
Міжнародний щорічний фестиваль фотографії 

 
 

Офіційний лист 
 

Шановний панове! 
 
Від імені дирекції Міжнародного щорічного фестивалю фотографії KievFotoCom запрошуємо 

Вас в Україні підтримати та взяти участь в організації ІІІ фестивалю у якості стратегічного 
партнера. 

KievFotoCom - це щорічний міжнародний фестиваль фотографії, що складається з основної 
події (проводиться восени), яка включає інтенсивну програму фотографічних проектів відомих 
фотографів з різних країн та програму безкоштовних майстер-класів для широкої аудиторії, а 
також окремих індивідуальних фотографічних проектів, що реалізуються протягом року. Щорічно 
всі проекти, що демонструються в рамках KievFotoCom, документуються у каталозі фестивалю. 

У 2008 році головна подія KievFotoCom відбудеться у Києві у період 8.10 – 9.11.2008. Для ІІІ 
фестивалю «KievFotoCom» обрано тему «На межі». До участі запрошено відомих митців з США, 
Голландії, Мексики, Чилі, Польщі, Росії, Литви та України.  

Ваша участь у фестивалі KievFotoCom - це можливість представити видатного митця із 
Вашої країни широкій аудиторії в Україні, популяризувати культуру шляхом демонстрації кращих 
робіт відомого фотографа протягом 2-тижневої виставки та реалізації освітньої програми. 

Фестиваль KievFotoCom  було ініційовано в 2006 році. В період 17.11-10.12.2006 в рамках 
основної події були представлені проекти фотографів з 4х країн: Чехія, Польща, Росія, Україна та 
проведені майстер-класи для широкого загалу. 

Другий Фестиваль KievFotoCom було проведено у жовтні 2007 року. В ньому взяли участь 
фотографи з 5 країн: Мексика, Канада, Аргентина, Бразилія, Україна. 

KievFotoCom викликав великий інтерес у громадськості, події якого були широко висвітлені у 
мас-медіа (преса, телебачення, Internet). Традиційними медіа-партнерами фестивалю виступили 
журнали «Афиша», «Photographer», «Галерея» та газета «Коммерсантъ». Крім того фестиваль 
співпрацює з виданнями «What’s On», «KievPost», «Корреспондент», «10 дней», журнали «МИД», 
«Digital Photo Camera», «SMS», «Профиль» ТВ-каналами «1+1», «М1», «UBC», «Сіті», ISTV, ТРК-
Київ, радіо «ЕРА» та інші. Загалом події фестивалю KievFotoCom відвідало близько 10 000 осіб. 

 
Сподіваємось на зацікавленість з Вашого боку та плідну співпрацю. 
 

-- 
З повагою, 
Андрій Триліський                                                           
Директор 

 
Катерина Козьменко 
Координатор 
 
Дирекція Міжнародного фестивалю фотографії «KievFotoCom» 
вул. Б.Хмельницького, 32 
тел. +38(044) 235-36-19, 235-36-21  
моб. +38097-430-35-35 
ra@svitonline.com   
kievfotocom@gmail.com  
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