
212 FOTOĞRAF FESTİVALİ  

İSTANBUL 

11-13 Mayıs bomontiada 

Hikayemiz, 212 Studio tarafından İstanbul’da üretilen uluslararası kültür sanat dergisi 212 Magazine 
ile başlamıştı. Şimdi fotoğraf ve kültürel etkileşim tutkumuzu bir adım öteye taşıyoruz ve sizlere Leica 
Camera Türkiye ve bomontiada işbirliğiyle 212 Fotoğraf Festivali’ni sunuyoruz. Festival, 
farklı fotoğraf sanatçılarını bir araya getirmeyi ve yeteneklerine ışık tutmayı amaçlayan geniş çaplı 
bir fotoğraf etkinliği. 

11-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin ortak dili fotoğraf. Bu dili kullanan ve 
kutlayan yerel ve uluslararası bir platform yaratmak adına yeni bir adım. Festival, ilk edisyonunda 
iddialı bir fotoğraf yarışmasına da ev sahipliği yapıyor ve farklı uluslardan ve inisiyatiflerden çeşitli 
sanatçıların işlerini sunuyor.  

Festival dünyaca ünlü Hollandalı fotoğrafçı Hellen van Meene’nin solo sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Festivalde sergileriyle yer alan diğer isimler arasında perspektif sihirbazı, şu an kariyerinin 
zirvesinde olan Alman fotoğrafçı Julia Fullerton-Batten, İspanya’nın insan psikolojisini konu alan 
fotoğraflarıyla ünlü, sofistike fotoğrafçılarından Alicia Moneva var. Festivali renklendiren diğer bir 
isim ise Doğu Avrupa’nın en başarılı fotoğraf inisiyatifi Eastreet. Polonya merkezli inisiyatif, 
dünyayı dolaşan karma sergilerini ilk defa İstanbul’daki fotoğraf severlerle buluşturacak. Festivalde 
ayrıca çeşitli atölyeler, konuşmalar, portfolyo değerlendirmeleri ve Goethe Institut'un katkılarıyla 
gerçekleştirilen Photography on Film isimli bir film programı bulunuyor. 

Festival aynı zamanda içeriğini, öncelikli olarak 5000€ ve bir Leica fotoğraf makinesi ödüllü 
uluslararası bir fotoğraf yarıştırmasıyla pekiştiriyor. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması, 212 
Studio tarafından düzenlenen, ülkeden, bölgeden ve dünyadan yılın en iddialı yeteneklerini öne 
çıkaran bağımsız bir girişim. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması, tüm fotoğraf severlerin bugüne 
kadar çektikleri fotoğrafların en iyilerini paylaşması için mükemmel bir fırsat. Tüm başvurular en geç 
1 Mayıs 2018’de saat 23:59’a (GMT) kadar yapılmalı. 

Yarışma, her yaştan ve her milletten profesyonel ve amatör fotoğrafçıların her türlü kamerayla 
çekilmiş fotoğraflarını kabul ediyor. Amaç, yarışmayı İstanbul kaynaklı kültürel ve sanatsal bir 
geleneğe dönüştürmek. Yarışmanın jürisi iddialı isimlerden oluşuyor. Jüri başkanlığını Hellen van 
Meene’nin üstlendiği yarışmadaki diğer jüri üyeleri ise Julia Fullerton-Batten, Alicia Moneva, Tomasz 
Kulbowski, Emin Özmen, Pia Entenmann, Metin Gürsoy, Oscar Fuchs, Nafiz Karadere and Çağla 
Saraç. 

Gelenekselleşmesini arzu ettiğimiz ve taze yetenekleri gün yüzüne çıkaracak bu yarışma ile yeni 
heyecanların peşine düşüyoruz. Sizi de bu heyecanı bizimle paylaşmanız dileğiyle festivalimize 
davet ediyoruz. 

Festival ve yarışma hakkında tüm detayları ve güncel bilgilere 212photographyfestival.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.  

Festivale ait basın kitine ve görsel materyallere ise 212photographyfestival.com/tr/basin/ 
adresinden ulaşmak mümkün.  

@212photographyfestival 
facebook.com/212photographyfestival 
twitter.com/212photofest 
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