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Roses for Mother Dominik Tarabański

Wszystko ma swój porządek: róże są dla matki,
pięści dla nieznajomych.

Potem nie jest tak łatwo:
jest więcej stolic niż krajów którymi rządzą,
wszystko ma swoje granice
miłość się kończy
myśli nie przestają błądzić

mieszają się kolory i kilometry
pies wygląda tak, jakby się uśmiechał
do każdej par oczu, które wyglądają jak Twoje.
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Paryż 2018
Medinilla magnifica, Lilium candidum, metalowy klips do papieru
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Warszawa 2018 Woodstock 2018
Metrosideros excelsa, Papaver somniferum Hippeastrum amaryllidaceae i gumka recepturka Nepenthes alata, Lathyrus odoratus, Iris germanica, taśma samoprzylepna i gumka recepturka
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Nowy Jork 2018 Nowy Jork 2018
Lilium orientalis, Aloe ferox, Sansevieria kirkii, taśma samoprzylepna, szurek i metalowy korek od butelki Cotinus coggygria, Iris germanica, taśma samoprzylepna, metalowy klips do papieru i gumki recepturki
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Wyspa Avery 2019
Gomphocarpus physocarpus i gumki recepturki

Roses for Mother wstęp

Istnieje takie powiedzenie,
że można zarazić się optymizmem.

Nie wiem czy się nim zaraziłem, czy powoli
nauczyłem się go od własnej mamy. Ona potrafi
znaleźć pozytywną stronę we wszystkim, powie,
że pięknie leje, kiedy na dworze jest szaro i mokro.
Dzieli nas dziesięć tysięcy kilometrów.

Łączy optymizm i pocztówki, które wysyłam jej
będąc w podróży. Nie może do mnie dołączyć,
chociaż chciałbym zabrać ją wszędzie. To ona
nauczyła mnie tej ciekawości, jakaś jej część
popycha mnie dalej, a ja w zamian wysyłam jej
kawałki tego, co widzę.

Nad tym projektem pracuję zupełnie sam.
Układam liście, łodygi i kwiaty, robię to w ciszy.
Łodygi wyginają się, kwiaty przewracają i więdną,
gumki strzelają a taśmy przestają kleić jeszcze
za zanim zrobię zdjęcie. Siedzę tak pokornie cały
dzień, pochylam się nad każdą kompozycją,
ale pamiętam kto dał mi wiarę w to,
że wszystko jest możliwe.

Chciałbym pokazać swojej mamie wszystkie
stolice świata i jeszcze więcej. Zanim to zrobię,
mam dla niej pocztówki i kwiaty. Róże dla matki.
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Singapur 2020 Singapur 2020
Alstroemeria ligtu, papierowa taśma, gumki recepturki, metalowy klips do papieru, plastikowa siateczka i szyba Strelitzia nicolai, Heliconia rostrata, taśma samoprzylepna, gumki recepturki
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Nowy Jork 2018 Tokio 2019
Banksia hookeriana, Cyclamen taśma samoprzylepna, korek po winie i gumki recepturki Cypripedium pubescens, plastikowa siateczka, szpilki, taśma samoprzylepna, drucik i ceramiczna podstawka
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Key West 2019 Miami 2019
Anthurium, Papaver orientale, korki po winie, szpilki, taśmy samoprzylepne i gumki recepturki Paeonia lactiflora, Anthurium, taśmy samoprzylepne, sznurek, plastikowe siateczki i dwa marmurowe cylindry
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San Diego 2020 Nowy Jork 2020
Strelitzia, taśma samoprzylepna, plastikowa torebka i marmurowy cylinder Lathyrus odoratus dwustronna taśma samoprzylepna, przeźroczysta taśma samoprzylepna i kartka papieru
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Londyn 2018 Himalaje 2020
Annona muricata, Paeonia off icinalis, gumka recepturka, taśma samoprzylepn i duży metalowy klips Nelumbium speciosum, taśma samoprzylepna, drucik, metalowe klipsy do papieru i gumki recepturki
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Poezja i podświadomość wrażliwość wyrażona kształtem, kolorem i konstrukcją

Prace Dominika Tarabańskiego to połączenie poezji
i surrealizmu. Osobiste przeżycia artysty żyjącego
na emigracji zostają przetworzone przez pryzmat
fotograficznego spojrzenia. Wrażliwość zostaje
wyrażona kształtem, kolorem i konstrukcją.

Kompozycje Tarabańskiego balansują na granicy
istnienia i upadku. Każda praca powstaje jako
zapis chwili, pocztówka stworzona dla matki przez
wiecznie podróżującego fotografa. Dystans, pora
roku, nastrój, miejsce - to rzeczy które codziennie ich
oddzielają. Artysta wie, że kontakt może być tylko
ulotny i niepełny. Kompozycje są więc symbolem
kruchej relacji między ludźmi. Zmysły każdego
człowieka działają wybiórczo, skupiają się na
konkretnych rzeczach i zjawiskach, jakby krojąc
świat na fragmenty. W momencie gdy trzeba złożyć
z nich wiadomość dla innego człowieka, szczegóły
wracają w zniekształconej perspektywie, rzucają
silne cienie, łączą się w nierealne twory. Powstaje
sztuczny świat, daleki od rzeczywistości.

Pocztówki dla matki to medytacją na temat
porozumienia. Mówimy do siebie, ale dzieli
nas język, kultura, miejsce. Prace zebrane na
tej wystawie są esencją trudnych do wyrażenia
emocji. I tak jak one, są intensywne, wyjątkowe
i zachwycające.

Thiago Piwowarczyk, Stypendysta Frick
Library’s Center for the History of Art
Collecting, Wykładowca Sotheby’s Institute
of Art w Nowym Jorku.

