
CGAP vyhlásila vítěze fotografické soutěže 2013 Photo Contest  

Washington 18. listopadu (PROTEXT/PRNewswire) - Vítězem letošního ročníku fotografické soutěže 
CGAP Photo Contest je Truong Minh Dien z Vietnamu. Čtyřčlenná porota anonymně vybrala jeho 
snímek „Deštivé odpoledne“ ("Rainy Afternoon") z celkového počtu 3 890 přihlášených fotografií 
profesionálních i amatérských fotografů z 91 zemí. Na vítězném snímku je zachycena žena, která 
v lijáku nese brambory na místní trh ve Vietnamu. Z výdělku zajistí potraviny pro svého manžela a dvě 
děti. 

Multimediální obsah související s touto zprávou naleznete na internetové adrese: 
http://www.multivu.com/mnr/56884-cgap-photo-contest-winners-2013 

Porota ocenila snímek "Rainy Afternoon" za to, jakým způsobem zobrazuje odhodlanost podnikatelů s  
nízkým příjmem ve Vietnamu. "Fotografie zachytila skvělý okamžik," řekl Mohammad Rakibul Hasan, 
vítěz fotografické soutěže CGAP Photo Contest 2010 a hostující porotce letošního ročníku. 

Kromě silného příběhu, který vítězný snímek obsahuje, porotci ocenili jeho vynikající technické 
zpracování. "Disciplinovaný fotograf musí udělat krok zpátky, aby se mu podařilo udělat záběr, jako je 
tento," řekl Stelios Varias, fotograf a redaktor společnosti Thomson Reuters a jeden ze čtyř porotců. 
"Je neuvěřitelně obtížné udělat dobrý záběr v dešti."  

Celou galerii 30 vítězných fotografií naleznete zde. Hlavní cena 2013 Grand Prize je dárková 
poukázka na nákup fotografického vybavení ve výši 2 000 amerických dolarů. 

Porotci rovněž vybrali 28 dalších fotografií z celého světa jako regionální vítěze, finalisty a mimořádné 
snímky, které vzbudily pozornost jak technickým zpracováním, tak příběhem a osudy lidí v souvislosti 
s finanční pomocí. Zvláštní pozornost získal vítězný snímek z jižní Asie „Cihlář“ ("Brick Worker"), který 
zaslal  Moksumul Haque z Bangladéže. Fotografie zachycuje cihly vyhozené ve vzduchu, takže divák 
se může jen dohadovat, k čemu došlo okamžitě po pořízení snímku. 

Již druhým rokem proběhlo na stránkách CGAP.org hlasování veřejnosti o nejlepším snímku soutěže. 
Hlasující vybrali snímek „Talentovaná Nesma“ ("Talented Nesma"), který zaslal Mohamad Gouda 
z Egypta. Je na něm zachycena žena, která použila úvěr z mikrofinancí na vybudování vlastní firmy 
zaměřené na malování a vyšívání. Fotografie získala 1 236 hlasů, což je téměř o 400 hlasů více než 
druhý snímek. 

Na letošním, již osmém, ročníku soutěže CGAP Photo Contest se díky fotografům z více než 90 zemí 
sešla největší konkurence. Členy poroty byli: Suzanne Lemakisová, ředitelka oddělení výtvarného 
umění společnosti Citigroup, Mohammad Rakibul Hasan, vítěz soutěže CGAP Photo Contest v roce 
2010 a profesionální fotograf z Bangladéže, Stelios Varias z agentury Reuters a Indira Williamsová, 
manažerka vizuálních zdrojů ve společnosti Newseum. Na závěrečném setkání poroty, které 
se uskutečnilo 1. listopadu 2013, Williamsová dodala: "Byla to neuvěřitelná kolekce fotografií a jejich 
kvalita mě okouzlila." "Kvalita snímků byla letos skutečně vynikající," dodala Lemakisová. 

Každoroční fotografická soutěž CGAP Photo Contest je zaměřena na fotografie profesionálních i 
amatérských fotografů, jejichž tématem je využití finanční pomoci ve světě. Prostřednictvím silných 
snímků ukazuje soutěž CGAP různé způsoby, jakými chudé domácnosti řídí svůj finanční život a jak 
finanční pomoc může zlepšit životy lidí ve spodní části ekonomické pyramidy. "Fotografie 
společenských a sociálních nerovností mohou pomoci eliminovat chudobu, protože zvyšují sociální 
povědomí," řekl Mohammad Rakibul Hassan. 
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