PROGRAM
Fotoblázinec 2018 , sobota 6.října 2018 od 10 – 18h
10:00 slavnostní zahájení VI. ročníku
10:05 – 10:45 minivernisáže, seznámení s autory a jejich tvorbou
Sál knihovny
11.00 – 12.00 Promítání a beseda nad fotografiemi účastníků, moderuje
Václav Lála
12.15 – 12.45 Unikátní taneční vystoupení, starobylý symbolický indický tanec kathak, zatančí
Ivana a Anežka Hessová
http://www.kathak.wz.cz/…_kathak.html
12.45+ Improvizovaný workshop účastníci fotolovu budou mít možnost fotografovat obě tanečnice
v akci. (S vyloučením veřejnosti)
13:00 – 15:00 Fotolov aneb 2 hodinky stačí Beroun a okolí – reportážní lov fotografií (pokud jste nešli fotit už dřív) témata najdete zde
15:00!!! odevzdání fotografií fotolovu z karet do soutěže 15:15 – 15:30 sál knihovny = zavřené
dveře – hodnocení fotolovu porotou
Sál knihovny
15.30 – 16.00 Michal Krause – Affinity, skvělá konkurence Photoshopu Rychlé seznámení
s Affinity Photo – editorem, kterému se jako jednomu z mála daří prosazovat jako seriozní konkurent
Adobe Photoshopu, a to nejen příznivou cenou, ale i editačními možnostmi a rychlostí. Ukážeme si,
proč by vás mohl Affinity Photo zajímat, co proti konkurenci nabízí navíc a kde naopak zaostává.
16.00 – 16.30 Miloslav Drexler: Domorodé kmeny v Etiopii a Namibii
Pár obrázků z návštěvy domorodých kmenů v jižní Etiopii kolem řeky Omo a Himbů v Namibii
16.30 – 17.30 Kamila Berndorffová: Indické podivnosti aneb jiná země, jiný mrav
Je dnešní Indie stále zemí silných tradic? Vliv globalizace a sociálních sítí na indickou populaci. Život
ve velkoměstech a na vesnici. Mladá generace a obřady a rituály staré Indie. Stále kastujeme?
Tato témata a mnohá další otevře Kamila Berndorffová – fotografka a cestovatelka, která se při svých
cestách zpravidla pohybuje mimo turistické trasy. Fotografuje dělníky, zemědělce, vesničany,
poutníky. Dokumentuje běžný život v Indii, v Jordánsku, Ománu, Dubaji, Sýrii, Izraeli, Brazílii,
Kambodži, Nepálu, Japonsku…
Je spoluautorkou a fotografkou projektu Můj nový život, který podporuje onkologicky nemocné děti.
Za sebou má řadu samostatných výstav v různých galeriích, včetně výstavy na Staroměstské radnici
v Praze, v Yokohamě, Tokyu, Budapešti a Tel Avivu. V roce 2007 a 2009 byla oceněna za soubor
fotografií z Indie v soutěži Czech Press Photo.
17:30 – 17.40 přehlídka fotografií Fotolovu
17:40—18.00 vyhlášení vítězných fotografií, cena poroty, cena diváků i mistr fotolovu s předáním
diplomů a cen, tombola; ukončení festivalu
18+ rušení výstavy, vítězné fotografie budou vystaveny v prostorách knihovny po celý zbytek října
po celý den * setkání * rozhovory a diskuse * poznávání nových přátel
VÝSTAVA To nejlepší z Fotoblázince 2018
10.- 31.října 2018
Městská knihovna Beroun

