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• Concept
Imagine Timisoara Festival, ajuns
la cea de-a treia ediție, este
deja un reper în comunitatea
fotografilor și videografilor din
România. Evenimentul reunește
nume de primă mână din industria
și business-ul imaginii. ITF este,
totodată, o rampă de lansare
pentru tineri artiști aflați în etapa
de formare a propriului brand.
În 2021, ITF demonstrează că
fotografia și videografia nu au
murit odată cu pandemia, ci au
evoluat și s-au adaptat.

Imagine Timisoara Festival este primul
eveniment de talie europeană dedicat
fotografiei din regiunea de vest a
României, care își propune să răspundă
acestor provocări. Festivalul aduce față
în față artiștii în formare cu mentorii
lor și cu publicul larg. Fotografia de
eveniment, de stradă, de produs,
fine art, fashion, concept, precum și
videografia artistică și comercială își
găsesc locul în cadrul ITF.
Este un festival multidimensional,
care cuprinde 3 conferințe, 21 de
workshopuri, 4 concursuri de
fotografie, 5 expoziții, 1 emisiune
maraton in format live, 1 premieră film
documentar și 1 târg de echipamente
pentru fotografie si videografie. În
cadrul Imagine Timisoara Festival,
creăm expoziții vii în spații neașteptate,
unde arta fotografică se poate întâlni
nemijlocit cu privitorul. Prin acest
demers, dorim să deschidem un mediu
propice de expresie pentru artiști și o
cale prin care industria fotografică să
câștige valoare, la intersecția dintre
creativitate și bune practici.
Proiectul este dezvoltat de către
Asociația “Imagine Timisoara”,
înființată de către un grup de fotografi
si videografi pasionați de evenimente
culturale și educaționale. Imagine
Timisoara Festival va adera la
Platforma Europeană de Fotografie,
prin partenerul nostru, Photo Romania
Festival, și va face parte din rețeaua
Futures Photography - organizații ce
reunesc 18 dintre cei mai importanți
organizatori de festivaluri foto din
Europa.

• Misiune
Imagine Timisoara Festival cuprinde o serie de evenimente
prin care își propune:
• Promovarea artei fotografice și a celor mai talentați artiști aflați
la început de drum
prin concursuri de fotografie pe diverse teme, în urma
cărora câștigătorii vor beneficia de promovarea lucrărilor în
expozițiile organizate în contextul evenimentului.

• Accesibilizarea artei fotografice în rândul publicului larg
prin organizarea mai multor expoziții/vernisaje în locații
clasice, dar și inedite, alternative, mijloace de transport în
comun, mall-uri, spații expoziționale, centre comerciale,
galerii de artă - spații cu vizibilitate extrem de mare și cu un
public variat.

• Dezvoltarea programelor de educație culturală a fotografilor și
videografilor profesioniști și amatori, cât și a publicului larg
prin organizarea de conferințe și workshopuri tematice,
dedicate fiecărui tip de fotografie și videografie în parte
(artistică/fine art, fotografie de stradă, fotografie de
eveniment, fotografie de peisaj, fotografie fashion/beauty,
fotografie comercială, videografie artistică, videografie
comercială. etc.).

• Promovarea valorilor culturale naționale și europene
prin dezvoltarea relațiilor dintre operatorii culturali și artiștii
fotografi, împreună cu Platforma Europeană de Fotografie
și cu PhotoRomania Festival (membru fondator al platformei
și partener al Imagine Timisoara Festival) și prin difuzarea
documentarului WedTrotter.

• Implicarea publicului prin conectarea persoanelor și a
comunităților cu experiența, bucuria și valorile artelor
prin desfășurarea de expoziții, vernisaje, conferințe,
workshop-uri, vizionare de film documentar și prin
implicarea directă a publicului în activitățile proiectului, prin
participarea în juriul concursurilor de fotografie a artiștilor
consacrați în cadrul Imagine Timisoara Festival.

