
Lublin - Münster 
w fotografii 

Dziś (sobota), o godzinie 16.30 w 
siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr N N " przy ulicy Grodzkiej 34 
odbędzie się wernisaż wystawy 
„Lublin - Münster, Münster - Lu-
blin dwa miasta partnerskie w zesta-
wieniu". Otwarcie wystawy będzie 
uwieńczeniem blisko dwa lata rea-
lizowanego projektu fotograficzne-
go przez nasze dwa miasta partner-
skie. 

- Skąd pomysł projektu foto-
graficznego? - pytam pomysłodaw-
cę projektu Tomasza Samka. 

- Pracuję w Muzeum Miejskim w 
Münster i od wielu lat zajmuję się 
tworzeniem różnorodnych projek-
tów kulturalnych. Jestem również 
szefem Towarzystwa Fotograficzne-
go w Münster. Pomysł przedsię-
wzięcia fotograficznego narodził się 
jako jeden z wielu moich pomysłów, 
którego efekty już dziś można bę-
dzie oglądać na specjalnej wystawie 
najpierw w Lublinie, a 1 grudnia br. 
w Münster. 

- Kto uczestniczy w projekcie? 
- Ze strony polskiej partnerem 

projektu jest Tomasz Pietrasiewicz, 
szef Ośrodka „Brama Grodzka-Te-
atr NN" , który wspólnie z zespołem 
teatru wspiera na niwie lubelskiej 
poczynania fotograficzne grupy 
Niemców. Oprócz nich w przedsię-
wzięciu uczestniczą dwie studentki 
lubelskich uczelni Ewa Członkow-
ska i Joanna Stefańska. 

- Na czym polega stworzony 
przez pana projekt? 

- Niemcy fotografują lubelskie 
ulice i wykonują portrety wybranych 
mieszkańców miasta. Analogicznie 
postępują lublinianki, wyjeżdżając 
do Munster i uwieczniając tamtej-
szych ludzi i ulice. Zamiarem na-
szym jest obiektywne ukazanie na-
szych partnerskich miast i udowo-
dnienie, że nie ma między nimi 
istotnych różnic. Staramy się wybie-
rać takie miejsca, które są podobne 
do układu ulic w drugim partner-
skim mieście. W planach mamy 
również wydanie specjalnego albu-
mu poświęconego pracom, które 
będzie można zobaczyć na wysta-
wie. 

- Skąd fundusze na realizację 
pana pomysłu? 

- Koszty przedsięwzięcia pokrywa 
m.in. Towarzystwo Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, Jugendwerk, złoży-
liśmy również wniosek o pomoc fi-
nansową do Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Zbieramy nato-
miast fundusze na dofinansowanie al-
bumu. Wszyscy chętni, którzy chcie-
liby wesprzeć wydanie albumu, ku-
pując, kilkanaście lub kilkadziesiąt 
sztuk wydawnictwa proszeni są o 
kontakt pod numerem telefonu 258-
67 w Ośrodku , 3 rama Grodzka-Te-
atr NN" . 
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