7. FOTOPLÁTNO PLASY 2017

Vážení přátelé fotografové, kamarádi,
chtěl bych Vás opět pozvat k účasti na dalším ročníku fotografické přehlídky velkoformátové
fotografie na plátně, tentokrát již s pořadovým číslem SEDM, tradičně v sýpce Kláštera Plasy.

V průběhu celé návštěvní sezóny se budou v areálu kláštera konat též další výstavy, přehlídky
a akce s fotografickou tématikou. Letošní sezóna by měla mít dva vrcholy – 5. 7. 2017 vernisáž
fotoplátna včetně několika dalších výstav, přednášky a koncertu a dále víkend fotografie 9. –
10. 9. 2017 se zaměřením na architekturu, Plasy a okolí.

Na všechny akce jste srdečně zváni a budete včas informováni o jejich konání a programu.

Pokud Vás pozvánka na velkoformátovou fotografii oslovila, plyne z toho jedna důležitá
informace pro Vás, pro Tebe a následně i případný úkol – viz harmonogram akce.
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Jedná se o přehlídku rozměrově velkých fotografií vytištěných na fotoplátně

ve spolupráci s firmou CeWe Color a.s. - Fotolab. Fotografie budou vystaveny po celou
turistickou sezónu v prostorách barokní sýpky Kláštera Plasy.

Jako jeden z garantů výstavního programu v areálu kláštera bych Vás chtěl, jako své dobré
přátele, kamarády a výborné fotografy, kterých si považuji, pozvat k účasti na této specifické
fotografické akci. Máte možnost si opět vyzkoušet svoji fotografii na velký formát fotoplátna,
který je limitován rozměrem o velikosti 90 x 130 cm a pro letošní rok vypisujeme i formát 90 x
90 cm. Firma Fotolab přislíbila 50% slevu na výrobu fotoplátna v rámci této akce. Fotografie na
plátně je vypnutá kolem 4cm rámu a přibližně 5cm z okraje padne na ohyb. Při výběru dbejte na
tuto technickou informaci a svoji fotografii upravte vzhledem k tomuto ohybu a formátu.
Fotografie budou před tiskem zkontrolovány a případně „lehce doladěny“ nebo poslány zpět ke
kontrole.

Téma letošní přehlídky je opět fotograficky tradiční DOBRÉ SVĚTLO a je omezený počet
výstavních míst 37

Harmonogram akce :

1. Oslovení účastníků – únor, březen 2017
2. Potvrzení účasti – duben 2017
3. Uzávěrka přihlášek, uhrazení poplatku – do 30.května 2017
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpracování podkladů pro tisk – 30.5. – 5.6. 2017
Zhotovení fotopláten – červen 2017
Instalace a zahájení výstavy – 27.6. – 4.7. 2017
Setkání účastníků výstavy – 5.červenec 2017 – shlédnutí dalších výstav
Deinstalace výstavy – po 2. říjnu 2017
Předání fotopláten účastníkům – po 2. říjnu 2017

Pokud Vás tato akce oslovila nebo máte další dotazy, prosím kontaktujte mě na :

Ivo Kornatovský

Pod Nádražím 128

331 01 Plasy

tel. 602 44 54 55

Srdečně zdraví adpro@iol.cz Ivo Kornatovský
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