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INFORMACJA PRASOWA

W ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2014 (15 maja–15 czerwca) Fundacja Sztuk Wizualnych oraz 
Griffin Art Space, Mecenas 12. edycji festiwalu, zapraszają do udziału w IX Przeglądzie Portfolio. 

Jak co roku Przegląd Portfolio to doskonała okazja do uzyskania cennych rad i wskazówek od grona recenzentów oraz 
możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z profesjonalistami, których doświadczenie i opinie niejednokrotnie 
zaowocowały na drodze fotograficznego rozwoju Uczestników. 

W tym roku w gronie recenzentów zasiądą profesjonalni fotografowie, fotoedytorzy, redaktorzy, krytycy, kuratorzy, 
właściciele galerii i wydawnictw fotograficznych:

Gregory Barker, „HotShoe” (Wielka Brytania)
Katarzyna Borucka, Lookout Gallery (Polska)
Louise Clements, QUAD & FORMAT International Photography Festival (Wielka Brytania)
Kuba Dąbrowski, fotograf, Akademia Fotografii (Polska)
Michael Grieve, „1000 Words Photography Magazine”, Akademia Fotografii (Wielka Brytania)
Ewa Łączyńska-Widz, BWA w Tarnowie (Polska)
Gordon MacDonald, GOST Books, Brighton Photo Fringe (Wielka Brytania)
Rafał Milach, fotograf (Polska)
Yann Mingard, fotograf (Szwajcaria)
Anna-Maria Pfab, INSTITUTE (Wielka Brytania)
Katarzyna Sagatowska, fotografka, kuratorka (Polska)
Paweł Szypulski, Miesiąc Fotografii (Polska)
Lars Willumeit, kurator (Szwajcaria)
Janek Zamoyski, Galeria Czułość (Polska)

Istotną NOWOŚCIĄ w ramach IX Przeglądu Portfolio jest konkurs na najlepsze portfolio, w którym nagrodą jest 
produkcja dwóch egzemplarzy teczki z autorskimi pracami zwycięzcy oraz zakup jednej z nich do kolekcji Griffin Art Space. 
Co więcej, udział w Przeglądzie to również okazja do prezentacji swoich prac szerokiej publiczności MFK. Otwarty pokaz 
najlepszych prac z udziałem Uczestników i Recenzentów IX Przeglądu Portfolio rozpocznie się po zakończeniu 
Przeglądu,  o godzinie 18.00 24 maja przy ul. Lubicz 23 w Krakowie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spotkać 
Uczestników IX Przeglądu Portfolio, zobaczyć ich prace i porozmawiać przy lampce wina.

Przegląd Portfolio ma charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a szczególnie 
studentów szkół artystycznych oraz fotografów i artystów, którzy mają już doświadczenie w prezentacji swoich prac. 
Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2014!

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.photomonth.com/wydarzenia-
towarzyszace/ix-przeglad-portfolio

Koszt udziału w IX Przeglądzie Portfolio: 200 złotych (50 euro) za 5 spotkań.
IX Przegląd Portfolio MFK 2014
sobota, 24 maja 2014, godz. 11.00–17.30
Portfolio  Evening – otwarte spotkanie z uczestnikami i recenzentami IX Przeglądu
Portfolio, godz. 18.00
Centrum Biurowe Lubicz, ul. Lubicz 23

Prezentacja najlepszych portfolio
Czynne: 25.05–15.06, CODZIENNIE: 12.00–16.00
Centrum Biurowe Lubicz, ul. Lubicz 23

Dodatkowych informacji o IX Przeglądzie Portfolio udziela: 
Alicja Caban, koordynatorka IX Przeglądu Portfolio
+48 517 056 414, portfolio@photomonth.com



Miesiąc Fotografii w Krakowie 2014 już blisko. Tegoroczny festiwal to cały miesiąc (15 maja–15 czerwca) 
wydarzeń skoncentrowanych wokół relacji fotografii i  wiedzy. Organizatorem Miesiąca Fotografii w Krakowie jest 
Fundacja Sztuk Wizualnych.

Kuratorem Programu głównego tegorocznej – eksplorującej potencjał fotografii uwikłanej w służbę wiedzy – odsłony 
Miesiąca Fotografii w Krakowie jest Aaron Schuman, artysta, krytyk, badacz. Za tytułem 12. edycji – Re:Search – kryje się 
refleksja organizatorów i kuratora, że wielu spośród pionierów fotografii było nie tyle estetami poszukującymi nowego 
artystycznego medium, co raczej ambitnymi naukowcami, poszukiwaczami i  badaczami. Fotografia stała się dla nich 
wizualnym narzędziem zdolnym służyć, wspierać i  wzmacniać ich dążenia – i poszukiwanie wiedzy – w bardzo szerokim 
zakresie dyscyplin.

W  kalendarium Miesiąca Fotografii w Krakowie 2014 znajdą się wystawy (zarówno gwiazd światowej fotografii 
prezentowane w Programie głównym, jak i obiecujących debiutantów z Polski i Europy Wschodniej w ramach Sekcji 
ShowOFF), 9. Przegląd Portfolio (wraz z konkursem dla uczestników i  atrakcyjną nagrodą Griffin Art Space), Spotkania 
mistrzowskie (w tym roku realizowane w dwóch blokach tematycznych), warsztaty oraz wiele innych propozycji. 

ORGANIZATOREM FESTIWALU MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE 
jest Fundacja Sztuk Wizualnych. 

Założona w 2001 roku, jest jedną z najaktywniejszych w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się promocją 
sztuk wizualnych. Jej specjalnością jest fotografia, a misją szukanie dla niej nowych definicji w kontekście sztuki 
współczesnej, historii i socjologii. Flagowym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest Miesiąc Fotografii 
w Krakowie, czołowy europejski festiwal fotografii. Od 2007 do 2011 roku Fundacja prowadziła, we współpracy 
z krakowskim oddziałem Związku Polskich Artystów Fotografików, galerię ZPAF i S-ka, która była przestrzenią dla 
eksperymentu oraz promocji interesujących artystów młodego pokolenia. Fundacja zajmuje się także działalnością 
wydawniczą: w katalogu ma zarówno pozycje albumowe, jak też opracowania teoretyczne na temat fotografii. 
Współpracuje z dziesiątkami instytucji kulturalnych w kraju i zagranicą, bierze udział w międzynarodowych sieciach 
współpracy i w najważniejszych wydarzeniach fotograficznych na całym świecie.

Fundacja Sztuk Wizualnych
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków
NIP 6792737586, KRS 68882
www.sztukawizualna.org

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, GMINY 
MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

MECENASEM FESTIWALU MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE 2014 
jest Griffin Art Space.

Griffin Art Space została powołana do życia w 2012 roku przez Griffin Group, inwestora działającego na rynku 
nieruchomości. Powstała, by wspierać sztukę, jednocześnie ożywiając przestrzenie wyjątkowych budynków należących 
do Griffin Group. Głównym sposobem działania Griffin Art Space jest mecenat nad najciekawszymi wydarzeniami 
kulturalnymi, działalnością wyróżniających się instytucji sztuki oraz budowanie własnej kolekcji sztuki. 
Griffin Art Space organizuje także wystawy i wydarzenia kulturalne pod własnym szyldem, zapraszając do współpracy przy 
ich tworzeniu uznanych przedstawicieli świata sztuki, w ten sposób czyniąc sztukę strategiczną platformą budowania 
wizerunku i promocji swoich inwestycji, łącząc misję i odpowiedzialność społeczną z realizacją celów biznesowych.

www.griffin-artspace.com
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