
Steve Gosling
Great Britain / Velká Británie

Steve is a  professional photographer who specialises in producing creative & contemporary landscape 

images (his ‚signature‘ style is moody, atmospheric and minimalist black & white photographs). 

His images have been published internationally as posters & greetings cards and have appeared in 

advertisements, books, magazines, newspapers & calendars across the world. Prints of his work have been 

exhibited in venues throughout the UK and have appeared on sets for both theatre and film productions. His 

work has also won awards in both national and international competitions.

He particularly enjoys writing & teaching about photography. As well as being a contributor to many of the major photography magazines in the UK 

and abroad he regularly gives talks to photographic societies and other groups. He has run a successful workshop programme for several years 

encouraging and inspiring photographers of all levels from across the world. 

Steve je profesionální fotograf, který se specializuje na tvorbu kreativních a  krajinných záběrů (jeho „rukopisem“ jsou náladové, atmosférické 

a minimalistické černobílý fotografie).

Jeho záběry byly vydávány mezinárodně jako plakáty a pohlednice, objevily se v reklamách, knihách, časopisech, novinách a kalendářích po celém 

světě. Jeho snímky byly vystaveny v mnoha městech po celé Británii a objevily se na sériích pro divadelní i filmová představení. Jeho práce získala 

řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích.

Zvláště si užívá psaní a  učení o  fotografování. Kromě toho, že přispívá do mnoha významných fotografických časopisů ve Velké Británii  

i v zahraničí, pravidelně pořádá rozhovory s fotografickými společnostmi a dalšími skupinami. Provozuje úspěšný workshopový program, který 

několik let podporuje a inspiruje fotografy všech úrovní z celého světa.

www Instagram



Rudolf Baranovič
Slovakia / Slovensko

Rudolf Baranovič is 50 years old photographer and has been actively engaged in photography for the last 10 

years. He is a reportage photographer from Bratislava, who is interested in documentation of a wide range of 

events and cultural and sport activities. In the context of reportage photography, his main theme is concert 

photography, in which he is sought after for his feelings and the ability to capture the atmosphere of events 

and to give the audience an emotional experience. In his spare time, he devotes himself to his greatest hobby, 

black and white street photography. His view of street life is unique because of the ability to capture the story 

and emotions into a single image.

Rudolf Baranovič má 50 roků a fotografii se věnuje aktivně posledních 10 let. Reportážní fotograf z Bratislavy, který se zajímá dokumentací celé 

řady eventů a kulturních a sportovních aktivit. V rámci reportážní fotografie je jeho hlavním tématem koncertní fotografie, ve které je vyhledávaný 

pro jeho cit a schopnost zachytit živě atmosféru dění a zprostředkovat divákům emocionální zážitek. Ve volném čase se věnuje své největší zálibě, 

totiž černobílé street fotografii. Jeho pohled na všední život na ulici je jedinečný díky schopnosti zachytit do jediné fotografie příběh a emoce. 

Instagram Facebook



Ralf Man
Germany / Německo

The photographer Ralph Man is self-tought and has occupied himself with photography from an early 

childhood. Even during his apprenticeship as a carpenter, his passion for photography always played a very 

important role. After completing his studies, he took up employment as a carpenter whilst still nurturing his 

talents and developing his photographic skills. Once confident and experienced enough to express his ideas 

through this medium, Ralph Man turned his passion into a career. He has since been working for advertising, 

magazines and exhibits his work in galleries.

Fotograf Ralph Man je sebereproduktivní a  zabývá se fotografováním od raného dětství. Dokonce i  během učení jako tesař, jeho vášeň pro 

fotografování vždy hrála velmi důležitou roli. Poté, co dokončil studium, nastoupil do zaměstnání jako tesař, zatímco stále rozvíjel svůj talent 

a  rozvíjel své fotografické dovednosti. Jakmile byl Ralph Man spokojen a dostatečně zkušený, aby své nápady vyjádřil prostřednictvím tohoto 

média, změnil svou vášeň o kariéru. Od té doby pracuje pro reklamu, časopisy a vystavuje svou práci v galeriích.

www



Meeri Koutaniemi
Finland / Finsko

Meeri Koutaniemi, 31, a  Finnish photographer and journalist, was born in Lapland and lives currently in 

Helsinki. Koutaniemi‘s work extends to over 50 countries where she has photographed and documented 

people with compelling stories of struggle and resilience. Her work stems from the question and definition 

of identity. Koutaniemi has focused on humanitarian side of conflicts, displacement and discrimination. At 

the core of her work lies a universal ability for empowerment and resistance. Koutaniemi has exhibited her 

photos in over 50 exhibitions around the world. Koutaniemi has published six books on her independent 

projects. Among being the Photographer of the Year in Finland in 2012 and 2013 Koutaniemi has received many international awards. At the 

moment Koutaniemi is focusing on her long-term project about female genital mutilation in different continents. 

