MAGIC WORLD 5
Výstava fotoobrazů z cyklu OBRAZY Z CEST Dům pánů z Lipé 1.prosince - 31. prosince 2012
Výstava Magic World 5 je další, v pořadí již 26. akcí autorů sdružených internetovým portálem www.obrazyzcest.cz
Její producent a spoluautor Dušan Procházka tak opět pokračuje ve své snaze propojit přátele cestování, fotografie,
dobrodružství a příjemné nálady. Letošní ročník Ročník Magic World představuje OBRAZY Z CEST v DPL již po čtvrté, přičemž
první výstava s tímto tématem se konala v Galerii Platinium v Brně.
Výstava obsahuje 42 obrazů od 10 amatérských autorů „cestovatelského klubu“ a jejich hostů. Tématem je převážně
zachycení magických míst, která oslovila jednotlivé autory na cestách, ať již blízko či daleko od domova a chce tato místa
zprostředkovaně ukázat návštěvníkům. Většina obrazů je z letošního roku 2012, Výstava v DPL je tedy, jako již každoročně,
jakousi logickou tečkou za celoroční činností brněnských amatérských fotografů www.obrazyzcest.cz a je i pravidelným místem
setkání autorů a přátel cestování a dobré nálady na klubovém večeru. Navíc je i pátou jubilejní výstavou Magic World.
Návštěvníci mohou shlédnout letošní ukázky kolekce „Ostraovy a pobřeží“ D. Procházky, dále fota z posledních cest
talentovaných fotografů Z. Haška, H. Kmoníčkové J. Vaníčka, V. Opluštila, A. Krejčího a P. Nováka. Zajímavostí jsou fota
mladých hostujících dětských talentů např., F. Nekudy. Tato témata se mj. objevují i na pravidelných scénách „Obrazů z cest“ v
galerii restaurace Varna na „Gastronomických národních večerech“ nebo na nové scéně od letošního roku „Cestovatelských
večerech v Noem Arch“.
Hlavním partnerem výstavy v DPL je pojišťovna Generali . Dalšími partnery jsou pak CK Firotour, Cardion, Telco
consulting, Altumare a Propag servis Brno. Květinovými dekoracemi doplní výstavu f. Oxalis.
Na vernisážích akcí „Obrazy z cest“ je téměř pravidlem účast známých VIP osobností
V minulosti to byli např. J.Šetlík, J. Kolbaba, P. Šporcl, K. Abrhám. Pravidlem byla také účast krásných žen, např. české vicemis
Elisavet Charalamidu, Ivy Fruhlingové, Anife Ismet Vyskočilové, Zuzany Gamboa, australské zpěvačky Victorie ad. Vše
podstatné o výstavě Magic World včetně představení projektu Obrazy z cest, v rámci kterého je letošní výstava organizována,
je k dispozici na stránkách
www.obrazyzcest.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Galavečer 7.12.2012 v 19.30 – informace k programu: /tč. v přípravě/
Alband - brněnská kultovní „klubová“ kapela J.A. Kronka, která provází „Obrazy z cest“ od
samého začátku. Po nucené přestávce ji jako první opět uvítáme, s písněmi z nově připravovaného CD
Jadran Šetlík, Jiří Kolbaba a Jirka Vondrák – tři zdroje obrazů z cest
Překvapení v přípravě
Petr Holík - tradiční moderátor akcí „Obrazy z cest“ známý z Rádia Krokodýl a tv. Superstar
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