpierw zamknięta w kadrze oddziałuje na patrzą-
jawiają się widzowie, jakby w drugim rzędzie, i rzucają kolejny, cego i wchodzi z nim wrelację. Wszystko po to, by ukazać coś więcej  dniach 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku w Poznaniu 
własny cień  –  odcisk  swojej obecności. Tę obecność  tworzącą niż tylko pozór. Autor nie kryje fascynacji pracami Antona Solo-dostępna była publiczna prezentacja rysunku fotogra-

moukhy i Davida Hockneya oraz podkreśla rolę współpracy z cho-ficznego VERAIKON z cyklu Między wolnością a strachem An-
reografką  Alisą Makarenko.                                           Oprac. BAHdrzeja Hajdasza. Praca powstała w roku 2020 w czasie pande-

mii, kiedy to wszelka aktywność człowieka stała się balanso-
waniem między wolnością a strachem. Uczucie to towarzyszy 
nam w trakcie prezentacji. Goście zaglądają tu pojedynczo z twa-
rzami  zasłoniętymi  covidowymi  maseczkami.

Także prawdziwe oblicze centralnej postaci na obrazie skry-
wa maska, chusta, spod której delikatnie wyłania się jej wizeru-
nek. Obok niej widzowie uwięzieni „w obrazie w obrazie” siedzą
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Goście zaglądają tu pojedynczo z twarzami 
zasłoniętymi maseczkami. Fotograf utrwala każdą 

postać osobno, tworząc następną warstwę 
wizualną, powstałą po zestawieniu kolejnych ujęć. 

Potęguje tym samym wrażenie irracjonalności 
tego wyimaginowanego spotkania.

Rysunek fotograficzny,  Andrzej Hajdasz, 2021
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