
Workshop

A nagy A nagy nyári pihenés után, az őszt egy újabb 
workshoppal nyitjuk amelyre minden 
érdeklődőt  szeretettel várunk. Ezúttal   
Diana F+, Diana Mini, Sprocket Rocket,    
Spinner   360°, Colorsplash  és   más  érde-
kességek lesznek a kiszemelt áldozatok.
A workshop ára 3.800.- HUF
Diákoknak 3.200.- HUF
Az árban benne foglaltatik egy tekercs 
400-as film, ennek hívása illetve szken-
nelése és cd-re való kiírása.
Az esemény egyéni kereativitással tehető 
igazán  hasznossá,  az  elméleti oktatás- 
szerű részt ugyanis önálló és/vagy csoportos 
fotografálás követi majd.
Dátum: 2011.09.24. szombat 14 óra.
Helyszín: Rombolt, 1072 Budapest,
Akácfa utca 51. (Fogasház)
JelentJelentkezés:
info@lomography.hu
Fontos: a workshop 12 férőhelyes , időrendi 
sorrendben tudjuk a jelentkezéseket fogad-
ni.

Lomography-Hajtáspajtás-Fogasház 
kiállításmegnyitó

LassanLassan a végéhez közeledik a Lomography 
és a Hajtás Pajtás közös eseménye ennek 
megünnepléseként várunk mindenkit sok 
szeretettel a Fogasházba. Este 8-tól láthatjá-
tok a zárókiállítást az elmúlt 3 hónap leg-
jobb képeiből, kihirdetjük a „Bringavon-
zalom" játék nyertesét, lesz Puszi együttes, 
majd hajnalig Paul Murphy csinálja a zenét! 
És természetesen nem marad el a Lomogra-
phy bulik védjegye, az asztalok fölé lógatott 
gépek, amikkel egész este fotózhattok.

Lomográfia fotópályázat!
LOMO/ FILM/ MOZI

AzAz újra divatossá vált fotográfiai stílus, a 
LOMO veszi birtokába a Szatyor Galéria 
falait. Ha te is “lomós” vagy és lételemed a 
film, a mozi és mindezt még meg is örökíted, 
akkor küldd el képeidet pályázatunkra! Ha 
pedig a szakmai zsűri felfigyel a munkáidra, 
akkor a Szatyor Galéria falán is viszontláth-
atod atod fotóidat.
A pályázat témája: a Lomográfia és a film 
(avagy mozgókép) közötti kapcsolat. Ezen 
belül olyan pályamunkákat várunk, mely-
eken a mozi, illetve a filmtörténet folyamán 
próbálgatott eljárások (pl.az elmosódott 
kép, az osztott képmező, az optika által ki-
alaktott képmező) hatása és képi világa a 
fotó nyelvén is megjelenik.

Az idei nyár újdonságai:

La Sardina 
Egy doboz  szardínia  22mm-es  lencsével,    
f:8 fényerővel , 35mm-es kisfilmmel töltve. 
És a végeredmény:

ÉS KÉPEK
ITT

Fekete-Fehér kisfilm
400-as érzékenységgel, hogy az őszi-téli 
fényviszonyokban se hagyjon alább a fotózá-
si kedv.
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