
Dílna pod vedením fotografa Jindřicha 
Štreita, Romana France a Gabriely Kolča-
vové již pátým rokem navazuje na foto-
grafický dokument s důrazem na soustře-
děnou práci na připravované knize o této 
malebné vesnici, její život a život jejich 
obyvatel.

Dílnu vnímáme jako společnou příležitost 
vytvořit ucelený obraz výjimečné komunity 
v nejdále položené banátské vesnici Šumi-
ce. Díky její odlehlosti a izolovanosti nebyla 
tato vesnice zasažena turismem tak, jak 
je tomu u většiny ostatních českých vesnic 
v rumunském Banátu.

Vřelé a blízké vztahy s konkrétními rodi-
nami, které jsme zde v minulých letech 
s Jindřichem Štreitem navázali, umožní 
studentům zažít neobvyklou blízkost, 
zásadní pro fotografickou práci během 
dílny. Naším cílem tak nejsou jen a pouze 
silné fotografie, ale stejným dílem i cenná 
životní zkušenost, kterou si každý stu-
dent z této dílny odnese.

FOTOGRAFICKÁ DÍLNA
BYDLENÍ a jídlo přímo v rodinách. Zapo-
jení se do každodenního života místních 
obyvatel.

DÍLNA je otevřena fotografickým tech-
nikám bez omezení. Předtisková příprava 
a tisk proběhne pod vedením Ondřeje 
Žižky z firmy Fotografiks.

STUDENTI si budou každodenně střádat 
vizuální, textové a poslechové záznamy, 
které nakonec vytvoří ucelený soubor 
z osobních poznámek a fotografií, které 
bude možné denně za odborné asisten-
ce na místě vytisknout. Každý student si 
z dílny odnese svůj hotový ucelený soubor 
s fotografiemi, texty a dalšími postřehy.

Součástí dílny budou INSPIRATIVNÍ PŘED-
NÁŠKY, každodenní společné projekce 
s KONZULTACÍ nad vlastními fotografiemi 
s Jindřichem Štreitem, Gabrielou Kolčavo-
vou a Romanem Francem. 

PŘÍHLÁŠKY, INFORMACE
POČET STUDENTŮ: 10
CENA: 24 900 Kč
CENA ZAHRNUJE: 
– kurzovné
–  veškerou dopravu
– ubytování s plnou penzí
– digitální upravy fotografií
– předtiskové přípravy 
–  každodenní tisk fotografií pod vedením 

Ondřeje Žižky
–  kvalitní fotografický papír pro digitální 

tisk a všechny další materiály potřebné 
k přípravě knižního alba

CESTA:  
– společný odjezd z Brna 12. 9. v 6.30 
– příjezd zpět do ČR 20. 9. kolem 17.00

KONTAKT, REGISTRACE
GABRIELA KOLČAVOVÁ 
+420 739 787 598
gabykolcavova@yahoo.com 
www.gabrielakolcavova.com

ROMAN FRANC 
+420 777 118 304 
roman@romanfranc.cz   
www.romanfranc.cz
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S JINDŘICHEM ŠTREITEM 
V RUMUNSKU

Druhý rok 
 s knihou!
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