Съобщение до медиите

Представиха нова селекция снимки, отбелязващи
един месец до крайния срок на Sony World
Photography Awards 2018
●
●

Снимките са налични за сваляне от press.worldphoto.org
Участието в конкурса е безплатно на www.worldphoto.org

5 декември 2017 г.: Фотографите от цял свят имат само още един месец, за да се включат
в 11-тото издание на конкурса Sony World Photography Awards. За да напомни за крайния
срок, Световната фотографска организация, която е създател на конкурса, сподели нова
селекция снимки от подадените за участие в раздел Любители. Подадени от фотографи от
цял свят, снимките обхващат голямо разнообразие от теми – от зашеметяващи въздушни
снимки, до интимни портрети и животни в дивата природа.
Sony World Photography Awards е световно признат за един от водещите фотографски
конкурси и много от избраните и спечелили фотографи получават глобална
разпознаваемост и признание. Фотографът Саймън Бътъруърт (от Обединеното кралство,
избран във финалната селекция в раздел Професионалисти в категория Пейзаж, 2015)
каза: „Невъзможно е да бъде преувеличена значимостта на това постижение за моята
кариера. Глобалното покритие беше невероятно, всъщност интересът към моята работа,
като пряк резултат от конкурса, продължава и до днес “. Записването за участие в конкурса
е безплатно на www.worldphoto.org
Крайни срокове и жури
Тазгодишните съдии имат за задача да наградят най-добрата съвременна фотография от
изминалата година в следните раздели:
Раздел Любители – отличава най-добрата снимка
Раздел Младежи – 12 до 19-годишни фотографи; отличава най-добрата снимка
Раздел Национални Награди - отличава най-добрата снимка, заснета от локални
фотографи от 60+ държави
Краен срок: 4 януари 2018 г.
Раздел Професионалисти - оценявани за цялостно представяне
Краен срок: 11 януари 2018 г.

Председатели на журито са Майк Троу, фоторедактор на списание Vogue за Британия (за
раздел Професионалисти) и Зелда Чийтъл, куратор (за раздел Любители и раздел
Национални Награди). Пълни подробности за журито на тазгодишното издание могат да
бъдат намерени на www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/2018-judges
Ключови дати
Избраните кандидати от всички категории в конкурса ще бъдат съобщени на 28 февруари
2018 г. Победителите от раздел Любители и Национални Награди ще бъдат съобщени на
20 март 2018 г. Фотограф на годината и победителите в раздел Професионалисти ще
бъдат обявени на 19 април 2018 г.
Награди и изложба
Наградите включват парична сума в размер на 25,000 щ.д. за Фотограф на годината и 5,000
щ.д. за победителя от раздел Любители. Победителите от всяка категория ще получат
висококачествено фотографско оборудване от Sony, а победителите от раздел
Професионалисти ще бъдат наградени с полет до Лондон, за да присъстват на финалната
церемония на конкурса Sony World Photography Awards на 19 април 2018 г.
Снимките на отличените с награда и на тези, достигнали финалната селекция, отново ще
бъдат представени в Somerset House, Лондон. Изложбата, продължаваща от 20 април до
6 май, ще включва и ексклузивни творби на носителя на наградата за изключителен принос
във фотографията, който ще бъде обявен през януари 2018 г. Миналогодишни носители на
наградата са Мартин Пар (2017), РонгРонг & Инри (2016), Елиът Ървит (2015) и Мери Елън
Марк (2014).
Подадените снимки от раздел Любители могат да бъдат свалени от
https://press.worldphoto.org
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БЕЛЕЖКИ ЗА РЕДАКТОРИТЕ
2018 SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS – КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ
●

●

●
●

За професионалисти:
Архитектура / Проблеми на съвремието / Креативност / Актуални събития и новини
/ Открития / Пейзаж / Природа & Див живот / Портрет / Спорт / Натюрморт
За любители:
Архитектура / Култура / Enhanced / Движение / Пейзаж & Природа / Портрет /
Натюрморт / Улична фотография / Пътешествия / Дива природа
За младежи – тема “Моята заобикаляща среда”
Национални награди – всички кандидатури ще бъдат взети от категориите за
любители

Вижте пълното описание на конкурсните категории тук.

За World Photography Organisation
Световната фотографска организация /СФО/ е глобална платформа за фотографски
инициативи. Работеща в над 180 държави, целта й е да предизвика широк обществен
интерес и да насочи вниманието към изкуството на фотографията. Организацията се
гордее със своите трайно изградени връзки както с фотографите по света, така и с
водещи в индустрията партньори.
СФО целогодишно организира множество публични събития, сред които Sony World
Photography Awards – един от водещите фотографски конкурси в света, и PHOTOFAIRS –
международни арт изложения, посветени на фотографията, с издания в Шанхай и Сан
Франциско. За повече информация посетете: www.worldphoto.org
За Sony Corporation
Sony Corporation е водещ производител на аудио и видео устройства, устройства за
заснемане, игри, комуникации, свързани устройства и ИТ продукти за потребителския и
професионалния пазар. Със своите музикален, филмов, онлайн бизнес и компютърни
забавления, Sony е една от водещите компании за електроника и забавления в света. Sony
записа консолидирани годишни продажби от приблизително $76 милиарда за фискалната
година, приключила на 31 март 2017 г. Глобална уеб страница: http://www.sony.net

