Tisková zpráva
Strakonice, úterý 8. 8. 2017
Výstava fotosoutěže ŽENA STRAKONICE
Poprvé v novodobé historii mezinárodní fotografické soutěže ŽENA WOMAN STRAKONICE budou
nejlepší fotografie vystavovány i mimo Strakonice. Vernisáž a výstava ŽENA WOMAN STRAKONICE
proběhnou současně s vybranými snímky nultého ročníku CZECH NATURE PHOTO. Výstavy začínají
v Praze od 16. 8. 2017 v CPC v Nových Butovicích.
S další výstavou začínáme v Praze, v nové prestižní galerii Czech Photo Centre
(https://www.czechpressphoto.cz/) v Nových Butovicích, kde budou vystaveny nejlepší fotografie 15.
ročníku mezinárodní fotografické soutěže ŽENA WOMAN STRAKONICE 2015. Vernisáž výstavy
proběhne v úterý 15. 8. 2017 a výstava bude otevřena pro veřejnost od 16. 8. do 3. 9. 2017, od úterý
do pátku vždy od 11.00 do 18.00 hodin, v sobotu i v neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné činí 50
Kč.
Výstava i vernisáž proběhne současně s výstavou a vernisáží oceněných a vybraných snímků
nultého ročníku CZECH NATURE PHOTO. Více informací o této soutěži naleznete zde:
https://www.czechpressphoto.cz/cnp.
O mezinárodní fotografické soutěži ŽENA WOMAN STRAKONICE:
První ročník se uskutečnil již v roce 1970. Na jeho přípravě se podíleli fotografové z fotoklubu
při závodním klubu ČZ, vedle Františka Zemena například Josef Šimečka nebo Jaroslav Rejžek. Další
ročníky se pak ve většině případů konaly ob rok. Zatímco v roce 1970 zaslalo své snímky do soutěže
84 fotografů z Československa, o pět let později se soutěže zúčastnila už tisícovka autorů z 31 zemí.
V letech 1970 a 1972 byly nejlepší snímky vystavovány pouze ve Strakonicích. Rychlý úspěch
mezinárodní soutěže provázel i fakt, že výstava nejlepších fotografií se postupně rozšiřovala do
dalších měst tehdejšího Československa. Po listopadové změně režimu byla tato mezinárodní soutěž
v roce 1992 ukončena.
V roce 2011 navázalo Městské kulturní středisko za vedení Evy Dresslerové a současně za
podpory Města Strakonice zastoupené tehdejší místostarostkou Ivanou Říhovou na dlouholetou
tradici a obnovilo Mezinárodní fotografické bienále pod novým názvem ŽENA WOMAN STRAKONICE.
V roce 2015, po změnách ve vedení města, přebírá organizaci soutěže Petr Strbačka za stálé podpory
Městského kulturního střediska pod vedením Františka Christelbauera a Břetislava Hrdličky, starosty
města Strakonice. Na organizaci se aktivně podílí i zakladatel soutěže, dnes 84 letý pan František
Zemen. V novodobé historii přebírají záštitu nad soutěží mezinárodní fotografické asociace FIAP, PSA,
IAAP a národní fotografická asociace ČFFU.

Historie soutěže v číslech:
1. ročník 1970
2. Ročník 1971
3. Ročník 1973
4. Ročník 1975
5. Ročník 1977

6. Ročník 1979

7. Ročník 1981

8. Ročník 1983

9. Ročník 1986

10. Ročník 1988

11. Ročník 1990

12. Ročník 1992

366 fotografií od 84 autorů z Československa
Výstava: 95 fotografií - Strakonice
314 fotografií od 80 autorů z Československa
Výstava: 66 fotografií - Strakonice
1 047 fotografií od 328 autorů z 8 zemí
Výstava: 100 fotografií – Strakonice, Vodňany
3 126 fotografií a 647 diapozitivů od 1 061 autorů z 31 zemí
Výstava: 211 fotografií a 38 diapozitivů – Strakonice Vodňany
2 180 fotografií od 609 autorů z 27 zemí
Výstava: 242 fotografií – Strakonice, Blatná, České Budějovice, Most,
Soběslav, Povážská Bystrica, Praha
1 934 fotografií od 581 autorů z 22 zemí
Výstava: 189 fotografií – Strakonice, Mariánské Lázně, České Budějovice,
Plzeň, Povážská Bystrica, Brno, Praha
1 986 fotografií od 635 autorů z 26 zemí
Výstava: 194 fotografií – Strakonice, České Budějovice, Kroměříž, Povážská
Bystrica, Plzeň, Praha
2 040 fotografií od 604 autorů z 24 zemí
Výstava: 226 fotografií – Strakonice, Rychnov nad Kněžnou, Plzeň, České
Budějovice, Kroměříž, Povážská Bystrica, Brno, Praha
2 328 fotografií od 706 autorů z 24 zemí
Výstava: 240 fotografií – Strakonice, Rychnov na Kněžnou, Sezimovo Ústí,
Plzeň, Povážská Bystrica, České Budějovice, Brno, Praha
2 252 fotografií od 678 autorů z 19 zemí
Výstava: 215 fotografií – Strakonice, Plzeň, Povážská Bystrica, Most,
Sokolov, České Budějovice, Olomouc, Praha
1 415 fotografií od 442 autorů z 21 zemí
Výstava: 154 fotografií – Strakonice, Povážská Bystrica, České Budějovice,
Sokolov, Praha
607 fotografií od 143 autorů z 21 zemí
Výstava: Strakonice