• Creșterea mobilității artiștilor și a operelor fotografice
prin deschiderea europeană a festivalului și prin organizarea
de expoziții în țară (Salina Turda, Cluj, etc.)

• Numere
3 conferințe pentru
300 de fotografi

23 speakeri
& traineri

21 workshopuri pentru
210 participanți

4 concursuri
5 expoziții

și videografi

1 târg de echipamente
& hands on

1 emisiune live
& premieră film 		
		

documentar

Public țintă
• fotografi și videografi profesioniști de nuntă
• fotografi și videografi profesioniști non-wedding
• publicul larg și pasionați ai artei fotografice și videografice
• studenți

• Actvități
• Conferința de fotografie de eveniment Imagine Timisoara cu 11
speakeri români și străini
• Conferința de videografie Imagine Timisoara cu 6 speakeri români și străini
• Conferința de fotografie non-eveniment Imagine Timisoara cu 6 speakeri
români
• Expoziție de fotografie de presă - C. Duma, Aristotelis Sarrikostas
• Expoziție de fotografie de stradă
• Concurs de fotografie de stradă
• Concurs de fotografie concept TM2023
• Expoziție de fotografie concept TM2023
• 9 Workshop-uri de fotografie de eveniment
• Concurs & Expoziție de fotografie wedding fine art
• 5 Workshop-uri de videografie
• 6 Workshop-uri de fotografie non-eveniment
• Concurs de fotografie portret
• Expoziție de fotografie portret
• Premiera WedTrotter - documentar educativ
• Târg de echipamente foto-video și hands-on
• Emisiune live cu speakerii conferințelor

Conferințele
Conferințele Naționale de Fotografie și
Videografie Imagine Timisoara se vor
desfășura în perioada 5-9 septembrie
2021. Prezentările vor fi susținute de
reprezentanți români și străini din domeniul
fotografiei și videografiei, sau din domenii
complementare.

Vom pune la dispoziție minim 300 de locuri,
din care aproximativ 20% vor fi alocate
elevilor, studenților și membrilor de la
instituțiile de învățământ care au ca obiect
de predare arta fotografică sau videografia:
ex. Facultatea de Arte Timișoara, Liceul de
Arte Timișoara, Centrul de cultură și Artă
Timișoara etc.

Expozițiile
Se vor organiza 5 expoziții cu partenerii
logistici ai proiectului.
Expozițiile vor fi împărțite din punct de
vedere organizatoric în două categorii:

1. Expoziție de fotografie de stradă
2. Expoziție de fotografie concept TM2023
3. Expoziție de fotografie portret

•

expoziții din timpul conferinței
de fotografie

4. Expoziție fotografie de presă (C. Duma,
Aristotelis Sarrikostas)

•

expoziții deschise în alte perioade

5. Expoziție de fotografie wedding fine art

Concursurile
Se vor organiza 4 concursuri de fotografie.
Câștigătorii concursurilor vor primi ca
premii bilete la conferință și la workshopuri,
cât și echipamente/produse din partea
sponsorilor.
În perioada mai-august 2021, vom derula
cele patru concursuri de fotografie.

1. Concurs de fotografie de stradă
2. Concurs de fotografie concept TM2023
3. Concurs de fotografie portret
4. Concurs de fotografie wedding fine art

Târgul
Târgul de echipament Imagine Timisoara va
avea loc în perioada 7-8 septembrie 2021, pe
toată durata de desfășurare a Conferințelor
Naționale Imagine Timisoara. Acesta are ca
scop promovarea și punerea la dispoziția
participanților conferinței aparaturi și
echipamente fotografice și de producție
video de ultimă oră.

Târgul are ca principal obiectiv familiarizarea
participanților cu tehnologia momentului
de pe piață în mod hands-on: testare
și participare activă la prezentarea
echipamentelor și/sau a tehnologiilor
prezente în fiecare stand în parte (aparate
de fotografiat/filmat, obiective, sisteme
de stocare, stații grafice, monitoare,
imprimante, materiale/albume foto etc.).

