
  Fotó a természetben- 8. Győri Fotópiknik  2009. július 19. (vasárnap)

 Régóta foglalkoztatta a Győri Fotóklub 
Egyesület tagságát, hogy miként lehetne a kiállító 
termek falai közül kivinni a fotóművészetet. 
 Győrött több évtizede vannak a  nyári 
hónapokban szabadtéri rendezvények. Ez inspirálta 
az ötlete, hogy vigyük ki a szabadba a művészetet, 
találkozhasson egymással az alkotó, a művészetet 
kedvelő polgár egy könnyed szabadtéri program 
keretében.

 Első alkalommal 2002 nyarán került 
megrendezésre a Fotó a természetben-Győri Fotópiknik 
című rendezvényünk. Ennek helyszíneként kívánni sem 
lehetne kitűnőbbet, mint a Radó-szigetet, az ősi belváros 
tövében, a győri vár lábánál elterülő, a Rába által körülölelt szigetet. Az évszázados fák, a csodálatos virágok, 
a hangulatos zenepavilon mind eszményi lehetőséget biztosítanak a szabadtéri fotókiállítás megrendezéséhez. 
A nyári vasárnapokon a zenepavilonban megrendezett koncertek amúgy is sok embert vonzanak, mivel már 
másfél évtizedes hagyománnyal rendelkezik. 
  Erre építettünk, mikor az első Győri Fotópiknik szervezésébe belefogtunk. A kiállítók számára 
kötelező némi harapni és inni valóról gondoskodni, hogy a látogatót meg tudja kínálni, kötetlen formában 
találkozzon az alkotó és tárlatnéző. 
  Az első alkalom nem várt sikert hozott, a 9-17 óráig tartó kiállításon több százan fordultak meg. 
Alkotásait 35 művész mutatta be.  2003-ban tovább léptünk és nemzetközivé bővítettük a Fotó a természetben - 
Győri Fotópikniket. 2009-ben a 7 rendezvényen 99 alkotó volt jelen 5 országból és kb. 1500 látogató tekintette 
meg a fotópikniket.
 Ez program lehetőséget teremt arra, hogy a mindennapi rohanás mellett megálljunk egy pillanatra, 

elmélyedjünk a fotóművészetben, az alkotók és a közönség 
találkozzon egymással egy kötetlen, szabad formában. Olyan 
művészek is találkozzanak, akik eddig csak a képeiken keresztül 
ismerték egymást, erősödjenek a személyes, baráti kapcsolatok a 
határon kívül és belül is.
 A  Győri Fotóklub programjának sikerét jelzi, hogy 2004-től 
Galántán (Szlovákia),  2006-tól Sepsiszentgyörgyön (Románia) 
rendeznek hasonló programot.
 A szlovákiai Pöstyénben, az európai hírű fürdővárosban 2006 
szeptemberében rendezték meg az első fotópikniket hatalmas sikerrel. 
A fotópiknikek sorába 2007-től bekapcsolódik a szlovák főváros 
Pozsony, 2008-ban csatlakozott a szlovákiai Naszvad és az ausztriai 
Bruckneudorf, 2009 júniusában Révkomárom (Szlovákia) is.
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Katalógus zárása: 2009. június 30.

A katalógusba 1 db digitális képet 
kérünk max. 1MB méretben az alkotó 
neve, elérhetősége és a kép címének 
megadásával.

 A programon való részvétel ingyenes, 
azonban mindenkinek hoznia kell 
némi harapnivalót és italt a vendégek 
kínálására. A bemutatkozását az 
alkotó maga rendezi, a fákat szegelni, 
fúrni, faragni tilos. A parkba autóval 
behajtani tilos. Parkolás kb. 100 
méterre.


