
Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium végzős tanulója, Tóbi László volt a 

nyertese A ZebrArt stúdió és Full Fashion által meghirdetett, “a divat ábrázolása, az 

ábrázolás divatja” országos fotópályázatnak. Közel 900 kép közül az övé volt az, ami a 

legjobban megnyerte a zsűrit ezért ő volt az a szerencsés, aki részt vehetett az egyhetes 

Fashion táborban, Toszkánában.  

  

Amikor megtudtam, hogy megnyertem a 

pályázatot, azt hittem, örömömben azonnal 

kiugrok a bőrömből. Elsősorban azért, mert 

nem sok reményt fűztem ahhoz, hogy nyerek, 

inkább csak álmodoztam róla. Elég későn is 

„adtam be a derekam”, hiszen a pályázat utolsó 

napján döntöttem el, hogy tényleg jelentkezem. 

Érdekességképp el kell mondjam, az a modellem ajánlotta az oldalt, és így ezt a lehetőséget, 

akinek a képével megnyertem a fotópályázatot. Talán a sors akarta így. Egy meglévő stábbal 

dolgozom, akiknek nagyon sokat köszönhetek, hiszen nélkülük mindez nem jöhetett volna 

létre, és nem tölthettem volna el egy csodálatos hetet Toszkána szívében egy nagyszerű csapat 

társaságában. Az indulás napját nagyon vártam, habár vegyes érzelmek kavarogtak bennem, 

nem tudtam mire számíthatok. Igaz, az utazás egy kicsit fárasztó volt, de amikor megláttam a 

toszkánai tájat, azonnal elillant minden álmosságom.  

Csodálatos helyeken jártunk, többek között látogatást tettünk Volterra, San Gimignano, 

Folloncia városaiban is. Végül egy szuper kis társaság verődött össze a Fashion Tábor során, 

úgyhogy nem csalódtam. Őszinte és családias hangulatban telt el ez az egy hét. A fotózásokat 

is nagyon élveztem, rendkívül vidám és jó hangulatban dolgoztunk. Sőt, amikor a 

szabadidőinkben elmentünk kirándulni, 

akkor is csak jöttek és jöttek az újabb 

képekkel kapcsolatos ötletek, amiket 

könnyen meg is valósított a csapat. Hozzá 

kell tennem, hogy a modellek szuperül 

szerepeltek, mindig napra készen, megfelelő 

öltözetben, és nagyon csinosan kezdtek neki 

a fotózásoknak, éppen ezért nagyon könnyű 

volt velük dolgozni. Fergeteges és csodás képek születtek. A ZebrArt tagjai nagyon 



segítőkészek voltak, ráadásul nagyon jól kijöttünk az együtt töltött idő alatt. Az utazásról, a 

közös kirándulásokról, na és persze a fotózásról werkfilm és egy csomó fotó is készült. 

Pozitívumként tudhatom be azt is, hogy egy váratlan pillanatban San Gimignanoban a 

modelleken kívül az én tekintetem is megfogta az egyik fotós képzeletét, és attól a pillanattól 

kezdve kicsit univerzálissá váltam, hisz a kamera mind két oldalán szerepelhettem. 
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