Wystawa „National Geographic Photo Ark” dotarła do Krakowa. Wciąż
możesz przyłączyć się do akcji #RatujmyRazem
Krakowscy miłośnicy zwierząt mają niezwykłą okazję przyjrzenia się z bliska gatunkom,
których zostało na świecie już bardzo niewiele. Ich niezwykłe zdjęcia, wykonane przez
fotografa i członka Towarzystwa National Geographic Joela Sartore, chwyciły za serce
tysiące mieszkańców Warszawy i Poznania. Teraz czas na Kraków! Wystawę oglądać
można do 8 lutego, a towarzyszyć jej będą warsztaty dla dzieci. Partnerem wydarzenia
jest Cyfrowy Polsat.
Czym orangutan różni się od innych małp? Dlaczego jemu i wielu innym gatunkom grozi
wyginięcie i jak możemy im pomóc? – odpowiedzi na podobne pytania padną na warsztatach

przeznaczonych dla najmłodszych, towarzyszących wystawie „National Geographic Photo Ark”,
którą oglądać można w Centrum Handlowym Serenada w Krakowie. Warsztaty dla szkół i dzieci
w wieku od 8 do 14 lat odbywają się w dni powszednie, natomiast w weekendy maluchy mają
szansę pomalować buzie i wcielić się w ulubionego zwierzaka. Wszystko to dostępne jest w
specjalnie przygotowanej strefie National Geographic i Cyfrowego Polsatu. Tu też można
kolorować obrazki zwierząt, czy bawić się magnetyczną tablicą, która pomoże dziecku poczuć

się jak prawdziwy odkrywca, badający gdzie dokładnie mieszkają zagrożone wyginięciem
gatunki zwierząt. Każdego dnia w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Serenada zarówno
dzieci, jak i dorośli mogą natomiast oglądać niesamowite portrety ginących gatunków zwierząt,
zbierane przez Joela Sartore podczas 10-letniej podróży po całym świecie. Dotychczas na
pokład swojej Photo Arki zaprosił on już ponad 7 tysięcy zwierząt, a drugie tyle wciąż zamierza
sfotografować.
Wystawa będzie czynna codziennie w godzinach otwarcia centrum, natomiast strefa
National Geographic i Cyfrowego Polsatu w godzinach 10.00–20.00. Udział w imprezie jest
całkowicie bezpłatny.
„Odwiedzamy ogrody zoologiczne, hodowców i ośrodki leczenia dzikich zwierząt oraz
oceanaria. Podróżujemy dookoła świata i fotografujemy gatunki, które znajdują się pod opieką
człowieka. Jesteśmy w połowie tej drogi…” – mówił Joel Sartore podczas inauguracji wystawy
na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Całą wypowiedź znajdą Państwo w tym krótkim
filmiku, podsumowującym wystawę na PGE Narodowym.
Wcześniejsze odsłony wystawy „National Geographic Photo Ark” w polskich miastach stały się
prawdziwym hitem. W ciągu 21 dni ponad 14 000 osób obejrzało zdjęcia Joela Sartore na PGE
Narodowym. W warsztatach dla dzieci w Poznaniu uczestniczyło natomiast 270 uczniów w
wieku 8-14 lat.
Elementem towarzyszącym wystawie w Polsce jest hasztag #RatujmyRazem w mediach

społecznościowych. Stale przybywa zdjęć, które są nim oznaczane, co świadczyć może o tym,
że wyjątkowe podejście Joela Sartore do fotografowanych zwierząt, zapada w pamięć widzów i
skłania ich do dłuższej refleksji.

Czym wyróżniają się zdjęcia Joela Sartore? Powstają w podobny sposób, jak portrety ludzi.
Fotograf nie różnicuje też gatunków i tyle samo uwagi poświęca pięknemu wilkowi, co mniej
lubianym przez ludzi owadom.
„Kilkanaście lat temu zacząłem się zastanawiać, co można zrobić, żeby przykuć ludzką uwagę.
Pomyślałem, że może zdjęcia zwierząt robione na czarnym i białym tle – które pokazują je
pięknie oświetlone – przyciągną uwagę. Myślę, że tak się stało – ludzie na całym świecie
wiedzą o tym projekcie” – wyjaśnia swoje podejście do fotografowania zagrożonych gatunków
Joel Sartore.
Joel Sartore w czasie swojego pobytu w Polsce zrobił blisko 1500 zdjęć ponad 70 stworzeniom
z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

National Geographic Photo Ark pomaga edukować odbiorców w różnym wieku. Pokazuje i
uświadamia, jak biologicznie zróżnicowany jest świat i pozwala wzmocnić więzi z jego dzikimi
mieszkańcami. Przygotowane w ramach projektu materiały pokazywane są na wystawach,
publikowane w artykułach w magazynie National Geographic lub wykorzystywane podczas
wydarzeń organizowanych na całym świecie. Powstała także 3-odcinkowa seria “Projekt Photo
Ark”, która miała premierę w zeszłym roku na kanale Nat Geo Wild. Użytkownicy mogą także
przeglądać zdjęcia z katalogu Photo Ark w na stronie internetowej poświęconej temu projektowi:
http://photoark.pl.
###

National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy
rozrywkowe wzbogaca naszą wiedzę o otaczającym świecie. National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej,
na nowo. Dzięki współpracy z Towarzystwem National Geographic, znanymi na całym świecie badaczami oraz fotografowani, nasze
programy są interesujące, wiarygodne, pokazują zapierające dech w piersiach ujęcia i pozostają na długo w pamięci. National
Geographic oferuje dostęp do unikalnych ludzi, miejsc i zdarzeń na całym świecie. Pokazuje i przybliża świat poprzez programy
dotyczące różnych dziedzin naszego życia: naukę i technikę, historię oraz psychologię. Programy na antenie National Geographic
to mądra, oparta na faktach rozrywka. Pokazujemy prawdziwe historie, wielkie przedsięwzięcia i wyjątkowe odkrycia. Więcej
informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.
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