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FOTOGRAF OPEN CALL 2020: NEROVNÝ TERÉN

Vyhlašujeme FOTOGRAF OPEN CALL pro všechny profesionály, amatéry, 
studentky a studenty k zaslání fotografických projektů. Návrhy se mohou 
vztahovat k tématu Fotograf Festivalu a časopisu, kterým je v letošním 
roce “Nerovný terén”. Přijímáme i projekty, které se k tématu nevztahují, 
ale představují svébytný jasně definovaný celek mající nezávislý a neko-
merční charakter. 

Dvě vybrané práce budou publikovány v říjnovém čísle časopisu 
FOTOGRAF. Ten se ve světovém kontextu řadí mezi nejvýznamnější časo-
pisy věnující se současné fotografické tvorbě a je v anglické verzi distri-
buován do 15ti zemí světa. Práce vybírá odborná porota složená z českých 
a zahraničních fotografů, fotografek, kurátorů a kurátorek.

Nerovný terén: Prozkoumat nové, pochopit jiné, inspirovat se neznámým.
Navzdory nepřetržitému pohybu a celosvětovému propojení lidí a inform-
ací, jsme dosud jen zřídkakdy přicházeli do styku s něčím neznámým, 
odlišným, nečekaným. Fotografie je médium, které naznačuje blízkost, ve 
chvíli, kdy podněcuje odcizení. Lze sdílet tentýž pohled, když hledíme z jiné 
perspektivy? Kdo jsme my a kdo ti druzí?
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 Termín pro zaslání návrhů do soutěže je 20. 5. – 21. 6. 2020.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ
 

• CV (životopis ve formátu .pdf v angličtině)
• Portfolio (prezentace dosavadní práce ve formátu .pdf 

v angličtině)
• Projekt + obrazová část (popis projektu v maximální 

délce 1 normostrany, vše v jednom souboru formátu 
.pdf v angličtině)

• Všechny přílohy e-mailu musí být řádně označeny 
názvem a jménem autora či autorky - CV / Portfolio / 
Projekt / Jméno 

• Návrhy posílejte na email: info@fotografnet.cz a do 
předmětu e-mailu uveďte “OPEN CALL”

• Počet projektů přihlášených jedním autorem není 
limitován

 
POPLATEK 

Účastnický poplatek za jeden přihlášený projekt činí 450,- Kč / 20 eur.
Poplatek zasílejte na účet s poznámkou pro příjemce ve tvaru: 

“OPEN CALL_příjmení”
Číslo účtu: 2800358798/2010
IBAN: CZ8420100000002800358798
BIC code/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

VÝBĚR

O vítězi rozhodne porota sestavená z odborníků a odbornic na současnou 
fotografii ve složení: Stephanie Kiwitt, Anna Voswinckel, Tereza Rudolf, 
Gábor Arion Kudász, Joanna Gorlach, Erik Vilím, Andreas Müller-Pohle 
a Kateryna Radchenko.

Výherci budou vyhlášeni 15. 7. 2020 
na webu www.fotografmagazine.cz a kontaktováni emailem.

Pro další informace nás kontaktujte e-mailem: 
info@fotografnet.cz
  