Meeri Koutaniemi, 31 let, finská fotografka a novinářka, se narodila v Laponsku a žije v současné době v Helsinkách. Práce Koutaniemi v dnešní 

době postihuje více než 50 zemí, kde fotografovala a dokumentovala lidi s přesvědčivými příběhy o jejich životním boji a odhodlání. Její práce vychází 

z otázky a definice identity. Koutaniemi se zaměřuje na humanitární stránku konfliktů, vysídlení a diskriminace. Jádrem její práce je univerzální 

schopnost posílení a odporu. Koutaniemi vystavovala své fotografie na více než 50 výstavách po celém světě. Vydala šest knih o svých nezávislých 

projektech. Jako Fotograf roku ve Finsku v letech 2012 a 2013 získala řadu mezinárodních ocenění. V současné době se Koutaniemi zaměřuje na 

dlouhodobý projekt týkající se mrzačení ženských pohlavních orgánů na různých kontinentech.

Instagramwww



Ivailo Stanev - Álvarez
Bulgaria / Bulharsko

Ivailo Stanev - Álvarez (b. 1976, Bulgaria) started his career as a  fashion and advertising photographer. 

Over the years he had numerous publications for the magazines such as Esquire, Playboy, Maxim, FHM, 

Harper‘s Bazaar, Elegance, Dali Magazine. As well as a photographer he worked as a photo editor of Esquire 

and Dali Magazine. 

His primary inspiration in photography is humans. He loves to describe people‘s life, to observe their attitude. 

Portraits, street, documentary - these are the main fields of photography he works in.

Now he is based in Valencia, Spain where he owns a gallery for art photography - MONOCHROME Hub VLC. 

He had numerous exhibitions, and his pictures are in possession of many private collectors.

Ivailo Stanev - Álvarez (1976, Bulharsko) zahájil svou kariéru jako módní a reklamní fotograf. V průběhu let publikoval mnohokrát v časopisech 

Esquire, Playboy, Maxim, FHM, Harper‘s Bazaar, Elegance, Dali Magazine. Tak jako fotograf pracoval i v pozici foto editora pro Esquire a Dali 

Magazine.

Jeho primární inspirací ve fotografování jsou lidé. Rád zachycuje životy lidí, sleduje jejich postoje. Portréty, ulice, dokumentární tvorba - to jsou hlavní 

oblasti fotografie, ve kterých se pohybuje.

Aktuálně sídlí ve Valencii ve Španělsku, kde vlastní galerii umělecké fotografie - MONOCHROME Hub VLC.

V minulosti měl řadu výstav a jeho fotografie jsou v držení mnoha soukromých sběratelů.

www Instagram



Martin Žilka
Slovakia / Slovensko

Martin is a freelance photographer and founder of PhotoMartini trademark. He calls himself a “Traveller and 

father of three kids”.

“Photography is my job, passion, and hobby and overall it is my mission on the Earth. An open mind, creativity, 

a positive attitude and professionalism are attributes which help me fulfil that mission. Light and emotion are 

the two basic elements from which my photos are made.

I have travelled through over 80 countries, enjoying variety of outdoor activities. I do enjoy vanlife adventures 

with my kids as well. The experience from my journeys has completely enriched my life and inspired my work. 

I am a freelance photographer, working on assignments for business clients. My photography portfolio is extremely wide. I do travel advertising, 

architecture, events, outdoor sports, portraits and many more.“

Martin je fotografem na volné noze a zakladatelem ochranné známky PhotoMartini. Říká si „Cestovatel a otec tří dětí“.

„Fotografie je mou prací, vášní a zálibou a celkově je to moje mise na Zemi. Otevřená mysl, kreativita, pozitivní postoj a profesionalita jsou atributy, 

které mi pomáhají plnit tuto misi. Světlo a emoce jsou dvěma základními prvky, z nichž jsou mé fotky vytvořeny.

Cestoval jsem do více než 80 zemí a baví mne různorodé outdoorové aktivity. Rád prožívám dobrodružství a cestování karavanem se svými dětmi. 

Zkušenost z mých cest zcela obohatila můj život a inspirovala mou práci.