Emisiunea
În perioada 7-8 septembrie 2021, în paralel cu desfășurarea evenimentelor, vom realiza
interviuri live cu speakerii conferinței.
Locația interviurilor live: Faber/Congress Hall
Se dorește prin aceste interviuri promovarea evenimentelor din cadrul conferinței către cei
care nu pot fi prezenți la data desfășurării acesteia. Interviurile vor fi transmise în regim de
live streaming pe paginile de socializare a evenimentului.

Premiera WedTrotter
În perioada Conferințelor Naționale de Fotografie și Videografie Imagine Timisoara, va
avea loc vizionarea cu public a unui prim episod din seria WedTrotter: cel care îl prezintă pe
fotograful Marius Bărbulescu.
Documentarul prezintă munca unora dintre cei mai apreciați și premiați fotografi de
eveniment din lume. Țările unde documentarul se filmează sunt: România (Marius
Bărbulescu), Olanda (Isabelle Hattink), Italia (Cristiano Ostinelli), Spania (Victor Lax), Turcia
(Ufuk Sarisen), Nigeria (Segun Olotu), Africa de Sud (Christelle Rall), Mexic (Citlalli Rico),
Canada (Cafa Liu), SUA (Ken Pak), China (Vinci Vang), India/Franța (William Lambellet).

• Locații
Faber / Congress Hall – Iulius Town
• Conferințele de fotografie/videografie
• Expoziție de fotografie wedding fine art
• Premiera filmului documentar Wedtrotter
• Târg de echipamente
• Workshop-uri fotografie si videografie

Anghel Brothers Studio
• Workshop-uri de fotografie
• Workshop-uri de videografie

Expoziții *
• Fotografie de stradă - mijloacele de transport în comun STPT
• Fotografie concept TM2023 - piață/piațetă publică
• Fotografie de presă - C. Duma/Revoluție - mall/piață publică
• Fotografie Portret - spațiu expozițional/galerie de artă

Concursuri
• Online

*Expoziția de Fotografie Concept TM2023 și expoziția de Fotografie de presă vor fi mobile.
Lucrările vor fi expuse în Cluj și la Salina Turda, prin partenerul nostru Photo Romania. Suntem
în discuții și cu alți parteneri, pentru a putea expune în cât mai multe orașe din România.

• Speakeri 						
			 & Traineri
Fotografie
Eveniment:

Victor Lax

Cafa Liu

Elena Haralabaki

Marian Sterea

1 day workshop

1 day workshop

1 day workshop

Masterclass

Ana & Daniel Dumbrava

Ovidiu Lesan

Julius Paul

Norbert Gubincsik

Masterclass

Masterclass

Masterclass

Masterclass

Alexandru Lupascu

Vlad Lodoaba

Florin Stefan

Masterclass

Masterclass

Masterclass

• Speakeri 						
			 & Traineri
Fotografie
Non-eveniment:

Daniela Sterea

Hajdu Tamas

Sorin Onisor

Newborn

Stradă

Peisaj

Masterclass

Tură foto

Masterclass

Catalin Muntean

Vlad Eftenie

Ioan Braghesiu

Glam/Fashion

Mobile

Produs

1 day workshop

Tură foto

Masterclass

• Speakeri 						
			 & Traineri
Videografie

Riccardo Fasoli

Evgeny Hollywood

Raluca Rotund

2 day workshop

1 day workshop

Masterclass

Roman Burlaca

Dima Vutcariov

Eduard Carp

1 day workshop

Masterclass

Masterclass

Contact
Asociația Imagine Timișoara
Președinte: Cătălin Anghel
Telefon: 0735 392 303
E-mail: office@anghelbrothers.ro
Timișoara, str. Pestalozzi nr. 22

www.imaginetimisoara.ro
facebook.com/imaginetimisoara
instagram.com/imagine.timisoara
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