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Galeria Kasia Michalski zaprasza na wystawę indywidualną Maurice’a Schobingera pt. „Czarny Pył”. 
 
Specjalizujący się w tematyce industrialnej szwajcarski artysta zdradza swoją fascynację monumentalnymi 
konstrukcjami wznoszonymi przez człowieka, w szczególności zaś zakładami metalurgicznymi, które odkrywa i 
dokumentuje jeżdżąc po całym świecie. W latach 2008-2011 Schobinger odbył kilka podróży wgłąb Rosji, 
odwiedzając hutę „Czerwony Październik” w Wołgogradzie, a także kombinaty w Czeliabińsku i Magnitogorsku na 
Uralu, gdzie w czasie II Wojny Światowej produkowano radzieckie czołgi. Fotografie Schobingera nie tylko oddają 
hołd robotnikom pracującym w ekstremalnie trudnych warunkach, ale także uwieczniają niezwykłe piękno tych 
groźnych, nierzeczywistych przestrzeni. 
 
Na wystawę „Black Dust” artysta wybrał prace, w których człowiek i jego świadectwo schodzą na dalszy plan, 
ustępując miejsca spektakularnej scenerii. Stłumione, ciemne barwy oraz typowe dla artysty kontrastowe 
oświetlenie wprowadza przytłaczającą, pełną dramatyzmu i napięcia ciszę. Olbrzymie maszyny, pozostawione 
same sobie w przepastnych, opuszczonych przez pracowników halach, przywodzą na myśl uśpionych, 
nieruchomych gigantów, wiodących swój własny, niezależny od człowieka żywot. 
 
Fotografie Maurice’a Schobingera uświadamiają nam, że era industrialna bynajmniej się nie skończyła, mimo że 
nie jest dla nas na co dzień dostrzegalna. Drzemie w odległych, trudno dostępnych zakątkach świata, a pozornie 
przestarzałe - w porównaniu do mieszczących się w naszych dłoniach najnowszych osiągnięć technologii - 
maszyny wciąż odgrywają ważną rolę w naszym życiu. W szerszej perspektywie, wystawa „Czarny pył” przypomina 
nam, że ludzkie dzieła nieraz trwają dłużej niż życie ich twórców. 
 
Maurice Schobinger Urodzony w 1960 roku w Vevey w Szwajcarii, Maurice Schobinger ukończył Ecole de 
Photographie w Vevey i od 1984 roku pracuje jako niezależny fotograf. W 1999 roku, kontynuując swoje 
zainteresowanie fotografią przemysłową, rozpoczął cykl poświęcony budowie tunelu kolejowego pod przełęczą św. 
Gotarda - docelowo najdłuższego tunelu na świecie (57 km). W latach 2008-2011 zrealizował kilka projektów w 
Rosji, uwieczniając ludzi i miejsca naznaczone bohaterską historią i traumatyczną pamięcią zbiorową. Poza pracą 
artystyczną, Schobinger rozwija nowatorskie techniki fotografii architektury i dzieł inżynierii. W 2004 roku został 
oficjalnym fotografem dokumentującym pierwszą linię metra w Szwajcarii - m2 w Lozannie. Wystawiał m.in. w 
galeriach Basia Embiricos w Paryżu i Lucy Mackintosh w Lozannie, zaś jego prace zostały opublikowane nakładem 
wydawnictw Noir dur Blanc, Éditions d’Autre Part oraz Éditions Favre. 


