Fotokonkurss Arvo Pärdi muusika fotodel
Esmakordselt Paides ja Eestis!
„ Ma kuulen Arvo Pärdi muusikat!“
helilooja Arvo Pärdi 80. sünnipäevaks
Arvo Pärt sündis 11. septembril 1935. aastal Paides. Arvo Pärt on üks neid heliloojaid, kelle looming
on oluliselt muutnud meie arusaamist muusikast. Tema muusika ajatu ilu ja sügav vaimne sõnum on
puudutanud ja mõjutanud paljusid kuulajaid, hoolimata nende rahvusest, kultuuritaustast, vanusest vm.
Pärdi teosed ei kõla mitte ainult kontserdisaalis, vaid neid on viimastel aastakümnetel kasutatud ka
paljudes linateostes, tantsu- ja teatrietendustes ning teistes multimeediatekstides.
Hiljuti avaldas oma ülevaate 2014. aasta kokkuvõtetest Suurbritannias tegutsev maailma
suurima klassikalise muusika sündmuste andmebaas Bachtrack, mille põhjal oli Arvo Pärt neljandat
aastat järjest maailmas enam esitatud elav helilooja.
2000. aastatel sai alguse traditsioon tähistada helilooja sünnipäevi kontsertidega tema
lapsepõlvelinnades Paides ja Rakveres, samuti Tallinnas.
Arvo Pärt:
„Ammuseks unistuseks on koguda kokku kõik maailma ilusad ja ilu, mis inimestes ilmutatud on.“

Laske oma fantaasial lennata kuulates Arvo Pärdi muusikat
ja muutes see fotodeks!
Paide Kultuurikeskus korraldab koostöös MTÜ Eesti Fotokunstiühingu, Paide Linnavalitsuse, Paide
Kultuurikeskuse, AS Kuma ja Arvo Pärdi Keskusega helilooja 80. sünnipäeva puhul fotokonkursi
„Ma kuulen Arvo Pärdi muusikat!“ ajavahemikus 01. märts kuni 01. august 2015.
Konkursi tingimused:
 Konkursil võivad osaleda nii kutselised fotograafid kui ka asjaarmastajad, välja arvatud žürii
liikmed ja konkursi korraldamisega seotud isikud, ilma vanusepiiranguta.
 Iga autor võib esitada kuni 3 tööd.
 Korraldajal on õigus konkursilt kõrvaldada fotod, mis ei kvalifitseeru antud konkursi
võistlustöödena.
Nõudmised töödele:
 Esitada võib monokroomseid- või värvifotosid.
 Tööd esitatakse jpg-formaadis, soovitavalt sRGB värviruumis.
 Fotofaili pikema külje miinimumpikkus on 3500 pikslit, pilditihedus soovitavalt 300dpi.
 Fotode valmistamiseks pole mingeid piiranguid, tööd võivad koosneda ka mitmest erinevast
failist, kuid peavad moodustama kunstiküpse terviku. Ka pildistamise aeg ei pea ühtima
konkursi ajaga.

Tööde esitamine:
Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, foto saamislugu ja pildistamise aeg (see ei pea ühtima
konkursi toimumise ajaga!), võistleja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, e-post) kinnises
ümbrikus, millele on märgitud tööde nimed ja mis saadetakse koos konkursitöödega.
Kõik pildid/fotod on vaja salvestada CD-le ja saata postiga (võib kasutada ka SmartPosti) Paide
Kultuurikeskusesse (Pärnu 18, Paide 72712 ) ja viimane postitempel 01.08.2015.
Elektronpostiga saatmist sellel konkursil ei ole.
Et olla kindel, kas tööd jõudsid kohale, võib e-kirja saata tiiu.saarist@hotmail.com teavitamaks, et
tööd on teele saadetud.
Fotode kasutamine:
Konkursil osaleja loovutab varalised õigused konkursile esitatud fotodele Paide Kultuurikeskusele ja
A. Pärdi Keskusele. Fotode edaspidisel kasutamisel märgitakse ära autori nimi.
06. septembril 2015 avatakse laekunud tööde valikust fotonäitus Paide Kultuurikeskuses. Korraldaja
vormistab tööd näituseks. Vormistatud tööd on Paide Kultuurikeskuse omand.
Auhinnafond – 300 €
Suurim tunnustus ehk peaauhind
Helilooja Arvo Pärt valib fotokonkursile laekunud tööde hulgast oma lemmiku, mis hiljem korraldajate
poolt vormistatakse raamitud fotoks A. Pärdi poolt soovitud suuruses ja autor signeerib ning kingib ise
selle heliloojale ühel A. Pärdile pühendatud üritusel.
Korraldajate poolt koostatud 5-liikmeline žürii valib välja parimad tööd.
Auhinnafond sisaldab kinkekaarte, Kuma ristsõnade aastatellimust, erinevaid meeneid, raamatuid jne.
Auhinnad on kolmele tublimatele, eripreemia põnevamale fotole, noorimale osalejale jne.
Žüriil on õigus jätta mõni koht välja andmata või auhindu ümber jagada.

Info:
Paide Kultuurikeskus
Tiiu Saarist
näituste koordinaator
tel +372 5381 0288
+372 517 1855
tiiu.saarist@hotmail.com

