
 
 

 

Правила 16. међународног тријенала “Позориште у фотографској 

уметности” 

 

Календар  

 

Пријем радова:     10. април 2020. 

Жирирање:      24. април 2020. 

Резултати:      4. мај 2020. 

Отварање:      26. мај 2020. 

Слање каталога и награда:    10. јул 2020. 

 

 

Награде: 

 

 ФИАП златна медаља 

 ПСА златна медаља 

 ФСС златна медаља 

 ФИАП сребрна медаља 

 ПСА сребрна медаља 

 ФСС сребрна медаља 

 ФИАП бронзана медаља 

 ПСА бронзана медаља 

 ФСС бронзана медаља 

 

Жири ће доделити и три почасна ФИАП признања. 

 

Аутори награђени златном медаљом на три тријеналне изложбе добијају титулу 

Хон. Међународног тријенала “Позориште у фотографској уметности” и стичу 

право самосталног излагања, ван конкуренције. 

 

Жири 

Др. Теодор Раду Пантеа, ЕФИАП/с, (Румунија) 

Иштван Керекеш, ЕФИАП/п, ЕФИАП/Д1, (Мађарска) 

Ђорђе Одановић, професор фотографије, Академија уметности Нови Сад, 

(Србија) 

Борислав Миловановић, ЕФИАП/г, ЕсФИАП, ЕПСА, ГПУ ЦР3, (Србија) 

Раша Милојевић, МФФСС, ЕФИАП/п, ЕсФИАП, (Србија) 

  

Правила 

 Право учешћа имају уметници из целог света: фотографи професионалци 

и аматери, фото-организације, позоришта, академије итд. 



 Правила Тријенала сагласна су Правилима Међународне организације 

фотографске уметности – ФИАП и ПСА, као Фото савеза Србије. 

Тријенале се одржава под следећим патронатима: ФИАП-2020/080, 

ПСА-2020-121 и ФСС-2020/22. 

 Право учешћа имају фотографије настале 2017, 2018. и 2019. године. 

 Изложба (црно-беле и колор фотографије) обухвата фотографије на 

којима су приказане позоришна представа (драма, опера, балет, 

пантомима, позоришни перформанс итд.) и/или позоришна атмосфера 

(сваки тренутак у позоришту иза и испред сцене, у гледалишту, 

гардеробама, у фоајеима,  на отвореном простору итд.).  

 Сваки аутор може да пријави највише четири рада.  

Фотографије слати у електронском облику на ЦД-у. Фотографије се могу  

послати и на следећи линк: http://www.pozorje.org.rs/medjunarodni-
trijenale-pozoriste-u-fotografskoj-umetnosti/.Организатор ће о свом трошку 

израдити репродукције за излагање. Сваку фотографију треба послати као два 

одвојена фајла. Први, намењен жирирању, у ЈПГ формату максималних 

димензија 1920 пиксела хоризонтално x 1080 вертикално, у резолуцији 300 дпи, 

компресије 7-10. Укупна максимална величина не сме да прелази 2 мегабајта. И 

други, високе резолуције, за потребе израде за излагање и објављивања у 

каталогу, у ЈПГ формату, минималног формата 20 x 30 цм у резолуцији 300 дпи. 

Фајлови морају да буду означени истим називом као у пријави. 

 VOX LED 43АДС553B FULL HD 43, 1920x1080 ће бити коришћен за 

приказивање фотографија жирију. 

 Добро упаковане пошиљке треба слати препоручено на адресу: Душана 

Тодоровић, Стеријино позорје, Змај-Јовина 22/И, 21000 Нови Сад, 

Република Србија. 

За све информације у вези са изложбом и пријавама, писати на следећи 

имејл:international@pozorje.org.rs 

 Учесници су ослобођени плаћања партиципације за учешће. 

 Организатор ће репродуковати фотографије за потребе жирирања, 

поставке изложбе и за израду каталога, и у друге сврхе се неће 

користити. 

 Све делове фотографије мора да сними аутор који има ауторска права за 

све поднете радове. Самим актом подношења фотографија или фајлова за 

изложбу под патронатом ФИАП-а, учесник прихвата, без изузетка и без 

приговора, да поднете фотографије могу постати предмет истраге ФИАП-а 

како би се утврдило да ли оне потпадају под регулативу и дефинисана 

правила организације, чак и ако учесник није члан ФИАП-а; ФИАП ће 

користити сва расположива средства како би обезбедио горе наведено; 

ФИАП ће санкционисати свако одбијање аутора да сарађује или да преда 

оригиналне фајлове онако како су снимљени камером или у случају да аутор 

не пружи довољно доказа о снимку; уколико аутор буде санкционисан услед 

неприхватаја правила ФИАП-а, његово име ће бити објављено у званичним 

информаторима организације. Препоручује се да се EXIF подаци оставе у 

достављеним досијеима да би се олакшала евентуална истрага.  

 Организатор не преузима никакве обавезе према личностима на 

фотографијама. 

 Сваком учеснику Изложбе припада каталог, а ауторима изложених 

радова и почасна  диплома. 

http://www.pozorje.org.rs/medjunarodni-trijenale-pozoriste-u-fotografskoj-umetnosti/
http://www.pozorje.org.rs/medjunarodni-trijenale-pozoriste-u-fotografskoj-umetnosti/
mailto:international@pozorje.org.rs


 Пријављивањем радова аутори односно пошиљаоци у потпуности 

прихватају правила Изложбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

16. међународни тријенале “Позориште у фотографској уметности” 

Регистрациона пријава  

Информације о аутору 

 

Име и презиме   

ФИАП титула  

Остале титуле  

Адреса  

Град  

Поштански број  

         Земља  

Фото клуб  

E-mail  

Број телефона   

 

Информације о фотографијама 

 

Назив 
фотографије  

Назив 
представе 

 

Име 
позоришта 

Место и 
година 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 


