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2. mednarodni slon fotografij “Ženski svet” – 2020
Ob 8. marcu,mednarodnem dnevu žena pod patronatom (Auspices) Mednarodne zveze za
fotografsko umetnost (FIAP) in pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenija (FZS) organiziramo
foto salon za fotografinje. Pri organizaciji sodelujeta fotoklub Sille Sanat Sarayi (SSS) iz Konye –
Turčija in Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj. Salona fotografij se lahko udeležijo članice klubov
včlanjenih v FZS in tudi druge slovenske fotografinje ter članice kluba Sille Sanat Sarayi iz Turčije.
Vsaka avtorica udeleženka natečaja lahko pošlje do 4 fotografije na poljubno temo. Sodeluje se s
fotografijami v JPG formatu velikosti max 1920 x 1280 točk, velikost datotek ne sme presegati 2MB.
Datoteke se naloži na naslov http://femmembers.sillesanat.com/
Oznaka datotek:
SLO_prve 3 črke imena_prve 3 črke priimka_naslov slike_zaporedna ševilka slike
Na primer:
Za drugo sliko Valerije Jenko z naslovom "Dobro jutro".
SLO_Val_Jen_Dobro jutro_02
Slike bosta ocenjevali dve ekipi žirantk. Slike iz Slovenije bodo ocenjevale 3 turške fotografinje. Slike
iz Turčije bodo ocenjevale tri slovenske fotografinje. Vsaka žirija bo izbrala po 50 fotografij, ki bodo
sprejete za projekcijo. Za nagrade bodo med najbolje ocenjenimi vsaka žirantka posebej ocenila
katere fotografije prejmejo nagrado in to kakšno. Seštevek točk bo prinesel višino nagrade. V
primeru do bodo neke slike dobile enako število točk, bosta končno odločitev naredila glavna
organizatorja Reha Bilir – Turčija za slovenske slike in Vasja Doberlet za turške slike.
Torej sprejetih bo 50 plus 50 slik in za vsako kolekcijo bodo podeljene 1 posebna medalja FIAP,
komplet medalj FZS za turške avtorice in komplet medalj SSS za Slovenske avtorice in po 3 diplome
FZS oziroma 3 diplome SSS.
Žiriji:
Turške žirantke, ki bodo ocenjevale slovenske
Slovenske žirantke, ki bodo ocenjevale turške
slike:
slike:
• Prof. Dr. Güler ERTAN - Hon.SSS
• Andreja Ravnak, KMF FZS, EFIAP/p
• Özlem Gün BİNGÖL - Hon.SSS
• Anica Kofol
• Şadiye YILMAZ BİLİR - Hon. SSS
• Sandra Košnjek
Ker bodo slike avtoric ene države ocenjevale fotografinje iz druge države, lahko žirantke sodelujejo
tudi tudi kot avtorice.
Nagrajene in sprejete slike iz vsake kolekcije bodo predstavljene v virtualni galeriji
www.sillesanat.com kjer bo dosegljiv tudi PDF katalog.
Datumi:

Zadnji dan za oddajo fotografij 16 februar 2020
Žiriranje: 22. februar 2020
Rezultati: 29. februar 2020
Slavnostna podelitev nagrad in projekcija 8. marec 2020 v Kranju in v Konyi

Udeležba je brezplačna!
Po novem pravilniku FZS ima lahko razstava tudi 2. rang.

