El concurs de fotografia “Beni Trutmann” premia a 9 dels seus 87 participants
dimarts, 26 d'abril de 2016 13:02

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, informa que ahir a les 20.00 hores es
va produir la inauguració i entrega dels premis de la XIV edició del concurs de fotografia Beni
Trutmann a la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell. Aquesta mostra es podrà veure fins al
pròxim 7 de maig en horari de 10.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

El concurs de fotografia Beni Trutmann se centra des dels seus inicis en la natura de
Formentera en tots els seus caires paisatge, fauna, vegetació o interacció humana amb la
natura, amb l'objectiu de transmetre un compromís amb la natura i la defensa del medi
ambient. De fet, aquesta iniciativa va sorgir per retre homenatge a la trajectòria d'aquest
fotògraf tan important per a l'illa, el qual deixà un arxiu amb més de trenta mil fotografies, que
mostren el seu amor per la bellesa natural de Formentera, segons ha recordat la consellera de
Cultura, Susana Labrador.

Nova categoria, telèfon intel·ligent

Amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta figura tan important entre el públic jove, enguany
s'ha obert una nova categoria: Fotografia amb telèfon intel·ligent, segons ha recordat la
consellera. Una categoria enfocada a joves d'entre 12 a 18 anys, que ha tingut molt bona
acollida en aquesta primera edició. Aquesta categoria ha comptat amb el suport de Polaroid,
qui ha ofert material fotogràfic com a premi.

En total hi ha hagut 87 participants. 48 s'han presentat a la categoria Blanc i negre i color amb
un total de 131, i 39 a la nova categoria de Telèfon Intel·ligent, amb un total de 109 fotos. Tot el
material passa a formar part de l'arxiu del Consell.

El Jurat ha estat format pels següents membres: un representant del Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa de Formentera, un representant de l’Obra Cultural Balear de
Formentera, 2 persones de reconeguda experiència en les arts visuals i 1 tècnic de l'àrea de
Joventut
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La consellera ha aprofitat l'entrega per felicitar a tots els premiats. A continuació teniu la relació
dels guanyadors i el premi rebut:

Categoria blanc i negre
1r premi: 500,00 € a José Tomás Rojas
2n premi: 300,00 € a Federic Vicent Marí Held
3r premi: 200,00 € a Ricardo Lamín

Categoria color
1r premi: 500,00 € a David Hernández Martin
2n premi: 300,00 € a Sergi Torres Costa
3r premi: 200,00 € a Aleksandra Maria Rozej

Categoria telèfon Intel·ligent
El 1r premi telèfon Intel·ligent: càmera instant Polaroid SNAP (premi cedit per Polaroid) a
Victoria Jiménez García
El 2n premi premi telèfon Intel·ligent: càmera d'acció Polaroid Cube (premi cedit per Polaroid) a
Julia Tur Mayans
El 3r premi telèfon Intel·ligent: càmera esportiva IF045 (premi cedit per Polaroid) a Randa Ben
Hamza Shaim Abja.
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