Jsem fotograf na volné noze a pracuji na úkolech nejen pro obchodní klientelu. Moje portfolio fotografií je extrémně široké. Dělám cestovní reklamu, 

architekturu, eventy, outdoorové sporty, portréty a mnoho dalších.“

www Facebook



Vítek Ludvík
Czech republic / Česká republika

Czech photographer and filmmaker Vítek Ludvík was born in 1973 in Vysočina. Based on successes in the 

field of sport photography, he is well known all over the world mainly as a photographer of adrenaline extreme 

sports and free movement in the nature. Thanks to his natural talent to capture the true story of real people, 

he is participating in the most exciting projects, most often under the Red Bull Media House, but his photo 

reach is much wider. His reach covers social and sporting events, through studio work, product presentation 

and advertising, as well as portraits of not only famous personalities. With his creative approach, he gained 

a permanent place among the most sought-after Czech sports photographers.

Český fotograf a filmař Vítek Ludvík se narodil v roce 1973 na Vysočině. Na základě úspěchů v oblasti sportovní fotografie je známý po celém světě 

hlavně jako fotograf adrenalinových sportů a volného pohybu v přírodě. Díky jeho přirozenému talentu vystihnout skutečný příběh opravdových 

lidí se účastní těch nejzajímavějších projektů, nejčastěji pod hlavičkou Red Bull Media House. Jeho záběr je však mnohem širší. Od fotografování 

společenských a sportovních akcí, přes studiové práce zaměřené na prezentaci produktů a reklamu, po portréty nejen známých osobností. Svým 

kreativním přístupem si získal stálé místo mezi nejvyhledávanějšími českými sportovními fotografy.

Instagram Facebook



Rostislav Stach
Czech republic / Česká republika

Since 2005 he has been a freelance photographer. He started taking pictures in 1974, and since 1978 he 

specializes in wildlife photography. In 1996 he was elected a President of the Club of Nature Photographers 

at the Českomoravská Hunting Group in Prague. Since 2004 he has been organizing photographic courses 

and workshops for both beginners and advanced photographers. In 2007, he published a  successful 

FOTOLOVY book in Zoner Press – where everyone can learn how to take pictures of wildlife animals. The 

book was published in Czech Republic and in 2008 also in Poland. In 2008-2009, he was a member of the 

international photographic group SHAPE, which photographed the Caribbean Islands of the Netherlands Antilles. In 2016, he became Ambassador 

of Olympus brand. Rostislav publishes his pictures in many professional and popular educational magazines and books. Furthermore, his images 

appeared in desktops, wall calendars, postcards, posters, promotional materials, etc. Since 1978 he has held many photo exhibitions.

Od roku 2005 jsem jako fotograf „na volné noze.“ Fotografuji od r. 1974, od r. 1978 se specializuji na snímky naší fauny. V roce 1996 jsem byl zvolen 

prezidentem Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě v Praze. Od roku 2004 pořádám pro začínající i pokročilé fotografy 

fotografické kurzy a workshopy. V roce 2007 jsem vydal v nakladatelství Zoner Press úspěšnou knihu FOTOLOVY - naučte se fotografovat dobře 

zvířata v přírodě, která vyšla v ČR a v  roce 2008 i v Polsku. V  letech 2008 - 2009 jsem byl členem mezinárodní fotografické skupiny SHAPE, 

která fotograficky mapovala karibské ostrovy Nizozemských Antil. V roce 2016 jsem se stal ambasadorem firmy Olympus. Svoje snímky publikuji 

v mnoha odborných i populárně naučných časopisech a knihách. Dále pak ve stolních i nástěnných kalendářích, na pohlednicích, plakátech, 

v propagačních materiálech, atd. Od roku 1978 vystavuji své snímky na nejrůznějších výstavách. 

www Facebook



Rob Trnka
Czech republic / Česká republika

Rob Trnka is a Czech freelance photographer specializing in sports, adventure, reportage and people. Most 

of his images are from mountain biking, which he also actively rides. He has been shooting intensively for 

example with Michael Prokop, a triple world champion in 4X. He also became a personal photographer of the 

world‘s MTB champion, American Brian Lopes. His photo range is much wider and covers all kinds of photo 

genres. His image shooting he expresses very well in his photo „storytelling“ and „more action reportage 

shooting“.

Rob Trnka je český freelance fotograf specializující se na sport, dobrodružství, reportáž a lidi. Nejvíce fotí horská kola, na nichž také sám aktivně 

jezdí. Intenzivně fotografuje například s trojnásobným mistrem světa ve 4X Michalem Prokopem, ale za dvorního fotografa si ho vybrala i  ikona 

světového MTB, američan Brian Lopes. 

