
Всеукраїнський	  конкурс	  фотографії	  «OpenAirPhoto»	  

в	  рамках	  VІ	  Міжнародного	  фестивалю	  фотографії	  «KievFotoCom»	  

Умови	  конкурсу	  

Мета	  фотоконкурсу	  -‐	  актуалізація	  проблем	  сучасного	  міста,	  створення	  короткого	  фотопроекту	  на	  
одну	  із	  запропонованих	  тем.	   	  

Учасникам	  конкурсу	  буде	  запропоновано	  тимчасово	  трансформувати	  простір	  локації	  (маленької	  
обмеженої	  зони	  в	  місті	  –	  наприклад,	  ділянка	  скверу,	  фасад	  історичної	  будівлі,	  тротуар	  перед	  
бутіком,	  вхід	  до	  музею	  тощо),	  розмістивши	  у	  ньому	  авторський	  фотопроект.	  В	  центрі	  уваги	  
конкурсу	  –	  естетична	  і	  етична	  складові	  проблеми	  сучасного	  міста.	  Тому	  втілення	  цих	  складових	  у	  
фотопроектах	  є	  основним	  критерієм	  відбору,	  на	  ряду	  із	  цілісністю	  концептуального	  задуму	  автора.	  
	   	  

Кульмінацією	  конкурсу	  стане	  експонування	  найкращих	  фотопроектів	  простонеба	  на	  вулицях	  
Києва.	  Але	  поле	  дій	  учасників	  може	  розгортатись	  далеко	  від	  столиці	  України,	  впізнаваність	  об’єкту	  
фотопроекту	  не	  має	  ролі.	  

До	  участі	  у	  фотоконкурсі	  приймаються	  короткі	  фотопроекти	  (серії	  від	  2	  до	  5	  чорно-‐білих	  та	  
кольорових	  фотографій,	  що	  пов’язані	  єдиним	  задумом	  і	  засобом	  втілення).	  	  

Фотопроект	  має	  розкривати	  погляд	  автора	  на	  одну	  із	  зазначених	  тем:	  

•	  	  Міський	  ландшафт.	  Ритм	  та	  темп	  забудови,	  співіснування	  традицій	  та	  інновацій,	  конфлікт	  
поколінь,	  смаків	  та	  інтересів,	  кам’яні	  джунглі	  та	  зелені	  оази.	  	  

•	  Людина	  в	  місті.	  Гуманність	  мегаполісів,	  стосунки	  людей	  із	  містом,	  відомі	  особистості,	  приватне	  і	  
публічне	  життя	  городян,	  пам'ять	  міста	  про	  його	  мешканців.	  

•	  Погляд	  крізь	  стіни.	  Нова	  форма	  старого	  змісту,	  дисонанс	  екстер’єру	  будівлі	  і	  її	  функцій,	  в’язні	  
кам’яних	  мішків,	  фантазії	  про	  звільнення	  з	  золотих	  гратів.	  	  

Вимоги	  до	  фотографій:	  	  

•	   фотороботи	  приймаються	  в	  електронному	  варіанті	  у	  форматі	  JPEG,	  	  

•	   розмір	  кадру	  не	  менш	  1600х1200	  пікселів	  (не	  більше	  5	  Mb,	  300	  dpi),	  	  

•	   для	  експонування	  в	  разі	  перемоги	  у	  конкурсі	  можливо	  знадобиться	  надати	  фото	  більшого	  
розміру.	  	  	  

Для	  участі	  у	  конкурсі	  необхідно	  надіслати	  фото	  та	  супровідний	  лист	  на	  електронну	  адресу	  
конкурсу:	  OpenAirPhoto2011@gmail.com,	  вказавши	  у	  темі	  листа	  тему,	  якій	  присвячено	  фотопроект	  
(«Міський	  ландшафт»,	  «Людина	  у	  місті»	  або	  «Погляд	  скрізь	  стіни»;	  якщо	  учасник	  подає	  проекти	  
з	  різних	  тем,	  то	  необхідно	  надіслати	  їх	  у	  різних	  листах,	  один	  проект	  в	  одному	  листі).	  Роботи	  
приймаються	  до	  15	  листопада	  2011	  р.	  

	  У	  супровідному	  листі	  (документ	  Word)	  слід	  вказати:	  	  

 повне	  ім’я	  автора,	  	  
 повну	  адресу,	  	  
 контактні	  телефони,	  	  
 e-‐mail,	  	  



 короткий	  супровід	  до	  фотографії,	  	  
 вказати	  місце	  та	  дату	  зйомки.	  	  
 назва	  текстового	  документу	  –	  прізвище	  конкурсанта	  латинськими	  літерами,	  наприклад,	  -‐	  

petrenko.doc,	  назви	  зображень	  -‐	  	  petrenko1,	  petrenko2,	  petrenko3.	  

Загалом,	  від	  одного	  учасника	  приймається	  не	  більше	  5	  робіт	  в	  одній	  із	  вищезазначених	  категорій.	  

Роботи	  конкурсантів,	  що	  не	  виконали	  зазначених	  вимог,	  не	  будуть	  розглянуті	  журі	  конкурсу.	  

Учасники	  конкурсу,	  надсилаючи	  роботи,	  передають	  організаторам	  право	  на	  розміщення	  
кращих	  робіт	  у	  фотовиставках,	  підсумковому	  буклеті,	  друкованій	  продукції,	  на	  інтернет-‐
ресурсах	  тощо	  із	  зазначенням	  авторства.	  

Участь	  у	  конкурсі	  безкоштовна.	  

Роботи	  приймаються	  тільки	  від	  безпосередніх	  авторів	  або	  їх	  уповноважених	  представників.	  
Учасники	  повинні	  мати	  усі	  права	  на	  фотографії,	  а	  також	  гарантувати,	  що	  участь	  фотографії	  у	  
конкурсі	  не	  призведе	  до	  будь-‐яких	  юридичних	  ускладнень.	  Організатори	  не	  несуть	  
відповідальність	  за	  порушення	  авторських	  прав	  третіх	  осіб.	  

Термін	  проведення	  конкурсу:	  	  жовтень	  	  -‐	  листопад	  2011.	  	  

Виставка	  робіт	  переможців:	  	  листопад	  2011.	  

Найкращі	  роботи	  будуть	  представлені	  у	  міському	  просторі	  та	  увійдуть	  в	  каталог	  
Всеукраїнського	  конкурсу	  фотографії	  OpenAirPhoto,	  а	  їхні	  автори	  будуть	  відзначені	  
дипломами.	  	  

	  	  
Продакшн	  конкурсу	  здійснюється	  за	  підтримки	  програми	  і3	  Фонду	  Ріната	  Ахметова	  «Розвиток	  
України».	  	  

	  
	  

	  

	  

	  


