TEMA CONCURS
„CLUJ-NAPOCA ORAŞUL COMOARĂ, CAPITALA EUROPEANĂ A
TINERETULUI 2015”
Ediţia a VI-a
Concursul de fotografie desfășurat anual de Primăria Municipiului Cluj-Napoca a
devenit o formă de manifestare a recunoștinței pentru toți cei pasionați de acest domeniu,
recunoaștere față de foarte multe persoane care îndrăgesc acest oraș, îi fotografiază
ipostazele, îi surprind dinamica și doresc să împărtășească paradigma lor, capturată cu
aparate profesionale.
În 2015 Clujul a crescut. Orașul are idei, se distrează, dialoghează, e conectat. Din
2015, poate un pic mai mult. Cu siguranță mai intensă este dinamica. Multitudinea de
evenimente din acest an se reflectă în atmosfera generală pe care o percepem fiecare când
suntem la Cluj-Napoca, fie că trăim aici sau suntem doar în vizită.
Astfel, pentru ediția 2015 a competiției de fotografie "Cluj-Napoca Orașul Comoară"
propunem o abordare mai focusată a temei de concurs. Urmărim să surprindem
transformarea orașului, instanțele vieții, ale noului ritm sau al creșterii ritmului pe care îl
percepem fiecare dintre noi aici, la Cluj. Sub un nume sugestiv „CLUJ-NAPOCA ORAŞUL
COMOARĂ, CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI 2015”, - invităm fotografii
profesioniști și amatori să își înscrie în concurs acele fotografii realizate la diverse
evenimente care s-au întâmplat în Capitala Europeană a Tineretului 2015.
Avem patru festivaluri clujene nominalizate în concursul internațional European
Festival Awards. Am reușit, împreună, ceea ce ne-am propus prin programul #Cluj2015 și
anume "să punem Clujul pe harta mentală a tinerilor europeni". Această reușită, acest pas în
față, cu siguranță poate fi reflectat prin fotografiile realizate pe parcursul anului. Și merită
reflectat, indiferent de eveniment, indiferent de locul din oraș. Cluj 2015 nu este numai
despre festivaluri, este despre artă, expoziții, sport, voluntariat, implicare, cultură,
multiculturalitate ș.a.m.d. Iar o expoziție de fotografie care să ilustreze ceea ce ne definește
acum, prin evenimente și prin oamenii care participă la toate aceste proiecte diverse va fi cu
certitudine bine-venită pentru comunitate.
În concluzie, lansăm o invitație tuturor celor care au imagini ce se încadrează în
tema concursului, temă care are la bază evenimentele desfășurate pe tot parcursul
acestui an la Cluj-Napoca.