Jeho záběr je mnohem širší. Vše se ovšem dá zastřešit „vyprávěním příběhů“ a „akčnějších reportáží“.

www Facebook



Craig Reilly
Great Britain / Velká Británie

Craig Reilly is a London based street photographer, co-founder of Street Photography International (SPi), and 

Olympus Ambassador. Having originally started photographing the streets in 2015, Craig has honed his skills 

by covering many miles on the streets of London and many other European cities.

An internationally exhibited and published photographer, his work has been featured in Time Out London, 

Olympus Magazine, Bureau of Arts and Culture magazine, the UK photography show at the NEC, Birmingham; 

as well as many websites including Fubiz, Creative Boom, and Mirror Lessons. He was also a winner of the Magnum Photos swap shop 2017, and 

judge of the SPi Street Awards.

Craig Reilly je londýnský street fotograf, spoluzakladatel společnosti Street Photography International (SPi) a ambasador značky Olympus. Street 

žánr začal fotografovat v roce 2015. Po mnoha a mnoha mílích, které strávil v ulicích Londýna a mnoha dalších evropských měst, vypiloval svoji 

street fotografii k naprosté dokonalosti. 

Craig je mezinárodně vystavovaný a publikovaný fotograf, jehož práce byly publikovány v Time Out London, časopise Olympus, časopise Bureau 

of Arts and Culture, britské fotografické show v NEC, v Birminghamu. Stejně tak se objevují na mnoha webových stránkách, včetně Fubiz, Creative 

Boom a Mirror Lessons. Byl také vítězem Magnum Photos swap shop 2017 a rozhodčím SPi Street Awards.

www Instagram



Álvaro Sanz
Spain / Španělsko

Álvaro is a photographer and film maker with over 20 years of experience in these fields. Music and nature 

have always been his passions and he is naturally curious and impulsive. Alvaro is the founder of Expedicion 

Polar, a community created by photography lovers who like adventure and traveling as much as he does. 

Also, he has directed several documentary films like - Hoy es primavera - a movie about cancer, based on 

real story or - Horizonte Norte - , where he tells us the story of a friend, who traveled from southern Chile to 

Alaska only with his own bike. 

Álvaro je fotograf a tvůrce filmů s více než 20 lety zkušeností v těchto oborech. Hudba a příroda jsou jeho vášní a je přirozeně zvědavý a impulzivní. 

Alvaro je zakladatelem společnosti Expedicion Polar, komunity vytvořené milovníky fotografů, kteří mají rádi dobrodružství a cestují stejně jako on. 

Režíroval také několik dokumentárních filmů - Hoy es primavera - film o rakovině, založený na skutečném příběhu nebo - Horizonte Norte -, kde 

nám vypráví příběh přítele, který cestoval z jižního Chile na Aljašku na kole.

www Facebook



Temelko Temelkov
Bulgaria / Bulharsko

Temelko Temelkov is Bulgarian photographer, born in 1972.

He shoots portraits, fashion editorials and documentary photography. His photos have been published in 

magazines such as ELLE, Amica, MAX, EVA, MODA, Beauty, A-specto.

In recent years, he has worked mainly on his own projects, which he shows in many photo exhibitions.

Temelko Temelkov is Bulgarian photographer, born in 1972.

He shoots portraits, fashion editorials and documentary photography. His photos have been published in magazines such as ELLE, Amica, MAX, 

EVA, MODA, Beauty, A-specto.

In recent years, he has worked mainly on his own projects, which he shows in many photo exhibitions.

www Instagram



Sean Archer
Russia / Rusko

Stanislav Puchkovsky (widely known as Sean Archer) Graduated Architectural Academy and worked in 

advertising. In 2012 started to work at his own home with natural light only, without any expensive gear. In 

two years, he went from an absolute beginner to internationally published professional photographer. Now 

he is the most popular photographer at 500px.com and one of the most popular portrait photographer in 

the world (400K Instagram followers). Two times winner of „Best of Russia“. His works have been featured on 

covers of photography magazines from all around the world. Stanislav is Olympus brand ambassador and 

author of articles for Digital Photographer UK.

