
Frederic Lafargue ganha prêmio de Foto do Ano 2017 no 3o Prêmio Fotográfico Istambul da 
Agência Anadolu 

ISTAMBUL, 27 de março de 2017 /PRNewswire/ -- Tirada pelo fotógrafo francês Frederic Lafargue 
para a Paris Match, uma poderosa imagem que mostra uma difícil escapada do Estado Islâmico foi 
escolhida como Foto do Ano 2017 pelo júri internacional do 3o Prêmio Fotográfico Istambul. 

Para ver o Press Release Multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8068351-
lafargue-frederic-wins-photo-award-2017/ 

A foto, chamada "Fuga do Estado Islâmico" mostra a passagem temerosa de uma mulher grávida 
que está tentando alcançar um lugar seguro sob condições muito duras, correndo risco de vida, de 
um distrito perto de Mosul cercado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. 

Aris Messinis ganhou o primeiro prêmio para Artigos pela sua cobertura para a AFP. Adam Pretty foi 
premiado por Foto de Esportes enquanto Patrick Smith recebeu o primeiro prêmio por Artigo 
Esportivo. Mary Gelman foi premiada por Artigo de Perfil, mas nenhuma foto foi considerada boa o 
suficiente para a categoria de Retratos. Kemal Jufri ganhou o primeiro prêmio por Artigo sobre 
Natureza e Meio Ambiente e Johnny Miller ganhou o primeiro prêmio para Foto de Natureza e Meio 
Ambiente. O júri premiou Hosam Salem, fotógrafo freelancer em Gaza com o Prêmio Jovem 
Fotógrafo. Para ver todos os vencedores, visite: http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx 

As fotos foram analisadas por um júri de profissionais internacionais na Capadócia entre 19 e 22 de 
março de 2017. A Turkish Airlines é a companhia aérea patrocinadora do concurso. A Agência Turca 
de Cooperação e Coordenação (TIKA) também apoia o evento. 

Júri de 2017    

Voltando ao júri estiveram o Diretor de Fotografia do Centro Xangai de Fotografia, Liu Heung Shing, 
o Consultor de Mídia, Georges De Keerle, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios da AFP, Michel 
Scotto, o Editor-Chefe de Notícias Visuais da Agência Anadolu, Ahmet Sel e o Editor de Fotografia 
da Agência Anadolu, Fırat Yurdakul.  

Outros membros do júri de 2017 incluem: o Editor Digital do semanário francês Paris Match, Marion 
Mertens, o fotojornalista da agência NOOR, Yuri Kozyrev, o fotógrafo da Getty Images, Cameron 
Spencer e Liza Factor, curadora famosa por seus trabalhos de multimídia. 

Para mais informações sobre os jurados, visite http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx 

Yuri Kozyrev falou: "Estou muito feliz, satisfeito e orgulhoso de que essa fotografia tenha ganhado. 
Acho que é muito importante lembrar as pessoas o que está acontecendo no Iraque. Lembro quando 
vi essa foto na primeira página do NYT. Fiquei tão impressionado que ele tenha chegado ali na hora 
certa, no lugar certo e que naquela hora não houvesse muitos refugiados escapando. Depois disso 
vimos milhares de pessoas tentando escapar. Acho que há algum tipo de intimidade. A forma como a 
fotografia foi tirada é algo diferente do que vimos depois. O fotógrafo conseguiu capturar algo 
importante antes. Ele nos mostrou o primeiro sinal do problema. Para mim, não é um clichê. É um 
momento incrível." 

Um prêmio em dinheiro no total de US$ 133.000   

O concurso premiou 22 fotógrafos de 17 países. O vencedor da Foto do Ano recebeu o prêmio em 
dinheiro de US$ 10.000 e os primeiros prêmios em todas as categorias receberam prêmios em 
dinheiro de US$ 8.000. Os que ficaram em segundo lugar receberam um prêmio em dinheiro de US$ 
5.000, enquanto o terceiro lugar ganhou US$ 3.000. O ganhador do Jovem Fotógrafo também 
recebeu US$ 3.000. 

Para mais informações sobre o concurso, visite http://istanbulphotoawards.com/ 
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Links  

Twitter: https://twitter.com/IstPhotoAwards   
Facebook: https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hl   
Instagram: istanbulphotoawards  

Contato: Esra Kireçci, +90-530-067-5957 istanbulphoto@aa.com.tr 

Foto: http://mma.prnewswire.com/media/481260/Lafargue_Frederic_Photo_2017.jpg  
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