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Despre proiect...
•Primul mare proiect de anvergura din Romania, ce vine in ajutorul promovarii
artistilor fotografi din Romania;
•Are ca scop principal promovarea artei si a viziunilor diversilor fotografi pentru
Bucuresteni si Brasoveni;
•In acelasi timp proiectul isi propune sa sprijine nevazatorii din Romania ce au
sanse in recuperarea vederii;
•Proiectul coopteaza nume sonore atat din lumea artei fotografice cat si din toate
domeniile show-bizului romanesc.
•Marcam astfel “implicarea sociala” ca pe o necesitate pe care fiecare dintre noi
ar trebui sa o dovedeasca in societatea in care activam.

Perioada evenimentului
• 19 – 23 NOIEMBRIE – Centrul Comercial Feeria

•24 – 30 NOIEMBRIE – Centrul Comercial Orhideea
•2 – 7 DECEMBRIE – Galeria Comerciala Brasov

Artisti
Florin Constantinescu
•Absolvent al Universitatii din Craiova , Facultatea de
Matematica-Informatica specializarea informatica si
grafica digitala.
•Lucreaza in special fotografii alb-negru sau
monocromii diverse, abordand o mare diversitate de
subiecte- peisaj, abstract, arrhitectura , portret.
Majoritatea lucrarilor infatiseaza subiectul utilizand
tehnicile clar-obscurului.

Artisti
Narcis Virgiliu

Nascut la Bucuresti, in anul 1971.
A inceput sa lucreze cu o camera Zenit, in 1985. Acum
lucreaza cu Hasselblad 503 CW si cu Nikon D3.
In ianuarie 2002 ii este acordata o mentiune la sectiunea
pictorial-fotografie artistica in cadrul concursului organizat de
revista Playboy.
Tot in 2002 isi incepe studiile la Institutul de Fotografie din
New York.
In noiembrie 2002 ocupa primul loc la sectiunea nud artisticfotografie artistica in cadrul concursului organizat de revista
Playboy.
Fotografiile sale au fost publicate in : Playboy Germnia ,
Playboy Romania , FHM Spania , PhotoMagazine , Bravo ,
FanHits & Posters , Popcorn , Story , Sapte Seri , Jurnalul
National , Evenimentul Zilei , Libertatea , Ziua.

Artisti
Valentin Calinescu
•S-a remarcat prin celebre pictoriale de
fashion, si activeaza in industria de presa
si publicitate.
•A colaborat cu majoritatea vedetelor de
pe piata romaneasca.

Artisti
Ciprian Strugariu
•Fotograf independent din Bucuresti
•A descoperit fotografia in 2003, la
varsta de 18 ani.
•Prima fotografie i-a fost publicata in
2003, dupa care a urmat o serie de
expozitii.
•In prezent lucreaza ca fotograf in
fashion si advertising.
•Fotografiile sale au fost publicate in
reviste precum : PHOTO (France), Marie
Claire, Eve, Playboy, Photo Magazine,
Unica, Bolero, BRAVO

Artisti
Harris Wallmen
•Nascut in 1973;
•devine redactor-şef la revista Connect;
• din 2005 – redactor-şef PHOTO
magazine – revistă de tehnică şi artă
fotografică;
Activitate artistică
•membru al D. Fleiss & East West Artists
– Stuttgart
•participant la mai multe expoziţii de
grup naţionale şi internaţionale atât cu
fotografii, cât şi pictură
trei expoziţii personale, fotografie
(“Fighters”- 2007, “Comuniune” - 2008),
pictură (“Abstract spirits” - 2006)

Artisti
Ionut Staicu
•Fotograf de fashion si advertising;
•A lucrat cu : The One , Citi Bank ,
Elle Romania , Cosmopolitan
Romania , Tabu , Maxime , Beau
Monde , FHM Romania , Playboy
Romania.

