Fotoskupina Andromeda
Nejvýchodnější část Zlínského kraje, oblast Bílých Karpat a moravsko-slovenského pomezí je
působištěm fotoskupiny Andromeda. Centrum jejich setkávání je ve městě Brumov-Bylnice, kde
také tato fotoskupina v roce 2000 vznikla odchodem převážné většiny členů z bývalého fotoklubu
KFA Brumov –Bylnice.
Andromeda je sdružením jak profesionálních, tak amatérských fotografů z různých koutů
republiky. Tématicky se převážná většina členů zabývá krajinářskou tvorbou. Někteří členové se
však aktivně věnují reportážní činnosti, zachycování regionálního folklóru, architektury, zátiší či
makra.
Základním atributem fotoskupiny je věrnost klasické fotografii negativ – pozitiv, přičemž více jak
polovinu tvorby činí klasická černobílá fotografie středního či velkého formátu. Mezi základní cíle
fotoskupiny patří vlastní fotografická tvorba, soutěžní a výstavní činnost spojená s publikačním a
propagačním programem. Andromeda připravila v posledních letech řadu kolektivních výstav
v naší zemi i zahraničí (Ostrava, Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trenčín). Autorské výstavy
jednotlivých členů se objevují v České republice, ale nezřídka i na Slovensku.
V soutěžní činnosti dosáhla fotoskupina řady úspěchů. Pravidelně se zúčastňuje mapových
okruhů, dvě druhá místa získala v mapových okruzích Vysočina a Česká ráj. V roce 2000 založila
spolu se zlínskou fotoskupinou Okamžiky Moravskoslezský mapový okruh a v dosavadních šesti
ročnících této soutěže zde pětkrát vítězila.V roce 2004 dosáhla nejvýznamnějšího úspěchu, když
na mezinárodním salonu fotografie Interfotoklub Andromeda získala bronzovou medaili pro
Českou republiku mezi fotokluby.
Práce mnohých členů jsou zastoupeny v soukromých sbírkách po celém světě, bývají úspěšně
draženy na aukcích výtvarných děl, objevují se prestižních časopisech jako National Geographic.
Ojedinělá nejsou ani vítězství v celostátních fotografických soutěžích jednotlivců např. Valašské
krajině a mnoha dalších. Antonín Kostka a Jan Tluka se také aktivně účastní práce v porotách
fotografických soutěží v České republice a na Slovensku.
Andromeda udržuje tradičně přátelské vztahy s řadou fotoklubů, např. KFA Uherský Brod,
zlínskými Okamžiky, fotoklubem Reflex, fotoklubem Stará Turá nebo Fotoskupinou Méta
z Trenčína. Úspěšně spolupracuje s Fotoklubem Ostrava.
Nepravidelně pořádá fotoskupina společné krajinářské plenéry v oblasti Bílých Karpat se
vzácnými hosty /ing. Jiří Havel/. Udržuje kontakty s dnes už legendami české výtvarné fotografie,
např. ing. Jiřím Havlem, Jiřím Bartošem, Zdeňkem Hartingerem, Petrem Sikulou, Herbertem
Thielem nebo Milanem Borovičkou.
Vedle volné tvorby každého člena pracuje Andromeda také na společných projektech, převážně
vázaných k místu jejího sídla. Z nejvýznamnějších lze vzpomenout Brumov-Bylnice v proměnách
světla, Valašsko – mizející svět nebo expozice „Kulturní památky Brumova – Bylnice“ umístěná pro
návštěvníky v historických prostorách brumovského hradu.
Členové fotoskupiny se scházejí v salonku brumovské restaurace TOPAS Club, kde je taktéž
zřízená stejnojmenná minigalerie, ve které jsou ve dvouměsíčních intervalech vystaveny kolekce
fotografií jednotlivých členů, ale i hostů z Česka či Slovenska.
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