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fotókiállítások

- A z Országos Diák Fotókiállítás 100 szerző, 100 alkotását
artalmazza. A fekete-fehér és színes fotók mérete 13x18 cm,
ímelyek paszpartuban és üvegezett képkererben vannak. A
:omplett kiállítást elsősorban iskolagalériáknak, művelődési
lázaknak ajánlja a Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatá
é n Alapítvány. További információ, katalógus és kölcsönzési
dőpont kérhető az (1) 212-6258-as telefon- és faxszámon. Le
vélben: Fényképezés Alapítvány, 1538 Budapest, Pf.: 457. Enail cím: gyoril@mmi.hu.
- A Mozgáskorlátozottak V . Országos Fotókiállításának
•s Diabemutatójának anyagát kölcsönzi a MONFOD1 Alapít/ány. Időpontot egyeztet Magony László, az alapítvány elnöke,
i-mail címe: monfodi@monfodi.hu ; postacím: 5000 Szolnok,
Városmajor u. 21. Telefonszám: 56 525-048.
- A Magyar Művelődési Intézet által vándoroltatott Utazás a
dlág körül című kiállítás sorozat díjazott alkotásai, 80 db 24x30
:m-es üvegezett képkeretben, igényelhetők térítésmentesen. A
elállító intézményeket csak az oda-vissza szállítás költsége terheI. Időpont egyeztetés Győri Lajossal, az (1) 201-5692-es telefon
számon, reggel 7 és 10 óra között, hétköznapokon. Fax szám:
T ) 225-3786. Postacím: Magyar Művelődési Intézet, Művészeti
Dsztály, 1011 Budapest, Corvin tér 8. E-mail: gyoril@mmi.hu.

lefonszám: (1) 201-5692; Fax szám: (1) 225-3786. E-mail:
gyoril@mmi.hu.
— Henning János (Gyulai Ferenc Fotóművészek Egyesülete,
Sepsiszentgyörgy) szívesen kiállítaná az erdélyi cigányságról
készült szociofotóit Magyarországon. A fotók 30x40 cm-es fe
kete paszpartuban vannak. A kölcsönző intézménynek 30x40
cm-es képkeretekkel kell rendelkezniük. A felvételek egy része
megtekinthető a www.sepsiszentgyörgy.info/galéria Internet cí
men. Az alkotó elérhetősége: henning@zappmobile.ro
- A F O T O P 100 című kiállításon azoknak a felvételei te
kinthetők meg, akik az elmúlt évben a legsikeresebbek voltak
a hazai és nemzetközi fotókiállításokon. Minden fotós egy-egy
művet mutat be ezen a tárlaton, 13x18 cm-es méretben. A ke
ret és a paszpartu mérete 24x30 cm. A komplett kiállítás odavissza szállítását a kölcsönző intézménynek kell vállalni. Idő
pont egyeztetés telefonon Győri Lajossal az (1) 201-5692-es
számon. Vagy emailen: gyoril@mmi.hu

Partnereket keresünk!
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok. Országos Szövetsége
kezdeményezésére, 108 további szakmai, társadalmi szervezet
támogatásával 72 különféle szakmai program keretében emlé
keztünk meg egy nagyszerű találmányról, a fénykép készítés
módszeréről 2003. augusztus 29-én.

- Sághi Csaba Világok határán című fotókiállítása 32 db
Z0x30 cm-es Cibachrom nagyítást tartalmaznak, 30x40 cm-es
kép tartóban. A fotók Írország varázslatos földjére, a mítoszok
birodalmába kalauzolják a látogatókat. A fotók tengeiTŐl és
szárazföldről, a múltról és a jelenről, a képzeletről és a valóság
ról szólnak. A szerző elérhetősége: 1191 Budapest, József Attila
u. 50-56. Telefonszám: (20) 550-2265; email; scs@telcontar.hu
; a képekből ízelírő látható a www.teIcontar.hu/bestl.html In
ternet címen.

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett országos ün
nepre, a Magyar Fotográfia Napjára 2004-ben is szeretnénk
felkészülni. Ezért már most arra kérjük a közművelődési intéz
ményeket, fotós alkotóközösségeket, kiállító helyeket - hatá
rokon innen és túl - , hogy iktassák 2004-es munkatervükbe
ezt a napot, ezt az ünnepet, s közösen határozzák el, miként em
lékeznek meg a fotókulturális nemzeti örökség gyarapítóiról,
elődeinkről és természetesen a kortársakról, akik öntevékenyen
vállalnak közszereplést a különféle fotóművészeti tárlatokon,
előadásokon és szakmai programokon.
A M A F O S Z nem kívánja semmilyen módon befolyásolni, a
helyi értékekre épülő programokat, csak ötletszinten szeretnénk
felsorolni néhány lehetőséget, amely felhívhatja egy-egy telepü
lés művészet szerető közönségének figyelmét erre a napra:

- A Magyar Fotóművészek Világszövetsége rendezésében
megnyílt III. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállításon
96 határon túli magyar alkotó egy-egy fotója volt kiállítva. A
tárlat anyaga, 30x40 cm-es üvegezett képkeretben igényelhető.
A kölcsönző intézmények 50 db katalógust kapnak a tárlat
népszerűsítésére. Időpont egyeztetés Győri Lajossal, az (1) 2015692-es telefonszámon, reggel 7 és 10 óra között, hétköznap
okon. Fax szám: (1) 225-3786. Postacím: Magyar Művelődési
Intézet, Művészeti Osztály, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Email: gyoril@mmi.hu.