Stanislav Puchkovský (světově známý jako Sean Archer) absolvoval architektonickou akademii a pracoval v reklamě. V roce 2012 začal fotografovat 

ve svém domově jen s přirozeným světlem, aniž by měl drahé vybavení. Za dva roky se vypracoval z absolutního začátečníka na mezinárodně 

uznávaného profesionálního fotografova. Nyní je nejoblíbenějším fotografem na 500px.com a jedním z nejpopulárnějších portrétních fotografů na 

světě (400K Instagram followers). Dvakrát zvítězil v „Best of Russia“. Jeho fotografie pokryly obálky mnoha časopisů z celého světa. Stanislav je 

ambasadorem značky Olympus a autorem článků pro Digital Photographer UK.

www Instagram



Petr Bambousek
Czech republic / Česká republika

Petr focuses exclusively on the photography of animals and nature. For this purpose, he is doing a number 

of expeditions every year, especially to tropical landscapes. He tries to bring people closer to the diversity 

of nature as a whole, so he deals with a wide range of motifs from macro, birds to large animals. Pure 

and imaginative compositions are typical for his work, which had won a number of international awards 

in the most prestigious competitions - the Photographer of the Year, Nature‘s Best Photography, the Bird 

Photographer of the Year, the Sony World Photo Awards and others. You can see Peter‘s work in a number 

of magazines, book publications, and many presentations and exhibitions. He also publishes his insights on his website and facebook profile. 

Every year, he organizes a wide range of workshops, both at home and abroad to help photographers get into the mysteries of nature photography.

Petr se zaměřuje výhradně na fotografii zvířat a přírody. Za tím účelem podniká každý rok řadu výprav zejména do tropických krajin. Snaží se 

lidem přiblížit rozmanitost přírody jako celku, takže se věnuje širokému spektru motivů od makra přes ptactvo až po velká zvířata. Pro jeho tvorbu 

jsou typické čisté a nápadité kompozice, které získaly celou řadu mezinárodních ocenění v těch nejprestižnějších soutěžích – Willife Photographer 

of the Year, Nature’s Best Photography, Bird Photographer of the Year, Sony World Photo Awards a dalších. Petrovu tvorbu můžete vidět v řadě 

časopisů, knižních publikací i na mnoha besedách a výstavách. Své postřehy také publikuje na svých webových stránkách a facebookovém profilu. 

Každoročně pořádá celou řadu workshopů u nás i v zahraničí, které pomáhají fotografům proniknout do tajů fotografie přírody. 

www Instagram



Marcin Dobas
Poland / Polsko

Marcin Dobas is a  photographer contributing for National Geographic Poland and a  member of the 

international Olympus Visionaries team and EIZO Ambassador Program. He specializes in wildlife, wilderness 

landscapes, and underwater photography. He has a degree in Geology and works as a mountain rescuer 

and tour leader. Pictures taken during his travels are regularly published around the world in magazines, 

books, and calendars. Many of them won awards in prestigious, international photography contests. Marcin 

spent lot of time in distant places such as Svalbard, New Zealand, Norway, Thailand, Nepal, Malaysia, 

Sweden, Finland, Morocco, and Egypt, concentrating on photographing their wildlife. He runs photography workshops in Poland, Iceland, Nepal, 

India, Svalbard, and Greenland.

In 2015, National Geographic Poland published his book titled “Photo Expeditions – nine stories about Photography”

Marcin Dobas je profesionální fotograf, přispívající do magazínu National Geographic Poland. Je členem mezinárodního týmu Olympus Visionaries 

a ambasadorského programu EIZO. Specializuje se na divokou zvěř, krajinu a fotografování pod vodou. Je absolventem geologie a pracuje jako 

horský záchranář a vůdce. Fotografie pořízené během jeho cest jsou pravidelně publikovány po celém světě v časopisech, knihách a kalendářích. 

Mnoho z nich získalo ocenění v prestižních, mezinárodních fotografických soutěžích. Marcin strávil spoustu času ve vzdálených místech, jako je 

Svalbard, Nový Zéland, Norsko, Thajsko, Nepál, Malajsie, Švédsko, Finsko, Maroko a Egypt, a soustředil se na fotografování jejich divoké zvěře. 

Provozuje fotografické workshopy v Polsku, na Islandu, v Nepálu, v Indii, ve Svalbardě a v Grónsku.

V roce 2015 vydala společnost National Geographic Poland jeho knihu s názvem „Fotografické expedice - devět příběhů o fotografii“

www Instagram



Boris Kretonic
Croatia / Chorvatsko

Boris Kretonic is a seasoned photographer who spends days and months enjoying the advancements in 

technology and finding new ways of expressing himself. His obsession with photography resulted in wide 

variety of genres that he covers on regular bases: including sports photography, landscapes,

city-scapes, architecture, editorials, corporate photography and much more.

