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NU GEOPEND VOOR INZENDINGEN





Internationale wedstrijd geeft fotografen de kans wereldwijde
uitdagingen onder de aandacht te brengen door middel van
meeslepende beelden
Dit jaar is het thema van de wedstrijd ‘Groeien-Behouden’
Toegankelijk voor professionele en amateurfotografen, met
US$ 65.000 aan prijzengeld, inclusief een professionele commissie

De Syngenta Fotowedstrijd, die in 2012 voor het eerst werd georganiseerd, is een internationale
wedstrijd die door middel van krachtige fotografie de aandacht wil vestigen op grote wereldwijde
uitdagingen en de dialoog erover wil stimuleren. Sinds de eerste wedstrijd zijn er meer dan 5.000
inzendingen van over de gehele wereld binnengekomen.
De Syngenta Fotowedstrijd nodigt professionele en amateurfotografen uit om inzendingen in te sturen
in twee categorieën – de Professionele Commissie en de Open Competitie. De wedstrijd heeft een
totaal prijzengeld van US $ 65.000, inclusief een professionele commissie van US $ 25.000.
Dit jaar is het thema ‘Groeien-Behouden’. Terwijl de wereldbevolking blijft groeien, neemt ook de
spanning toe tussen enerzijds onze toenemende vraag naar voedsel, energie en middelen en
anderzijds de bescherming van onze planeet. Hoe kunnen we de economische, sociale en
technologische groei beheren op een manier die de behoeften van vandaag en die van toekomstige
generaties ondersteunt? Er is doortastend en transformerend handelen vereist*.
Fotografen worden, ongeacht hun aanpak, uitgenodigd om beelden in te zenden die het thema van
‘Groeien-Behouden’ in kaart brengen en verhalen vertellen over de relatie en de wisselwerking van
deze twee krachten die vormgeven aan de duurzaamheid van onze planeet. Een tentoonstelling van
de foto's die voor de wedstrijd zijn ingezonden, inclusief de winnende foto's, is vanaf maart 2017 op
diverse internationale locaties te zien. Eerdere tentoonstellingen van de Syngenta Fotowedstrijd zijn
te zien geweest in landen als België, Brazilië, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

* Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Belangrijke data:



22 augustus 2016: Deadline voor inschrijving voor zowel de Professionele Commissie als de
Open Competitie



4 oktober 2016: Bekendmaking van de lijst van geselecteerde kandidaten voor zowel de
Professionele Commissie als de Open Competitie



Maart 2017: Bekendmaking van de winnaars tijdens de ceremonie van de Syngenta
Fotowedstrijd en opening van de tentoonstelling

Juryleden en selectieproces:
De inzendingen worden beoordeeld door een vooraanstaande internationale jury onder
voorzitterschap van William A. Ewing (Canada), conservator, fotografie-auteur en directeur van
Curatorial Projects bij Thames & Hudson Publishing.
Hoe kan ik meedoen:
Deelname aan de wedstrijd is gratis. Inschrijven voor de Syngenta Fotowedstrijd kan via het online
inschrijfformulier op www.syngentaphoto.com/.
Inschrijvingen voor de Professionele Commissie:
Professionele fotografen worden uitgenodigd om een reeks van 5 tot maximaal 10 overtuigende foto's
met betrekking tot het thema ‘Groeien-Behouden’ in te zenden, samen met een creatief
projectvoorstel van maximaal 500 woorden. Het voorstel bevat een beschrijving van het project
inclusief budget, waarvoor de toekenning van US$ 25.000 nodig is. Ga voor meer informatie over de
inschrijving naar de Professionele Commissie website.
Professionele fotografen worden tevens uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Open Competitie.
Inschrijvingen voor de Open Competitie:
De Open Competitie is toegankelijk voor alle fotografen die op 22 augustus 2016 18 jaar of ouder zijn,
of het nu gaat om amateurfotografen, professionele fotografen of fotografen in opleiding. Fotografen
worden uitgenodigd om 1 tot 3 boeiende foto's die tot nadenken aanzetten, in te zenden met
betrekking tot het thema ‘Groeien-Behouden’. Ga voor meer informatie over de inschrijving naar de
Open Competitie website.
Voor meer hulp bij de inschrijving stuur je een e-mail naar mailto:photo.award@syngenta.com
Prijzen categorie Professionele Commissie:
Eerste prijs: US $ 15.000 – de winnaar ontvangt tevens een commissie ter waarde van nog eens US
$ 25.000 om dieper in te gaan op het thema van de wedstrijd
Tweede prijs: US $ 10.000
Derde prijs: US $ 5.000
Met het uitreiken van een Commissie kan nieuw oeuvre gegeneerd worden, dat bijdraagt aan
aandacht voor het actuele debat over het onderwerp. Zo blijft de wedstrijd aanleiding geven tot het
bespreken van deze grote wereldwijde uitdagingen.
Prijzen – Open Competitie:

Eerste prijs: US $ 5.000
Tweede prijs: US $ 3.000
Derde prijs: US $ 2.000
De Syngenta Fotowedstrijd – eerdere thema's en winnaars:
Het thema van de eerste Syngenta Fotowedstrijd (2012/2013) was ‘Platteland-Stad’, waarmee de
relatie en de spanningen tussen de stedelijke en landelijke omgeving verkend werd.
Jan Brykczyński, winnaar van de Professionele Commissie 2013, ontving ondersteuning om zijn
ingezonden voorstel over stedelijke landbouw uit te voeren. Zijn boek, ‘The Gardener’ (De Tuinman),
met deze foto's is verschenen bij de gerenommeerde uitgever Dewi Lewis en werd op 2 mei 2015
tijdens de eerste Photo London gepresenteerd.
Het thema van de tweede editie (2014/2015) was 'Schaarste-Verspilling'. Dit vestigde de aandacht op
één van de grootste wereldwijde uitdagingen: hoe we kunnen garanderen dat er voldoende land,
voedsel en water voor toekomstige generaties is.
De winnende fotograaf van de categorie Professionele Commissie 2015, Mustafah Abdulaziz, heeft
ondersteuning ontvangen om zijn voorgestelde project uit te voeren, een vervolg op zijn serie Water
over de problemen met betrekking tot water, zuivering en infrastructuur in Californië waar hij woont.
De tentoonstelling gaat eind 2016 van start in de Verenigde Staten.
Over Syngenta:
Syngenta is een toonaangevend bedrijf voor de landbouw dat helpt om de mondiale voedselzekerheid
te verhogen door miljoenen boeren in staat te stellen beter gebruik te maken van de beschikbare
middelen. Door middel van hoogwaardig onderzoek en innovatieve gewasoplossingen zetten onze
28.000 mensen in meer dan 90 landen zich in, om de manier waarop gewassen worden verbouwd te
transformeren. We zetten ons in om land te redden van degradatie, biodiversiteit te verbeteren en de
mensen die op het platteland leven nieuwe kracht te geven. Ga voor meer informatie naar
®
www.syngenta.com/ en www.goodgrowthplan.com. Volg ons op Twitter op www.twitter.com/Syngenta
Perscontact:
Neem voor alle persvragen contact op met:
Melissa Emery | SUTTON | melissa@suttonpr.com +44 (0)207 183 3577
Volg de Syngenta Fotowedstrijd op Instagram:
@syngentaphotoaward
Volg de Syngenta Fotowedstrijd op Facebook: www.facebook.com/SyngentaPhotographyAward

