La natura i el paisatge de Formentera amb la seva interacció humana protagonistes del XV concurs de Be
dilluns, 24 d'abril de 2017 22:40

Avui dilluns 24 d’abril a les 20.00 hores s’ha inaugurat la mostra del XV concurs de fotografia
Beni Trutmann a la sala d’exposicions de l’Ajuntament Vell de Sant Francesc. En el mateix acte
s’ha produït l’entrega dels premis als guanyadors del certamen. Aquesta mostra es podrà veure
fins al pròxim 5 de maig d’11 a 14 i de 18 a 20 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. “El seu objectiu, transmetre un compromís amb defensa del medi ambient”, segons ha
recordat la consellera de Cultura, Susana Labrador. El concurs, que s’ha consolidat com un
dels referents de la fotografia local, es va crear ara fa 15 anys 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 Formentera, segons ha destacat Susana Labrador.

Aquesta quinzena edició s’han presentat 39 participants amb un total de 92 instantànies
repartides entre les dues categories: fotografia blanc i negre i fotografia a color. De la categoria
de telèfon intel·ligent (per a joves de 12 a 18 anys) hi ha hagut 10 participants amb un total de
28 fotografies presentades. Els membres del jurat han acordat per unanimitat atorgar els
premis als següents concursants.

Els guanyadors de la categoria blanc i negre han estat:

1r premi: 500,00 € a Jose Antonio Arribas
2n premi: 300,00 € a Jaime Franch Rojo
3r premi: 200,00 € a Álvaro Raúl Méndoza

Els guanyadors de la categoria color han estat:

1r premi: 500,00 € Natalia Iglesias Diez
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2n premi: 300,00 € Josep López Vañó
3r premi: 200,00 € Maurizio Lamberti

Els guanyadors de la categoria Telèfon Intel·ligent:

1r premi: càmera instant Polaroid SNAP al participant amb pseudònim: Maia
2n premi: càmera d’acció Polaroid Cube al participant amb pseudònim: El ocaso
3r premi: càmera esportiva IF045 al participant amb pseudònim: Rotfort

La consellera ha agraït la participació de tots els concursants i ha afegit que el jurat ha tengut
dificultat a l’hora de triar els guanyadors per la gran qualitat de les instantànies presentades en
aquesta edició.
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