AMFO 2022 – vyhodnotenie


AMFO 2022 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej
fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od
roku 1973 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO).

VYHODNOTENIE regionálneho kola výtvarnej postupovej súťaže AMFO 2022
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.
Organizátorom regionálneho kola je Novohradské osvetové stredisko v Lučenci –
kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ocenené diela postupujú do krajského kola, organizátorom ktorého je Podpolianske
osvetové stredisko vo Zvolene.
Celoštátne kolo organizuje Turčianske osvetové stredisko v Martine.
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia
- kategória nebola obsadená
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
CENA – nebola udelená
ČESTNÉ UZNANIE

Mária Hrončeková (Lučenec) za fotografie: Vedomie, Nevedomie, Podvedomie
B. kategória: farebná fotografia
CENA – nebola udelená
ČESTNÉ UZNANIE – nebolo udelené
III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
CENA

Ľubomír Činčura (Lučenec) za fotografie: Tma v textilke 1.-3.
Ondrej Kamenský (Lučenec) za fotografiu: Keď jazero zamrzne
Marcel Mižúr (Lučenec) za fotografiu: My Sweet Home
ČESTNÉ UZNANIE
Radovan Vojenčák (Lučenec) za fotografiu: Hriešny tanec po našom
Erik Kružliak (Vidiná) za fotografiu: Tieň
Stanislav Spišiak (Lučenec) za fotografiu: Na medzinárodnej trati
B. kategória: farebná fotografia
CENA

Ondrej Kamenský (Lučenec) za fotografie: Cestička za šťastím, Dvere do neznáma

Michal Ovečka (Lučenec) za fotografie: Art tour, Bez obsluhy
Radovan Vojenčák (Lučenec) za fotografiu: Stairway to...
ČESTNÉ UZNANIE – nebolo udelené
Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
HLAVNÁ CENA

Ľubomír Činčura ( Lučenec) za cyklus: Impresie v starých omietkach 1.- 4.
CENA
Jozef Beňovský (Halič) za cyklus: Ako sme súťažili 1.-5.
Radovan Vojenčák (Lučenec) za cyklus: Mili 1.- 4.
ČESTNÉ UZNANIE
Erik Kružliak (Vidiná) za cyklus: Krv a pot 1.-3.
D. kategória: experiment2

CENA
Mária Zajacová (Lučenec) za fotografie: I. a II.
ČESTNÉ UZNANIE – nebolo udelené
Prihlásených je 11 autorov, prihlásených fotografií je 61.
Vystavujúcich je 11 autorov, vystavených fotografií je 39.
Predseda odbornej poroty: Mgr. Miroslav Zaťko
Členovia odbornej poroty: Róbert Ragan
Renata Ádamová
Oceneným srdečne blahoželáme a ostatných pozývame na výstavu do priestorov
Novohradského múzea a galérie – Salón tvorby, výstava je sprístupnená do 18. marca
2022

