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COMUNICAT DE PRESĂ
Expoziţie de fotografie de aviaţie “Fotoavia 2009”
Sâmbătă, 18 iulie 2009, începând cu ora 11, la Muzeul Aviației din
București va avea loc vernisajul expoziției de fotografie aviatică “Fotoavia
2009”. Această inițiativă vine din partea grupului “Romanian Spotters” și este
susținută de Asociația “Aripi Românești” și de Statul Major al Forțelor Aeriene
Române.
Expoziția se desfăşoară cu ocazia aniversării unui an de la lansarea pe piaţă a
primei reviste aviatice ULM din România, Pilot Magazin. Fotoavia 2009 va cuprinde
aproximativ 50 de fotografii color înrămate, la rezoluție mare și dimensiune 40x30cm
(A3) şi va fi deschisă în perioada 18 iulie – 20 septembrie 2009.
Adiţional, prin această expoziţie, spotterii români doresc să aducă un omagiu
fostului comandant al Aeroclubului „Aurel Vlaicu” din Bucureşti şi membru al Hawks of
Romania, Mihai Dobre Ţone, decedat la 5 iunie 2009, în urma unui accident aviatic.
“Prin acest proiect ne propunem să promovăm aviaţia şi domeniul aeronauticii
româneşti, precum şi fotografia de aviaţie (plane spotting) prin prezentarea aeronavelor
şi a zborului prin intermediul fotografiilor realizate de unii dintre cei mai talentaţi membri
ai comunităţilor pe care le reprezentăm”, a declarat Mihai Floriean, Preşedintele Asociaţiei
“Aripi Românești”.
“Ideea de a crea o comunitate de pasionaţi de fotografie de aviaţie exista de mult
în mintea noastră, însă abia acum un an şi jumătate am reuşit să o concretizăm.
www.rospotters.ro este locul virtual de întâlnire al tuturor fotografilor, profesionişti
sau amatori, pasionaţi de aviaţie. Fotoavia 2009 este primul eveniment pe care îl
organizăm şi sperăm să stârnim interesul publicului şi să-l aducem mai aproape de lumea
zborului. Din acest motiv, şi la expoziţia noastră vor fi prezenţi câţiva ghizi, care vor
prezenta fotografiile şi vor da informaţii tehnice despre imaginile expuse”, au precizat
Nicolae Bisoceanu şi Bogdan Pop, fondatorii comunităţii rospotters.ro.
Grupul "Romanian Spotters" a fost înfiinţat în noiembrie 2007, în România, şi este
o comunitate online ce numără peste 300 de membri activi. Grupul este format de
pasionaţii de aviaţie şi fotografie aeriană şi poate fi găsit online la adresa
www.rospotters.ro.
Asociaţia "Aripi Româneşti" este o organizaţie neguvernamentală şi nepartizană,
ce are ca scop promovarea aviaţiei şi a zborului în toate formele sale şi, în special,
promovarea aeronauticii şi a aviaţiei româneşti, în ţară şi peste hotare. De asemenea,
Asociaţia "Aripi Româneşti" îşi propune să ajute la educarea şi sensibilizarea opiniei
publice, în special a tinerilor, cu privire la aviaţie şi la activităţile adiacente acesteia.
Sponsorii acestui eveniment sunt: Pilot Magazin, Fly Level şi Pilot Shop.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaţi:

Dragoş DOBRE, Vicepreşedinte Asociaţia “Aripi Româneşti”
Telefon: +4 0734.101.887
Fax: +4 0314.052.715
E-mail: pr@aripiromanesti.ro
Web: www.aripiromanesti.ro
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