Wleń światową stolicą cosplayu. Czyli rusza
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FotoCon by Techland to pierwsze na świecie, unikatowe, międzynarodowe wydarzenie dla fotografów i
cosplayerów, które polega w całości na robieniu sesji zdjęciowych oraz nagrywaniu filmów.
“Cosplay to nie tylko "przebieranie się". To zabawa, hobby, pasja, ciągłe doskonalenie siebie i swoich umiejętności.
Jakich? Od występów scenicznych przez pozowanie na szyciu i obróbce różnych materiałów kończąc.” - mówi
Mateusz Zahora, znany polski fotograf cosplayowy ze Studia Zahora.
Tegoroczny FotoCon odbywa się w najbliższy weekend 11-13 sierpnia we Wleniu, który stanie się na kilka
dni światową stolicą cosplayu, a okoliczne ruiny, mosty i lasy przeistoczyły się w najprawdziwsze fotograficzne
studia pełne postaci rodem z bajek, filmów oraz gier. W tym roku dodatkową atrakcją zostanie krótki przemarsz
uczestników imprezy ulicami miasta wraz z możliwością zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, w sobotę, pomiędzy
godziną 12 a 13.

“Fotocon jako konwent to [...] ewenement na skalę europejską. Bardzo podoba mi się pomysł wydarzenia, gdzie
spotykają się fotografowie i cosplayerzy, którzy bez zbędnych otoczek i atrakcji skupiają się na pracy. Jest to też

okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i zdobycia bezcennych kontaktów.“ - kontynuuje Mateusz.
Zeszłoroczna edycja tego unikatowego wydarzenia przyciągnęła aż 239 uczestników, w tym 90 cosplayerów oraz 79
foto i wideografów. Wielu z nich przybyło z bardzo daleka, ponieważ z aż 19 różnych krajów zamieszkania, na liście
których znaleźć można np. USA, Chiny czy Włochy. Dodać należy, że FotoCon jest imprezą zamkniętą, a wybrani
zostali uczestnicy naprawdę zainteresowani zdjęciami oraz cosplayem.
“Wleń jest bardzo małym miastem. Nie ma tu nowoczesnych budowli. Nocnego życia też nie dostrzegłem za bardzo.
Dlatego jest to bardzo dobre miejsce, aby się zatrzymać i wyciszyć. Plusem jest malownicza okolica i to, że dookoła
Wlenia znajduje się multum ciekawych, wartych odwiedzenia miejsc.” - opisuje dalej Mateusz Zahora.
Dodać należy, że impreza wspierana jest przez firmę Techland, potentata w dziedzinie gier wideo w Polsce, która jest
drugi rok z rzędy tytularnym partnerem tegorocznej edycji.

INFORMACJE DODATKOWE:
Czym jest cosplay?
Cosplay, czyli costume playing, polega na przebieraniu się za bohaterów filmów, książek, animacji, komiksów lub gier.
Osoba wcielająca się w daną postać nazywana jest cosplayerem i często sama szyje swoje stroje, stylizuje peruki i
wykonuje makijaż.
O Wleniu
Wleń to malownicza miejscowość położona na Dolnym Śląsku o liczbie mieszkańców wynoszącej nieco ponad 1800
osób. U jego podnóża znajduje się jeden z najstarszych murowanych zamków na Śląsku, Zamek Wleński Gródek, oraz
kompleks pałacowy Lenno.
O Techlandzie
Techland to polski potentat w dziedzinie gier wideo. Firma zajmuje się tworzeniem, wydawaniem oraz dystrybucją
gier. Ich największym sukcesem są sprzedające się w milionach kopii oraz odnoszące międzynarodowy sukces
produkcje Dead Island, Call of Juarez czy najnowsze Dying Light.

Wypowiedzi uczestników:
Co myślisz o FotoConie?
“FotoCon is really a great idea and opportunity for photographers and cosplayers to work with the best and be with
the best.“ Butrix Production - David Szeliga - Czechy - Fotograf
“FotoCon jako konwent to, z tego co się orientuję, ewenement na skalę europejską. Nie widziałem jeszcze takiego
wydarzenia w innych krajach. Bardzo podoba mi się pomysł wydarzenia, gdzie spotykają się fotografowie i
cosplayerzy, którzy bez zbędnych otoczek i atrakcji skupiają się na pracy. Jest to też okazja do poznania wielu
ciekawych ludzi i zdobycia bezcennych kontaktów.“ Studio Zahora - Matuesz Zahora - Polska - Fotograf

Czym jest cosplay?
“Cosplay is the art to bring fiction to life.” A&B Photography - Alexander Spurny - Austria - Fotograf
“Cosplay is about fun in the first place, but the word is COS/PLAY so.. costume and play.” Butrix Production - David
Szeliga - Czechy - Fotograf
“Cosplay to nie tylko "przebieranie się". To zabawa, hobby, pasja, ciągłe doskonalenie siebie i swoich umiejętności.
Jakich? Od występów scenicznych przez pozowanie na szyciu i obróbce różnych materiałów kończąc.” Studio Zahora Matuesz Zahora - Polska - Fotograf
Jak podobał wam się Wleń?
“Wlen is a lovely city that has many places where you can take cool shots [...]. I am satisfied with Wlen.” Butrix
Production - David Szeliga - Czechy - Fotograf
“Wlen, so beautiful.” Steeve Lee - Fotograf - Francja
“Wleń jest bardzo małym miastem. Nie ma tu nowoczesnych budowli. Nocnego życia też nie dostrzegłem za bardzo.
Dlatego jest to bardzo dobre miejsce, aby się zatrzymać i wyciszyć. Plusem jest malownicza okolica i to, że dookoła
Wlenia znajduje się multum ciekawych, wartych odwiedzenia miejsc.” Studio Zahora - Matuesz Zahora - Polska Fotograf

