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"Landscape" � wernisaż wystawy fotografii Elwiry Szczecian w ramach Festiwalu Mediatravel
2012 � ZAPROSZENIE

  

  

Galeria IN BLANCO Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA, zaprasza na wernisaż wystawy
fotograficznej
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  "Landscape"  Elwiry Szczecian  24 października 2012 (środa), godz. 18.00 Galeria IN BLANCO Bałucki Ośrodek KulturyLUTNIA ul. Łanowa 14, Łódź    Elwira Szczecian � "Landscape" � Mediatravel�2012 Urodzona w Polsce, aktualniemieszkająca we Włoszech, gdzie ukończyła 3 letni Master z fotografii w Scuola Romana diFotografia, z maksymalną ilością punktów. Specjalizuje się w fotografii travel, landscape,reportage , fashion i underwater photography.    2010 workshop : Riccardo Improta landscape Val d� Orcia, Wlochy  2011 workshop : Riccardo Improta landscape Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie  2012 workshop : Andrzej Dragan / Marina Santoni photoshop postproduction  2011-2012: uczestinczyla w wystawach � Work in progress" w Rzymie  2012: publikacja jej prac przez l�Espersso Freelance fotograf.    Obecnie pracuje dla Masterfile , jednej z największych agencji fotograficznych stock na świecie, z zamiłowania podróżnik i nurek . Odwiedziła między innymi USA, Kubę , Kanadę , Maroko,Turcję, Maledives , Seychelles, Mauritius, Nową Zelandię, Polinezję Francuską . Aktualniepracuje nad projektem � Wreck�s of Maledives".  Od lat organizuje bezpłatne kursy fotograficzne na Malediwach , dla młodych fotografików. Jejnastępny projekt to Mongolia , Kazachstan.    Wystawa będzie prezentowana do 2 listopada 2012 w galerii In Blanco w Bałuckim OśrodkuKultury LUTNIA ul. Łanowa 14.    www.bok.lodz.pl  www.inblanco.webnode.com  www.obliczalodzi.pl    ZAPRASZAMY!!!  Pozdrawiam serdecznie,  Mateusz Błażejewski  O Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów - MEDIATRAVEL � Łódź, 23-27 października 2012,Łódź  Festiwal MEDIATRAVEL to podróż po mediach, których twórcy są zainspirowani światem, a wszczególności: człowiekiem, społecznością i środowiskiem, w którym żyje, konfliktami iproblemami społecznymi, obyczajami i zwyczajami ludzi, a także całą dziedzinąwspółczesności- czyli tym wszystkim, co człowieka otacza.  Organizatorzy festiwalu MEDIATRAVEL, podobnie jak w latach ubiegłych, podzielili tydzieńfestiwalowy na kilka cykli tematycznych. Wśród nich znajdują się: MEDIA, obejmujący film,fotografię i książkę reporterską, PRO MEMORIA, obejmujący cykl wspomnień o takich osobachjak Jerzy Kukuczka, Andrzej Zawada, Wanda Rutkiewicz, PRAWDZIWE HISTORIE, spotkaniez historią, która się wydarzyła, jak np. opowieść pt. Jedyny taki skok � spotkanie z JózefemUznańskim, nestorem ratownictwa tatrzańskiego.  Festiwal to także, a może przede wszystkim spotkania ze znanymi podróżnikami i odkrywcami,z twórcami filmu i telewizji, radia, znanymi fotografikami, to historia wypraw i ekspedycjipodejmowanych w najdalsze zakątki świata.  W tym roku, w ramach cyklu pod nazwą REPORTAŻE ZE ŚWIATA spotkamy się m.in.. zMarcinem Mamoniem, dokumentalistą, reżyserem kilkunastu filmów dokumentalnych znajbardziej zapalnych regionów świata, Anną, Teresą Pietraszek, Krzysztofem Renikiem, oraz zinnymi znanymi twórcami radia i telewizji.    Gościem zagranicznym Festiwalu Mediatravel będzie m.in. włoski fotografik, absolwentInstytutu Projektowania w Rzymie, Massimo Mastrorillo. W tym roku, w ramach FestiwaluMediatravel będzie otwarta wystawa jego fotografii oraz odbędzie się spotkanie - prezentacja zautorem.    
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Festiwal MEDIATRAVEL odbędzie się w Łodzi w dniach 23-27 października 2012 r.  
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