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"I'll be able to believe it, at least, as long as my life would last in this
world". Bezgraniczność, wszechświat, lawirowanie pomiędzy światem
realnym, a fantastyki. Tak można opisać pewnego japońskiego
fotografa Osame Jinguji. Ma na koncie bardzo wiele osiągnięć m.in.
wystawę "International Contemporary Art Fair'ARTEANDO" w Hiszpanii.
Jego prace ukazały się na Times Square, Broadway between 43rd Street
and 44th Street. Sprzedaje również zdjęcia na bardzo sławnej i
popularnej stronie TAGBOAT.com. Dostępne są tam dzieła takich
artystów jak Takashi Murakami czy Andy Warhol - pisze śliczna Luiza.

 

 

 

Przepełniony duchem artyzmu znalazł się w życiowej rozterce nie wiedząc, którą dziedziną sztuki zacząć się zajmować. Przypadkowe
spotkanie ze starszym fotografem w biednej, japońskiej wsi pomogło mu podjąć właściwą decyzję. Wybrał fotografię. Było to 3,5 roku
temu

 

Najpierw fotografował modelki, różne wydarzenia, muzyków na żywo. Próbując już wszystkich opcji zdecydował się jednak, że bardziej
woli "uliczne zdjęcia", gdyż nigdy nie wiadomo, co się zdarzy, kogo się spotka, kiedy, i w którym miejscu. Wszystko jest jedną wielką
niewiadomą. Właśnie dzięki ulicy wyszukuje największych inspiracji dla siebie. Z resztą jak sam mawia.

 

"Ulica to jeden wielki żywioł, chaos. Przechadzając się po niej jesteś jak myśliwy, jak głodny drapieżny tygrys poszukujący swojej
zdobyczy czy waleczny samuraj z niewidzialnym mieczem swojej duszy".

 

Fotografuje zgodnie ze stylem b&w. Wygląda to niczym fikcja połączona z rzeczywistością, dobrze znaną przez ludzi. Szczególną uwagę
zwraca na rzeczy drobne, trudne do dostrzeżenia pierwszym rzutem oka, często "cicho stojące na rogu jakiejś ulicy". To jest jego praca.
To jest po prostu on.

 

Łączy emocje, z przestrzenią, innym światem, na poziomie jak to mówi "nieprzytomnego levelu”. Każde zdjęcie jest jakby ponownym
odrodzeniem jego duszy, jego częścią, jego pamięcią, wspomnieniem, podczas całego jego życia. To jego poezja, jego artyzm.

 

Przedmioty fotografowane przez niego mają dwie strony: widzialną i niewidzialną. Dlatego też swoją twórczość nazywa
„Nieskończonością”. Na jego zdjęciach zaobserwować możemy kobiety groźne ,ale też te wyglądające niczym laleczki. Jednak trudno
mu wyjaśnić dlaczego takie preferuje. Szczególną uwagę zwraca na oczy, które są dla niego całym wszechświatem, wyrażają bowiem
emocję, łzy, uśmiech. Są prawdziwe.

 

Sam mówi, że jego styl można nazwać jednym słowem BEZGRANICZNOŚĆ, zawierającym w sobie droczenie duszy, symbiozę z
fenomenami tego świata, konflikt z czasem i przestrzenią, miłość do chaosu.
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Stronki na których można go znaleźć: http://osamujinguji.kagebo-shi.com/

Facebook URL: http://www.facebook.com/osamu.jinguji

Twitter URL: http://twitter.com/osamu_jinguji/

Tumbler.com URL:

http://osamu-jinguji.tumblr.com/

Pinterset.com URL:

http://pinterest.com/osamujinguji

Art-Profiles.com URL:
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http://www.myspace.com/1005198975
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