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Fajn FOTO fest
Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o.
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
17 375 EUR
12/2011 - 12/2012

Projekt byl zaměřen na zapojení amatérských fotografů do kulturního dění v česko-polském
příhraničí a byl koncipován jako soutěžní přehlídka amatérských fotografů s tematickým
zaměřením kultura v podporovaném území. Prostřednictvím projektu dostali amatérští umělci
možnost ukázat veřejnosti, že aktivně a smysluplně strávený volný čas přináší radost, krásu
i zábavu. Tento projekt svou povahou navazuje na úspěšně zrealizovaný projekt „Fajn Fest
CZ-PL“ určený pro amatérské hudební skupiny.
Projekt byl rozdělen do tří hlavních částí:
− soutěž proběhla prostřednictvím webových stránek projektu (www.fotofest.eu). Soutěž
probíhala od února do konce května 2012. Do soutěže se zapojilo na 200 fotografů.
Soutěžící se elektronicky přihlásili a prostřednictvím aplikace na webu nahráli do svého
profilu své fotografie. O úspěchu soutěžících rozhodovali hlasováním návštěvníci
webových stránek. Soutěž návštěvníků webu vyhrál ziskem 7 342 hlasů zástupce
z Polska, pan Jarek Dabkowski. Nezávisle na hlasování z webu hodnotila fotografie
nezávislá mezinárodní porota. Ta vybrala 50 nejlepších fotografií od 16 fotografů.
Z těchto fotografií byla následně vytvořena publikace.

Náhled na webové stránky www.fotofest.eu

−

mobilní výstavy byly prezentovány v období srpna až prosince 2012 ve Fakultní
nemocnici Ostrava-Poruba, AVION Shopping parku Ostrava, Domě kultury OstravaZábřeh, Krevním centru Ostrava-Poruba, Regionálním muzeu v Kopřivnici na české
straně a na polské straně v Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, Ośrodku
Kultury i Sportu w Gaszowicach, Centru Kultury FENIKS (Rydułtowy) a v Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach.

−

vernisáž vítězných fotografií se uskutečnila v Domě kultury Akord (Ostrava-Zábřeh)
dne 20. září 2012. Před samotnou vernisáží proběhl workshop, na kterém vítězové
soutěže vytvořili koláž z nejlepších fotografií. Na vernisáži byla představena a rovněž
slavnostně pokřtěna publikace fotografií. Vernisáž u polského partnera proběhla
dne 4. listopadu 2012 v Domu kultury w Rybniku-Chwalowicach.

Ukázka přebalu publikace fotografií
Foto: Archiv Správce FM

