FOTOSOUTĚŽ ZRCADLENÍ 2014
Fotografie je obor lidské činnosti, který se propojuje několik oblastí lidského působení. A tak existuje
fotografie amatérská a profesionální, fotografie novinářská, dokumentární, reklamní, portrétní,
rodinná a jistě mnoho dalších.
Fotosoutěž Zrcadlení je již čtvrtým rokem otevřena tvůrcům – fotografům všech věkových kategorií,
všem, které oslovila témata vyhlášená pro letošní ročník. Pořadatelé z občanského sdružení KUMŠT
zacílili soutěž prvním tématem (Ne)Všední den na Bystřicku tradičně na region Bystřicko, jehož krásy i
dění mapuje fotosoutěž již dlouhodobě. Motivem druhého tématu byla skutečnost, že rok 2014 byl
vyhlášen Rokem české hudby. Rok české hudby 2014 je mimořádnou kulturní událostí, která od
svého založení v roce 1924 každých deset let připomíná významná výročí osobností české hudby.
Díky této dnes již tradiční soutěži vzniká v bystřickém regionu s podporou města Bystřice nad
Pernštejnem a dalších partnerů a příznivců fotokronika, do které jsou zařazovány všechny fotografie
zaslané soutěžícími. Cílem je každoročně dokumentovat všední i sváteční dny Bystřicka.
Úroveň snímků hodnotí a vítěze soutěže určuje odborná porota, která je vždy složena nejen
z předních odborníků – profesionálních fotografů ČR, ale také z významných osobností Bystřicka a
osobností činných ve veřejném a kulturním životě kraje.
Porota bude letos pracovat v tomto složení:
prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c.
prof. RNDr. Miloslav Drückmuller, CSc.
MgA. Marek Malůšek
Pavla Benešová
Ing. Karel Pačiska
PhDr. Vladimír Cisár
PaedDr. Milan Hanák
Výstava finálových prací je letos, stejně jako všechny předcházející roky, ukázkou umu a citu tvůrců,
jejich vztahu k našemu kraji a dění kolem. Tato výstava, díky svým kvalitám, putuje po celý
následující rok a je s obdivem přijímána.V následujícím období roku 2014 a 2015 ji bude možno vidět
v Městském Muzeu Bystřice nad Pernštejnem, obcích regionu Bystřicko, ve vstupních prostorách
Kraje Vysočina nebo v reprezentačních prostorách jaderné elektrárny ČEZ v Temelíně.
Vyvrcholením každé soutěže je vyhlášení a ocenění vítězů. Nejinak je tomu i v soutěži Zrcadlení.
Soutěž bude ukončena slavnostním Dnem s fotografií který proběhne v prostorách Gymnázia
v Bystřici nad Pernštejnem v sobotu 22. listopadu 2014. Zahájen bude ve 14:00 vernisáží výstavy
finálových fotografií. Účastníci akce jsou zváni na přednášky a projekci fotografií předních českých
fotografů. Letos bude možno nahlédnout do tvůrčí dílny jednoho z nejslavnějších českých fotografů,
profesora Jindřicha Štreita a dále s profesorem Druckmullerem projít jihoamerické Andy legendární
cestou nazývanou Okruh kondorů. Zájemci mohou v rámci tvůrčích rozhovorů diskutovat v průběhu
odpoledne s porotci o fotografické tvorbě a fotografiích. Ve vyhrazeném čase jim bude k dispozici
také profesionální fotograf a pedagog MgA. Marek Malůšek a fotoporadenství. Vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií, předání ceny starosty města a ceny diváků pak začne v 18:00 za účasti
hejtmana Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka, starosty města Bystřice nad Pernštejnem Karla

Pačisky. Přítomni budou také zástupci generálního sponzora ČEZ a dalších partnerů akce. Tímto
galavečerem s videoprojekcí nominovaných snímků provede diváky Jaroslav Hemala, moderátor
Rádia Krokodýl a v kulturním programu vystoupí Jana Musilová, herečka a zpěvačka Mětského
divadla Brno.
Za dobu svého trvání se fotosoutěž Zrcadlení stala soutěží tradiční a získala si své příznivce a
obdivovatele jak v řadách tvůrců, tak i v řadách diváků. Svědčí o tom i následující fakta. Do letošního
ročníku bylo přihlášeno 777 soutěžních prací od 78 fotografů. Prací zobrazujících region Bystřicko
bylo do soutěže přijato 527, téma Rok české hudby ve fotografii pak v rámci soutěže inicioval vznik
250 fotografií.
Za celou čtyřletou historii trvání soutěže se do ní se svými díly zapojilo 343 fotografů a webový portál
soutěže navštěvuje víc jak 22 tisíc uživatelů – diváků.
Více o soutěži na www.fotosoutez-bystricko.cz
Další informace získáte také na telefonu: 777 553 058

PROGRAM DNE FOTOGRAFIÍ
22.11. 2014 - sobota - prostory Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
14.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY FINALISTŮ IV. ROČNÍKU
zahájení výstavy finálových snímků fotosoutěže
slavnostní přípitek starosty města Ing. Karla Pačisky
představení a slovo porotců
promítání fotografií Zrcadlení 2014
14.30 hod. FOTO MEDAILONKY VÍTĚZŮ LOŇSKÉHO ROČNÍKU
Pavla Benešová (14.30), Hynek Jurman (14.45), Zdeněk Vošický (15.00), Jiří Hřebíček (15.15)
14.30 hod. DISKUZE NAD FOTOGRAFIEMI IV. ročníku ZRCADLENÍ - beseda s MgA. Markem
Malůškem
15.30 hod. prof. RNDr. MILOSLAV DRÜCKMULLER, CSc. – OKRUH KONDORŮ
přednáška s fotoprezentací o chilských vysokohorských oblastech
16.30 hod. prof. JINDŘICH ŠTREIT, dr. h. c. – CESTA KE SVOBODĚ
prezentace fotografického projektu věnovaného drogové problematice
18.00 hod. SLAVNOSTNÍ FOTOGALAVEČER S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ
účinkuje: Jana Musilová, zpěvačka a herečka Městského divadla Brno
moderuje: Jaroslav Hemala, herec a moderátor Rádia Krokodýl
promítání nominací a vítězných snímků IV. ročníku
vyhlášení vítězů, Cena veřejnosti, Cena starosty města
předávání věcných a finančních ocenění
losování vstupenek
občerstvení ve vestibulu Gymnázia