Artisti
Mihai Moiceanu
Legământul cu lumina
•“ Mihai Moiceanu s-a născut în 1958. La 16 ani descoperă că
imaginile se pot întrupa în fotografie şi devine astfel un
pasionat al acestei arte. Astfel în paralel cu studiile tehnice de
la Universitatea Transilvania din Braşov urmează cursurile
Şcolii Populare de Artă, secţia Artă Cinematografică.
•În 1988 devine membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din
România.
•Din 1993 este director de producţie la un post local de
televiziune din Braşov, unde realizează producţie publicitară.
În 1996 devine producător al emisiunii „Oxigen” – o emisiune
săptămânală despre natură şi sporturi extreme. Tot în acest
an primeşte titlul de Artist al Federatiei Internaţionale de Artă
Fotografică - AFIAP.
Anul 1999 este anul marii cotituri. Revine la fotografie ca
profesionist independent şi devine Excelenţă al FIAP –
EFIAP.

Artisti
Bogdan PANAIT
Medalie de aur la Festivalul Național de Artă Fotografică
Craiova 2008, medalie de bronz la același Salon in anul 2007,
medalie de argint la Salonul Național Cupa Romaniei 2008,
mențiune la Salonul Național „Mihai Dan Călinescu”, apariții în
revista PHOTOMAGAZINE precum și o expoziție personală
împreună cu Alin Daniel Popescu, vernisată în acest an la
Craiova.

ALIN POPESCU
Nascut in Slobozia, Ialomita, la data de 10 Noiembrie 1980
In Iunie 2006 castiga marele premiu la “Microsoft Future Pro
Photographer”
In 2008 castiga narele premiu la concursul Chivas organizat de
revista PhotomagazinMedaliat cu Bronz la Salonul International
Premfoto de la Oradea, salon realizat sub patronajul FIAP si AAFR

Artisti
Stelian Pavalache
Nascut la 03 august 1976;
Membru fondator al : Romanian Photography
Association, Extrem Alpin Association, STUD
FILM, Romanian Alpin Club.
Parteneri : National Geographic Romania ,
EPSON , Outdoor Project , Alpinet.ORG ,
FotoMagazin.

Artisti
TOMOAKI MINODA

•Născut la 4 octombrie 1967, în Fukuoka, Japonia

•În anul 1988 absolvă Institutul Politehnic din Tokyo,
Specializarea Fotografie Comercială
•A lucrat la o companie de producţie de publicitate în
Tokyo, după care devine free-lancer.
•Din anul 2006 a venit în Romania şi în prezent
locuieşte la Bucureşti.
•Expoziţii:
2004: Kodak Photo Salon, Ginza Tokyo: Fotografii
făcute în perioada 1993-2003 în România
2007-2008: Teatrul Naţional Bucureşti: Tomografii –
Portretele actorilor Teatrului Naţional Bucureşti

Cauza caritabila
•Pe durata evenimentului, in dreptul panourilor din expozitie, si in dreptul caselor de marcat Carrefour din
galeriile comerciale ale Centrelor Feeria, Brasov si Orhideea vor fi pozitionati promoteri cu abilitati
exceptionale de vanzare.
•Vor indemna oamenii la donatii, folosindu-se de casetele de donatii, si vor oferi donatorilor una din
vederile cu vedetele disponibile.
•Banii vor fi predati zilnic catre Asociatia Nevazatorilor din Romania si sumele incasate vor fi publice pe
site-ul www.fotofest.ro
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Multumiri speciale:
•Andreea Mihai
•Maria Iacob
•Eugen Ristea
•Dana Chirac
•Gabriel Florea & Sergiu Istrate
•Alina Breazu & Loredana Croicia
•Andrei Alexandrescu
•Ionut Staicu & photographers
•Alexandru Bar – Men’s Health
•Dana Gottschling – Gotti Studio
•Anne Marie Ionescu – Magic FM
•Marcela Petrache
•Andreea Marginean
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•Cristina Toader
•Adina Gheorghe – Burda Romania
•Andreea Ardelean & Andra Rat
•Catalin Botezatu
•DJ Wanda
•Alex Velea
•Gabriela Szabo
•Maia Morgenstern
•Raluca Parvu

