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Narozena v Hustopečích, jižní Morava.
Od roku 1991 žije v Rakousku nedaleko Vídně.
Naďa Meisterová pracuje jako pressefotografka (tisková fotografka) na volné noze. Fotografuje pro
různé agentury, redakce časopisů a umělce. Pravidelně fotí například pro časopisy henri, RedX,
blut.at, Trio, Jugendrotkreuz, The Write Stuff, Diakonie. Dále fotografuje pro dlouhodobé projekty
Úřadu dolnorakouské vlády SoilArt, Unser Boden, Kreativní centrum s přírodními barvami v
Heldenbergu vedené Prof. Irenou Ráčkovou, projekty Rakouského červeného kříže, Organizace
chránící práva dětí a mládeže v Horním Rakousku - KIJA a Dolnorakouský svaz tělesně
postižených sportovců - NÖVSV.
Témata, kterými se zabývá speciálně, jsou hendikepovaní sportovci a migrace a integrace obyvatel
v Rakousku. K těmto tématům nafotila početnou řadu reportáží a fotosérií, které byly zveřejněny v
mnoha publikacích či na různých výstavách.
Aktuální výstava „Záměr a náhoda“ v Hustopečích ukazuje, co znamená Pressefotografie jako
povolání. Pressefotografie může znamenat – mít díky dobré „náhodě“ známé osobnosti před
objektivem fotoaparátu a také – „náhodná“ setkání s lidmi, jejichž činnost je právě v tom momentě
tak zajímavá, že je rozhodně nutné ji fotografovat. A pokaždé je přitom také troška „záměru“, když
tyto situace Naďa Meisterová fotografuje.
S vážným “záměrem“ či úmyslem začala zhruba před rokem fotografovat umělce z Rakouska a
České republiky. Na obou stranách hranice je mnoho zajímavých osobností pracujících především v
oblasti kultury, ale přesto jsou na opačné straně hranice téměř neznámí. Je těžké najít odpověď na
otázku, proč tomu tak je. Proto by chtěly tyto fotografie od Nadi Meisterové přispět ke zrušení této
stále existující bariéry.
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