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l(orespondencja z Beriina Atexandra Hotownia

Przebywajqc w marcu na Art Paris 2011' szul<atam interesu-

jqcych prryt,tuOO* dotyczqcych tematyki w pejza2u fotografii'

ipistoi wystawionyc h przezliczne gaterie propozycji' najbar-

dziej przypadty mi do gustu wiell<oformatowe' l<olorowe obra-

,y Cuiherin" N-etson, pochodzEce z cyl<tu: Creotîon and Future

M em ories.Prace tej za mieszl<atej w Betgii' 38-l'etniej' AustraLij l<i

pr"r"nto*atu gal'eria Paris-Beijing' Mimo' 2e wisiaty one w l<4cie

lewnçtrznej SIiany stoisl<a gal'erii i tal< swE oryginatnq l<oncep-

cjq pr)yciqgaty uwagç odbiorcôw' Artystl<a pol<azata motywy

fti ruiosnlçtej: drzewami LiSciastymi' igiastymi' l<rzewami'

trawami tataial<u i trzciny' lstniejqcy poÉrodl<u staw ozdabiaty

matownicze wodne l,itie, ptywajEcy pLanl<ton i ptactwo' Lustrza-

ne odbicia biatych chmur, btçl<itnego nieba oraz usytuowanel

wol<6tstawubujnejroÉl,innoSci,powodowatywyjqtl(owocza-
rujqcE, tajemniczE atmosferç' Piçl<ne' zietone tEl<i i I'asy sta-

nowity etementy wymarzonych' subtel'nych' mil<ro Éwiat6w'

Absol'utnieSztUcZne,wspaniaiel<reacjeemanowatyszczegôl-
nq sitq, spol<ojem tal(2e wyjQtl(owym uczuciem wotnoSci' ja-

tl! màze'daé cztowiel<owi potçga i uroda prawdziwej natury'

Radosne, petne optymizmu pejzaZe zachçcaty odbiorcow do

oOpo.ryniu aLbo wyimaginowanej wçdrôwki po widniejqcych

na fotografiach gEszczach. Na l<aZdym zdjçciu' symbolizujqca

Ziemiçîuta, w ial'eznoSci od pory rol<u zmieniata barwy' od

2ôtto-trqzowej jesieniq do jasno-zielonej wiosn4' Urol<tiwe'

l<oto rowe tonacje podl<re6Laty bogactwo przyrody cha ral<tery-

stycznej dLa Europy P6tnocnej i Srodl<owo-Wschodniej' a tak2e

pOtnocnej l(anady. Artystl<a nie uwzglçdnita pal'm' l<al<tusôw

ani oteandr6w. PrzybLiiyta tyLl<o peiza| pôtl<uti pôtnocnej za-

pomina;qc o potuiniowej' Nic w tym dziwnego' malujqc l<a-

r"rqtrunr."ndentatne,ideaLnekrajobrazy'powotywatasiç
na traOycje europejsl<iego matarstwa pejza2owego' Zainspiro-

wana fiancuskimi impresjonistami' rôwnie2 naturq matowanq

f ou, Aru"g"L'a, wykreowata wtasne' wyjqtl<owo udane wizje'

Proponowana pr zez n\4,osadzona w universu m pla n eta dziwita

bral<iem wtaiciwej perspel<tywy oraz zachwianymi proporcja-

rifotiçary drzewami a I'iSimi Wla(ciwie sprawiala wra2enie

,ryUuja.àj w przestworzach, ciel<awej zabawl<i' Nelson pracujEc

nu'Jpà*t*"iem swych spel<tal<utarnych prac l<orzystata z setel<

,JrcZ. ratutujEc ze sobq poszcze96tne urywki sl<onstruowata

ztuin" fatamoigany, kt6ie nazwa la science fantasy (naul<owymi

fantazjami). BazujEc na zdobytych wczeÉniej doSwiadczeniach

malarsl<ich w poiqczeniu z wyuczonQ' opônowanQ do pefel<cji

technil<4 cyfrowq, stworzyta rzadl<o pral<ty-l<owany rodzaj ma-

"lp"t"*.""i 
fotografii digitatnej' Pan Geoffroy Dubois z galerii

p.JS"tiingwylaSniat, Ze swymi fi kcyjnymi pejza2ami autorl<a

pro,"rtu1" piruii* l<atastrofi e kti matycznej Uwodzqc odbiorcôw

wizerunkamibajecznieziel"onejptanety,nawotujedoefel<tyw-
nego dbania o stan otaczajEcego nas naturatnego Srodowisl<a'

Caiherlne Netson studiowata w Chetsea Col'l,ege of Art I Design'

W ,SSOrol<u otrzymata dyptom z ma[arstwa w Coltege of Fine

Arts w Sydne y'W 1999 
'oku 

p""ptowadzita siç do Mediotanu'

gArl" prtyiçtâ je Oo zespotu reatizuj-qcego efel<ty wizuatne oraz

animacjç l<omputerowq dLa potrzeb fitmu' Byta zatrudniona przy

proJufi.i..f'takich fitmôw ial<" Moutin Rouge' Harry Potter' 3oo

i nustraiio. Netson uchodzi za obywatell<ç Éwiata. oproczro'

dzinnego Sydney mieszl<ata w Bratystawie' Brul<seti' Londynie'

ùealota'nie, ney[javil<u, Rzymie' a obecnie w Candawie' W 2008

rol<u postanowita uprawiaZ digitatnE fotografiç artystycznq' Wi-

da(,'keta trafna decyzja przyniosta jej szczç5cie' Do tej pory

tluiu *yrtu*y indywidual'ne w Austra[ian Cener i Caterii Paris-

-Beijing w PaiyZu. W 2o1o surreatne' fantazjne pejza2e z serii

CreotionsnominowanodonagrodyBlokePreiz,przyznawanej
za wartoÉci spirytuate i reLigijÀe w sztuce' W rol<u 2o10 zostata

rôwnie2 final,istl<E l<onl<ursu organizowanego przez RoyaI Banl<

of ScotLand Emerging Artist Award' 
Atexandra Hotownia
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