- egyéni és csoportos fotókiállítások;
- egy napos szabadtéri tárlatok;
- diavetítések, diaporáma bemutatók;
- fotográfiai műemlékek, emlékművek, emléktáblák koszorúzása;
- a településen élt és alkotott fotográfus síremlékének koszorú
zása a temetőben, és munkásságáról való rövid megemlékezés
sírja mellett;
- a fotólaborok, fotós üzletek kedvezményes akciói, az ünnepre
való tekintettel;
- megemlékezés a helyi sajtótermékekben, elektronikus médiák
ban;
- szakkönyv bemutató, dedikáció, író-olvasó találkozó;
- szakmai előadás bármiről, amely a fotótechnikával, fotótör
ténettel, fotóművészettel kapcsolatos;
- magántulajdonban levő, fotótechnika-történeti vagy fotóművészer-történeti kiállítások,
- helytörténeti jelentőséggel bíró fotókiállítások;
- múzeumi, levéltári, könyvtári nyílt napok, ahol a közgyűjte
ményekben levő fényképeket mutatják be a közönségnek.

- A Bakony Fotóklub kölcsönzésre kínálja A tojás és a kel
vándorlása című kollekcióját. A klub tagjai azonos motívumo
kat fényképeztek, természetesen nagyon sokféle megközelítés
ben. Ettől válik igazán izgalmassá a korszerű kifejezési eszkö
zökkel operáló csendélet kiállítás. A kölcsönzés feltételeiről ér
deklődni lehet Mátyus Károly klubvezetőtől telefonon: (88)
408-820; (70) 234-4761. Postacím: Bakony Fotóklub, Művelő
dési Központ, 8200 Veszprém, Dózsa György utca 2.
- A X X . M A F O S Z Szalon 59 alkotócsoport, 147 tagjának,
150 fekete-fehér és színes fotóját tartalmazza. Az alkotások
30x40 cm-es üvegezett képkeretben, paszpartuban találhatók.
Szállítására elegendő egy személygépkocsi. Térítésmentesen
igényelhető, de a szállítást oda-vissza a kölcsönző intézmény
nek kell vállalni. Postacím: Magyar Fotóművészeti Alkotócso
portok Országos Szövetsége, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Te
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S Z A K M A I HÍREK;
A 2004-es műsorfüzetet 2004. júniusában állítjuk össze. Tehát
addig kell a végleges programokat rögzíteni és tudatni a szerve
zőkkel. Ehhez azonban már most igényelni kell a kiállítóterme
ket, az előadáshoz szükséges helyiségeket, a közterület foglalási
engedélyeket (szabadtéri rendezvények esetén), már most fel
kell kérni az előadókat és kiállítókat. Ki-ki jegyezze elő naptá
rában augusztus 29-ét, mint egy fontos dátumot! A M A F O S Z
szívesen közreműködik abban is, hogy a kölcsönözhető kiállítá
sokat kellő időben ajánlja a fogadó kész művelődési hazaírnak
és galériáknak. A Magyar Fotográfia Napja előkészítésével,
felajánlásaival kapcsolatban e-mail írható a következő címre:
gyoril@mmi.hu; postacím: M M I 1011 Bp., Corvin tér 8. Tele
fonszám: (1) 201-5692, fax: (1) 225-3786
Győri Lajos

zat iránt érdeklődőknek nevezési lapot kell kitölteni. A bekül
dött képekből vándor fotókiállítást kíván összeállítani az Ala
pítvány, ha ennek sikerül megteremteni a feltételeit.
Az albumban 300-400 fotó jelenik majd meg, képaláírásként a
szerző neve és (ha ismert akkor) az ábrázolt személy neve is sze
repelni fog. Fontos tudnivaló, hogy az album kiadása önköltsé
ges, ezért csak abban az esetben vállalkozhat rá az alapítvány,
ha legalább annyi támogatás érkezik be, amennyibe a könyv
kiadása kerül. Ha teheti, rendeljen többet, sakkor a közös mű
elkészülhet.
Nevezési lap és további információ igényelhető: telefonon
Győri Lajostól, az (1) 203-5692-es, vagy az (1) 212-5692-es te
lefonszámról. Faxon az (1) 212-6258 vagy az (1) 225-3 786-os
számról. Emailen: gyoril@mmi.hu Levél a beküldési címre küld
hető.
A fotók beküldési címe: Fényképezés a Vizuális Nevelés Szol
gálatában Alapítvány, 1538 Budapest, Pf.: 457.