Statistika novodobé historie soutěže po jejím obnovení v roce 2011
13. Ročník 2011
14. Ročník 2013
15. Ročník 2015
16. Ročník 2017

1 534 fotografií od 308 autorů z 52 zemí
Výstava: Strakonice
2 578 fotografií od 342 autorů z 46 zemí
Výstava: Strakonice
2 528 fotografií od 220 autorů z 47 zemí
Výstava: Strakonice, Praha
uzávěrka 30. 10. 2017

Včetně 15. ročníku, který se uskutečnil v roce 2015, bylo celkem do soutěže přijato 26 235
soutěžních fotografií a 647 diapozitivů, které byly veřejnosti prezentovány na 60 výstavách v 17-ti
městech v Čechách i na Slovensku. Výstava v CPC bude tedy již 61 v historii!

Informace o 16. ročníku mezinárodního fotografického bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2017:

Tisková zpráva
Bienále fotosoutěže ŽENA WOMAN STRAKONICE 2017 zahájeno
Mezinárodní fotografické bienále "ŽENA WOMAN STRAKONICE 2017" zahájilo již svůj 16. ročník.
Soutěží se v kategoriích žena, akt, volná barevná a volná monochromatická fotografie. Celkově bude
uděleno 84 ocenění včetně Grand Prix města Strakonice. Poprvé v historii budou rozděleny i finanční
ceny.
Přípravy 16. ročníku mezinárodního fotografického bienále „ŽENA/WOMAN STRAKONICE 2017“ ve
Strakonicích jsou opět v plném proudu. Jde o tradiční významnou mezinárodní fotografickou akci,
jejíž vznik se datuje do roku 1970, a kterou se podařilo obnovit po dvacetileté přestávce v roce 2011.
Díky široké podpoře i v letošním roce ŽENA WOMAN STRAKONICE napíše další, již čtvrtý díl své
novodobé historie. Výstava nejlepších fotografií je naplánována na konec roku, ve dnech 3. 12. 2017
až 30. 1. 2018 v reprezentačních prostorách strakonického hradu. Soutěž je výzvou pro amatérské i
profesionální fotografy z celého světa, kteří pracují s tématem ženy a ztvárňují jej ve všech situacích,
které v životě ženy mohou nastat. V letošním ročníku jsou otevřeny opět kategorie žena, akt, volná
barevná a volná monochromatická fotografie. Celkově bude uděleno 84 ocenění včetně Grand Prix
města Strakonice. Poprvé v historii budou rozděleny i finanční ceny v celkové hodnotě 1 000 EUR.
Uzávěrka soutěže je 30. 10. 2017. Fotografie do soutěže jsou přijímány pouze v digitální podobě.
Mezinárodní bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2017 se již tradičně připravuje pod patronací
města a MěKS Strakonice i mezinárodních a národních fotografických asociací FIAP, IAAP a ČFFU.
Letošní 16. ročník ŽENA WOMAN STRAKONICE 2017 je poprvé v historii nově také pod patronací
Americké fotografické společnosti (Photographic Society of America - PSA). Fotografie jsou přijímány
dle propozic, které je možno získat na webových stránkách www.zenastrakonice.cz, kde je k dispozici
mnoho dalších informací, fotografií, katalogů a videí z předešlých ročníků. Webové stránky
www.zenastrakonice.eu jsou primárně určeny pro soutěžící fotografy z celého světa, tzn. pro zasílání
fotografií a uhrazení poplatku. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, staňte se fanoušky na
www.facebook.com/zenastrakonice.

Mezinárodní porota bude v listopadu 2017 ve složení Garik Avanesian (MFIAP), Andrey Yurlov
(EFIAP) a Josef Danyi (AFIAP) vybírat fotografie ze všech soutěžních kategorií. Vernisáž a předávání
cen se koná v sobotu 3. 12. 2017 ve 14.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu. Nejlepší
fotografie si budete moci prohlédnout na výstavě, která bude instalována v reprezentativním
prostředí Maltézského sálu a sálu u Kata na strakonickém hradu od 3. 12. 2017 do 30. 1. 2018. Jako
každý rok bude vydán tištěný katalog soutěže dle standardů FIAP, který bude možno zakoupit během
prosincové výstavy.
Poslední letošní novinkou je, že nejlepší fotografie předešlého ročníku soutěže si budete moci
připomenout v Praze, v nové galerii Czech Photo Centre v Nových Butovicích. Vernisáž výstavy ŽENA
WOMAN STRAKONICE 2015 proběhne v úterý 15. 8. 2017 a výstava bude otevřena pro veřejnost od
16. 8. do 3. 9. 2017.
Informace o soutěži: www.zenastrakonice.cz
Web pro soutěžící: www.zenastrakonice.eu
Facebook: www.facebook.com/ZENASTRAKONICE
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXrDbyI66Q9rHDhruOi7ppQ
Odpovědná osoba:
Petr Strbačka, Strakonice
e-mail: strbacka@fototrade.cz
mobil: 602 271 334

