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The Golden Turtle 2018

Moscou, no belo cenário da Casa Central do Artista, o maior centro de exposições da Federação Russa que recebeu exposições de importantes artistas
como Cartier Bresson e Giorgio Morandi,
aconteceu no sábado, 3 de novembro
de 2018, a cerimônia de premiação do
prestigiado Concurso de fotografia de
natureza GoldenTurtle, edição 2018, reconhecido como um dos mais importantes concursos de fotografia de vida selvagem do mundo, com a participação
de milhares de fotógrafos.

Awarding of Francesco Pacienza.

Este concurso está dividido em nove categorias: Retratos de animais, Har monias de vida, Microcosmos, Paisagens,
O mundo subaquático, Homens e Natureza, Comportamento animal, Novas
tecnologias na fotografia de natureza
e Imagens de Arte e Natureza. Dois júris tiveram que examinar mais de vinte
mil fotos: um júri de profissionais para a
parte criativa da competição e um júri
composto por especialistas em fotografia inter nacional.
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Awarding of Francesco Pacienza.

Golden Turtle 2018, Por: Francesco Pacienz a

O

Golden Turtle está no TOP-3 das mais
prestigiadas competições criativas
inter nacionais de fotógrafo de vida
selvagem. Portanto, os requisitos para o trabalho apresentado são os mais altos, - diz o
presidente do festival, Andrey Sukhinin. O júri, que inclui os profissionais de arte fotográfica mais renomados do mundo, avaliou o
trabalho de acordo com vários critérios. Estes
são o nível de desempenho artístico e técnico, o valor biológico da imagem, a novidade
criativa da abordagem do autor, além disso,
todas as fotografias estão sujeitas a avaliação adicional em relação ao tratamento ético dos animais durante a pesquisa, bem como
conhecimentos técnicos para avaliar o nível
de uso dos editores gráficos no processamento de imagens.
É importante salientar que é muito importante
para nós que as obras não sejam apenas belas, mas carreguem um certo significado inerente à idéia do nosso festival - «Liberdade.
Criação. Escala”.
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The award-winning photo.
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Golden Turtle 2018, Por: Francesco Pacienz a
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Francesco Pacienza with Miss Olga Strada, Director of Cultural Affair Italian Ambassy in Moscow.

Cerca de 1.100 fotógrafos de mais
de 90 países participaram da edição de 2018, no pódio, para a seção “The Underwater World” subiu,
o único italiano na categoria, Francesco Pacienza, que conquistou o
terceiro lugar. Francesco Pacienza,
no ano passado, foi o único italiano a figurar entre os dez finalistas.
Presente foi o Diretor de Assuntos
Culturais da Embaixada da Itália em Moscou, Dr. Olga Strada,
para parabenizar o vencedor, bem
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como para trazer saudações da
embaixada italiana, a foto premiada foi tirada nas profundezas do
Mar Ver melho, em Shar m El Sheikh,
e exigiu um esforço considerável
para a sua realização: de fato, o
tema retrato, um espécime de um
dos maiores moluscos bivalves, o
Tridacna maxima, tende a fechar
com a aproximação de mergulhadores ou com a mudança repentina de luz, como a que ocorre após
o disparo de um flash.

Fotos: Erika Beux

