Interni natečaj za izbor fotografij na razstavi
»Srečanje Gorenjskih fotografov 2020«.

V Info centru TNP Bled bo v mesecu oktobru 2020 odprtje razstave na kateri bo
sodelovalo 7 klubov in društev iz Gorenjske regije (FDJP Kranj, FD Radovljica, FK
TNP Bled, FK Tržič, FD Jesenice, FK Jesenice, FK Anton Ažbe iz Škofje Loke)
Usmeritev za sodelovanje na natečaju:
1. Interni natečaj za sodelovanje na razstavi je odprt za vse članice in člane.
2. Glavna prireditev in odprtje razstave 2020 bo na Bledu v prostorih TNP. Datum odprtja
je v sredini meseca oktobra, natančni datum pa bo naknadno določen. V ostalih
občinah so razstave lahko organizirane v skladu z načrti dela posameznega kluba, ni
pa to obvezujoče.
3. Tema letošnje razstave je »Alpska arhitektura« v barvni ali pa v črno beli tehniki.
4. Vsak udeleženec lahko sodeluje z do 5 (petimi) digitalnimi fotografijami. Prirejene naj
bodo na velikost 45x30 ali pa 40x30cm (razmerje stranic 3x2 ali 4x3). Dovoljena sta
oba formata, ležeč ali pa pokončen.
5. Fotografije pošljite na e-naslov foto.drustvo.radovljica@gmail.com. Fotografije v
digitalni obliki, ki jih boste poslali naj bodo v velikosti 1920 pix. po daljši stranici in 300
dpi. Izbrane boste nato poslali v polni resoluciji. Fotografije označite z zaporedno
številko fotografije, imenom in priimkom, ter naslovom fotografije; primer
1_Marija_Novak_Melodija življenja.
6. Vse prispele fotografije bo ocenil umetniški svet društva in izbral 5 najboljših za
razstavo in še 3 rezervni fotografiji. V galeriji TNP bo prostora za skupaj 30 fotografij.
7. O končnem izboru kolekcije bo odločil organizacijski odbor razstave (Pintar, Vidmar,
Vrzel, Loc, Markovc, Jesenko in Krejan).
8. Vsak udeleženec lahko na razstavi sodeluje s po eno fotografijo. Izbrani udeleženci
bodo posredovali fotografijo, ki bo razstavljena v polni resoluciji za izdelavo fotografije
na papirju, na isti društveni e-mail.
9. Zadnji rok za dostavo fotografij je DV, 09. september. Po tem roku sprejema fotografij
ne bo. Umetniški svet jih bo izbral in do 15. septembra 2020 predložil na sestanku
vseh društev in klubov na sedežu FDJP Kranj.
10. O razstavi bo izdan Bilten z vsemi fotografijami, ki bodo na razstavi. Izdelava 30
fotografij je strošek, ki si ga sorazmerno delijo vsi udeleženi klubi in društva, kakor tudi
biltena in plakatov.

Udeležencem želim dobro luč,

Radovljica, 22. 08. 2020
Predsednica: Vida Markovc