Boris was an early Olympus mirrorless camera adopter. Some say that his bathrooms are mirrorless too, and 

that he never leaves his house without at least one Olympus m43 camera in each hand and ten m43 lenses 

in his bag, and because of that he feels invincible and ready for whatever life throws

at him.

Boris Kretonic je zkušený fotograf, který tráví dny a měsíce s pokročilými technologiemi a hledá nové způsoby, jak se fotograficky vyjádřit. Jeho 

posedlost ve fotografování vyústila v širokou škálu žánrů, které pravidelně fotografuje: včetně sportovní fotografie, krajiny, městských scenérií, 

architektury, úvodníků, firemních fotografií a dalších.

Boris přešel na bezzrcadlovky Olympus jako jeden z prvních. Někteří říkají, že jeho koupelny jsou také bez zrcadel a že nikdy neopouští svůj dům, 

aniž by nedržel v každé ruce jeden fotoaparát Olympus a neměl v brašně připravených minimálně deseti objektivů. Proto se pak cítí neporazitelný 

a je připravený zachytit cokoliv, čím ho život okolo něj překvapí.

www



Tesni Ward
Great Britain / Velká Británie

Tesni Ward is a Wildlife and Nature photographer based near Sheffield in the UK. She has always had a passion 

for the natural world and wildlife living in it. Photography began for her when on holiday as a teenager, when 

she got her first DSLR camera from her parents. In 2016 she decided to become a full time photographer. 

Tesni regularly works on projects with specific species, developing a deep appreciation and understanding 

of them before using this to help raise awareness. 

She regularly runs workshops and tours, not only to help others capture beautiful images and teach individuals 

the art of photography but also gives them opportunity to experience how magical the natural world is.

Tesni Ward je profesionální Wildlife fotografka se sídlem blízko Sheffieldu ve Velké Británii. Vždy měla vášeň pro přírodu a  volně žijící zvířata. 

S fotografováním začala jako teenager, když byla na dovolené s rodiči, od kterých dostala svůj první digitální fotoaparát. V roce 2016 se rozhodla 

stát se fotografkou na plný úvazek.

Tesni pravidelně pracuje na projektech se specifickými zvířecími druhy, a snaží se je nejprve dokonale poznat a prozkoumat.

Pravidelně provozuje fotografické workshopy a výlety, a to nejen proto, aby pomohla ostatním zachytit krásné záběry a naučila je umění fotografie, 

ale také proto, aby jim dala příležitost prožít si na vlastní kůži, jak kouzelný dokáže přírodní svět být.

www Instagram



Olivier Föllmi 
France / Francie

Olivier Föllmi , born on 1958 in Saint-Julien-en-Genevois is a French Swiss professional photographer . He 

is particularly known for his photos of the Himalayas, including Zanskar and Tibet and their inhabitants. 

Olivier Föllmi was nominated at the Visa festival for the image of Perpignan in 1999 for his photo report 

Workers Himalayas. He worked all over the world for many magazines like Life , Paris Match , Geo , National 

Geographic , Great Reportages , Stern , Epoca or Aircraft. His pictures had been seen at many world photo 

exhibitions.

Olivier Föllmi, narozený v roce 1958 v Saint-Julien-en-Genevois, je francouzsko švýcarský profesionální fotograf. Proslul především svými úchvatnými 

záběry Himálaje, včetně oblastí Zanskar a Tibet ve kterých zachycuje životy místních obyvatel. V roce 1999 byl Olivier Föllmi nominován na Visa 

festivalu za snímek Perpignanu v  roce 1999 a za svou fotografickou reportáž „Workers Himalayas“. Pracoval po celém světě pro řadu redakcí 

slavných časopisů jako je Life, Paris Match, Geo, National Geographic, Great Reportages, Stern, Epoca nebo Aircraft. Jeho fotografie byly k vidění 

na mnoha světových fotografických výstavách.

www Instagram



Krzysztof Śliwak 
Poland / Polsko

OLYMPUS ambassador Krzysztof Śliwak graduated at the Faculty of Electronics and Information Technology 

at the Warsaw University of Technology. Latter on he became famous for his portraits of children. This genre 

he also teaches at his children photography workshops. In his pictures, he tries to capture real unaffected 

expressions of children faces. His work is largely a fusion of a classic portrait, fashion portrait and fine-art 

embellished with the charm and authenticity of a child.

