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Filip Kulisev je v kruhoch priaznivcov fotografie známym pojmom. Narodil sa 
14. 8. 1973 v Bratislave. Vyštudoval cestovný ruch. Popri pôvodnej profesii 
začal fotografovať a už niekoľko rokov sa fotografovaniu venuje profesionál-
ne. Od roku 2001, keď sa po prvý raz predstavil svojimi snímkami vo výstav-
nej sieni, má na konte už viac ako 90 individuálnych výstav na Slovensku i 
v zahraničí.

Dalšia jeho výstava začína koncom mája 2008 v prezidentskom paláci v 
Bratislave.

V roku 2001 založil firmu Amazing Planet, ktorá prišla na trh s prvými 
exkluzívnymi kalendármi pre renomované spoločnosti, ako aj s autorskými 
kalendármi. Jeho obrazy sa s úspechom objavujú vo firmách, hoteloch a na 
verejnosti. Po prvom CD v roku 2005 prišla na trh v roku 2006 prvá ex-
kluzívna obrazová kniha Amazing Planet v anglickom jazyku a Úžasná planéta 
v slovenskom jazyku. V roku 2007 bolo vydané prvé DVD Amazing Planet 
- Phase One. Webová stránka Filipa Kuliseva www.amazing-planet.com je 
podľa štatistiky internetového portála NAJ.sk - najnavštevovanejšou stránkou 
fotografov a umelcov.

Získal viacero ocenení a jeho veľkým úspechom na fotografickom poli je 
víťazstvo v národnom kole súťaže Fujifilm European Press Profesional Awards 
2006 v kategórii Život vo voľnej prírode. Kalendáre Amazing Planet 2007 a 
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a Filipa Kuliseva
2008 získali ocenenia Najkrajšie kalendáre Slovenska v kategórii autorské 
kalendáre.

Filip Kulisev zachytáva veľkolepé prírodné scenérie všetkých kontinen-
tov, precízne technicky spracované, citlivo komponované s dokonalou hrou 
svetla a tieňa. Krajiny bizarných tvarov, skaly a horstvá, vrchy a doliny, púš-
te a moria, tropické pralesy i ľadovce. Šírava pustých krajov, ako aj detaily 
zo sveta zvierat. Antarktída, Aljaška, Polynézia, Havajské ostrovy, Markézy, 
Kanada, Austrália, Nový Zéland, Grónsko, Fiji, USA, Namíbia, Island. To sú 
len niektoré krajiny, ktoré je možné nájsť v jeho tvorbe. 

Aj výtvarné vyznenie fotografií je rozmanité. Od výraznej dynamiky docie-
lenej širokouhlým objektívom a líniami ubiehajúcimi do diaľky po fotografie, 
ktoré ovládajú veľké nečlenené farebné plochy s tmavými siluetami zo-
schnutých stromov či pokojná masa večerného mora s ostrovom na obzore. 
Púštne krajiny, z ktorých nie je cítiť prítomnosť človeka. Letecké fotografie 
z mnohých prekrásnych kútov našej planéty, rovnako bizarných ako skalné 
či ľadovcové bloky za polárnym kruhom, pri ktorých je človek len nepatrná 
škvrna na fotografii. 

 Naša planéta je pozoruhodná, nevyspytateľná, magická. Je plná krás-
nych farieb, tvarov a života. O tom svedčia aj prírodné scenérie zo všetkých 
kontinentov očami fotografa - cestovateľa Filipa Kuliseva.

Filip Kulisev – autor fotografie ideového plagátu Envirofilmu 2008. Zakladateľ a viceprezident Asociácie 
profesionálnych fotografov Slovenskej republiky.
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