Turbiny wiatrowe na zdjęciach uczestników Fotospaceru po Iłży
W piątek, 2 października, na placu przed Urzędem Miasta w Iłży stanie niecodzienna wystawa plenerowa, która
składać się będzie z 19 fotografii wykonanych przez uczestników Fotospaceru zrealizowanego w ramach
konkursu Panasonic Lumix: Fotograficzne Perły Polski.
Spacer po Iłży i okolicach odbył się w sierpniu i jego uczestnicy skorzystali z dodatkowej atrakcji, jaką była
możliwość zwiedzenia farmy wiatrowej na zaproszenie jej inwestora EDP Renewables. Firma zorganizowała dla
fotospacerowiczów dodatkowy konkurs na najciekawsze ujęcia wiatraków, który spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem. Przystąpił do niego co trzeci z uczestników Fotospaceru po Iłży.
Ponieważ nie było ustalonego limitu nadsyłanych prac, jury składające się z przedstawicieli inwestora stanęło
przed naprawdę trudnym wyborem. Jak przyznają przedstawiciele EDP Renewables było to spore wyzwanie
ponieważ wysoka jakość prac nadesłanych blisko 200 prac zdecydowania nie ułatwiała wyboru. Przy ocenie
końcowej brano pod uwagę oryginalność, atrakcyjność i jakość wykonanego zdjęcia. Ostatecznie, po długich
debatach, wyłoniono 19 najciekawszych ujęć, które – jak liczy inwestor – spotkają się z zainteresowaniem
mieszkańców miasta i gminy Iłża.
„Od naszych Fotospacerowiczów zadanie konkursowe także wymagało niestandardowego podejścia” –
przyznaje Tomek Kulas, organizator Fotospacerów. „Z doświadczenia wiemy już, że nie ma dla uczestników
naszych wypraw trudnych ujęć, ale uchwycenie swoistego uroku turbiny wiatrowej, szczególnie w takich
warunkach pogodowych, jakie mieliśmy podczas wizyty na farmie w Iłży, wiązało się z zupełnie nowym
spojrzeniem na otaczający nas plener”.
Głównym celem konkursu było pokazanie sposobu, w jaki elektrownie wiatrowe komponują się z otoczeniem,
stając się jego istotnym i atrakcyjnym atrybutem.
Wystawa „Wiatraki w obiektywie” będzie udostępniona mieszkańcom Iłży i odwiedzającym miasto osobom do
16 października.
O Panasonic
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii elektronicznej technologii oraz rozwiązań do
zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od czasu powstania w 1918 roku firma rozszerzyła swoją
obecność na całym świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spółkami, które w roku finansowym, zakończonym
31 marca 2014 r., zanotowały skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7,74 bilionów jenów (57,74 miliardów euro).
Firma oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby zapewnić
lepsze życie i lepszy świat dla swoich klientów. Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem
http://panasonic.pl/.
Panasonic Polska – znajdź nas online!
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http://www.youtube.com/PanasonicPolska
http://www.panasonic.pl
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O EDP Renewables
EDP Renewables (Euronext: EDPR), z siedzibą w Madrycie, jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej i
czwartym co do wielkości producentem energii wiatrowej. Z silnym portfelem projektów, najwyższej jakości aktywami i
jedną z najwyższych na rynku zdolności operacyjnych, EDPR przeszło dynamiczny rozwój w ostatnich latach i jest obecne
na 12 rynkach (Belgia, Brazylia, Kanada, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia,
Wielka Brytania i Rumunia). Więcej informacji znajduje się na www.edpr.com.
O Fotospacery.pl
Fotospacery.pl to wspólne dzieło grupy zapaleńców – miłośników zwiedzania i pasjonatów fotografii. W ramach
Fotospacerów i innych kreowanych wydarzeń przekazują oni zarówno wiedzę o oglądanych miejscach i zabytkach, jak
i uczą konkretnych technik fotograficznych. Przede wszystkim jednak dzielą się pasją do fotografowania i spacerowania
z aparatem w dłoniach!
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