
Wystawa fotograf i i
Roberta Andre „ALASKA”
Miejski Dom Kultury w Kole 

20.10.2020 r.



Słowo wstępu

Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą z mojego wyjazdu 
na Alaskę oraz Vancouver i Seattle w ramach misji gospodarczej Krajowej 
Izby Gospodarczej.

Podróż promem obejmowała Glacier Bay National Park i krótkie po-
byty w miastach takich jak: Juneau (stolica), Anchorage, Haines, czy Ket-
chikan (światowa stolica łososia) na Alasce oraz w Vancouver w Kanadzie 
i Mount Rainier National Park w okolicy Seattle.

Alaska, czyli „Wspaniały Ląd”, to największy pod względem po-
wierzchni 49. stan USA, sześciokrotnie większy od Polski, z liczbą ok. 
700.000 ludności. Warto wspomnieć, że tereny należące wcześniej do 
Rosji zostały sprzedane Stanom Zjednoczonym za 7,2 mln dolarów do-
piero w roku 1867. Odkryte żyły złota i jedne z największych na świecie 
złoża ropy naftowej spowodowały, że Alaska stała się jednym z najbo-
gatszych stanów USA.

W swoich pracach pokazuję mały fragment surowego krajobrazu 
Alaski, między innymi z perspektywy lodowca Mendenhall. Część wy-
stawy przedstawia symbole historii i współczesności tych niezwykle 
ciekawych terenów, ślady pionierów, którzy kiedyś z własnego wyboru 
walczyli tu o przeżycie.
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Lodowiec Mendenhall
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Lodowiec Mendenhall
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Okolice Haines
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Jeneau
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Farma pionierów. Okolica Seattle, 1887 r.
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Robert Andre,

z zawodu inżynier chemik, absolwent Politechniki Poznańskiej, prezes 
firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES w Kole. Jest współzałożycielem Kol-
skiego Klubu Fotograficznego FAKT im. prof. T. Cypriana, w którym przez 
wiele lat pełnił funkcję prezesa, organizując m.in. konkurs PORTRET i Kol-
skie Spotkania z Fotografią.
Zajmuje się głównie aktem, portretem, fotografią kreacyjną. Swoje prace 
prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych 
oraz w albumach i publikacjach poświęconych fotografii, takich jak: „Po-
wroty sentymentalne”, „Akt w polskiej fotografii”, „Fotografowie Wielko-
polski”, „Cień w sztuce decentryzmu”.
Odznaczony medalem Fotoklubu RP „Za zasługi dla rozwoju twórczo-
ści fotograficznej” oraz statuetką „Kreator Fotografii” przyznaną przez 
WBPiCAK w Poznaniu.
Od 2007 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.
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