parafrázis
Fotópályázat
Az American Corner Szeged PARAFRÁZIS című fotópályázatára olyan alkotásokat vár, melyek valamilyen
módon újragondolják, új környezetbe helyezik vagy kritikával illetik egy tetszőlegesen kiválasztott egyesült
államokbeli fotós ikonikus művét, reflektálnak rá vagy párbeszédet kezdeményeznek vele.
Amerikai fotósok című előadás-sorozatunkon Joel Meyerowitz, Lewis Hine, Edward S. Curtis, Larry Sultan,
Gordon Parks, Annie Leibovitz és Alec Soth munkásságát ismerhette meg a közönség eddig, de a
pályázatra természetesen más művészek képeinek interpretációi is benyújthatók.
A pályázaton bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. Külön Junior kategóriát hirdetünk a 18
év alatti pályázóknak.
Egy szerzőtől maximum 3 felvételt várunk digitális formában (de készülhet analóg vagy hagyományos
technikával is a fotó), mely 3 kép lehet összefüggő sorozat is. Technikai megkötés nincs. A pályaművek
mellett kérjük, küldjék el az újragondolás alapjául választott kép vagy képsorozat internetes elérhetőségét
is.
A pályázatokat a szegedach2@gmail.com címre várjuk 2019. május 31-ig. Az e-mail szövegében a
következőket kérjük feltüntetni:
- A pályázó neve és életkora, illetve Junior kategória esetén az oktatási intézmény neve (ha van)
- A pályamű címe
- Az újragondolás alapjául választott kép vagy képsorozat szerzője és címe
- A két kép kapcsolatának néhány mondatos leírása (nem kötelező)
Díjazás: a kategóriánkénti helyezettek mellett a közönségszavazásra kiválasztott, majd az American Corner
Szeged Facebook-oldalán legtöbb szavazatot kapott fotó szerzője értékes albumokat vehetnek át 2019.
június 20-i díjátadónkon.
A zsűri tagjai:
Kis Péter, az SZTE fotográfus képzésének oktatója, fotográfus
Dobóczky Zsolt, fotóművész (MAOE) és
Gera Judit, az American Corner Szeged igazgatója
Pályázati feltételek: A pályázók alkotásaik beküldésével elfogadják, hogy az American Corner a képeket a
közösségi média felületein (Facebook, Instagram) megjelenítheti a fotó készítőjének megjelölésével.
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá
nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Ha a fényképen látható emberek felismerhetőek
(pl. látszik az arcuk), a kép készítőjének birtokolnia kell a vonatkozó engedélyeket a kép elkészítésével és
felhasználásával kapcsolatban. A pályázó a fotó beküldésével nyilatkozik arról, hogy rendelkezik ezekkel az
engedéllyekkel.
További információk: Gera Judit, szegedach@gmail.com, illetve @americancornerszeged (Facebook)

Beküldés: 2019. május 31-ig a szegedach2@gmail.com címre

paraPHRASE
Photo Contest
For its PARAPHRASE Photo Contest American Corner Szeged invites submissions of images that revisit,
recontextualize, critique, reflect on or enter into dialogue with an iconic photograph by an artist from the
USA of their choice.
At our lecture series American Photographers, so far the audience could learn about the work of Joel
Meyerowitz, Lewis Hine, Edward S. Curtis, Larry Sultan, Gordon Parks, Annie Leibovitz and Alec Soth, but,
of course, we accept reinterpretations of images by other artists, too.
The contest is open to anyone who accepts Terms and Conditions. There is a separate Junior Category for
contestants younger than 18.
We accept a maximum of 3 photos in digital format (though the original images can be taken using
analog or other traditional techniques, too), which may also form a series. There are no technical
restrictions. Along with your submissions, please send us a link to the image or series you have chosen to
revisit.
Please submit your photos in an e-mail to szegedach2@gmail.com by May 31, 2019 indicating the
following:
- Name and age of contestant, and for the Junior Category, the name of your school (if applicable):
- Title(s) of submitted image:
- Author and title of the photo(s) you chose to revisit
- A brief description of the relationship between the images (optional)
Prizes: Authors of selected images in each category and the winner of the most votes from general
audiences on the Facebook page of American Corner Szeged will be awarded with great albums at the
award ceremony on June 20, 2019.
Members of the Jury:
Péter Kis, photographer and professor (University of Szeged)
Zsolt Dobóczky, photographer (MAOE) and
Judit Gera, director of American Corner Szeged
Terms and Conditions:
By sending their submissions, contestants accept that American Corner Szeged may display their photos
on its social media platforms (Facebook, Instagram) indicating the name of the author. Submissions must
be original content created by the contestant and must not breach third party personal rights. If the
photo shows people in an identifiable manner (i.e. their faces) their consent is needed regarding the
creation and use of the image. By submitting a photograph to the contest, contestant affirms that he or
she has obtained consent from all individuals whose image appears on the photo.
More information:
Judit Gera, szegedach@gmail.com and the Facebook Page of American Corner Szeged

Send your submission to szegedach2@gmail.com by May 31, 2019

