A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör szervezésében
2016. december 3-tól december 22-ig kerül megrendezésre a
Tokácsli Galériában (Szentes, Kossuth tér 5.)

111 ÉVES A FRIDRICH FÉNYÍRDA
című emlékkiállítás
(nyilvános és meghívásos fotópályázat egyben)
A fotókiállítás célja:
Emlékezni az 1905-ben Szentes központjában megnyitott Fridrich János fényképészmester napfény-műtermére,
a régi fényképész mesterségre a kiállításon bemutatott képek segítségével. (A régi fényírda jelenleg
fotómúzeumként látogatható, több eredeti fotós eszköz is megtekinthető a fényképész műteremben.)
Pályázati feltételek:
• A pályázaton részt vehet minden fotós, aki az 1900-as évek elején használt képkészítési technikákat alkalmazza.
Várjuk a fotósok hagyományos fekete-fehér saját kezűleg kidolgozott fotóit, camera obscurás képeit, valamint a
kézműves eljárásokkal készült (argentotípia, cianotípia, antrakotípia, olajnyomat, sópapír, kollódiumos eljárás stb.)
műveket. A nevezési lapon meg kell jelölni a képkészítés technikáját, a képkészítés időpontját, a kép méretét. (A
kiállításra nem lehet küldeni színes printerrel készített, vagy nyomtatott képeket.)
• Beküldhető maximum 5 db kép személyenként, a zsűrizéshez az eredeti fotó szkennelt digitális másolatát kell
elküldeni 13 x 18 cm méretben, 300 dpi felbontásban. A fotósnak rendelkeznie kell a kiállításra alkalmas eredeti
képpel, hiszen az kell majd a tárlathoz. A digitális képeket ide kell küldeni:
nagyistvan@szentes.hu
Digitális képek beérkezési határideje: 2016. október 31-ig.
Kiállítási képek beérkezési határideje: 2016. november 25-ig.
• A nevezési lap letölthető ITT, vagy a rendezőktől kérhető e-mailben a kultura@szentes.hu címen. Ha módjában áll,
kérjük, számítógéppel töltse ki, majd küldje el a fájlt a digitális képekkel együtt. A papírra kinyomtatott és aláírt
nevezési lapot a kiállításra beválogatott képekkel együtt küldje el.
• A kiállításra küldendő eredeti képek tetszőleges méretűek lehetnek, de ne legyenek nagyobbak 50 x 70 cm-nél.
Lehetőleg kasírozott, illetve paszpartuzott alkotásokat küldjenek majd el a tárlatra, melyek vastagsága maximum
2-3 mm lehet, (az üvegezett 50 x 70 cm belső méretű képtartókban vastagabb kép nem fér el). A kiállításra viszont
elfogadunk bármilyen méretű, keretezett és akasztóval ellátott, kiállításra alkalmas képeket, ezek ide- és
visszaszállítását az alkotónak kell megoldania.
• A képeket tárolásra és visszaküldésre alkalmas csomagolásban kérjük elküldeni. A szállítás során keletkezett
sérülésekért felelősséget nem vállalunk. A képeket postán visszaküldjük a beküldés módjával megegyezően.
• Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, nem kerülnek a zsűri elé.
• A teljes kiállítási anyagot 300 x 500 pixel méretben elhelyezzük a Szentesi Fotókör weboldalán. Innen a pályázati
kiírás és a nevezési lap is letölthető. Minden kiállító alkotó megkapja a fotótárlat katalógusát.
Kiállítás kurátora: Kincses Károly fotómuzeológus
Kiállítási naptár:
Beérkezési határidő:
2016. október 31.
Eredeti képek beküldése: 2016. november 25.
Kiállítás utolsó napja:
2016. december 22.

Értesítés a kiállítandó képekről: 2016. november 10.
Kiállítás megnyitó: 2016. december 3. (szombat) 14.00 óra
Képek visszaküldése: a kiállítás után

Beküldési cím: Szentesi Művelődési Központ, Szentesi Fotókör, 600 Szentes, Tóth József u. 10-14.
Ügyintéző: Rácz Angéla
kultura@szentes.hu
Tel.: 63/314-211

Minden pályázónak eredményes felkészülést kíván a Szentesi Fotókör!

