CGAP vyhlasuje víťaza 10. ročníka fotografickej súťaže
WASHINGTON, 27. októbra 2015 /PRNewswire/ -- CGAP dnes oznámila meno víťaza svojej fotografickej
súťaže za rok 2015. Je to Sujan Sarkar z Indie. Víťazná fotografia má názov „Pestovanie ryže" a vyhrala
spomedzi viac ako 3300 fotiek zo 77 krajín vďaka dych berúcej kompozícii a podmanivosti. Na fotografii
sú roľníci na ryžovom poli v Západnom Bengálsku, v Indii, čo vystihuje základnú tému súťaže – drobní
roľníci a ich rodiny. Porota pozostávajúca z troch rozhodcov sa zhodla, že Sarkarova fotografia
symbolizuje život rodiny, ich domov a spôsob obživy.
Multimediálnu tlačovú správu nájdete tu: http://www.multivu.com/players/English/7554951-cgap-photocontest-winner/
Celá galéria 27 víťazných fotografií je k dispozícii v rámci online photo reportáže.
Na svete žijú 2 miliardy ľudí bez prístupu k formálnym finančným službám. V ostatných desiatich rokov sa
každoročná fotografická súťaž CGAP snaží dokumentovať boje a úspechy tých, ktorí sú často vyčlenení
z finančného systému. Slovami Grety Bull, výkonnej riaditeľky CGAP: „Fotografická súťaž nám umožňuje
veľmi názorne ukázať vytrvalosť a výzvy chudobných ľudí. Naša práca a snaha o finančnú inklúziu tým
dostáva tvár."
Fotosúťaž CGAP bola v roku 2015 vyhlásená v štyroch hlavných oblastiach, ktoré sú kľúčové pre pokrok
v začleňovaní do finančného systému: (1) Digitálne finančné služby a mobilné bankovníctvo, (2) Ako ženy
využívajú finančné služby (3) Mikrofinancovanie malých podnikov a (4) Drobní roľníci a ich rodiny.
V porote sa stretli: Nicole Crowder, fotoreportér fotografického blogu The Washington Post s názvom In
Sight, Corinne Dufka, riaditeľka organizácie na ochranu ľudských práv a ocenená fotografka a Leena
Jayaswal, vedúca katedry kamery a docentka na Americkej univerzite.
Na základe vysokej kvality fotografií sa porota rozhodla udeliť ceny aj ďalším dvom finalistom v kategórii
tematických a regionálnych fotografií a udelila aj čestné uznania. Cao sa umiestnil na druhom mieste
s fotografiou z Číny s názvom „Rybárčenie so sieťou" vďaka krásnemu orámovaniu, jedinečnej mäkkosti
a vystihnutiu pohybu. Tretie miesto si odniesol Pranab Basak z Indie za fotografiu „Ruky za slobodu",
ktorá podľa poroty zachytáva esenciu lásky – niečoho, „čo dá ťažko zachytiť".
Cena publika putovala Vikashovi Singhovi do Indie za fotografiu s názvom „Dáma pracujúca na farme",
ktorá získala viac ako 200 online hlasov.
Víťaz Veľkej ceny za rok 2015 dostane darčekový certifikát v hodnote 2 000 USD na nákup
fotografického vybavenia a jeho fotka bude publikovaná v Times Square Jumbotron v New York City.
Víťazi a finalisti Veľkej ceny
 Veľká cena: Pestovanie ryže – Sujan Sarkar, India
 Druhé miesto: Rybárčenie so sieťou – Liming Cao, Čína
 Tretie miesto: Ruky za slobodu – Pranab Basak, India
Víťazi tematických kategórií





Digitálne finančné služby a mobilné bankovníctvo: Šťastný predajca – Subrata Adkhikary, India
Ako ženy využívajú finančné služby: Vytvorenie tvorcu – Prathamesh Vinod Ghadekar, India
Microfinancovanie malých podnikov: Pavúk na sárí – Tatiana Sharapova, Ruská federácia
Drobní roľníci a ich rodiny: Práca v horách – Tatiana Sharapova, Ruská federácia

Regionálni víťazi





Región Východnej Európy a Strednej Ázie: Paradajka – Bülent Suberk, Turecko
Región Východnej Ázie a Pacifiku: Prechod cez pieskovú horu – Le Minh Quoc, Vietnam
Región Latinskej Ameriky a Karibiku: Kaderník Eleuterio – David Martin Huamani Bedoya, Peru
Región Stredného východu a Severnej Afriky: Oko pre detail – Evans Claire Onte, Spojené
arabské Emiráty
 Región Južnej Ázie: Mladá mamička vyrába drevenú bábiku – Goutam Daw, India
 Región Subsaharskej Afriky: Faridina úroda kukurice - Hailey Tucker, Spojené štáty americké
Čestné uznania















Robotníci so štrkom – Faisal Azim, Bangladéš
Matka boja – Giri Wijayanto, Indonézia
Ráno – Do Hieu Liem, Vietnam
Ranná paša – Liming Cao, Čína
Na ďalšiu cestu – Loc Mai, Vietnam
Sopky – Luis Sanchez Davilla, Španielsko
Arekový orech – M. Yousuf Tushar, Bangladéš
Ťaví trh 2 – Mohamed Kamal, Egypt
Robotník – Mohammad Rakibul Hasan, Bangladéš
Človek tlačiaci Xiep (sieť) – Phuc Ngo Quang, Vietnam
Malý výklad – Rana Pandey, India
Železné rebrá – Subhasis Sen, India
Staršia fotografka – Supriya Biswas, India
Zbierka kačacích vajec – Tran Van Tuy, Vietnam

CGAP (Konzultačná skupina na pomoc chudobným) je globálnym partnerstvom 34 popredných
organizácií, ktoré usilujú o sprístupňovanie finančných služieb. Viac informácií nájdete na: www.cgap.org.
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