5. KLAK
BREZDELJE
Laški akademski klub ponovno razpisuje že 5. fotografski natečaj KLAK. Tokrat vam kot
izhodišče za razmislek in za ustvarjalno interpretacijo ponujamo »brezdelje«.
• Ali vam brezdelje pomeni biti brez-dela, torej brezposelen?
• Ali je brezdelje luksuzna dobrina prezaposlenih?
• Ali nam brezdelje vzbuja slabo vest?
• Ali je izbran življenjski slog?
• Ali kaj drugega?

Vabljeni, da nam s pomočjo vašega fotografskega aprata in ustvarjalnosti pokažete svoje
razumevanje in interpretacijo teme »brezdelja«.

Ker je 5. zaporedni KLAK tudi priložnost za pogled na pretekle natečaje, uvajamo tokrat
poleg tekmovalne tudi novo, NETEKMOVALNO kategorijo »MOJSTRI SONČNIH
ZAHODOV«. Ne glede na razpisano tematiko so se v preteklosti na natečaju namreč vsako
leto pojavili tudi številni sončni zahodi. Ugotavljamo, da je motivika sončnih zahodov očitno
zelo priljubljena, zato želimo vsem njihovim ljubiteljem ponuditi priložnost, da se izkažejo.
Pošljite nam torej fotografije vaših sončnih zahodov, predstavili jih bomo skupaj s sončnimi
zahodi, prejetimi na preteklih natečajih.

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, nagrajeno pa je lahko le
eno delo istega avtorja;
-fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki, poljubnega
formata. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40
cm;
-fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji in v zaprti kuverti priložite ime in priimek
ter kontaktne podatke. Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva Lak;

- 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 (akad.rest.) in Nika Damjanovič (študentka umetnostne
zgodovine);
-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. Fotografij ne vračamo.;
-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 petek, 17. 4. 2009 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško.
Za javnost bo odprta tri tedne. Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani
http://www.drustvo-lak, udeleženci pa bodo obvestila prejeli tudi po elektronski pošti, zato
pošiljatelje prosimo, da priložijo svoje 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, bodo
obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev
razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:
Rok za odddajo fotografij je 20. 3. 2009.

Laško, 16. januar 2009

