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Vladimír Kysela, QEP, je od roku 2018 členem Asociace profesionálních fotografů ČR, do
které byl přijat na základě svých výtvarných fotografií inspirovaných literárními díly K.H.
Máchy, Ch. Andersena a A. de Saint -Exupéryho. Přijímací porota APF byla zaujat neotřelým
přístupem autora k médiu fotografie, kdy zkoumá pomocí různých technik, včetně těch
virtuálních, hranice samotného média. Nepoučený divák by mnohé jeho fotografie považoval
spíše za krajinomalbu, neboť autor využívá nejen pohybu kamerou během expozice, což může
evokovat pohyb a dynamiku malířského štětce, ale také vrství několik záběrů pomocí grafických
programů současného počítačového jazyka na sebe, stejně jako mnozí malíři a grafici záměrně
částečně překrývají spodní vrstvy své malby.
O divácké i odborné přitažlivosti jeho fotografických pláten svědčí nejen opakované výstavy v
renomované Galerii kritiků v paláci Adria v Praze, která je takřka výhradně zaměřena na malbu
a další výtvarné projevy, než na fotografii. Vladimír Kysela byl také mnohokrát oceněn za svou
tvorbu v mezinárodních fotografických soutěžích a na podzim loňského roku jeho soubor
ocenila i mezinárodní porota Federace evropských profesionálních fotografů certifikátem QEP
(Qualified European Photographer). To svědčí bezesporu o odborném uznání i mezi
profesionály, z nichž někteří se výhradně věnují reklamní nebo dokumentární tvorbě.
Tvorba Vladimíra Kysely, QEP má již řadu následovníků, neboť pořádá pravidelné workshopy
zaměřené na fotografickou interpretaci děl literátů a výtvarných umělců doma i v zahraničí (C.
Manrique - Lanzarote, W. Turner - Anglie atd.)
Dovoluji si proto, jménem APF ČR, doporučit dílo Vladimíra Kysely, QEP k větší divácké
pozornosti prostřednictvím výstavních síní a galerií nejen v rámci naší republiky.
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