Фото радионица Арт Натура Арт
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗЛОЖБУ ФОТОГРАФИЈА

Фото радионица Арт Натура Арт покреће вишегодишњи циклус изложби фотографија са
тематиком Природе.
Свака изложба је замишљена као једна од могућих перцепција (стања) природе формирана
селекцијом фотографија насталих из личних искустава и доживљаја њихових аутора
посматраних кроз призму једне (задате) теме.
Прве четири године изложбеног циклуса посвећене су Природи виђеној кроз исто толико тема
(у свакој по једна): Земља, Вода, Ватра, Ваздух - аналогно закључцима старих филозофа
(од древног Истока до античке Грчке) који те елементе сматрају основним елементима
структуре Природе.
Селекција неће редуковати разноликост схватања теме и вишеслојност транспоновања реалних
представа и личних искустава аутора у медиј фотографије - али ће посебно вредновати
интерпретације препознате као последицу промишљеног и систематског приступа феномену
Природе.

Ове, 2018. године, Арт Натура Арт расписује конкурс на тему ВОДА
1.

Организатори изложбе: Фото радионица Арт Натура Арт и Фото савез Србије.

2.

Аутор на конкурс може послати највише 6 (шест) фотографија.

3.

Право учешћа на изложби имају сви чланови Фото савеза Србије из Републике Србије и
Републике Српске.

4.

Конкурс се организује без котизације.

5.

За селекцију се примају фотографије у дигиталном запису, у jpg формату,
(до 3000 пиксела по дужој страници), заједно са попуњеном пријавом на електронску
адресу: artnaturaart@fotoss.org

6.

Име фајла сваке фотографије треба да има наведено: презиме и име аутора и назив рада,
латиничним писмом без наших слова (č, ć, š, đ, ž).
У пријави, поред назива рада треба навести годину настанка.

7.

Радови приспели после рока за пријем или послати без попуњене пријаве неће се
разматрати.

8.

Селектор: Боро Рудић, мајстор фотографије ФСМ из Македоније.

9.

Селектор ће доделити награде у складу са Правилником Фото савеза Србије.

10.

Аутори се одричу права на надокнаду за медијско коришћење фотографија у циљу
информисања јавности о изложби, репродуковања у каталогу и осталим материјалима
везаним за изложбу.
Слањем пријаве и радова на изложбу, сматраће се да аутор у свему прихвата одредбе
ових Пропозиција.

11.

Календар изложбе:
 Рок за пријем фотографија:
 Селекција:
 Објава резултата на сајту ФСС:
 Отварање изложбе:

12.

до 10. октобра 2018.
15. октобра 2018.
до 19. октобра 2018.
друга половина новембра 2018. у Београду.

Сви учесници изложбе ће добити квалитетно одштампан каталог, без плаћања
надоканаде за ауторски хонорар.

Додатне информације:
Зоран Павловић, председник ФР Арт Натура Арт
Тел. 060/133-0-777
Ел. пошта: artnaturaart@fotoss.org

2

