
Marianna Cabalová, 

VELDAN

vyhlasuje fotosúťaž o atraktívne ceny

Ako sme už avizovali na našich sociálnych sieťach, s novým 
rokom prichádzajú nové výzvy a my sme si ich v prvom 
tohtoročnom vydaní pripravili hneď niekoľko. Okrem toho, 
že na tohtoročných obálkach predstavíme ženy v polygrafii a 
v časopise s nimi prinesieme rozhovory, pripravili sme pre vás 
aj ďalší bonbónik.
Nadväzujúc na atraktívnu zložku, prílohu 
Foto:Grafik:Um, vyhlasujeme fotosúťaž.  
Očakávame, že sa do nej zapojí každý, kto si o sebe myslí, že je 
dušou či okom fotograf, ten komu sa podaril exkluzívny záber, 
proste všetci tí, ktorí sa chcú svojou tvorbou pochváliť. 

Pravidlá sú jednoduché a podmienky jasné
 
Prvou z nich je mať založené facebookové konto, a potom 
to už pôjde samo. 
Následne dajte lajk na fan page PrintProgress a na jej nástenku 
zaveste fotografiu, ktorá má podľa vás najväčšiu šancu 
umiestniť sa vo fotosúťaži. 
Jeden účastník môže poslať maximálne 3 fotografie. 
Víťazom sa stane autor tej fotografie, ktorá do 21. júna 2018 
(termín konania 4. konferencie PrintProgress 2018) získa 
čo najviac lajkov.
Ocenení budú traja autori fotografií, ktoré počas celého trvania 
získajú najväčší počet lajkov.  

Všetky tri ceny sú atraktívne, preto neváhajte a „vešajte“, 
aby mali vaše diela čo najviac času  na zbieranie modrých 
„páčikov“. 
Víťazné fotografie budú súčasťou výstavy inštalovanej 
v trnavskom hoteli Holiday Inn počas konania 4. konferencie 
PrintProgress 2018. 
1. cena – fotoaparát FUJIFILM FINEPIX AX 650 
2. cena – kniha Typo:Grafik:Um 
3. cena – ročné predplatné časopisu PrintProgress 
Držíme palce a tešíme sa na vaše fotografie! 

Chcete získať 
fotoaparát?
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JE NEJAKÁ VYSNÍVANÁ 
FOTOGRAFIA, KTORÚ SI 
EŠTE NENAFOTILA? 

Z ľudí by som veľmi chcela nafotiť 
Davida Bowieho, ale to sa mi, bo-
hužiaľ, už nepodarí. Z miest na zemi 
určite Tibet, a potom by som určite 
chcela fotiť viac zvieratá, ako sú veľry-
by, slony, gorily, tigre a levy. :)

NAJBLIŽŠIA VÝZVA?
Stále pracujem na nejakých pro-

jektoch, a potom je to už iba na tom 
voľnom čase, kedy ich môžem 
konečne zrealizovať. Posledné dva 
roky som bola nonstop na svetovom 
turné s Guns N’ Roses, tak som ne-
mala veľa času tvoriť. Ale výziev bolo 
kopec a splnilo sa mi veľa profesio-
nálnych snov, ako pracovať s AC/DC 
alebo The Who. 

Momentálne pracujem na mojom 
osobnom projekte, ktorý sa volá 
Mission 11. Vytváram v ňom a fotím 
kampane pre organizácie, ktoré 
majú najväčší impakt na problémy, 
s ktorými naša planéta bojuje: či je 
to globálne otepľovanie, plast v oce-
ánoch, pytliactvo alebo ľudské práva. 
Vyberiem si organizáciu, nájdem 
celebrity a vytvorím kampaň. To je 
taká moja malá pomoc na záchranu 
našej planéty a všetkého, čo na nej 
je. Fotografia je veľmi silné médium 
a má veľmi veľký impakt, keď sa 
správne použije. To je moja výzva 
a misia. :)

PRÍBEH FOTOGRAFIE:
Portrét Stevena Tylera počas 

koncertu Aerosmith v Sydney 
v Austrálii pred asi 4-mi rokmi. 
Fotila som vtedy z pódia a Steven 
ku mne prišiel, že mi dá fotku, ktorú 

ešte nikto nemá... V tom momente si 
počas koncertu vopchal harmoniku 
do úst a zapózoval. :) Trošku sme 
všetci spanikárili, keď si ju nevedel 
vybrať von, ale nakoniec všetko dob-
re dopadlo a mám jedinečný portrét, 
ktorý nikto iný nemá. :)

ZNAČKA FOTOAPARÁTU 
CANON EOS 5D MARK IV
CANON EOS 5D MARK III
SONY DSC-RX100
GOPRO HERO SESSION
DJI MAVICK DRONE
 LYTRO ILLUM

SPRACOVANIE RAW 
ADOBE PHOTOSHOP & 
LIGHTROOM
FINAL CUT PRO

ARCHIVÁCIA 
LACIE & WD, DROPBOX

Katarína Benzová | Q09 deväť otázok autorovi

Pre PrintProgress, časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia, prílohu redakčne a graficky pripravuje YurkovicDesign - s.r.o.
Autorom projektu a portrétu K. B. je Vladimir Yurkovic. Interview s fotografmi vedie a spoluautorsky sa podieľa Vlado Slivka.
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Z cyklu ILLUSIONS

Steven Tyler, Aerosmith, na koncerte v SydneyPotulky Havanou
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