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Kapcsolat
válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből

A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhe-
tetlenek, csupán a sejtések és a vonzalmak dimenziójában léteznek. Ezen finom rezdülések, pillanatnyi együttállások, 
az idő folyása által láthatatlanná vált pillanatképek megörökítésére hivatott a fényképész. Ahhoz, hogy egy fotográfia 
új világot teremtsen, léteznie kell a kapcsolatnak a fotós és a téma, a téma egyes részletei között, nem utolsó sorban az 
alkotás és a szemlélője között. Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy Sepsiszentgyörgy 550 éves város címének 
tiszteletére indítsunk fotópályázatot, önkéntelenül a Kapcsolat cím merült fel, hiszen egy település képe mozaikként 
rajzolódik ki egyes történelmi korok világlátásának egymásra hatásából, az emberi kéz építő és romboló munkájából, 
mindehhez pedig hozzáadódik a ma, a jelen embere, aki révén és aki szerint átértelmeződnek a struktúrák, és előtérbe 
kerül az élet. Mindez együtt a város: végeérhetetlen változékony kapcsolatrendszer.
Mindazok, akik beneveztek a pályázatra, ebből az urbánus sokrétű valóságból kiragadták egy-egy hangulatot, így ebben a 
katalógusban nem egy Sepsiszentgyörgy köszön vissza, hanem annak megannyi arca.

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János 

A Kapcsolat fotópályázat díjazottjai:
Antal Levente – I. díj
Gál Zsolt – II. díj
Tinca Teddy – III. díj
Toró Attila -  a zsűri különdíja
Kósa Timea Afrodita – A Gyulai Ferenc Fotóművész Egyesület különdíja
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Contact 

selecţia fotografiilor participante la concursul de fotografie Contact

Lumea noastră este o reţea infinită de conexiuni: unele relaţii sunt de la sine înţelese, altele sunt ascunse raţiunii, există 
doar în dimensiunea intuiţiilor şi a instinctelor. Menirea fotografului este de a surprinde şi de a imortaliza aceste sem-
nale fine, instantanee, armonii fragile în timp. Pentru a crea o nouă lume printr-o fotografie trebuie să existe o relaţie, 
contact între fotograf şi subiect, între fragmentele temei şi nu în ultimul rând între spectator şi operă. Când s-a născut 
ideea de a lansa un concurs de fotografie în onoarea urbei de 550 de ani, Sfântu Gheorghe, denumirea acestuia s-a 
formulat instant: Contact, căci imaginea mozaică a oraşului se conturează ca urmare a interacţiunii diferitor viziuni ai 
diferitelor ere istorice, şi ca rezultat al forţei creative şi destructive. La toate acestea se adaugă omul prezentului prin care 
şi cu ajutorul căruia aceste structuri vor căpăta un alt sens, în prim plan aflându-se viaţa, vitalitatea. Aceasta este oraşul: o 
reţea variabilă şi nesfârşită de contacte.
Cei care şi-au trimis fotografiile la acest concurs au izolat câte o impresie din realitatea  urbană de zi cu zi, astfel în acest 
catalog nu veţi regăsi o imagine unitară a oraşului Sfântu Gheorghe, ci vă veţi întâlni cu nenumărate feţe ale urbei.

Membrii juriului: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János 

Premianţii concursului de fotografie Contact:
Antal Levente – premiul I
Gál Zsolt – premiul II
Tinca Teddy – premiul III
Toró Attila – premiul juriului
Kósa Timea Afrodita – premiul Asociaţiei pentru Promovarea Artei Fotografice „Gyulai Ferenc” 
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Cím nélkül - I. díj | Fără titlu - premiul I

Antal Levente
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Cím nélkül - I. díj | Fără titlu -  premiul I

Antal Levente
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Erzsébet park: a tó - II. díj | Parcul Elisabeta: lacul - premiul II

Gál Zsolt
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Árvíz - III. díj | Potop - premiul III

Tinca Teddy
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Requiem egy kissrácért - A zsűri különdíja
Requiem pentru un puşti – Premuil juriului

Toró Attila
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Nyugalom - A Gyulai Ferenc Fotóművész Egyesület különdíja  
Tihna – premiul Asociaţiei pt. Promovarea Artei Fotografice „Gyulai Ferenc”

Kósa Tímea Afrodita
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Módi István Hunor
Panoráma - Panoráma részlet | Panoramă - Panoramă (fragment)
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Tinca Teddy
Felvonulás | Parada

Szász-Fábián József
Biciklis város | Oraşul biciliştilor

Szász-Fábián József
Esti fények | Lumină nocturnă
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Szász-Fábián József
Panoráma eső után | Panoramă după ploaie

Ferencz Anikó 
Sepsiszentgyörgy ablakai | Ferestrele oraşului

Mihai Olaru
La lumina parcului | A park fényénél 
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Gál Zsolt
Erzsébet park: a sétány | Parcul Elisabeta: aleea

Gál Zsolt
Iskola utca I. | Strada Şcolii I

Gál Zsolt
Erzsébet park: a híd | Parcul Elisabeta: podul

Gál Zsolt
Iskola utca II. | Strada Şcolii II
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Tinca Teddy
Politikai tükörkép | Reflexie politică

Szász-Fábián József 
Az Erzsébet park színei | Culorile parcului Elisabeta
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Pirampel Piroska
Csipke utca | Strada Dantelei

Pirampel Piroska
Tavirózsa | Nufărul
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A katalógust szerkesztette | Catalog editat de: Henning János
A katalógus és a kiállítás az 550 éve város Sepsiszentgyörgy

rendezvénysorozat alkalmából készült.
Catalogul şi expoziţa a fost realizată 
cu ocazia evenimentelor aniversare 

„Sfântu Gheorghe – oraş de 550 de ani”.

Sepsiszentgyörgy – Sfântu Gheorghe 2011


