Tlačová správa - AMFO Žilina 2019

Tohto roku v celoštátnej postupovej súťaži a výstave amatérskej fotografickej tvorby AMFO
2019, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973, predstavia
svoju tvorbu aj fotografi z Liptova, ktorí boli úspešní v krajskom kole v Žiline. Vernisáž sa
uskutočnila 19. júna 2019 vo foyer Úradu ŽSK.
Súťažilo sa vo všetkých vekových skupinách – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov, autori nad
21 rokov a v súťažných kategóriách a žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a
multimediálna prezentácia.
Porota v zložení Mgr. Helena Šišková ArtD, Mgr. Rudolf Lengel a Mgr. art. Lukáš Macek
hodnotila 335 prihlásených fotografií.
Prvé miesto získal Martin Sprušanský z Partizánskej Ľupče za farebné fotografie
“Impresie I., II.“ v kategórii autorov nad 21 rokov.
Medzi ďalších ocenených autorov z Liptova postupujúcich na celoštátnu postupovú
súťaž AMFO 2019 patrí Zdeno Hliva z Liptovských Vlách za čierno - bielu fotografiu
„Zaber„ v kategórii autorov nad 21 rokov, za ktorú získal čestné uznanie.
V tejto kategórií uspel aj Štefan Ižo z Ružomberka, ktorý si za fotografiu „Spomienka“
odniesol čestné uznanie.
V novej kategórii Cykly a seriály uspela študentka Školy úžitkového výtvarníctva Viktória
Janckulíková - získala 3. miesto za fotografie „Baletka I., II. a III.“
Do celoštátneho kola súťaže postúpili aj fotografie Vladimíra Vlčeka z Jamníka, ktorý
získal čestné uznanie za cyklus „Keď sneží I. – III.“
Na výstave región Liptov reprezentujú aj fotografie od Kamily Košeckej z Podturne,
Tomáša Lizúcha z Liptovského Mikuláša, Tomáša Mlynárika a Jaroslava Moravčíka z
Ružomberka, Klaudie Purdiakovej zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, Petra
Rybína z Liptovského Mikuláša a Pavla Sališa z Liptovského Mikuláša.
Návštevníci môžu výstavu najúspešnejších fotografií zo Žilinského samosprávneho navštíviť v
priestoroch Úradu ŽSK do 19. júla. Veríme, že sa našim fotografom podarí uspieť aj v
celoštátnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri v priestoroch nitrianskej synagógy.
Hlavným cieľom súťaže AMFO je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností ako aj umeleckoodborný rast jednotlivcov - fotografov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
fotografickej tvorby.
Kolekcia fotografií ocenených na tejto súťaži sa prezentuje aj v rámci českej národnej výstavy
vo Svitavách, taktiež na medzinárodnej súťaži amatérskej fotografie FIAP i v priestoroch
Národného osvetového centra v Bratislave.
Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
v Liptovskom Mikuláši
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