Bystřická zrcadlení 2011 – projekt fotografické soutěže a fotokroniky mikroregionu
Bystřicko
Organizátor: KUMŠT, o. s.
Bystřická zrcadlení jsou fotografickým projektem, který během půl roku svého trvání – 1. 7.
2011 – 31. 12. 2011 – zapojil širokou veřejnost i návštěvníky mikroregionu do sledování a
zachycování proměn Bystřicka prostřednictvím umělecké záliby fotografování. Jde o projekt
neziskový a nekomerční, který organizuje KUMŠT o. s.
Akce se setkala s výrazným zájmem všech, pro které je fotografie koníčkem i prostorem pro
umělecké sebevyjádření. Bylo přihlášeno neuvěřitelných 480 fotografií od 90 autorů,
fotografií osobitých, kreativních, vtipných i takových, které podněcují k zamyšlení. Webovou
galerii s fotokronikou a archivem navštívilo přes 10 000 diváků. V porotě zasedli odborníci
z řad profesionálních fotografů a pedagogů uměleckých škol jakými jsou prof. Mgr. Jindřich
Štreit, prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. a BcA. Marek Malůšek.
ÚČEL A PŘÍNOS PROJEKTU:
1. Vznikla „obrazová kronika“ – soubor reprezentativních fotografií zachycujících
mikroregion Bystřicko, který získal v uplynulém období ocenění „Excelentní evropská
destinace“.
2. Ze soutěžních fotografií byl sestaven stejnojmenný kalendář, prezentující město a region
3. V regionu byla založena nová tradice v oblasti umělecké a dokumentární fotografie
4. Projekt umožnil široké obci amatérských fotografů možnost vystavení a zpřístupnění
jejich tvorby veřejnosti, ale i srovnání s tvorbou ostatních fotografů, a to ve třech okruzích
– dokumentární, umělecké a historicko-srovnávací fotografii.
SOUTĚŽNÍ TÉMATA:
1. BYSTŘICKO – region kultury aneb Bystřické „Press Photo“ (dokumentární
fotografie)
Téma, které bylo otevřeno pro snímky, obrazové zprávy a fotoreportáže, které zajímavě
zachytily kulturní a společenské dění v Bystřici n. P. a okolí. Bystřické dokumentární
„PRESS PHOTO“ z oblasti kultury a společenského života města roku 2011 zviditelnilo
zajímavé aktivity, současně ale též poslání a práci různých neziskových organizací, spolků,
činnosti škol, zájmových skupin či jednotlivců.
2. BYSTŘICKO mýma očima (umělecká fotografie)
Téma, ve kterém se uplatnily umělecké fotografie Bystřicka, místní krajiny, přírodních
krás, ale i architektury města a regionu. Snímky, dokumentující známá i neznámá místa,
zákoutí s emotivním nábojem, ke kterým má autor vztah, místa, která míjíme jako všední a
fádní a přece je v nich skryto kousek zrcadla krásy. Prostor zde nalezly i umělecké
fotoportréty lidí, spojených s městem a regionem.
3. HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU (historicko-srovnávací fotografie)
Srovnání míst Bystřicka na základě starých dochovaných fotografií a dnešního vzhledu
– foceno ze stejného úhlu pohledu. Cílem bylo vyfotit stejný záběr v jeho dnešní podobě a
rozdíl zhodnotit v závislosti na vlivu času. Místa, související s krajinnými prvky, přírodně
zajímavými místy, stavbami.
Vítězové jednotlivých kol byli zveřejnění v tisku, jejich fotografie prezentovány v odborných
časopisech a na webu soutěže www.fotosoutez-bystricko.cz.
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