„JAM PHOTO“
www.fotopatracka.cz,
www.danbarta.cz
a časopis Instinkt

Nápad na tuto akci vznikl loni, kdy jsme po pořádání fotografické soutěže „Základní
Instinkt“, která byla zaměřená na akty a krásu těla, přemýšleli, co dál. Hlavně nám bylo
líto rozpustit tým, který se na „Základním Instinktu“ podílel. A tak slovo dalo slovo a ve
spolupráci, dle našeho skromného názoru, s jedním z nejlepších zpěváků u nás, Danem
Bártou a kapelou Ilustratosphere, jsme se rozhodli uspořádat soutěž „JamPhoto“ .
Do soutěže, která byla vyhlášena 1. ledna 2011 na serveru Fotopátračka.cz, organizována ve
spolupráci s časopisem Instinkt, Centrem FotoŠkoda a serverem I-report.cz, začali účastníci
zasílat fotografie dle prostého zadání, které zformuloval Dan Bárta:
„Hudebníky, pěkně zastavené na dynamických fotkách namísto statických fotek pěkně
výbušných hudebníků, Vám vinšuju. Vstřícné pořadatele. Velkorysé osvětlovače. Funkční
autofokus. Rezervní kartu a zdroj. Jiný pohled než podhled. A těm několika málo, kteří se
budou trápit se zrnem a citlivým materiálem, odvahu navíc a taky pevné nervy. A všem vám
přeju úspěch. Těším se.“
Překvapilo nás, jaký soutěž měla ohlas, obdrželi jsme více než 930 fotografií.
Z nich porota ve složení Dan Bárta, Petr Skočdopole (šéfredaktor časopisu Instinkt), Jarda
Hudec (šéfredaktor I-reportu), Filip Jelínek (Ilustratosphere, J.A.R) a Lenka Šindelářová
(fotografka) vybrala vítězné snímky. Ceny jsme předali v Plzni v rámci prestižního předávání
hudebních ocenění Žebřík 2011.
Výsledky byly vyhlášeny, radost z tvůrčí práce účastníků „JamPhoto“ zůstává. A jsme moc
rádi, že díky Centru FotoŠkoda máme možnost se s Vámi o tyto fotografie podělit. Věříme,
že emoce, radost, zamyšlení i nasazení, které z nich čiší, potěší i návštěvníky této výstavy.

Fotografie byly zhotoveny v ProfiStudiu Centra FotoŠkoda na profesionální fotografický materiál Kodak Supra Endura a jsou zarámovány
a zaskleny do hliníkových rámů značky Nielsen v provedení florentinská cínová pod muzeálním sklem Clear Colour Plus UV.
Více informací o výstavě získáte na www.fotoskoda.cz, na e-mailové adrese fotosluzby@fotoskoda.cz nebo na telefonním čísle 222 929 039.

