
Az itt látható fotó készülhetett volna április végén Délkelet-Anatóliában, júliusban 
a kazahsztáni sztyeppéken vagy júniusban Magyarországon. Francesco Russo azonban 
május derekán fotózta ezt a – már-már giccsbe hajló – tájképet a Perugiához közeli 
Castellucio falu szántóföldjein. A képben technikailag semmi különleges nincs, kis 
túlzással fogalmazva akár egy mobiltelefonnal is elkészítheti bárki. Bárki, akinek 
szeme is van, hogy észrevegye és visszaadja az őt körülvevő látványt, hogy kényesen 
egyensúlyozzon giccs és művészet még kényesebb határvonalán.

Az olasz természetfotós tapasztalt fotográfus. Francesco Russo a Torino melletti 
Grugliascóban született 1963-ban. Már kisgyerekként a környező dombokat járta 
fényképezőgépével, kamaszkorában profi felszerelést vásárolt, a fényképeit a családi 
ház pincéjében hívta elő, a szakma összes fogását önállóan tanulta meg. „Aztán, 
ahogy az sokszor lenni szokott, az élet elsodort a hobbimtól. Az egyetem, majd a szakma és 
a családalapítás más irányba terelte az életem. 2012-ben azonban sétálás közben megláttam 
valakit fényképezni, és újra kigyúlt a láng, vettem egy digitális kamerát. Közel ötvenévesen 
azonban nehéz volt mindent újratanulni és feldolgozni, mert közben a szakma és a technika is 
elment mellettem” – írja Francesco a weboldalán. Az újrakezdés azonban meghozta 
gyümölcsét, az olasz fotográfus ma újra nyeri a fotópályázatokat, és ismét a szakmai 
körök elismert tagja. Ezt a fényképét a Sony World Photography Awards kiállítására is 
beválogatták, amely 2017. május 7-ig látogatható a londoni Sommerset House-ban.   

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS
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E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

Nálunk minden nap új élmény Vár!

PÜNKÖSD A HOTEL KAPITÁNYBAN!

Fantasztikus nyárváró
ünnepi hétvége

középkori időutazás Sümegen!
3 éjszaka félpanzióval, történelmi lovasjátékokkal és középkori
lakomával, Szabó Ádám koncerttel, aktív programokkal,

gyerekfoglalkozásokkal, wellness Várra néző kilátással!
Ünnepeljünk együtt!

Ár már 59.900 Ft/fő/3 éj-től!



Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Az elmúlt időszakban
egymást követték  

a terrortámadások Európában. 
Ennek ellenére Brüsszel

kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális 

bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen 
Magyarország? 
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„FARKAS TIBOR ADOTT HELYET 

FELOLVASÓESTJÉNEK A K11-BEN. 

EMBERNEK NEM CSAK TESTI 
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