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Siedmiu artystów związanych  

z Wrocławiem sfotografowało siedemnastu 

Włochów mieszkających w naszym mieście.  

W rezultacie powstał reportaż fotograficzny  

o życiu ludzi, którzy zostawili Italię i 

postanowili żyć w stolicy Dolnego Śląska.  

 

Wystawa, którą zobaczymy w Galerii Ulicznej 

“Szewska Pasja” od piątku 28 czerwca 

(wernisaż: godz.18:00), to blisko kilkanaście 

zdjęć oraz historii siedemnastu osób,  

dla których Wrocław stał się nowym miejscem 

zamieszkania. Czasami też na stałe. 

 



Co tak naprawdę myślimy  

o obcokrajowcach, którzy opuścili swoje 

dotychczasowe miejsca 

zamieszkania i wybrali Wrocław?  

Co o nich sądzimy, gdy ich widzimy  

i słyszymy oraz zdajemy sobie sprawę,  

że to właśnie dzięki nim Wrocław staje się 

miastem coraz bardziej międzynarodowym? 

Co wiemy o tych wszystkich osobach, które 

zdecydowały się zamieszkać w naszym 

mieście, a także dlaczego postanowiły  

to zrobić? 

 

 



Wystawa “Italiani a Wrocław” to próba 

odpowiedzi na pytanie, kim są ludzie, którzy 

wybrali nasze miasto jako miejsce do życia. 

Osiemnaście plansz składających się na wystawę 

to zdjęcia i własnoręcznie napisane krótkie historie 

o tym, dlaczego każdy z Włochów, którzy dali 

namówić się do udziału w “IAW”, zdecydował się 

zamieszkać we Wrocławiu. O niespodziewanych 

zbiegach okoliczności, o historiach miłosnych,  

o karierach zaczynanych zupełnie gdzie indziej, 

ale też o konieczności, która wydawała się 

smutna, a okazała się  błogosławiona. Poznamy 

więc, m.in., przedsiębiorców, pracowników 

międzynarodowych korporacji, ale też lektorkę 

włoskiego czy filozofa.  

 



Fotografie, wykonane przez artystów, są 

różnorodne, tak jak każda z historii 

opowiadanych przez Włochów.  

Zobaczymy zatem nie tylko portrety, ale  

też poznamy bohaterów od codziennej strony 

ich życia – np. podczas próby własnego 

zespołu muzycznego czy spaceru. “IAW”,  

która potrwa do końca sierpnia, to możliwość 

przypatrzenia się Włochom, którzy mieszkają  

w naszym mieście oraz szansa, żeby poznać 

motywy, dla których wybrali Wrocław. 

 

Wystawę otworzy konsul honorowa Republiki 

Włoskiej we Wrocławiu Monika Kwiatosz. 
































