Zrcadlení 2013 už není jenom o Bystřicku
V sobotu 23. listopadu se v bystřickém gymnáziu uskuteční ukončení fotografické soutěže a vyhlášení vítězných snímků a jejich autorů
LENKA MAŠOVÁ

Bystřice nad Pernštejnem –
V sobotu 23. listopadu se od 14
hodin v prostorách bystřického gymnázia uskuteční takzvaný Den s fotografií a Foto
Galavečer, které jsou spojeny
s vyhlášením výsledků třetího ročníku fotografické soutěže Zrcadlení 2013. Do již tradičního klání amatérských i
profesionálních fotografů v
letošním roce v době od 1.
června do 30. září dorazilo celkem 860 fotografií. Ty zastupovaly dvě vyhlášená soutěžní témata.
„Kromě fotografií na stěžejní téma regionu Bystřicko
bylo letos vyhlášeno i téma celostátní, a to Netradiční pohledy na památky UNESCO,“
sdělil bystřický starosta Karel
Pačiska. Tím se soutěž z původně výhradně regionálního
projektu posunula o kousek
dál.
„Z regionálního klání fotografů se vyvinula soutěž daleko přesahující rámec kraje,
protože právě téma s názvem
Netradiční pohledy na památky UNESCO otevřelo pomyslné dveře do regionu Bystřicko fotografům z celé republiky. Roste jak počet účastníků a soutěžních prací, tak i
množství kvalitních děl registrovaných do soutěže,“
uvedla za pořadatele akce z občanského sdružení Kumšt Milada Krásenská.

Legendární fotograf
I v letošním roce, stejně jako v
předchozích dvou ročnících,
se stane předsedou poroty renomovaný český dokumentární fotograf, jehož práce jsou
vysoce ceněny i v zahraničí,
Jindřich Štreit.
„Těší nás, že si opět udělal
čas, letos kvůli tomu musel
zrušit svoji účast na nějaké
akci na Slovensku,“ poznamenal bystřický starosta. „Je
ale pravda, že Zrcadlení si už
mezi lidmi získává svoje jméno, a to nejenom v regionu, a
soutěži dodává na důležitosti i
jméno Jindřicha Štreita. Nejlepší fotografie z prvního ročníku Zrcadlení byly loni na
podzim vystaveny ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu
Parlamentu České republiky,
a setkaly se se značným zájmem návštěvníků. Letos naši
fotografickou soutěž rovněž
podpořil krajský grant,“ připomněl Karel Pačiska.
V Praze byly před rokem vystaveny snímky, které odborná porota vyhodnotila jako
nejlepší v tematických okruzích umělecké a historickosrovnávací fotografie, takže
návštěvníci výstavy si měli
možnost prohlédnout krásy
bystřického regionu, vývoj a
změny města i regionu, které

NÁHODNÉ SNÍMKY. Do soutěže Zrcadlení 2013 přišlo celkem 860 fotografií. Vyhlášena byla dvě témata – téma regionu Bystřicko – Ohlédni se, to je tvůj kraj, Eden, ráj a téma
celostátní – Netradiční pohledy na památky UNESCO. Lidé tak fotili nejenom na Bystřicku, ale i kulturní klenoty v rámci celé republiky. Vyhlášení výsledků, zveřejnění finalistů a
hlavně vítězů a jejich ocenění včetně řady doprovodných akcí se uskuteční v sobotu 23. listopadu od 14 hodin v prostorách bystřického gymnázia. Foto: archiv pořadatelů soutěže
zachycují dvojice srovnávacích fotografií – historických a
současných...
I při třetím ročníku se v
rámci slavnostního vyhodnocení mohou nejúspěšnější autoři snímků těšit na hodnotné
ceny, jimiž budou za svoje díla
odměněni.
„Pro nominované na Cenu
odborné poroty jsou připraveny výherní poukázky na
zboží Canon v hodnotě dvacet
tisíc korun a pro vítěze Ceny
veřejnosti fotoaparát Canon.
Dále bude udělena Cena sta-

rosty města a připravena je řada dalších ocenění,“ informovala Milada Krásenská.
Rovněž letošní nejlepší soutěžní fotografie budou zařazeny do takzvané obrazové fotokroniky Bystřicka, což je každým rokem doplňovaný soubor fotografií, kterým byla v
regionu založena nová tradice
umělecké a dokumentární fotografie.
„Cílem je rovněž umožnit
široké obci amatérských fotografů přístup k informacím o
nejnovější fotografické tech-

nice, trendech a zpracování
digitální fotografie a diskusi
na tato témata,“ dodala Milada Krásenská.
Nejlepší snímky, které z letošního
ročníku
soutěže
vzejdou, chtějí zástupci bystřické radnice vystavit přímo
ve městě.
„Vítězné fotografie bychom
rádi umístili na panely kolem
centrálního parkoviště za náměstím, aby si je mohlo prohlédnout co nejvíce lidí,“ uvedl starosta Bystřice Karel Pačiska.

Den s fotografií – Zrcadlení 2013
- Den s fotografií spojený s vyhlášením výsledků třetího ročníku fotografické soutěže Zrcadlení 2013 se uskuteční v sobotu 23. listopadu od 14
hodin v prostorách Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem
- po vernisáži výstavy letošních finalistů bude od 15 hodin na programu
přednáška fotografa Jindřicha Štreita a Miloslava Druckmüllera
- poté následuje přednáška s názvem Dobrý fotograf může být každý v
podání šéfredaktora Zoner Press Pavla Kristiána
- slavnostní galavečer od 17. 30 hodin zahrne vyhlášení výsledků Zrcadlení 2013, hudební a zábavný program a slosování vstupenek o ceny
- diskuse nad fotkami s porotci od 19 hodin bude zajímat nejen autory
fotografií, ale i ty, kteří se chtějí o fotografování něco nového dozvědět
- večerem bude provádět moderátor Rádia Krokodýl a herec Jaroslav
Hemala, vstupné je 50 Kč

