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ZAHÁJENÍ  IV. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ  2014  / 1. 6. 2014 – 30. 11. 2014 / 

Festival ZRCADLENÍ je zaměřený na uměleckou a dokumentární fotografii. Vznikl a koná se pravidelně 
od roku 2011. Celý festival má délku šest měsíců – od června do listopadu a jeho součástí je fotografická 
soutěž, výstavy fotografií, workshopy, besedy a semináře. Výstupy projektu jsou celoročně přístupné široké 
veřejnosti formou webové fotogalerie a obrazové fotokroniky, finálové snímky jsou základem vydávaného 
kalendáře. Akci tradičně uzavírá Den s fotografií s celodenním programem pro veřejnost a účastníky soutěžní 
části ZRCADLENÍ. Den s fotografií letos proběhne 22. listopadu 2014 v Bystřici nad Pernštejnem, na 
slavnostním galavečeru zde budou vyhlášeni vítězové IV. ročníku.  

Projekt formou dlouhodobé motivace, vzdělávacích a prezentačních akcí zaměřených na aktuální společenská a 
kulturní témata podporuje kreativní práci profesionálních i amatérských fotografů a mapuje společensko-
kulturní dění ČR. 

Fotografie je mimořádné médium i prostředek neobvyklých možností uměleckého vyjádření. Obliba 
fotografování se prolíná všemi věkovými skupinami, od školní mládeže až po seniory. Fotografický projekt 
Zrcadlení 2014 má za sebou tři úspěšné ročníky, ve kterých soutěžilo 2 500 fotografií, projekt má 280 
registrovaných aktivně přispívajících účastníků. Soutěžní fotografie si na webových stránkách Zrcadlení 
prohlédlo téměř 40 000 diváků. Fotokronika regionu Bystřicka, která vzniká ze soutěžních fotografií, 
zachycujících akce, dění a proměny regionu má již 1880 fotografií, volně přístupných na www.fotosoutez-
bystricko.cz. 

Soutěžní témata pro rok 2014 

Nový ročník nabízí dvě soutěžní témata. První se týká regionu Bystřicko na Vysočině, které bylo v uplynulém 
období vyhlášeno „Excelentní evropskou destinací“. Druhé téma otevírá možnost přihlásit netradiční záběry 
v tematickém okruhu Rok české hudby 2014, nafocené kdekoli na území ČR: 

1)   Téma regionu Bystřicko:        (NE)VŠEDNÍ DEN NA BYSTŘICKU 
 

2)   Téma s celostátní působností:    ROK ČESKÉ HUDBY 2014 VE FOTOGRAFII 
 

Soutěž je otevřená všem, kdo se zajímají o fotografii, ať už profesionálně, či zájmově a volnočasově, všem, pro 
které se toto médium stalo životním hobby. Zapojit se do soutěže je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat a 
nahrát své digitální fotografie do soutěžní galerie na www.fotosoutez-bystricko.cz.  

Soutěžní část fotofestivalu ZRCADLENÍ bude probíhat od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2014. Hodnocení bude provádět 
šestičlenná odborná porota pod vedením legendy české fotografie - prof. Jindřicha Štreita, dokumentárního 
fotografa, pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Do hodnocení fotografií se na 
webových stránkách soutěže mohou zapojit také diváci, kteří svými hlasy udělí Cenu veřejnosti. Dále bude 
vybrané fotografii udělena Cena starosty města Bystřice nad Pernštejnem. Na vítěze čekají, jako každoročně, 
hodnotné věcné výhry a ocenění, ale také propagace jejich talentu prostřednictvím celoroční putovní výstavy. 

Fotografický festival ZRCADLENÍ 2014 se koná pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana, 
hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a starosty Města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karla 
Pačisky. 

 
 
Pořadatel fotofestivalu: KUMŠT, o. s. 
Webové stránky: www.fotosoutez-bystricko.cz 
Kontakt pro další info:  
+420 777 553 058, info@fotosoutez-bystricko.cz 


