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28. јун 2015. год.
Фотографски излет

ДАНИ ФОТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ – ЧАЧАК 2015.
П Р О Г Р А М

Молимо Вас да слободно време искористите за снимање фотографија Чачка и чачана за потребе традиционалне изложбе „Чачак и Чачани“, која се 
организује сваке године поводом прославе дана ФКК “ЧАЧАК”.
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25. јун 2015. год.
Колективна изложба “ЕКСПЕРИМЕНТ” чланова ФК “ПАРАЋИН”    (Легат Рисим)

Фото трибина  „Нова разматрања доприноса и улоге Ђорђа М. Станојевића 
у српској фотографији на прелому 19. и 20. века“  (Ликовни салон Дома културе)

Горан Малић, МФ ФСС, ЕФИАП, Београд (предавање са видео пројекцијом)

Отварање изложбе фотографијa “Звуци тишине”   (кафе галерија „Жута кућа“)
Дамир Бузуровић, Ф1 ФСС, ФКК „ЧАЧАК“ 
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26. јун 2015. год.
Пријављивање и акредитација учесника   (просторије ФКК „Чачак“)

Отварање манифестације „Дани фотографије у Србији – Чачак 2015.“   (Ликовни салон / велика сала Дома културе)
     – Отварање изложби:

 • Републичка изложба фотографије   (Ликовни салон и средњи хол Дома културе)
 • Изложба 10 најуспешнијих аутора ФСС у 2014. години   (Горњи хол Дома културе)
 • Изложба фотографија са конкурса часописа РеФото  (Клуб Дома културе)    

Дигиталне пројекције   (сала Дома културе)
 • 10 најуспешнијих клубова ФСС у 2014. години
 • Иштван Вираг, Ф1 ФСС, најуспешнији аутор у 2014. години

Отварање самосталних изложби фотографија   (Фото кино клуб „ЧАЧАК“ – башта „Таково“)
Зоран Милутиновић, КМФ ФСС, ЕФИАП/п, Београд  

 • Два света
 • Дивљина Србије – пројекција
 • Национални паркови ‘Biebrza’ и ‘Białowieża’ (Пољска) – пројекција

са питањима и одговорима о фотографисању природе (Зоран Милутиновић и гости).

Дружење фотографа   (Фото кино клуб „ЧАЧАК“ – башта „Таково“)
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27. јун, 2015. год.
Фото берза и промоција   (Хол Дома културе)

 • Продаја и размена нове и половне фото опреме

 • Презентација фото штампача компаније EPSON и рачунарске опреме у организацији  USPON d.o.o.

 • Презентација софтвера за обраду фотографија у организацији Образовног центра “Свети Сава”, Чачак

Промоција књиге “Алманах Фото савеза Србије”

Годишња скупштина Фото савеза Србије   (Велика сала Дома културе) 

Отварање самосталне изложбе фотографија  „ПОЗОРИШНИ ПОРТРЕТИ 1975–1979“  
Горан Малић, МФ ФСС, ЕФИАП                                                                                          (Галерија Народног музеја Чачка)

Отварање самосталне изложбе фотографија „Блиски погледи“   (Легат Рисим)
Ивана Томановић, извршни уредник часописа РеФото

Фото радионица   (Фото кино клуб „ЧАЧАК“ – башта „Таково“)

1977


