7. fotografski natečaj KLAK

Laški akademski klub sedmič razpisuje tradicionalni fotografski natečaj KLAK, letos
na temo STRAST.

Strast je močno čustvo, naj gre za ljubezen ali sovraštvo. Je želja, navdušenje, občutek,
ki nam da zagon. Izrazi se v obliki vznemirjenosti in navdušenja - ne samo do osebe,
ampak tudi do interesov, idej, življenja na sploh. Gre za strast do glasbe, ustvarjanja,
dejavnosti, športa, vsega, kar človeka izpopolnjuje.
Strast je pogonska sila, ki v človeku ustvarja občutek vsemogočnosti.

Vabljeni, da v fotografski objektiv ujamete »strast«.

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;
• avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki še niso bile razstavljene in niso sodelovale v
kakšnem drugem fotonatečaju;
• fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki.
Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40
cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri
razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
• 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;
• fotografije pošljite na naslov: administrator@drustvo-lak.si ali LAŠKI AKADEMSKI
KLUB, Trubarjeva ul. 3, 3270 Laško, s pripisom »Za KLAK«.

OCENJEVANJE DEL:

• 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;
• vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Andreja Anžin
(sociologinja), Silvo Privšek (ljubiteljski fotograf), Simona Škorja (akad. rest.), Nika
Damjanovič (absolventka umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti) in Žiga
Gričnik (fotograf, AFIAP, KMF FZS);
• žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del
pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in
originalnost del ter estetska merila.

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, 8. 4. 2011 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.si, 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 oddajo fotografij je 11. 3. 2011.

