4. KLAK
»Preganjan kot Trubar«
Posamezniki in skupine smo praviloma nagnjeni k uveljavljanju vrednot večine in se
pogosto težko soočamo z drugačnim.
Izključevanje in zavračanje drugačnih posameznikov, idej ali kultur ni pojav, ki bi bil
značilen samo za današnjo globalizirano družbo, zgovorna je tudi Trubarjeva
izkušnja v našem domačem okolju.
Leta 1530 je Primož Trubar namreč prišel službovat v Laško župnijo, kjer pa so
njegove napredne, revolucionarne protestantske ideje v zaprtem lokalnem okolju
naletele na malo razumevanja. Po treh letih službovanja so ga iz Laškega pregnali.
Trubar je kljub temu vztrajal in ostal zvest svojim prepričanjem. Njegova dediščina je
danes temelj slovenske kulture.
Laški akademski klub tudi letos razpisuje tradicionalni fotografski natečaj, tokrat na
temo sprejemanja oziroma zavračanja drugačnih, s čemer se želimo pridružiti tistim,
ki skušajo v tem letu skozi našo današnjo izkušnjo premisliti pomen delovanja
Primoža Trubarja.
Vabimo vas, da nam pokažete svoje razumevanje tovrstnega dogajanja v današnjem
okolju.

RAZPISNI POGOJI
-natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v
skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
-avtor lahko predloži eno fotografijo ali opus z največ tremi fotografijami; isti avtor
lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka;
-fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poljubnega formata, poslane v digitalni ali
analogni obliki;
-fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji, jih šifrirajte in v zaprti kuverti
priložite ime in priimek ter kontaktne podatke, sicer bo dela šifriral neodvisni član;
- vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Andreja Anžin
(sociologinja), Metoda Groznik (umetnostna zgodovinarka), Blaž Križnik (arhitekt),
Silvo Privšek (ljubiteljski fotograf), Simona Škorja (restavratorka);
-pri ocenjevanju prispelih del bo komisija upoštevala ustvarjalno in kritično stališče,
tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila;
-žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija
ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti.
Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne;
-fotografije pošljite na naslov: administrator@drustvo-lak.si ali LAŠKI AKADEMSKI
KLUB, p.p. 70, 3270 Laško s pripisom »za klak«.

NAGRADE

1. nagrada: 200 eur
2. nagrada: 100 eur
3. nagrada: 50 eur
+ praktične nagrade
RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD
Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela
objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate
razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v času festivala ŠTUNF,
Študentskega kulturnega festivala, ki ga letos gostimo tudi v občini Laško. Potekal
bo med 11. in 20. 4. 2008. Točni kraj, datum in ura otvoritve bodo objavljeni kasneje,
na spletni strani http://www.drustvo-lak.si ter po elektronski pošti, zato udeležence
naproščamo, da priložijo njihove kontakte
Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer
bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena
in izbrana v ožji izbor, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti.Vsem udeležencem
natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ
Rok za oddajo fotografij je 15. 3. 2008.

Laško, 20. januar 2008