Londyn t2019
Rosa kordesii, metalowy klips do papieru, taśma samoprzylepna i gumki
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Sztokholm 2018 Brooklyn 2018
Phalaenopsis, Zantedeschia, metalowy klips do papieru, drucik i taśma samoprzylepna Phalaenopsis, Cortaderia selloana, Ipomoea batatas, prūnum, taśma samoprzylepna, gumki, papierowa słomka
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Copenhagen 2020 Bengal Zachodni 2020
Etlingera, Heliconia rostrata, cantalupo, taśma samoprzylepna, szydełko, nylonowy sznurek i gumki recepturkiProteaceae Protea, Tradescantia pallida, Asparagus aethiopicus, taśma samoprzylepna, metalowy klips, drucik i gumki recepturki
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Roses for Mother specyfikacja technicznat

archiwalny matowy papier 
Hahnemühle Photo Rag 308 g/m2

archiwalny tusz 
Epson Ultrachrome K3TM 8-color

drewniana ręcznie wykonana rama Tengu 
z naturalnego dębu opcjonalnie

antyref leksyjne szkło klasy galeryjnej 
Tru Vue z ochroną UV70 opcjonalnie

muzealne passe-partout Royal Moorman 
2000g/m2 mały i śdreni format

tektura archiwalna niekwasowa
powierzchnia aluminiowa wszystkie formaty

średni format

wydruk
17 1/2 x 15 in
44.5 x 38.1 cm

rama opcjonalnie
28 1/4 x 24 1/2 in
71.7 x 62.23 cm

duży format

wydruk
41 11/32 x 35 7/16 in
105.0 x 90.0 cm

rama opcjonalnie
42 29/32 x 37 1/64 in
109.0 x 94.0 cm

mały format

wydruk
12 3/4 x 11 in
32.5 x 27.9 cm

rama opcjonalnie
1 1/4 x 18 1/2 in
53.9 x 47 cm

Wystawa Roses for Mother
Galleria Filhamonii w Szczecinie
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Roses for Mother edition details

Prace z serii są dostępne w limitowanej edycji
w formie archiwalnych wydruków pigmentowych
na matowym papierze, podpisanych i numerowanych.
Cena każdego nieoprawionego wydruku
zależy od numeru kopii w edycji.

Za oprawę w drewnianą ramę z naturalnego dębu,
z pracą montowaną na aluminiowej powierzchni,
zabezpieczoną antyref leksyjnym szkłem galeryjnym
proszę dodać 1,200 PLN za mały, 1,500 PLN za średni
i 2,900 PLN za duży format.

duży format

41 11/32 x 35 7/16 in
105.0 x 90.0 cm

edycja 5 + 2AP

1 PLN 13,300
2 PLN 15,200
3 PLN 18,100
4 PLN 20,900
5 PLN 24,700

średni format

17 1/2 x 15 in
44.5 x 38.1 cm

edycja 8 + 2AP

1 PLN 5,700
2 PLN 5,700
3 PLN 5,700
4 PLN 6,800
5 PLN 6,800
6 PLN 6,800
7 PLN 10,600
8 PLN 10,600

mały format

12 3/4 x 11 in
32.5 x 27.9 cm

edycja 8 + 2AP

1  PLN 3,800
2  PLN 3,800
3  PLN 3,800
4 PLN 5,700
5  PLN 5,700
6  PLN 5,700
7  PLN 6,800
8  PLN 6,800

Wystawa Roses for Mother
Galleria Filhamonii w Szczecinie
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Dominik Tarabański bio

Dominik Tarabański znajduje inspiracje do swoich
prac na styku odmiennych światów. Urodzony
w Polsce niewielkiej miejscowości przy granicy
z Ukrainą, ukończył fotografię w Łódzkiej Szkole
Filmowej a obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku.

Hałas i ruch wielkiego miasta inspirują go równie
mocno co cisza i rozmach dzikich krajobrazów.
Jego prace charakteryzują się niezwykłym wyczuciem
koloru, tonu i kompozycji. Niezależnie od tematu,
zacierają granice pomiędzy fotografią
i sztuką figuratywną.

Fotografie Dominika Tarabańskiego były pokazywane
w ponad 30 galeriach na całym świecie. Artysta 
współpracował m.in. z Metropolitan Museum of Art
oraz Pratt Institute w Nowym Jorku.

Jest f inalistą Galerie Open Huit Salon
w Arles, zdobył też nagrody w konkursach
fotograficznych, m.in. Sony World Photography
Awards i Adobe Design Achevements Awards.

Jego prace można znaleźć w prywatnych kolekcjach
od Nowego Jorku, przez Paryż, Warszawę, 
Londyn, Berlin i Hong Kong aż po Tokio.

Dominik Tarabański jest reprezentowany przez 
Leica Gallery Warsaw.

Portret Dominika i Luli
Zdjęcie wykonane w nowojorskim mieszkaniu artysty przez jego przyjaciółkę Marysię Makowską
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Roses for Mother podziękowania

Słowa nie wyrażą mojej wdzięczności
dla Mamy, Taty i brata Tomka.
Dziękuję im za nieustanne wsparcie i miłość.

Dziękuję moim ukochanym przyjaciołom
i życzliwym ludziom.

Dziękuję Douglasowi, Julii, Januszowi,
Hazel, Johannesowi, Kelsey, Agacie, Javierovi,
Joannie, Markowi, Mateuszowi i Thiago.

Dziękuję za to, że jesteście ze mną,
za Waszą troskę, czas, cierpliwość i ciepło.
Te słowa kieruję też do każdej osoby,
którą spotkałem podczas realizacji tego projektu
- dzięki Wam sen mógł się spełnić.

Wiersz i tłumaczenie tekstu - Mateusz Wójcik. 
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tarabanski.com

https://www.tarabanski.com

