Entrega de premis i inauguració de l’exposició de Beni Trutmann
dilluns, 29 d'abril de 2019 20:29

Avui a les 20h s'ha fet entrega dels premis del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann de l'illa
de Formentera. L'entrega de premis ha coincidit amb la inauguració de la mostra que recull les
fotografies guanyadores i algunes de les seleccionades pel jurat com a més destacades d'entre
els 69 participants que han presentat 171 instantànies.

La mostra es podrà visitar fins al pròxim 11 de maig d'11 a 14h i de 18 a 20h a la Sala
d'Exposicions de l'Ajuntament Vell.

Els guanyadors/es en la categoria color han estat:
1r premi: 500,00€ a Victoria Gibert Rosselló per "Migjorn"
2n premi: 300,00€ a Wolfgang Wicher per "Annelise"
3r premi: 200,00€ a Juan Carlos Merino Zuazo "Del blanco al azul"

Els guanyadors/es en la categoria blanc i negre han estat:
1r premi: 500,00€ a Héctor Aura Juan per "Cridant a sa Barca"
2n premi: 300,00€ a Juan González Fornés "Huir no fue posible"
3r premi: 200,00€ a Franco Giomi per "Hombre naturaleza"

Els guanyadors/dores en la categoria fotodenúnica han estat:
1r premi: 500,00€ desert
2n premi: 300,00€ desert
3r premi: 200,00€ a Xavier Mas Farra per "Una moda errònia"

Els guanyadors/es en la categoria Telèfon Intel•ligent:
1r premi: càmera GoPro HERO7 White al participant amb pseudònim: Horse rider. Ana
Córdoba Mures
2n premi: càmera Xiamoi Mi Action al participant amb pseudònim: Azul8. Júlia Garrido
3r premi: càmera Digital Kodak PIXPRO CZ53 al participant amb pseudònim: Izabela. Izabella
Teodora Vlasceanu.
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Recordem que el concurs de fotografia Beni Trutmann és un homenatge a aquest fotògraf suís
que va viure a Formentera durant 44 anys, i que va deixar més de 30.000 fotografies que
mostren el seu amor cap a l'illa i cap a la seva natura. És per això, que la natura de Formentera
en tots els seus vessants —el paisatge, la fauna, la vegetació o la interacció humana— esdevé
la protagonista del concurs, amb l'objectiu de transmetre un compromís amb la defensa del
medi ambient.

29 d’abril de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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