
 

 

ВУЛІЦА РЭНЭ ЛЭЙНО – 69001 ЛІОН 

З 25 ПА 27 ВЕРАСНЯ / З 19:30 ДА ПОФНАЧЫ 

АБ’ЯВА КОНКУРСУ 

ДАСЫЛАЙЦЕ МАТЭРЫЯЛЫ ДА 30 ЧЭРВЕНЯ 2014 ГОДА 



 

АПІСАННЕ 

З панядзелка 25-га па суботу 27-га верасня 2014 года вуліца Рэнэ Лэйно (René Leynaud ) у Ліоне 

(Францыя) ператворыцца ў “Вуліцу Слайда” ("La Rue de la Diapo"):  на разнастайных пляцоўках, у 

вітрынах невялікіх крамаў і пунктаў гандлю будуць размешчаныя мастацкія праекцыі… Так вуліца 

стане прасторай, адкрытай для мастацтва.   

Дзякуючы мастацкім праекцыям гэтая вуліца на схілах квартала Ла Круа Рус (La Croix-Rousse) 

набудзе новае аблічча, а аб’яднае ўсіх такі медыйны сродак, як слайд.  

У самым цэнтры горада цягам трох дзён фатографы і мастакі змогуць выявіць свой мастацкі погляд 

праз своеасаблівы носьбіт інфармацыі – слайд.  

Нечаканыя адкрыцці, разнастайнасць бачання і асаблівыя своеадчуванні гледачоў і мастакоў 

зробяць прагулку па вуліцы Рэнэ Лэйно захапляльнай вандроўкай.  

 

 

Месца: вуліца Рэнэ Лэйно (René Leynaud) 

Тэма: слайд (выкарыстанне гэтага медыя, фотасерыя, дзе выкарыстоўваецца слайд…)   

Хто можа прыняць удзел?  Фатографы (прафесіяналы і аматары), мастакі ….   

 

 

Кантакты: 

Атэлье-фотагалерэя  L'ABAT-JOUR  

Адрас: 33, rue René Leynaud – 69001 Lyon  

(вуліца Рэнэ Лэйно, 33, 69001, Ліон, Францыя) 

Тэлефон: 09 67 15 89 38 

labatjourgalerie@gmail.com 

http://labatjourphoto.com/ 
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ПРАВІЛЫ 

УМОВЫ 

Прапанаваць сваю кандыдатуру на конкурс можна, даслаўшы не пазней панядзелка 30 чэрвеня 
2014 года на электронны адрас labatjourgalerie@gmail.com тэчку zip  з наступнымі дадзенымі: 
 
– тэчку з мастацкімі працамі – дзесяць фотаздымкаў якасцю 72dpi 1024px па найбольшай шырыні;  
– фармуляр рэгістрацыі, запоўнены і падпісаны.  
 
Тэчка zip павінна называцца па тыпу diapo_прозвішча_імя (лацінскімі літарамі),  тэма 
электроннага ліста:  
candidature : rue de la diapo (кандыдат: вуліца слайда).   
 

ДЗВЕ КАТЭГОРЫІ 

– Мастацкая праца, прысвечаная слайду; 
– Серыя фотаздымкаў, дзе выкарыстоўваецца слайд.  
 

АДБОР КАНДЫДАТАФ 

Камісія па адбору кандыдатаў прыме да ўдзелу дасье з асабістымі і арыгінальнымі працамі ў 

форме цэльнай серыі.  

Пацверджанне кандыдатам, якіх адабралі для праграмы, будзе дасланае па электроннай пошце 

пачынаючы з 4 ліпеня 2014 года.  

АДКАЗНАСЦЬ 

Любое дасье, якое не прытрымліваецца патрабаванняў, пералічаных у фармуляры рэгістрацыі, 

будзе аўтаматычна выключана.   

Фатографы павінны мець згоду асоб, выяўленых на фотаздымках.   

Арганізатары пакідаюць за сабой права выкарыстоўваць адабраныя працы бязвыплатна з мэтай 

прамоцыі мерапрыемства.   

У выніку непрадбачанных абставін мерапрыемства можа быць адмененае ў любы момант без 

папярэджання.  

Удзел у праекце “Вуліца Слайда” азначае прыняцце дадзеных правіл.  
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ФАРМУЛЯР РЭГІСТРАЦЫІ 

 (запаўняць лацінскімі літарамі) 

Прозвішча / Імя 

…..................................................................................................................................................................... 

Месца і дата нараджэння 

…..................................................................................................................................................................... 

Вуліца / № дома 

…..................................................................................................................................................................... 

Паштовы індэкс / Горад 

…..................................................................................................................................................................... 

Краіна 

…..................................................................................................................................................................... 

Тэлефон / электронны адрас 

…..................................................................................................................................................................... 

Інтэрнэт-сайт (не абавязкова)  

…..................................................................................................................................................................... 

Выстаўкі / публікацыі (не абавязкова) 

…..................................................................................................................................................................... 

Удакладніце катэгорыю, у якой плануеце ўдзельнічаць:  

 Мастацкая праца, прысвечаная слайду 

 Серыя фотаздымкаў, дзе выкарыстоўваецца слайд 

 

Назва серыі ці працы 

…..................................................................................................................................................................... 

 



 

Тэкст, які прадстаўляе вашу серыю 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

Колькасць фотаздымкаў 

…..................................................................................................................................................................... 

Чаму вы выкарыстоўваеце слайд? 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

 

Я прымаю правілы мерапрыемства “Вуліца Слайда”   

 

Складзена ў  ….... дата  …..... 

Подпіс 


