Fotografski natečaj
PLESNA DOŽIVETJA 2014
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova
Gorica razpisuje fotografski natečaj.
Mestna občina Nova Gorica posveča letošnje leto plesni umetnosti. V mestni občini delujejo številne plesne
skupine, društva in plesalci, ki dosegajo pomembne uspehe tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. Prav
z namenom, da se plesna umetnost na Goriškem predstavi širši javnosti in obenem opozori na pomen plesne
vzgoje ter vključevanja plesalcev v kulturno ponudbo Goriške, je prišlo do oblikovanja programa plesnih
dogodkov pod skupnim naslovom Plesna doživetja 2014. Mestna občina Nova Gorica je program oblikovala v
sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica, ki tudi sicer veliko
pozornosti posveča razvoju plesne umetnosti na Goriškem.
TEMA
Človekovo telo je ustvarjeno za gibanje. Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe. Je ena osnovnih
oblik človekovega izražanja in komuniciranja, ki človeka spremlja skozi vso zgodovino. V življenju tradicionalnih
ljudstev in starih civilizacij ni bilo veliko stvari, ki bi bile pomembnejše od plesa. Ples je bil prisoten ob vseh
profanih in religioznih dogodkih človekovega življenja: ob rojstvu, poroki, smrti, žetvi, setvi, vojni... Ples je del
kulture vsakega posameznika in je del kulture vsakega posameznega naroda. Z razvojem je postal ena od oblik
umetniškega izražanja. V sodobnem svetu je ples tudi eden od načinov preživljanja prostega časa. Ples je
umetnost, ki živi v prostoru in času. Ples je hkrati šport. Ples je svoboda gibanja. Ples je gib, izraz, govorica, lik,
figura... Ali je ples lahko izziv za fotografa?
Glavni motiv natečaja je PLES v različnih oblikah, izvedbah, izraznosti… Udeleženec natečaja lahko fotografira
vse prireditve Plesna doživetja 2014, ki se bodo odvijale od maja do oktobra 2014. Informacije o prireditvah
preverite na spletnih straneh: Mestna občina Nova Gorica in Jskd Nova Gorica (facebook), www.nova-gorica.si
in www.jskd.com itd.
PRAVICA DO SODELOVANJA
K sodelovanju vabimo fotografe in ljubitelje fotografije, člane fotoklubov, društev, krožkov… ne glede na
starost in spol.
PRAVILA NATEČAJA
V času trajanja natečaja od 31. maja do 31. oktobra 2014 lahko pošlje vsak avtor NAJVEČ 10 BARVNIH ALI
ČRNO-BELIH FOTOGRAFIJ. Primeri: lahko izkoristite 10 fotografij na enem plesnem dogodku. Lahko si
razporedite 10 prireditev in po vsaki pošljete eno fotografijo. Lahko je po določenih plesnih prireditvah število
poslanih fotografij poljubno, a ne večje od 10. Z vsakim pošiljanjem fotografij pošljete tudi izpolnjeno
prijavnico.
Fotografije so lahko samostojne ali pripadajoče seriji, kar naj bo v prijavnici natančno zapisano.
Fotografije so lahko poljubno obdelane.
Fotografije sprejemamo izključno v digitalni obliki:
 velikost max. 2 MB (1500 X 2200 pikslov)
 obvezen JPG, JPEG format
Digitalno fotografijo opremite z začetnico imena in priimka ter z naslovom in številko, primer: AK_Orientalski
ples_1.
S fotografijami se obvezno pošlje izpolnjeno prijavnico z vsemi zahtevanimi podatki.

Udeleženci natečaja soglašajo, da se njihova dela lahko uporabijo za razstavo, za promocijske namene natečaja
na spletu in v tiskanih medijih ter morebitne javne projekcije, povezane s tem natečajem.
Udeležba na natečaju je brezplačna.
POŠILJANJE FOTOGRAFIJ
Glede na pravilo natečaja lahko pošljete fotografije takoj po dogodku, saj jih bomo objavljali na spletni strani
(Jskd Nova Gorica / facebook) in na morebitnih javnih projekcijah.
Zadnji datum pošiljanja fotografij je 31. oktober 2014.
Fotografije sprejemamo v digitalni obliki na e-pošto: fotonatecaj.ples@gmail.com
NAGRADE
Strokovna ocenjevalna komisija bo naredila izbor najboljših fotografij, ki bodo decembra ob zaključni
slovesnosti Leta 2014, posvečenega plesu predstavljene na razstavi.
Podeljene bodo tri nagrade umetniške vrednosti.
KOMISIJA
Strokovna ocenjevalna komisija bo upoštevala skladnost fotografij s predmetom natečaja, tehnično
dovršenost, izpovednost in izvirnost del ter estetska merila. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.
Člani komisije:
KATARINA BREŠAN, umetnostna zgodovinarka, kustodinja Goriškega muzeja
DUŠAN MIŠKA, mojster fotografije, član Fotokluba Nova Gorica
DAVID VERLIČ, multimedijski ustvarjalec, elektrotehnik računalništva, režiser, montažer
Po odločitvi strokovne komisije bodo vsi avtorji – prijavitelji natečaja o izboru obveščeni v novembru.
Razglasitev rezultatov fotografskega natečaja bo javna.
INFORMACIJE
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI - 5000 Nova Gorica
T + 386 5 335 18 50, 52; F + 386 5 335 18 54
E oi.nova.gorica@jskd.si W www.jskd.si

