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W ŻYCIU PIĘKNE SĄ TYLKO CHWILE
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Na wernisażu obecni byli kadra, słuchacze oraz pilscy artyści. Wśród nich Pan Stanisław
Pręgowski, który powiedział kilka ciepłych słów o pracach młodszego kolegi - fotografa.

Na wernisażu obecni byli kadra, słuchacze oraz pilscy artyści. Wśród nich Pan Stanisław Pręgowski, który powiedział
kilka ciepłych słów o pracach młodszego kolegi - fotografa. W miłej atmosferze, przy piosenkach niezapomnianego
"Dżemu", przybyli goście mogli porozmawiać z autorem zdjęć, który chętnie opowiadał o swojej życiowej pasji.
sierż. Marcin Kwarta zajmuje się fotograﬁą od dziesięciu lat. Fotograﬁa to jego sposób na życie i hobby. Brał udział
w wielu ogólnopolskich konkursach fotograﬁcznych, na których zdobył nagrody i wyróżnienia. Naciskając spust migawki
zatrzymuje chwile, które nieubłaganie pochłania czas. Dzięki fotograﬁi może wielokrotnie powracać do tego, co
niepowtarzalne, jeszcze raz odczuć emocje związane z wydarzeniem lub miejscem.
Wystawy:
MDK Radomsko - podczas trwania festiwalu "OPAL 2000"
Galeria MDK w Radomsku - czerwiec 2001
Galeria Uliczna Muzeum Regionalnego w Radomsku "OKNA" - wrzesień 2001
Wystawa zbiorowa poplenerowa "Natura i Krajobraz"- listopad 2001
Galeria MOK w Piotrkowie Trybunalskim "Cztery Pory Roku" - czerwiec 2002
Wystawa zbiorowa poplenerowa "Natura i Krajobraz" wrzesień 2002
Galeria Banku w Radomsku ul. Piastowska "Cztery Pory Roku"- październik 2002
Wystawa zbiorowa Galeria MDK w Radomsku - czerwiec 2003
Wystawa w Galerii Komendy Głównej Policji w Warszawie - marzec 2004
Wystawa w Galerii MDK w Radomsku "Ilusion Akt" - październik 2004
Wystawa zbiorowa "Raport z fotograﬁi" Września 2006
Wystawa zbiorowa poplenerowa służb mundurowych Września 2006
Prace również były prezentowane w Ośrodku Wczasowym MSW Republiki Czeskiej w Herlikowicach, Komendzie
Powiatowej Policji w Radomsku oraz w kawiarni "Castella" w Radomsku.
Jak mówi o swojej twórczości:

Patrzę na świat oczyma mej duszy, obserwując, jak ulotne są chwile. Materię okazującą
się iluzją czasu i przestrzeni chciałbym zatrzymać jako obraz. Po naciśnięciu spustu
migawki czekam. Ten moment to początek wędrówki, na której końcu jest obraz. Obraz,
który często jest celowo poruszony.
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