
Concurs Foto ARE

Snapshot: Europe!

Dore ti s  î i exprimi perspectiva asupra Europei într-un mod neconven ional

i place s  faci fotografii?
Ai între 18 i 30 de ani?

Dac  da, acest concurs este f cut pentru tine, iar ARE î i ofer  o oportunitate ce nu trebuie
ratat !

Alege o categorie, gânde te-te la o tem i particip  la acest concurs interna ional de fotografie
între tinerii din regiunile Europei!

Introducere

ARE acord  tinerilor ansa s  participe în cadrul unui concurs interna ional de fotografie în care se vor oferi
perspective noi asupra diferitelor teme de interes european. Câ tig torii î i vor putea expune fotografiile în
cadrul unei expozi ii de art în Bruxelles în perioada 17 septembrie - 15 octombrie 2009.

Datorit  acestui proiect, po i s  î i exprimi creativitatea, s  comunici celorlal i punctul t u de vedere în ceea
ce prive te unele teme contemporane i nu în ultimul rând s  î i promovezi talentul.  În acest fel, vei avea
posibilitatea s  î i prezin i regiunea celorlal i tineri din Europa.

Scopul acestui concurs

Scopul acestui concurs este s  implice cât mai mul i tineri din Europa, oferindu-le o platform  de comunicare
neconven ional i astfel s  î i manifeste creativitatea .

2

Tinerii participan i au oportunitatea s  î i exprime punctul de vedere în cadrul a trei categorii tematice
diferite:



Categoria 1: Europa în Mi care. Migra ie, Integrare, Stereotipuri.
Extinderea Uniunii Europene în ultimele decade a coincis cu o mobilitate în cre tere a cet eniilor s i. Mul i
oameni c ut  condi ii de via  mai bune în afara grani elor rii lor, iar multe ri care au fost în mod
tradi ional asociate cu emigra ia, acum se confrunt  cu fenomenul migra iei . Societ ile multina ionale ofer
oportunit i  i un poten ial crescut Europei, mai ales c  diversitatea este considerat  baza creativit ii i
inov rii . Totu i, aceste societ i aduc i o serie de provoc ri noi, precum xenofobia, societatea paralel .   Se
pare c  succesul integr rii depinde de dep irea acestor probleme.

In acest context apare aceast  prim  categorie a acestui concurs : Migra iune i Integrare.

Dorim s  avem viziunea voastr  asupra modului în care regiunea dvs. sau Europa trateaz  problema
imigran ilor, s  afl m pove ti de succes sau modul în care s-ar putea îmbun i aceast  situa ie.
Fotografiile ar trebui s  captureze percep ia asupra fenomenului migra iei în locul unde dvs. locui i.

Cu ce stereotipuri v  lupta i?

Categoria 2: Identitate European ? Valori, Diversitate i Dialog Cultural.
Uniunea European  este un pionier în crearea unui spa iu suprana ional politic pentru oameni ce provin din
diferite medii. Proiectul ambi ios a p rut la început greu de realizat, luând în considerare istoria de conflicte a
Europei.   De atunci s-au schimbat multe, iar cooperarea a luat încet locul conflictului . Dar aceast
integrare european  este mai mult decât un simplu mariaj de convenien  ? Ajut  la dep irea vechilor
diferende? Suntem implica i cu adev rat într-un dialog inter-cultural ce duce la o identitate bazat  pe valori i
principii  comune sau aceste progrese ascund doar faptul c  în continuare ne cultiv m idei preconcepute
despre ceilal i?  Am dori s  afl m ce p rere ave i despre acest aspect i v  încuraj m s  trimite i fotografii ce
ilustreaz  opinia dvs. cu stadiul acestor valori, a diversit ii culturale în respect cu Europa de azi

Categoria 3: Europa de mâine. Dezvoltare Durabil . Ecologie Mediu.
Industrializarea este doar unul dintre factorii umani ce au contribuit la agravarea problemelor de mediu -
înc lzirea global  fiind doar unul dintre efectele tangibile ce se r sfrâng asupra vie ii de zi cu zi.  .
‘Durabilitate’, un termen des utilizat în zilele noastre a fost definit ca ‘dezvoltarea ce întâlne te nevoile
prezente f  a compromite capacitatea genera iilor viitoare de a- i îndeplini propriile nevoi ’.
De i sun  destul de complicat, în contextul secolului  21, no iunea a fost utilizat  la scar  larg , nu numai
pentru a preîntâmpina seceta cauzat  de  defri rile excesive , dar i ca un instrument modern pentru a
proteja mediul : arhitectur  durabil , ora e agricultur , energie regenerabil . Mai mult, dezvoltarea durabil
aduce împreun  grija pentru sistemele naturale i provoc rile sociale ale umanit i, incluzând probleme
precum consum responsabil, echitate social , etc. Aceast  categorie v  ofer  posibilitatea s  v  exprima i

rerea în ceea ce prive te dezvoltarea durabil  : Cum contribui i împreun  cu cei apropia i la aceast  idee?
Ce înseamn  un „stil de via  eco” pentru voi?
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Cine poate participa?

Concursul este deschis tinerilor cu o vârst  cuprins  între 18 i 30 de ani, activi, i doresc s  î i exprime
opiniile în leg tur  cu teme de interes european.

Cum aplic?

Se va trimite formularul de înscriere (formularul se poate ob ine de la Biroul Rela ii Interna ionale,
Consiliul Jude ean Maramure , camera 25, tel/fax 0262 211 544, persoan  de contact  Noemi GANEA,
email: noemi_ganea@maramurescounty.ro ) c tre secretariatul ARE (j.hejman@aer.eu) pân  în data de 31
iulie 2009.

mailto:noemi_ganea@maramurescounty.ro
mailto:j.hejman@aer.eu


Cum trimit pozele?

- Pute i înc rca pozele pe Picasaweb sau se pot trimite pe un  CD-Rom la secretariatul  ARE
:

Assembly of European Regions
6 Rue Oberlin
67000 Strasbourg
France

Picasaweb
http://picasaweb.google.com/
Login : snapshot.aer
Password : aerphoto2009

- Un num r maxim de 3 poze pot fi trimise de fiecare concurent, termenul limit  fiind 31 iulie 2009 –
Pozele trebuie s  aib  un titlu i o scurt  descriere a pozei dvs.

Detalii

Reguli:

 Se vor folosi camere foto digitale ce vor exprima opinia clar  a participantului
 Fiecare participant va trimite un num r maxim de 3 poze
 Fiecare participant va scrie un scurt paragraf despre pozele trimise
 Termenul limit  pentru trimiterea pozelor i a formularului de înregistrare  este  31 iulie  2009
 Juriul va decide pozele câ tig toare ce vor fi expuse în cadrul expozi ie g zduite la Bruxelles.

Pentru mai multe detalii v  rug m s  urma i linkul: http://www.aer.eu/photo_competition.html). V  rug m s -l
citi i cu aten ie înainte de a participa în cadrul acestui concurs.

Noemi Ganea, consilier
Birou Rela ii Interna ionale

http://picasaweb.google.com/
http://www.aer.eu/photo

