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Un eveniment ce nu trebuie ignorat, imaginea înseamnă memorie iar memoria persistă în
societate în foarte multe forme! Vă invităm să luați parte la acest eveniment, un eveniment în
care imaginea este poveste iar povestea este istorie, toată istoria rămâne a noastră! Se spune
că o poză valorează cât o mie de cuvinte. În ultimii ani nu puțini sunt cei care au îmbrățișat
meseria de fotograf, principalul motiv este pasiunea pentru arta fotografică. Este adevărat că
fotografia a devenit și un trend, însă nu despre modă sau moft este vorba în cazul priceputilor
fotografi, ci de pasiune și devotament și mai mult decât de dorința de a comunica sentimentele
imortalizate ale celor din jur, pentru că o fotografie bună transmite celor ce o privesc emoții
nebănuite.

Vernisaj, 31 Ianuarie, ora 16:00, Sala Radio România Sighet, str.Plevnei nr.8

O poză o realizezi cu aparatul de fotografiat, așa este?

Pentru a realiza o fotografie, aduci odată cu fotografia și o parte din tine, din tot ce ești, tot ce
ai citit, văzut, trăit, o parte din toți oamenii pe care i-ai întâlnit, o parte din toată muzica pe care
ai ascultat-o, o parte din lumea pe care o iubești.(Fotograf - M.S.NEVA)

M.S.NEVA ne oferă cu generozitate câteva din bucuriile, trăirile și realizările ei în domeniul
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fotografic. Ea expune și se expune în fața criticilor, dar și aprecierilor iubitorilor de fotografie, cu
candoarea unui copil care a descoperit tainele și bucuria jocului. Lumina, umbră, culoarea,
compoziția, metaforă, mijloacele de expresie, sunt elementele cu care reușește să jongleze și
să le combine în mod fericit în exprimarea „scrierii cu lumină”. Îi salutăm prezența în spațiul
public și îi dorim succes.(Fotograf - Felician Sateanu)

Așa cum Leonardo da Vinci a afirmat că “pictura este un lucru spiritual”, putem considera și
noi că fotografierea este o îndeletnicire spirituală: partea materială este doar un banal substrat,
un suport, un purtător de mesaj, dar important este… mesajul. (Fotograf - Peter Lenghel)

Fotografia pentru unii este o artă, pentru mine reprezintă o pasiune și dorința de a transmite
sentimente imortalizate și celor din jurul meu, o fotografie poate transmite celor care o privesc
pasiuni și emoții neașteptate. (Fotograf - Vasile Timur Chiș)

Cele mai bune fotografii pe care le avem se găsesc în mințile noastre. Sunt acolo, undeva,
pur și simplu…și reprezintă arhivă noastră personală. Nimeni nu o poate atinge…nimeni nu o
poate vedea. (Fotograf - Massimo Conti)
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