Nemesfény2020 Változás Fotópályázat összefoglaló:

Végre eljött ez a nap, mikor majdnem teljesen befejezettnek mondható az a rengeteg
munka, amit szeretnék megköszönni Mátrai László rendszergazdának, két segítőmnek:
Arató Alíznak és Dobokay Máténak.
Most jön még csak a kezdet…
Szeretném még megköszönni a szakmai zsűri kitartó munkáját: Biró Dávidnak, MóriczSabján Simonnak, Pálvölgyi Zoltánnak és Pettendi Szabó Péternek, akik szinte kísérlet
szinten és az iskola történelmében most először, online zsűriztek. Elmondhatom sikerrel.
Arra törekedtünk, mind mi belsősök, mind a külső zsűri, hogy egy minőségi és ne
mennyiségi anyagot mutathassunk be. Ez volt eredetileg is a cél, bár rengeteg kép érkezett
be: 55 diáktól – az esti tagozatos és nappali 13-14. évfolyamokból – összesen 188 db kép
közül válogattunk.
Ebből most látható majdnem 80 db kép. Gratulálunk mindenkinek, aki pályázott és külön
azoknak, akik képei bent is maradtak. Voltak megosztó képek és volt olyan, amit mindenki
hasonlóan pontozott. Sőt, a zsűri tagjai között volt teljes összhang is, de azért a
végeredményen kellett kicsit gondolkodni. Az első 3 helyezett szinte egyértelmű volt, és
ami megosztó volt, azok lettek a különdíjasok.
Számomra az volt felemelő, hogy anno kitaláltuk a „Változás” hívószót, amit teljesen más
célból tűztünk ki, és a sors csavart egyet a dolgon és bár nem akarok a koronavírusból
előnyt kovácsolni, de sok embert jó értelemben a bezártság jobban megmozgatott. Aminek
külön örültem, hogy nem csak a járvánnyal kapcsolatos változások jelentek meg, hanem
lehet a képek között látni művészi képeket is, kísérleteket. Régebbi, de ebben a tanévben
született igényes képek is előkerültek és kimondottan erre a pályázatra készült képek is
születtek.
Azt gondolom, hogy ez nem egy verseny, inkább megmérettetés, de mégis mindenki, aki
részt vett ebben a pályázatban győztesként kerül ki. Valaki azért, mert pályázott,
kockáztatott, újat alkotott és új dolgokba fogott bele. És ha ez az online kiállítás nem is
tudott most élőben megvalósulni, remélem annyira sikeres lesz, amennyire senki sem hitte
volna. Hála azoknak, akik hittek bennünk, a kiállítás létjogosultságában, és abban hogy
minden siker, amit elértünk ma ebben a Nemesfény2020-ban.
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