Положення
про конкурс театральної фотографії
«5-та стіна»

1. Загальні положення
Конкурс театральної фотографії «5-та стіна» проводиться з метою
популяризації жанру театральної фотографії та театрального мистецтва.
Організатором конкурсу є відділ сучасного мистецтва «Мистецтво
Слобожанщини» КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і
мистецтва».
2. Завдання конкурсу:
- активізація творчого співробітництва між фотографами і театрами;
- демонстрація можливостей співпраці та взаємозв'язку між різними видами
мистецтв;
- інтеграція української фотографії в міжнародний контекст;
- підтримка фотографів-початківців та сприяння їх професійному вдосконаленню в
жанрі театральної фотографії.
3. Порядок проведення.
1 квітня – 30 червня 2021 року (включно): прийом заявок та конкурсних робіт
оргкомітетом фестивалю на електронну адресу oblgallerymc@gmail.com.
15 липня – 15 серпня 2021 року – робота журі, підведення підсумків, визначення
переможців конкурсу театральної фотографії «5-та стіна» у відповідних
номінаціях.
2 – 18 вересня 2021 року – виставка переможців конкурсу театральної фотографії
«5-та стіна» у відділі сучасного мистецтва галереї «Мистецтво Слобожанщини» КЗ
«Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» за адресою: м.
Харків, майдан Свободи, 5 (Держпром), 4-й під'їзд, 1-й поверх (вхід з боку площі
Свободи).
2 вересня о 17:00 – урочисте відкриття виставки переможців конкурсу театральної
фотографії «5-та стіна», нагородження переможців конкурсу.
Участь у конкурсі безкоштовна.

4. Умови проведення конкурсу.
4.1. У фотоконкурсі можуть брати участь професійні фотографи і аматори,
колективи авторів, студії фотографій, а також інші об'єднання і організації з
України та інших країн.
4.2. До участі у конкурсі приймаються фотографії з будь-яких театральносценічних вистав і майданчиків.
4.3. До участі приймаються роботи, виконані у період з 2018 по 2021 рік. У
номінацію «Театральне ретро-фото» (поза конкурсом) приймаються роботи,
виконані до 1990 року.
4.4. Конкурсні фотографії не повинні містити ніяких авторських знаків і підписів.
4.5. Допускається мінімальна обробка фотографій, які направляються на конкурс,
за допомогою комп'ютерних програм (графічних редакторів). Не розглядаються
роботи, зроблені у техніці колаж.
4.6. На конкурс не приймаються роботи, які містять елементи насильства, расової,
національної або релігійної нетерпимості.
4.7. Для участі у конкурсі необхідно направити в на електронну пошту
oblgallerymc@gmail.com, з позначкою «5-та стіна»:
- заявку на участь у конкурсі українською, російською або англійською мовами
(додаток № 1);
- фотороботи (до 5 штук в кожній номінації) в електронному вигляді, у форматі
JPG, розміром по довгій стороні 2000 пікселів, та роздільною здатністю 300 точок
на дюйм.
Матеріали надсилати на адресу електронної пошти oblgallerymc@gmail.com, з
позначкою «5-та стіна». Назва файлів повинна вміщувати (на латиніці) ім’я та
прізвище, номінацію, порядковий номер роботи (вказаний у заявці).
4.8. У різі відбору робіт для участі у виставці переможців конкурсу, учасники
конкурсу повинні надати файли у відповідній якості для друку, роздільною
здатністю 300 точок на дюйм з лінійними розмірами, вписаними у розміри 60х42
см, у форматі JPG чи TIFF.
4.9. Направляючи фотороботи на конкурс, учасник тим самим погоджується з його
умовами та підтверджує, що є автором роботи.
5. Номінації конкурсу та оцінка конкурсних робіт.

5.1. Журі конкурсу розглядає подані роботи за номінаціями та визначає
переможців.
5.2. Номінації конкурсу:
- Вистава – до номінації приймаються фотографії, на яких зафіксована дія на
сцені під час вистави. Приймаються роботи з будь-яких театрально-сценічних
вистав і майданчиків.
- Портрет – до номінації приймаються фотографії портретного типу, зроблені
під час театрально-сценічних вистав. А також постановочні фотографії, на
яких героями виступають люди, пов’язані з театром (актори, режисери,
співробітники театру).
- Закулісся – до номінації приймаються фотографії, на яких зафіксоване
життя «за кулісами» – дії та процеси в театрі, які не бачить глядач (наприклад,
підготовка до вистави).
- Номінація поза конкурсом – театральне ретро-фото. До номінації
приймаються фотографії з будь-яких театрально-сценічних вистав і
майданчиків, зроблені до 1990-го року.
5.3. Для оцінки конкурсних робіт обрані наступні критерії:
• відповідність представленого матеріалу темі конкурсу;
• художній рівень твору;
• техніка та якість виконання;
• оригінальність.
5.4. Фотографії, надіслані на конкурс, можуть бути не допущені до участі у
конкурсі у наступних випадках: фотографії не відповідають умовам конкурсу,
тематиці конкурсу, недостатня художня якість фотографій, низька технічна якість
фотографій, фотографії надіслані після зазначених у положенні дат прийому.

6. Оргкомітет та журі.
6.1. Оргкомітет та журі конкурсу затверджуються наказом директора ООМЦКМ.
Склад оргкомітету формується з представників КЗ «Обласний організаційнометодичний центр культури і мистецтва», з експертів по фотографії, театру та
виставкової діяльності.
6.2. Організатори конкурсу не несуть відповідальність за порушення учасниками
авторських прав.

6.3. Після публікації або показу на виставці конкурсних фоторобіт, організатори не
несуть відповідальність у разі пред'явлення претензій з боку осіб, які фігурують на
цих фотографіях.
6.4. Організатори конкурсу залишають за собою право некомерційного
використання, тиражування, відтворення і демонстрації фотографій в рамках
конкурсу без виплати авторської винагороди та попереднього повідомлення, але з
обов'язковим зазначенням імені автора, з метою популяризації конкурсу і
діяльності Харківського Обласного організаційно-методичного центру культури і
мистецтва.
7. Нагородження учасників конкурсу.
7.1. Роботи переможців та кращі роботи учасників конкурсу будуть представлені
на виставці у відділі сучасного мистецтва галереї «Мистецтво Слобожанщини» КЗ
«Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» 2 –
18 вересня 2021 року.
7.2. Учасники конкурсу, які посіли перші три місця у відповідних номінаціях,
нагороджуються дипломами.
7.3. Організатори конкурсу видають каталог, до якого увійдуть кращі 50 робіт.
Переможці конкурсу та всі учасники, роботи яких які пройдуть відбір на виставку,
будуть нагороджені каталогами.
7.4. Партнери конкурсу можуть засновувати спеціальні призи для переможців.
7.5. Підсумки Конкурсу та фотороботи переможців будуть опубліковані на сайті
www.cultura.kh.ua і на сторінках галереї «Мистецтво Слобожанщини» в
соцмережах.
8. Контакти
КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» відділ
сучасного мистецтва галерея «Мистецтво Слобожанщини»
Тел.: +38 057 705-15-50
e - mail: oblgallerymc@gmail.com
Сайт: www.culturа.kh.ua
Facebook: Мистецтво Слобожанщини
You Tube: Харківський обласний центр культури і мистецтва
Telegram: https://t.me/oblgallerymc

Instagram: https://www.instagram.com/galereya_slobozhanshchyna
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