Milí priatelia umenia, milovníci fotografie, autori, vážení hostia,

zúčastniť sa na vernisáži jubilejného ročníka Medzinárodného salóna
umeleckej fotografie Fotoforum Ružomberok je pre mňa nielen
skutočným potešením z umeleckej tvorby, ale zároveň vhodnou
príležitosťou na vyjadrenie vďaky a úcty všetkým vám, ktorí sa
o tento druh umenia neustále, dlhodobo, s láskou k fotografii
a neúnavnou prácou zasluhujete. Som vám vďačný za to, že
fotografia má v Ružomberku svoje trvalé miesto, ktoré každým
rokom čoraz viac upevňujete a dokazujete ho aj krajinám celého
sveta. Ste to všetci vy, prítomní, ktorí na tom máte svoju
nepopierateľnú zásluhu, ako organizátori, tak aj vystavujúci fotografi
či nadšenci tohto krásneho umenia.
Som vďačný za to, že mesto Ružomberok môže byť každoročným
partnerom Fotofora a môže spolupracovať s Liptovským múzeom
a občianskym združením Fotoforum na takomto významnom
umeleckom projekte. Rozvíjať kvalitnú kultúru a umenie vždy bolo
a stále je aj jedným z mojich cieľov a som úprimne rád, že práve pri
takýchto príležitostiach ako je dnešná, môžem povedať, že sa nám to
spoločnými silami naozaj darí.
Som hrdý na to, že naše mesto má takú silnú základňu výborných
fotografov, ktorí dokážu svoje umelecké cítenie pretaviť do
nádherných prác, no zároveň sa dokážu spojiť aj pri organizovaní
podujatí, ktoré presahujú lokálny význam.
45. ročník medzinárodného salóna umeleckej fotografie svedčí
o tom, že v Ružomberku si fotografia skutočne našla svoje trvalé
miesto, že je jedným zo silných prvkov umenia a kultúry nášho
mesta. Aj preto som rád, že jej dnes opätovne môžem vyjadriť
osobnú podporu, tak ako aj všetkým vám, ktorí fotografiu tvoríte,
žijete ňou a prezentujete ju. Ďakujem vám za to, že tým zároveň
pozitívne prezentujete Ružomberok v krajinách celého sveta.
Som presvedčený, že tradícia Fotofora vďaka vášmu nadšeniu bude
naďalej pokračovať a budeme sa na tomto mieste pravidelne
stretávať pri ďalších a ďalších ročníkoch salóna. Už teraz sa teším na
umelecké zážitky, ktoré nás spoločne čakajú nielen dnes, ale aj
v budúcnosti.

