Regionaalne laste ja noorteloomingu fotofestivali korraldamise
juhend
„Pilk — 2014“
Narva Laste Loomemaja kutsub loominguga tegelevaid noori osa võtma teisest
Regionaalsest fotofestivalist „Pilk – 2014“. Meie festival muutub heaks traditsiooniks, kus
noored fotograafid vahetavad muljeid ajastust ja sellest maailmast, kus me kõik elame,
mõtiskleme, hindame, loome, analüüsime ja võtame vastu otsuseid. Pildistamine aitab
üksikasjalikult vaadelda meid ümbritsevat liikumist, olla tähelepanelikum oma lähedaste
vastu ja jälgida meid ümbritsevas looduses toimuvaid muutusi.
Festivali eesmürk: pildistamise kui kunstilise eneseväljenduse vahendi populariseerime,
uute noorte fotohuviliste kaasamine ideede vahetamise protsessi;
anda noortele võimalus fotokunsti vahendusel ja abiga oma mõtete ja maailmavaate
väljendamiseks.
Festival peab kaasa aitama sõprussuhete kujunemisele meie kodupaiga noorte fotohuviliste
vahel.
Osavõtuks oodatakse noori vanuses 14 kuni 26 aastat.
Festivali organiseerijad: festival toimub Narva Laste Loomemajas Narva
Kultuuriosakonna ja Narva Noortekeskuse toetusel.
Festival toimub 26. aprillil 2014 ja koosneb kahest osast: loominguline osa, kuhu kuulub
fotograafide- professionaalide meisterklass, ekskursioon Raekotta (tutvumine Vana Narva
makettidega) ja konkursi osa, millesse kuulub žürii töö, võitjate autasustamine, festivalist
osa võtnud noorte tööde analüüs.
Fotosid konkursile võetakse vastu kolmes nominatsioonis:
Enesest ja oma sõpradest
Minu reisid ja matkad – pilk seestpoolt
Maakera kaastunne
Igas nominatsioonis võib konkursist osavõtja esitada kuni kolm fotot. Esitatavate fotode
kogus ühe osaleja kohta võib olla üheksa tükki. Kõikides nominatsioonides osalemine ei ole
kohustuslik.
Fotosid hinnatakse kahes vanusastmes:
alates 14-st kuni 18-ne aastani
alates 19-st kuni 26-ne aastani
Fotosid oodatakse saadetisena kas posti teel või neid saab tuua otse NLL-i aadressil
kuni 10. aprilini:
Narva Laste Loomemaja
Partisani 2
Narva
21007
Eesti

Märkusega „Festivalile „Pilk – 2014“.
Iga foto tagumisel poolele peab olema liimitud etikett, kus trükitähtedega on ära märgitud:
ees-ja perekonnanimi (passi andmed), vanus, aadress, tegevus - õpilane, üliõpilane või
töötav noor, kantaktandmed (telefoni number, e-post), nominatsiooni nimetus, foto
autoripoolne nimetus.
Nende andmeteta fotosid ei arvestata konkursist osavõtnud fotode hulka.
Festivalist osavõtjad ei tohi kasutada teise autori fotosid ja kasutada internetis avaldatud
fotosid.
Festivalile esitatud tööd peavad vastama järgmistele kriteeriumidele: fotode suurus А-4
(20х30сm), mis ei ole kartongile liimitud, fotod peavad olema kvaliteetsed, mitte
sisaldama negatiivset infot, kujutised ei pea sisaldama kuupäeva, foto pildistamise aega ja
infot autori kohta.
Vastuvõtukomisjon, mida juhib fotostuudio „Positiiv“ juhataja Irina Kivimäe, teeb valiku
konkursile esitatud fotodest ja otsustab nende esitamist fotonäitusel, vastavalt eelpool
mainitud kriteeriumidele.
Žürii hindab fotosid järgmiste kriteeriumide järgi: foto teostamise kunstiline ja tehniline tase
(kompositsioon, värvid, valgustus, fotoaparaadi tehniliste võimaluste kasutamine).
Foto originaalsus, dünaamilisus ja emotsionaalsus.
Igas nominatsioonis valitakse võitja kahes vanusastmes.
Festivali korraldajatel on õigus välja panna eriauhinnad.
Žürii teeb kokkuvõtteid festivalist festivali esimeses osas, ajal, kui osavõtjad on
ekskursioonil raekojas.
Festivali ajakava:
osavõtjate registreerimine 11.00 -12.00
festivali avamine 12.00 — 12.30
Peeter Sirge meistriklass “Fotoaparaat – Frankenstein” - 12.30- 13.15
ekskursioon — 13.30 — 15.00
kohvipaus — 15.00- 15.30
autasustamine 15.30 — 16.00
tööde analüüs — 16.00.- 16.45
lõppsõna ja osavõtjate lahkumine — 16.45 -17.00
Eeldatav žürii koosseis: Eesti Kunstiakadeemia fotograafia õppejõud Tatjana MuravskajaLoginova (Tallinn)
fotograaf Peeter Sirge (Tallinn)
fotograaf Anton Serdjukov (Sillamäe)
Festivali organiseerijatel on õigus korrigeerida žürii koosseisu.
Kõikide autorite poolt konkursile esitatud fotod tagastatakse autoritele pärast ekspositsiooni
lõpetamist NLL-I galeriis. Juhul, kui on tekkinud vajadus jätkata eksponeerimist, siis uutest
tähtaegadest teatatakse autoritele elektrooniliselt.
Teid ootavad auhinnad ja sürpriisid!