OLYMPUS ambasador Krzysztof Śliwak absolvoval fakultu elektroniky a informačních technologií na Varšavské univerzitě. Později proslul především 

jako fotograf dětských portrétů. Těm se věnuje i ve svých fotografických dílnách. Na svých snímcích se snaží zachytit skutečné a nestrojené výrazy. 

Jeho práce je do značné míry fúzí klasického portrétu, módního portrétu a jemného umění ozdobeného dětským šarmem a autenticitou.

Facebook Instagram



Doron Ritter
Hungary / Maďarsko

He was born into a family of photographers. Being a pioneer of the first Hungarian woman photographers, 

his grandmother had been the leading photographer of a women’s magazine. She was Doron´s master and 

teacher. Latter on he continued to study at a technical school for photographers. It was also here that he 

realized, he hadn’t been born to be a press photographer, since he was more interested in creating non-

existent spaces and atmospheres than in recording existing scenes.

Right from the start he had also been interested in cinematography, and, besides his work as a professional 

photographer, he worked also as a cameraman for different public TV channels for years.

From the middle of the ‘90s he had been interested mainly in applied photography and portrait photography.

Besides his professional assignments, Doron is also trying to find time for artistic creations, and whenever he can, he always produces photos and 

films which are the fruit of the joy of creation. 

Narodil se v rodině fotografů. Jako průkopnice prvních maďarských fotografujících žen byla jeho babička přední fotografka ženského časopisu. 

Byla Doronovým mistrem a učitelkou v jednom. Doron Ritter později pokračoval ve studiu na technické fotografické škole. Bylo to právě zde, kde 

si uvědomil, že se nenarodil jako reportážní fotograf, ale jako kreativní fotograf zajímající se primárně o vytváření neexistujících prostorů a scén.

Od samého začátku se zajímal o kinematografii a kromě své práce jako profesionální fotograf pracoval řadu let jako kameraman pro různé veřejné 

televizní kanály.

Od poloviny 90. let se zajímal především o aplikovanou fotografii a portrétní fotografování.

Kromě svých profesionálních úkolů se Doron snaží najít čas pro vlastní umělecké výtvory a vždy, když může, vytváří fotografie a filmy, ze kterých 

vyzařuje radost ze samotného tvoření.

www Instagram



Daria Bulavina
Russia / Rusko

Born October 12, 1988 in Moscow. She graduated from Moscow State University, MV Lomonos, philosophical 

faculty. She also studied at the University of Marburg, Germany.

She is a member of the Creative Union of the Artist of Russia. She became the finalist of the „Photographer 

of the Year 2011“ competition. She was the best photographer of the year in the Nude 2013 genre (Canada, 

Montreal). Also the best photographer of the year in the Nude 2014 genre (France, Paris). Best Photographer 

2014 in Advertising and Wedding Photography (Russia).

She is famous for her breathtaking wedding photos as well as dream portraits. She travels a lot and her unique shots from a variety of places can 

be seen on her Instagram profile.

She gives author‘s courses at the “Dark Room School”.

Narozena 12. října 1988 v Moskvě. Absolvovala moskevskou státní univerzitu MV Lomonosova, filozofickou. Studovala také na univerzitě v Marburgu 

v Německu. 

Je členkou Tvůrčí unie umělcu Ruska. Stala se finalistkou soutěže „Photographer of the year 2011“. Byla nejlepším fotografem roku v žánru Nude 

2013 (Kanada, Montreal). Dále nejlepším fotografem roku v  žánru Nude 2014 (Francie, Paříž). Nejlepší fotograf roku 2014 v  žánrech reklamy 

a svatební fotografie (Rusko).

Je proslulá především svými úchvatnými svatebními fotografiemi, stejně, jako snovými portréty. Hodně cestuje a své jedinečné záběry z rozličných 

míst postuje na svém Instagramovém profilu.

Pořádá autorské kurzy ve fotografické škole „Dark Room School“. 

www Instagram



Bohumil Eichler
Czech republic / Česká republika

He has been photographing since 1975. He studied at the Institute of Fine Photography in Opava. Bohumil 

Eichler is a member of the Association of Professional Photographers - APF, European Union of Arts, holder 

of the QEP title. He focuses primarily on landscapes, industrial photography, architecture, reportage, portrait, 

and special digital techniques.

