Fotografi - tvoriví umelci,
študenti vysokých a stredných škôl
študujúcich fotografiu, ich učitelia a
prednášajúci, záujemcovia o toto
médium

Vec: Pozvánka na konferenciu
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pozýva študentov vysokých a stredných škôl študujúcich
fotografiu a v širokú odbornú verejnosť, zaujímajúcu sa o oblasť fotografického umenia na
medzinárodnú konferenciu „Problematika súčasného fotografického umenia“.
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS)
Termín konania: 5. – 6.10.2017 (štvrtok, piatok)
Miesto konania konferencie 5.10.2017, 9.00 – 17.00: Hotel Golden Eagle, Námestie hrdinov, Levice
Miesto konania sprievodných podujatí 6.10.2017, 9.00 – 12.00: Kino Junior Levice, ul. A. Sládkoviča
2 Levice, Tekovské múzeum v Leviciach
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Jazyk konferencie: slovenský, anglický (tlmočenie zabezpečené)
Počet príspevkov: 12
Moderuje: Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
Ku konferencii bude vydaný zborník z príspevkov.
Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je poskytnúť informačnú hodnotu, ale tiež inšpirovať, motivovať a vytvoriť
vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností. Mapovanie súčasného stavu a skúmanie
tendencií v súčasnom fotografickom umení.
Nemenej dôležitou súčasťou je skúmať vplyv edukácie a jej spätnú väzbu na mladých tvoriacich
ľuďoch a mládeži.
Zistiť kontinuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických žánroch, ktoré prezentujú súčasný
trend, historické postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné tendencie a myšlienkové procesy v
tomto druhu vizuálneho umenia.
Cieľová skupina:
súčasné fotografické spločenstvo (tvoriví umelci, študenti fotografie a záujemcovia o toto médium)
Program:
5.10.2017
9.00-10.00 príchod účastníkov, prezentácia
10.00 otvorenie, príhovor riaditeľky ROS Alžbety Sádovskej
10.15 – 11.30 3 príspevky, diskusia
11.30 – 12.30 obed
12.30 – 13.45 3 príspevky, diskusia
13.45 – 14.15 prestávka
14.15 – 15.30 3 príspevky, diskusia

15.30 – 15.45 prestávka
15.45 – 17.00 3 príspevky, diskusia
18.00 –
slávnostná vernisáž „10 rokov DFLV“, Synagóga Levice (kolektívna, medzinárodná
výstava za osobnej účasti fotografov, ktorí vystavovali na niektorom z desiatich ročníkov festivalu Dni
fotografie v Leviciach)
6.10.2017
9.00 – 10.00 sprievodné podujatia, Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Sládkoviča 2, Levice, Tekovské
múzeum v Leviciach:
- hodnotenie portfólií, hodnotia Petra Cepková, Ľubo Stacho
- návšteva stálej expozície Tekovského múzea: Laco Bielik august 1968 Bratislava
10.00 premiéra filmu Zachor - svedectvo preživších z tábora v Novákoch, Ľubo Stacho, Monika
Stacho, Kino Junior, ul. A. Sládkoviča 2, Levice

Prednášajúci:
Prednášať budú významné osobnosti, odborníci na poli fotografického diania zo Slovenska a zo
zahraničia, ako
•
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka VŠVU, pedagóg VŠVU Bratislava /SR
•
Doc. MgA. et MgA. Pavel Mára, pedagóg, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v
Opavě, Osobnosť českej fotografie za najvýznamnejší počin roku 2015 /CZ
•
PaedDr. Gabriel Kosmály, fotograf, pedagóg, umelecký vedúci o.z. Fotogravity, organizátor
Dni fotografie v Leviciach, medzinárodný fotografický festival /SR
•
Prof. Václav Macek, CsC, vedúci katedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej
fakulte VŠMU, Fotograf roka 2016, hlavný organizátor Mesiaca fotografie, medzinárodná prehliadky
fotografie /SR
•
Jan Pohribný, QEP, Titul Qualified European Photographer, udelený Federáciou európskych
fotografov, 2001, pedagóg, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
•
Anne Lefebvre, fotografka, Paríž /FR
•
Monika a Ľubo Stacho, prof., fotografi, Bratislava /SR
•
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD, prorektorka VŠVU, pedagóg VŠVU Bratislava /SR
•
Sebastián Pavlis, študent fotografie na Akadémii umení v Banskej Štiavnici
•
Klára Szarka, historička fotografického umenia /MR
•
PhDr. Zuzana Školudová, metodička NOC Bratislava /SR
a iní...

Účastnícky poplatok: 4,50 € študenti, 7 €, ostatní účastníci.
(poplatok zahŕňa: obed vo štvrtok, ubytovanie na internáte Obchodnej akadémie v Leviciach zo
štvrtka na piatok, účastník dostane propagačný materiál a zborník z konferencie, bezplatný vstup na
stálu expozíciu výstavy Laco Bielik august 1968 Bratislava, bezplatný vstup do kina Junior v piatok
„Zachor“)
Podmienky účasti:
 potvrdenie účasti na konferencii do: 22.9.2017 (na základe riadne vyplnenej prihlášky)
odoslanej e-mailom: kosmalyova@roslevice.sk
počet účastníkov na konferencii je obmedzený: študentské miesta 30, ostatní účastníci 30


úhrada účastníckeho poplatku na účet Regionálneho osvetového strediska v Leviciach do
22.9.2017:
SK25 8180 0000 0070 0031 1345



ak má prihlásený účastník záujem o vystavenie potvrdenia o prijatej platbe a účasti na
konferencii, je potrebné vopred kontaktovať koordinátorku projektu

Úsilím všetkých zainteresovaných je, aby medzinárodná konferencia dôstojne prezentovala výsledky
umeleckej práce v oblasti fotografického umenia.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou:
MESTO LEVICE

Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom,
Alžbeta Sádovská, Mgr.
riaditeľka Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach

Viac info:
Koordinátorka projektu:
Marta Kosmályová, metodička ROS
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Fr. Hečku 25, 934 47 Levice,
00421 918 949 537, kosmalyova@roslevice.sk
www.roslevice.sk

