A táj szelleme

Tájfotó workshop Szlovákiában, Liptó vidékén a
Magas és az Alacsony-Tátra tájain
Vezeti Laco Struhár QEP és Szabó Béla EFIAP
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A workshop magyar nyelven folyik

Fotó: Laco Struhár
A táj csak ürügy, hogy gondolataikat elmondják a világról. Számukra a harmónia, a
nyugalom, a csend keresése fontos. Képeik mérnöki pontossággal szerkesztettek. Végtelen
tisztelet a lankákhoz, dombokhoz, vagy az égbetörő ormokhoz, a föld színeihez, ívekhez,
hangulatokhoz. Milyen csodálattal lapozzuk mi olvasók a világ távoli tájait bemutató köteteket
és ugyanakkor elmegyünk a környezetünket megörökítő képek mellett. Ne tegyük. Az általunk
is látott mindennapi csodákat fogja képpé Laco Stuhár és Szabó Béla optikáján keresztül.
Szembesítenek bennünket egy virágzó gyümölcsfa, a gabona mezőn átvezető út, az eső
áztatta fenyves hangulatával. Képeik segítségével talán könnyebben meglátjuk a szépséget, a
harmóniát saját környezetünkben is.

Stuhár és Szabó számára teljesen egyértelmű, hogy a fényképész szó mit takar. A fényt, a képet
és a gondolatot.
A workshop kihagyhatatlan azok számára, akik a tájfényképezés szerelmesei. Szívesen
fényképeznek hangulatokat nem megszokott módon. Jó gondolatébresztő lehet a szerzők képi
látásmódja a saját fotográfiai stílusunk fejlesztésében.
Laco Struhár a mai kortárs szlovákiai táj és épületfényképezés kiemelkedő személyisége,
nemzetközileg is elismert alkotó.
Szlovákiában 20 önálló tárlaton
találkozhattak a nézők csodálatos
tájképeivel. Külföldön 21 tárlaton
mutatkozott be USA-tól, az Egyesült
Arab Emirátusokon át, Kanadáig.
Állandó kiállításokon mutatja be
szlovákiai táj és vidék szépségeit több
szlovák kulturális központban.
Napjainkig 13 önálló fotóalbuma jelent
meg, elsősorban szlovákiai táj szépségeit
és városait mutatja be, melyből kettő a
Szlovákia legszebb könyve pályázaton
aranyérmet kapott.
Majd félszáz naptárt adott ki különböző
szlovákiai minisztériumok és vállalatok
megbízásából.
Alkotói tevékenysége mellett többször volt nemzetközi zsűritag, valamint
Szlovák Köztársaság kulturális minisztériuma által megrendezett Szlovákia legszebb könyve
pályázaton.
Tagja a Szlovák Művészeti Egyesületnek, Hivatásos Fotográfusok Szlovákiai Szövetségének,
Európai Professzionális Fotográfusok Szövetsége, European Photogroup of Art and
Performance

Fotó: Szabó Béla

Szabó Béla számára a FOTOGRÁFIA se nem munka, se nem hobbi, kikapcsolódás, hanem

egy életforma. Hivatásos fotográfus és autonóm alkotó. Munkatársa volt több napilapnak,
FotóArt Magazinnak. Jelenleg a Természetfotó Magazin szakírója és szerkesztője. Igyekszik
átadni tudását minél szélesebb körben. A Fotóoktatas.hu, a Nemzetközi Multimédia Intézet,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem ACSJ Főiskolai Karán oktató. Nyaranta diákoknak vezet
fotótáborokat. Autonóm alkotóként 167 csoportos és 84 önálló kiállítás Magyarországon és
Europa számos országában. Munkái megtalálhatóak közgyűjteményekben idehaza és külföldön.
Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetsége, Canon Pro Club (alelnök), Magyar Fényképész
Ipartestület, European Photogroup of Art and Performance, Österreichischen Gesellschaft für
Photographie, Fédération Internationale de l’Art Photographique, Magyar Újságírók Országos
Szövetsége.

Azt vallják a jó tájképhez alázat a természet iránt, szaktudás, türelem, állvány és hosszú záridő
szükséges. Na meg nem árt egy jó bakancs sem.

Program:
21. Érkezés 12 óráig Liptói-tó környékére. Délután fotózás, vacsora.
este Laco Struhár és Szabó Béla előadása.
22. Reggeli. Fotózás egész nap. Vacsora. Este az addig készült képek
értékelése, korrigálás.
23. Reggeli. Fotózás délig. Ebéd. Hazautazás

A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszakai szállást
panzióban és a félpanziós ellátást (reggeli és vacsora)
Részvételi díj: 160 Euro.
A workshop maximális létszáma 16 fő.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30. a részvételi díj
befizetésével.

Jelentkezés: Szabó Béla,
Telefon: 06309592760, e-mail: belafoto@t-online.hu
www.belafoto.hu

