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2017. április 27 - május 3.

Úton - Németh István fotókiállítása
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.1

Németh István: Hajnali magány

A kiállítás megtekinthető: 2017. március 17 - május közepe

„Úton lenni manapság különösen sokféleképpen lehet. Mindenki utazik így vagy úgy,
térben, időben, valóságban, vagy fantáziájában. Hasznos, ha az utazó néha megáll,
körbetekint, esetleg visszaemlékezik, visszapillant a megtett útra. Számot vet, szétnéz
a jelenben ott, ahol éppen van, esetleg lefényképezi, megörökíti a jelent a jövőnek, a
fény segítségével, a fény által megtett út igénybe vételével. Milyen is lehet egy út, egy
utazás? Első, utolsó, rögös, járt, járatlan, kikövezett, poros, nehéz, vidám, fájdalmas,
úttalan, élet, jutalom, stb. Lehetünk úttörők, kereshetjük az utunkat, köthetnek útilaput
talpunkra, útvesztőbe kerülhetünk, vagy tévútra, esetleg csak zsákutcába, járhatunk
próbaúton, lehetünk úton-útfélen, vagy félúton, esetleg két pont közötti legrövidebb úton.
Én most itt tartok az utamon, ilyen utakon jártam, járok. Önnek is, kedves látogató,
kívánok jó utat, szép utazást a kiállítás megtekintésével!”

Helyszín: Közösségek Háza - Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

XVI. Nemzetközi - Magyar Fotópályázat kiállítása (Erdélyi régió)
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.2
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 6 - május 3.

Incze Domokos: Téli csend

Vass Lehel: A remete

Hátszegi Csaba: A prímás

Magdó István: Jigsaw

Helyszín:
Köntés Pincegaléria, Sepsiszentgyörgy

Versek - fotókra kiállítás (Virág Lajos képeire)
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.3
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 11 - május 12.

„Az Író Alkotók Klubja vendégeként ellátogatott hozzánk Virág Lajos fotós, és
megtekintettünk az addig készült fotóiból egy figyelemfelkeltő válogatást. Vajon
milyen impulzus éri az embert, amikor a képeit nézi? Erre a kérdésre adhatnak
választ a fotókra írt versek, egy- egy alkotó szemszögéből, amit szavakból versbe
formált. Így jött létre a „VERSEK FOTÓKRA” című kiállítás Virág Lajos fotóiból.”
Dittrich Panka az „Író Alkotók Klubja” vezetője

Helyszín: Marcalvárosi Fiókkönyvtár, Győr, Lajta u. 27/a

XVI. Nemzetközi - Magyar Fotópályázat kiállítása (Alföldi régió)
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.4
A kiállítás megnyitója:
2017. április 19. 17 óra

A kiállítás megtekinthető:
2017. április 19 - május 14.

Szabó Gabriella: Abstracat Nagy László: Készülék

Helyszín: Hild Viktor Könyvtár, Hild Galéria
Szolnok, Karczag L. u. 2.

Ars Poetica - Eifert János fotókiállítása
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.5
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 25 - szeptember 18.

„Számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék. És jelenti a világ megismerésének
lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabadságot, hogy gondolataimat
saját képi nyelvemen közölhetem. Nézni – látni – láttatni: ez a képíró (fotográfus) feladata,
miközben egyensúlyozik a képzelet és valóság peremén.”
Eifert János

Helyszín: Duna Menti Múzeum Fotógalériája - Zichy-palota
Klapka György tér 9., Komárom

Belépők - Az MFVSZ új tagjainak bemutatkozó kiállítása
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.6
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 27 - május 3.

A kiállításon résztvevő fotósok:
Barakonyi Károly, Farkas Imre, Hámor Szabolcs, Koroknai László, Maráczi István,
Móczár Attila, Molnár János, Regényi Gábor, Tóth Brigitta, Varga Szilárd

Helyszín: Ágens Galéria, Budapest, II. Fő utca 73.

Fotókiállítás, fotótechnikai kiállítás
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.7
A kiállítás megnyitó: 2017. április 27. 17 óra

Bánfi Barnabás: Találkozás

Vágvölgyi Mihály: Harag

Kiállítók:
Bánfi Barnabás, Vágvölgyi Mihály, Veres István
A kiállítók saját gyűjteményükből egy fotótechnikai kiállítást is rendeznek.
A fotóhét folyamán sor kerül egy fotósétára,
ahova a fotózás iránt érdeklődőket várják.
A fotósétával egybekötve ellátogatnak Székely
Aladár szobrához.
Veres István: Verebek

Helyszín: Postagaléria, Gyula

Kollódiumos nedves eljárás bemutatása és képek készítése
MFVSZ védnökségi szám:
2017/13.8
Időpont: 2017. május 01. 13.00 -18.00
Előadó: Gálos László

Szervező: Fekete Zoltán
Rendező: Koós László

Helyszín: Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, Görgey Artúr u. 28.

A fotográfia sokszínűségének, gazdagságának és
az összefogásnak hangsúlyozására az MFVSZ – az
előző évekhez hasonlóan – idén is megrendezi immár
időben kibővítve a NEMZETKÖZI - MAGYAR FOTÓ7
programsorozatot.
1890. április 30-án nyílt meg Budapesten az Első Amateur - fotográfiai kiállítás.
„Az első amateur fotográfiai kiállítást rendező nagybizottság elnöke lett dr. Wartha Vincze, alelnöke
világosvári báró Bohus László, titkára Kalecsinszky Sándor, tagjai báró Andreánszky Géza, báró
Eötvös Lóránd, Gothard Jenő, Halaváts Gyula, lovag Kneusel-Herdliczka Arnold, Konkoly-Thege
Miklós, Krenner József Sándor, Lóczy Lajos, Oláh Gusztáv, dr. Schafarzik Ferenc, dr. Téry Ödön
és dr. Thirring Gusztáv. A Műegyetem professzora, a híres eozinmáz feltalálója, a Műegyetem
rektora, a világhírű fizikus, a csillagász, a földrajztudós, a Földtani Intézet kutatója, az Operaház
rendezője, a magyar statisztika-tudomány egyik atyja szerepel többek között a listán. Értékes
fontos emberek kialakult tudással, világképpel, esztétikai értékrenddel, akik az élet minden
területén értéket hoztak létre, ezt folytatták fényképészeti tevékenységük során is.”
Idézet Kincses Károly: Érdekérvényesítés helyett értékérvényesítés cikkéből.
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