Múlt a jelenben
Beküldési (beadási) batáridő: 2003. november 30.
Békés Megye Képviselő Testülete, a Megyei Művelődési Köz
pont és Kézműves Szakiskola közreműködésével nyilvános fo
tópályázatot hirdet a Dél-alföldön fellelhető természeti és épí
tészeti emlékek megörökítésére. Arra kérik a pályázókat, hogy
a fotóművészet sajátos kifejezőeszközeinek segítségével élmény
szerűen ábrázolják Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megye nem
zeti kulturális örökségét.

27. F I A P M O N O C H R O M B I E N N Á L É

Érzelmek és indulatok
Beküldési határidő: 2004. március 1.
A FÍAP 27. Monochrom Biennáléjára minden országból összesen
10 fekete-fehér, monochrom fénykép adható be. Az ország-kol
lekció összeállítására nyilvános fotópályázatot hirdet a M A F O S Z ,
amelyen a Magyarországon élők és alkotók vehetnek részt, élet
kortól és foglalkozástól függetlenül.

A fotópályázaton életkortól, lakóhelytől és foglalkozástól füg
getlenül bárki részt vehet. Egy szerző összesen tíz darab, bármi
lyen technikával készült fekete-fehér, monochrom vagy színes
papírképet adhat be. Ezek bármilyen technikával és technoló
giával készülhetnek. A tíz alkotás között szerepelhet egy sorozat
is, .amelynek terjedelme maximum hat felvételből állhat. A k i
sorozat ad be, egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a zsűri javaslata
alapján ez a sorozat megbontható, rövidíthető legyen. A k i nem
kíván ehhez hozzájárulni, ne adjon be sorozatot. A papírképek
mérete minimum 13x18 cm, maximum 30x40 cm lehet. A pá
lyaműveket semmilyen hordozóra nem kell felerősíteni. Minden
fénykép hátoldalán jól olvashatóan fel kell tüntetni a szerző
nevét, postacímét, a műalkotás címét és sorszámát is, a nevezési
lappal egyezően. A nevezési lap kitöltése kötelező.
További információ és nevezési lap igényelhető: Kocsis Klárá
tól telefonon a (66) 442-122-es számon; vagy levélben, amely
megegyezik a beadási címmel.

A pályázatra kizárólag fekete-fehér és monochrom papírké
pek adhatók be, amelyek bármilyen technikával készülhetnek.
A kollekció közös célja, hogy kifejezzék az emberi érzelmek és
indulatok sokféleségét. Bármilyen szituációban megörökíthetők
a kiválasztott modellek, akiknek arcáról, kézmozdulatáról leol
vasható valamilyen érzés, hangulat vagy indulat. Olykor az arc
sem fontos, mert egy kézmozdulat is tökéletesen kifejezi, mit
gondol, mit érez egy adott pillanatban a fényképen látható sze- |
mély. A fotók mérete egységesen 20x30 cm. Egy szerző maxi
mum 10 fotót adhat bé a nemzeti előzsűrizésre. A képeket sem
milyen hordozóra nem kell felerősíteni. A művek hátoldalán
jól olvashatóján szerepeljen a szerző neve, postacíme, és a kép
címe (magyar és angol nyelven, maximum 30-30 karakter hoszszúságban), továbbá a nevezési lap szerinti sorszáma. A nevezési
lap kitöltése kötelező! A nevezési díjat a szerzőktől átvállalja a
M A F O S Z . A beküldött képeket a fotókiállítás népszerűsítése
érdekében a rendezők és a közreműködő M A F O S Z térítésmen
tesen felhasználhatja a nyomtatott és az elektronikus médiák
ban a nevek feltüntetése esetén. A M A F O S Z csak közvetítő
szerepet tölt be a szerzők és a kiállítás rendezők között. Ezért a
képek esetleges sérüléséből vagy jogellenes eltulajdonításából
eredő károkért nem vállal felelősséget.

Beadási, beküldési cím: Megyei Művelődési Központ, 5600
Békéscsaba, Luther u. 6.

Fotóalbum a fotográfusokról
Beküldési határidő: 2004- január 28.
A Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány ön
költséges fotóalbumot készít - jótékonysági céllal - a fényképező
gépet kézben tartó alkotókról, annak érdekében, hogy az album
bevételéből támogassa az általános és középiskolás diákok alko
tó munkáját. A tervezett album terjedelme, formátuma, külső
megjelenése hasonlít majd a Magyarország egy napja, a Balaton
ősztől tavaszig, vagy az Utazás a világ körül című fotóalbumok
hoz.
A könyv illusztrációs anyagát pályázat útján válogatja ki az ala
pítvány. A fotópályázaton részt vehet bárki, életkortól, lakó
helytől és foglalkozástól függetlenül. Beküldhető minden olyan
fekete-fehér, monochrom és színes papírkép, amely a fényképe
ző embert örökíti meg. Ez lehet önarckép is! Egy szerző összesen
öt képet adhat be, amelyek mérete 13x18 cm legyen. A pályá

Beküldési (beadási) cím, ahonnan nevezési lap és szaktanács
adás is igényelhető: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Telefonszám
(hétköznap reggel 7-10 óra között): (1) 201-5692; (1) 213-8647),
fax (bármikor): 225-3786; e-mail (éjjel-nappal): gyoril@mmi.hu
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