He organizes series of landscaping workshops, not only in his favorite Czech Switzerland. Bohumil uses 

Olympus mirrorless cameras for his professional work, praising its compact size and low weight. „I need to 

be inconspicuous when taking pictures, which I manage very well with Olympus cameras.“

Fotografuje od roku 1975. Vystudoval Institut výtvarné fotografie v Opavě. Bohumil Eichler je členem Asociace profesionálních fotografů – APF, 

Evropské unie umění, držitel titulu QEP. Zaměřuje se především na krajiny, průmyslovou fotografii, architektura, reportáž, portrét, a zvláštní digitální 

techniky.

Pořádá řadu krajinářských fotografických workshopů, nejen ve svém oblíbeném Českém Švýcarsku. Ke své profesionální práci využívá s oblibou 

bezzrcadlovky Olympus na kterých si chválí jejich kompaktní rozměry a nízkou hmotnost. „Při reportážní fotografii potřebuji být nenápadný, což se 

mi s bezzrcadlovkami Olympus daří velice dobře“.

www



Mircea Bezergheanu 
Romania / Rumunsko

Mircea Bezergheanu is a passionate Romanian PRO photographer who loves nature and the beautiful part of 

Romania called Dobrogea. His photos impress from a first glance both through the intensity of the emotions 

they transmit and the exuberance of the colors.

He started photography when he was just twelve years old but he has dedicated himself entirely to 

photography from 1995. In 2001 he was among the first Romanian photographers who made the switch to 

digital. Beginning of 2017 he decided to make a major change and made the switch from a heavy full frame 

DSLR system to the Olympus CSC interchangeable system.

Mircea Bezergheanu je vášnivý rumunský profesionální fotograf, který miluje přírodu a krásnou část Rumunska zvanou Dobrogea. Jeho fotografie 

zapůsobí na první pohled jak intenzitou emocí, kterou přenášejí, tak bujností barev.

Začal fotografovat, když měl pouhých dvanáct let. Od roku 1995 se věnuje fotografování na plný úvazek. V  roce 2001 byl jedním z  prvních 

rumunských fotografů, kteří přešli na digitální fotoaparáty. Začátkem roku 2017 se rozhodl provést zásadní změnu a přešel z těžkého Full Frame 

systému DSLR na menší a lehčí bezzrcadlovky Olympus.

www Facebook



Lubomír Drahoš (alias Bafo)
Slovakia / Slovensko

Professional photographer Lubomir Drahoš, better known as Bafo, is famous for his reportage photos 

of cultural performances. He got famous for his uncompromising footage of rock bands. He worked as 

a photographer of the Horkýže Slíže band, and for the last couple of years he has been traveling with the 

performances of Boleslav Polívka, Karel Roden and other famous actors.

Profesionální fotograf Lubomír Drahoš, známější pod přezdívkou Bafo, je známý svými reportážními fotografiemi kulturních vystoupení. Proslul 

nekompromisními záběry rockových kapel, působil jako fotograf skupiny Horkýže Slíže, a posledních pár let cestuje s divadelními vystoupeními 

Boleslava Polívky, Karla Rodena a dalších známých hereckých velikánů.

www Facebook



Jairo Diaz
Spain / Španělsko

Born in Seville in the 80‘s and at 3 years old moved to El Puerto de Santa María, epicenter of the Bay of Cádiz, 

where he lives and works till today.

„For me photography is my passion, it is my way of life, to observe and understand light, to look for impossible 

angles and to risk to the maximum in each photo is what keeps my adrenaline in the clouds ...”

Jairo is currently working as an official photographer in Superbikes motorcycling world championship for 

the company Dorna Sport. In the past he worked for magazines, agencies, VR46, manufacturers like BMW, 

Kawasaki, Ducati and a  long etc ... In his “free” time between races and career he has time to shoot other sports, social events, fashion and 

products for companies. He also gives photography courses.

Narodil se v Seville v 80. Letech. Ve věku 3 let se přestěhoval do El Puerto de Santa María, epicentrum Cádizského zálivu, kde žije a pracuje dodnes.

„Fotografování je moje vášeň, je to můj způsob života, pozorovat a chápat světlo, hledat nemožné úhly a riskovat co nejvíce v každé fotografii. To je 

to, co udržuje můj adrenalin v oblacích ...“

Jairo pracuje v současnosti jako oficiální fotograf světového šampionátu motocyklů Superbikes pro společnost Dorna Sport. V minulosti pracoval 

pro časopisy, agentury, VR46, výrobce jako BMW, Kawasaki, Ducati a další... Ve svém „volném“ čase, mezi závodem a kariérou, má čas fotografovat 

i jiné sporty, společenské akce, módu a výrobky pro firmy. Dále pořádá fotografické workshopy.

www Instagram




