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Jak poprzez modę wyrazić siebie? 

Wystawa zdjęć z niezwykłymi bohaterami w roli głównej już w ten weekend w Katowickiej 

 

Emerytka z zaraźliwą energią i ogromnym apetytem na życie, trenerka fitness zaangażowana 

w pomoc dzieciom w Kambodży, twórca profilu Catowice rysujący miasto opanowane przez koty, fan 

roślin z zamiłowaniem do tworzenia własnego ogrodu botanicznego – to tylko niektóre z osób, które 

wygrały casting do sesji zdjęciowej, zorganizowany przez Katowicką. Moda stała się pretekstem do 

opowieści o życiu, a za każdym zdjęciem stoi niezwykła historia. Efekty sesji można oglądać w Galerii 

do końca października.  

 

Wystawa zdjęć jest częścią realizowanego przez Katowicką projektu Flesz Fashion by KATO, który wrzuca 

na tapet zrównoważone podejście do mody i pokazuje, jak zastosować filozofię zero waste w  praktyce, 

nadając ubraniom drugie życie i w twórczy sposób eksperymentując ze swoim stylem. Na 

odwiedzających Galerię w najbliższy weekend 14-15 października br. czekają bezpłatne warsztaty 

upcyklingowe, możliwość zaprojektowania własnej koszulki oraz obejrzenia zdjęć, których bohaterem 

mógł zostać każdy.  

 

„Jeśli się czegoś bardzo chce i ma się szczyptę odwagi to można przenosić góry” (Sebastian) 

Do castingu ogłoszonego przez Galerię Katowicką zgłosiło się 78 osób. Udział w eliminacjach mógł wziąć 

każdy, bez ograniczeń wiekowych. Nie poszukiwano idealnych wymiarów i określonych typów urody. 

Celem sesji miało być pokazanie, jak można bawić się modą w każdym wieku, niezależnie od 

wykonywanego na co dzień zajęcia, a jednocześnie poprzez własny styl, wyrażać siebie.  

– Osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do udziału w castingu, motywowały swoje zgłoszenia 

w rozmaity sposób. Dla kogoś momentem, żeby zrobić coś dla siebie, było przejście na emeryturę, ktoś 

inny po pokonaniu poważnej choroby postanowił powalczyć o swoje marzenia, a jeszcze ktoś inny 

nabrał odwagi, żeby podzielić się ze światem swoją wrażliwością. Cieszy nas tak duży odzew na naszą 

akcję, bo, obok niewątpliwej wartości artystycznej, ma też duży walor społeczny, otwierający na 

drugiego człowieka i dodający wiatru w żagle naszym bohaterom – mówi Anna Szczerkowska, 

marketing manager Galerii Katowickiej.  

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniono 12 osób, które zaproszone zostały do udziału w profesjonalnej 

sesji zdjęciowej, w nawiązującym do regionu, industrialnym klimacie. 
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„Po pracy słucham emo rapu, oglądam tiktoki oraz piszę fanfiki na Wattpadzie” (Karolina) 

Bohaterowie zdjęć przekonali do siebie organizatorów swoim pasjami, osobowościami, odważnymi 

marzeniami i planami na przyszłość. Przed obiektywem aparatu obok siebie stanęli studenci i ludzie 

dojrzali, mający już jakieś doświadczenia w modelingu albo wręcz przeciwnie – debiutujący w tej roli. 

68-letnia Natalia ujęła jury energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna 20-latka, i którą dzieli 

między taniec, pływanie, tenis stołowy, renowację mebli i statystowanie w filmach i teledyskach. 

Marta, z zawodu instruktorka siłowni, fitness i masażystka, od lat regularnie wyjeżdża do Kambodży, 

żeby wspierać dzieci z tamtejszych sierocińców. Dorota realizuje się artystycznie poprzez cosplay i jako 

fanka motoryzacji, bierze udział w baśniowych, streewearowych czy samochodowych sesjach. Piotrek 

rozwija fejsbukowy kanał Catowice, pokazujący miasto z perspektywy kotów, a studiujący biologię 

Sebastian dla swojej muzy – Lady Gagi – gotów jest samotnie polecieć na koncert do samego Paryża.  

Cała dwunastka wystąpiła w stylizacjach, które miały podkreślić ich osobowość i poprzez które starali 

się opowiedzieć o sobie. Efekty sesji pokazały, że aparat lubi nie tylko profesjonalnych modeli, 

a szczerość i autentyczność bardzo dobrze wypadają przed obiektywem. 

„Piękno jest w nas i pokażmy to światu” (Iza) 

– W Katowickiej codziennie mijają się tysiące pozornie zwykłych ludzi, którzy – jak udowodniła nasza 

sesja – po bliższym poznaniu okazują się niezwykli i wspaniali. Za każdym kryje się niesamowita historia 

i ciekawa opowieść, warto pozwolić im wybrzmieć. Czasem wyraża je właśnie sposób ubierania się, 

własny, indywidualny styl, który staraliśmy się uchwycić na zdjęciach. Mamy nadzieję, że odbiorcy 

wystawy podzielą nasz zachwyt bohaterami i efektem finalnym – podsumowuje Anna Szczerkowska.   

Wystawa zdjęć w Galerii Katowickiej będzie dostępna dla oglądających od 14 do 31 października br., 

w  tych dniach będzie można również oglądać ją online. 

Więcej szczegółów pod adresem: https://galeriakatowicka.eu/  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska: +48 609 808 120, marta.dobrzanska@imagopr.pl 

Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 

 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-

komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 

handlowych, m.in. Peek&Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro RTV 

https://galeriakatowicka.eu/
https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/
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AGD, Douglas czy Flying TigerCopenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą 

w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. Centrum handlowe 

połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji 

miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 

 

Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 

 

Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala Lumpur, 

założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, inwestujący również 

w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny jest Savills Investment 

Management z siedzibą w Londynie. 

 

Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 

powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 

handlowych w Polsce i we Francji.  

 

http://www.galeriakatowicka.eu/

