Propozice celostátní fotografické soutěže
Vážení příznivci fotografie,
Fotoklub Plasy ve spolupráci s MěÚ Plasy a NKP Klášter Plasy a pod záštitou
Mgr. Radky Trylčové – členky Rady Plzeňského kraje pro oblast životního
prostředí a zemědělství
vyhlašuje

9. ročník FOTOSOUTĚŽE PLASKÁ LÍPA

na téma:

Barokní doba
kolem nás
Vyhlášení vítězů a slavnostní zahájení výstavy nejlepších fotografií se bude konat
14. září 2019 v nemocničním křídle Kláštera Plasy. Výstava fotografií proběhne
ve dnech 14. září – 2. října 2019.
Propozice fotosoutěže:
Svět kolem nás v zpodobnění barokní doby, krajina známá i neznámá,
podoby a tvary architektury i činnost lidí v prostředí baroka.
České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku. Přestože byla kultura v českých zemích ovlivněna
situací po bitvě na Bílé hoře, dosáhlo české umění vysoké úrovně, především v malířství a
architektuře. Baroko bylo v Čechách obohaceno domácími umělci a řemeslníky o nové prvky –
přizpůsobení českému prostředí. Vznikají zde nejen chrámy, kláštery, paláce, zámky, ale mění se
také ráz venkova – kostelíky, kapličky, sochy. Pozornost je věnována nejen jednotlivým objektům, ale
i jejich umístění a vytváření větších celků včetně komponování krajiny za pomocí dominant (sakrální i
světské stavby, sochy), os (cesty, aleje) a ploch polí a luk (barokní krajina). Ze spojení barokního
slohu s lidovou tradicí vzniká takzvané selské baroko, jehož rozvoj nastává až v 19. století.

PODMÍNKY ÚČASTI
Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení
k pobytu, který se považuje za amatéra. Do soutěže je možno zasílat fotografie zásadně
neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované).
Fotografie nemají být starší než 2 roky. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými
fotografiemi v každé kategorii. Seriál do tří snímků se počítá jako jedna fotografie. Do
soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Každá
fotografie musí být označena na zadní straně názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem),
jménem, příjmením autora a adresou.

Soutěžní zásilka musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez
vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je
může vyzvednout pouze osobně.
Snímky zasílejte na adresu:
Fotoklub Plasy, Pod nádražím 128, 331 01 Plasy, a to nejpozději do 26. srpna
2019. Obálku se zásilkou výrazně označte nápisem „FOTOSOUTĚŽ“.
Informace na http://fotoklub-plasy.euweb.cz/
Kontaktní email: adpro@iol.cz
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé
zabalení je záležitostí každého autora.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu 14. září 2019 v 15:00 hod.
v nemocničním křídle Kláštera Plasy.
Kategorie a ocenění:
A. černobílá fotografie: 1. - 3. místo : hodnotné ceny
B. barevná fotografie: 1. - 3. místo : hodnotné ceny
Specielní cena :
Cena radní Plzeňského kraje
Cena starosty Města Plasy
Hodnocení snímků :
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná radou fotoklubu, vedená
Doc. Mgr. Václavem Podestátem, pedagogem ITF Opava. Hodnotícím kritériem je výtvarná,
myšlenková a technická kvalita snímků.
KALENDÁŘ SOUTĚŽE :
Jmenování poroty:

do 15. dubna 2019

Příjem fotografií:

do 26. srpna 2019

Zasedání poroty:

do 4. září 2019

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:

14. září 2019

Výstava v galerii v nemocničním křídle Kláštera Plasy:

14. 9. až 2. 10. 2019

za Fotoklub Plasy
Ivo Kornatovský, jednatel soutěže

Václav Řežábek, předseda

