
ZPRÁVA O REALIZOVANÉM VÝJEZDU

FOTOPUB festival, Novo Mesto, Slovinsko 
 

Termín: 

3. -7. srpna 2016.

Místo: 

- FOTOPUB festival, Novo mesto, Slovinsko ( www.fotopub.com )

Účel: 

- participace na festivalu FOTOPUB (Novo mesto, Slovinsko), přehlídka evropských 
fotografických škol, kde dojde k navázání a prohloubení kontaktů (Slovinsko, 
Chorvatsko) 

Student: 

Nina Šperanda, katedra fotografie FAMU

Hodnocení: 

Fotopub festival je mladý fotofestival, který je organizován bývalými studenty FAMU (Dušan 
Smodej a Tadej Vindiš) jenž nabízí přehlídku současné mladé fotografie a moderních 
tendencí převážně mladých umělců a fotografu.

Zajímavosti bylo sledovat vývoj studentů jak FAMU, tak ADU, který pokračovali ve svém 
vzdělaní na stejné škole, Royal College of  Art v Londýně, jedné z nejproslulejších uměleckých
škol ve světě.  Svědčí to o kvalitě jak samotných studentů tak kvalitě programu který katedra 
fotografie FAMU nabízí. Eliška Stejskalová také vyhrála Artist in residence festivalu FOTOPUB 
v Amsterdamu na Dockingstation programu a zúčastní se podobného programu v Brasilii.

Součástí cesty byla prezentace katedry fotografie FAMU a jejích realizovaných projektu 
v roce 2016 a bakalářských a magisterských studii (forma letáku, katalogu apod., komunikace
a osobní kontakt).

Celkově cesta a participace na festivalu splnila účel, navázali se nové kontakty důležité pro 
budoucí spolupráce škol, festivalu a galerii, organizace výstav apod.

Navázal se docela důležitý kontakt s Marinou Paulenka a Borkem Vukosavem, byvalými 
studenti ADU v Záhřebu. Marina Paulenka je ředitelkou a organizátorkou vlivného a 
významného fotografického festivalu Organ Vida v Záhřebu ( www.organvida.com ) s kterou 
je domluvená další spolupráce (samotná forma se ještě musí upřesnit). Borko Vukosav je 
významný představitel mladé současné chorvatské dokumentární fotografie. 

http://www.fotopub.com/
http://www.organvida.com/


Pro příští podobnou akci doporučuji domluvit se na cílené přednášce, dílně nebo výstavě buď
studentů, nebo celé katedry. Myslím si, že se tímto způsobem určitě oslovi větší počet 
návštěvníku a bude mít celá akce konkrétnější výsledek. 

Samotný festival FOTOPUB je relativně mladý festival a existuje docela velký prostor na vývoj
a zdokonalováni, ale už teď přináší nový, čerstvý vzduch a inovace v moři podobných eventu.

Nina Šperanda                                                                                                            V  Praze, 17. září 2016


