FOTOEXPO 2018 – opravdový svátek fotografie, kde nemůžete chybět!

Léto pomalu končí, přichází podzim a s ním i nepřehlédnutelná událost v oblasti fotografie,
fotografické techniky a všeho co se kolem focení točí – FOTOEXPO 2018. Již šestý ročník
veletrhu a festivalu současné fotografie bude zahájen v sobotu 20. října 2018 v Národním domě
na Vinohradech. A bude se na co dívat a co zkoušet! Samotný program narostl do takových
rozměrů, že se již nevejde do třech pater krásného novorenesančního objektu a bude probíhat i
v prostorách Arcibiskupského gymnázia, které je hned oproti.
A co zajímavého Vás čeká?
Vedle představení více jak padesáti předních značek fotografické techniky a příslušenství se
můžete těšit na možnost volného fotografování exotic a glamour modelek, finále MISS FOTO,
slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže FOTOTALENT 2018 a nepřeberné množství
workshopů a seminářů za účasti významných českých
a slovenských fotografů.
V hlavním přednáškovém sále budete mít možnost seznámit se s pracemi Ivany Vostřákové,
oceňované fotografky, jejíž díla patří v České republice k těm vůbec nejdražším a kupují je
nejen sběratelé, ale i vysoce postavení manažeři jako investici. Vidět Uroše Podlogara, jednoho
z nejlepších slovinských fotografů, se naskytne jen zřídka. Jeho fotografie se zaměřují hlavně
na outdoorová, dobrodružná, sportovní a lifestylová témata. Osobně Vám o tom povypráví. O
pocity z focení známých osobností se podělí Ondřej Pýcha či Nikola Bílková. Přední český
krajinářský fotograf Martin Rak, jehož práce si získala obdiv díky svým charakteristickým
snovým a mlhavým pohledům, ukáže aktuální fotografie, stejně jako Jan Šmíd, v jehož tvorbě
dominuje panoramatická fotografie, za kterou v letošním roce obdržel nejvyšší možné ocenění prestižní titul "Master QEP". Krajinářskou astrofotografii pak přiblíží Petr Horálek. Nádherné
snímky zvířat a divoké přírody představí Petr Bambousek a Patrik Staněk. O příbězích ukrytých
ve fotografiích, plné dobrodružství, odvahy, lásky, bolesti i smrti bude vyprávět oblíbená
portrétní fotografka Jana Pechlátová.
Pokud chcete prohloubit své znalosti, tak navštivte některý z mnoha workshopů a seminářů.
Týkat se budou například svatební fotografie, postprodukce, panoramatické fotografie krajiny,
krajinářské astrofotografie, focení architektury, produktové a makro fotografie, výběru monitorů,
zábleskové techniky, food fotografie, fashion fotografie, dětské fotografie v exteriéru, sportovní
a street fotografie.
Novinkou letošního ročníku je sekce Cestovatelské fotografie, která představí jedinečné zážitky
zachycené na fotografii odvážnými fotografy cestovateli. Čekají na vás poutavá vyprávění z
putování po Marockých pouštích, krajinou Srí Lanky a Skotska, chladným Norskem, z
poznávání Nepálu a mnohých dalších. Mezi fotografy cestovateli se představí Tomáš Havel,
Martin Kamín, Pavel Svoboda, Tereza Menclová, Tomáš Vlk, Hynek Hampl, Veronika Šubrtová
alias Weef a další.
Podrobné programové schéma a informace k jednotlivým akcím naleznete na webových
stránkách www.fotoexpo.cz . Základní vstupenku za zvýhodněnou cenu zakoupíte v předprodeji
za 290 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje GoOut.cz. Sledujte také aktuální dění na facebooku
a instagramu.
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