PROTOKÓŁ JURY
XI SZCZECIŃSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SZCZECIN – KADRY DRUGIE”

Po zapoznaniu się z nadesłanymi na XI Szczeciński Konkurs Fotograficzny „Szczecin
– kadry drugie” zestawami prac konkursowych, Jury w składzie:
dr hab. Waldemar Wojciechowski, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w
Szczecinie, artysta grafik – przewodniczący jury;
Paweł Kula, artysta wizualny i fotograf, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie –
członek jury;
Marek Maj – przedstawiciel organizatora
stwierdza, że na konkurs wpłynęło 205 zdjęć autorstwa 45 osób. Jury, wziąwszy pod uwagę
założenia regulaminowe, możliwości organizacyjne oraz poziom techniczny i artystyczny
nadesłanych prac, postanowiło zakwalifikować do pokonkursowej wystawy 33 zdjęcia. Jury,
zachowując w pamięci własne zadziwienia i olśnienia zdjęciami z poprzednich edycji
konkursu, i tym razem doświadczyło przyjemności z tych stanów satysfakcji, jakie wywołuje
obcowanie z dziełami przemyślanymi, zaskakującymi, gadającymi (lecz nie przegadanymi),
ocierającymi się o kompozycyjną i wywodzącą się z przewrotnej, lecz czytelnej,
komunikatywności - doskonałość.
Po dokonaniu analizy, przeprowadzeniu wieloetapowej oceny wytypowanych zdjęć,
ożywionej dyskusji i tajnym głosowaniu, Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących
nagród i wyróżnień:
3 równorzędne wyróżnienia po 200,00 zł każde otrzymują::
Maciej Moskiewicz za zdjęcie „Historia kołem się toczy”;
Bartosz Leszczyński za zdjęcie „Punkt wyjścia”;
Damian Róż za zdjęcie „Betonowy las”.
Jury postanowiło przyznać regulaminowe nagrody następującym autorom zdjęć:
III – nagroda: w wysokości 400,00zł - Annie Niemiec za zdjęcia „Balkony” i „Uliczny szyk”;
II – nagroda w wysokości 700,00zł - Monice Mazurek za zdjęcie „Uwięziony”;
I – nagroda w wysokości 1000,00zł - Dorocie Dobrowolskiej za zdjęcia „W oczekiwaniu na
Romeo” i „Traffic”

Oprócz tego organizator ufundował bezpłatny udział w odbywających się w dniach 1 3 marca 2019 roku warsztatach fotograficznych z Pawłem Kulą następującym uczestnikom
konkursu wytypowanym przez Jury:

1. Dorocie Dobrowolskiej
2. Agnieszce Januckiej-Popiołek
3. Andrzejowi Krupińskiemu
4. Bartoszowi Leszczyńskiemu
5. Monice Mazurek
6. Maciejowi Moskiewiczowi
7. Anie Niemiec
8. Przemysławowi Budziakowi
9. Krzysztofowi Słowikowi
10. Nikoli Broll

Podpisy Jury::

Waldemar Wojciechowski
Paweł Kula

Marek Maj

Adam Komorowski
Dyrektor DK „Klub Skolwin”

Szczecin, 23.02.2019r.

