
13. in 14. september 2014

''Skupne meje nas povezujejo''



Fotografija postaja orodje,

mesto pa glavno igrišče.

Ljudje doživljajo svoja mesta

s povsem drugačne

perspektive. Veliko

pozornosti namenjajo

podrobnostim, odkrivanju

skritih kotičkov in nastajanju

globlje povezave z mestom.

Pixathlon Celovec, 2013



»Fotografija je zame strast, življenje, ljubezen,

navdih, občutek, večnost, zgodovina in sedanjost!«
Helmut Weichselbraun, Pixathlon 2013, sodnik

O Pixathlonu

Pixathlon  e.U. je  organizacija,  ki  se  osredotoča  na  spreminjanje  perspektiv  skozi
fotografijo. Cilj  je skozi organizacijo različnih tematskih dogodkov na plan privabiti
kreativni  potencial  človeka.  Koncepti  dogodkov  v  organizaciji  Pixathlona  se  rahlo
razlikujejo drug od drugega, vendar imajo tudi skupne točke. Udeležence spodbujajo
k poglobljenemu pogledu na okolico skozi določene smernice.

Vsi dogodki so dodobra prilagojeni lokalnemu utripu in značilnostim mest ali regij in
odsevajo specifične potrebe naših udeležencev,  partnerjev in  podpornikov.  Mesta
postajajo  glavno  igrišče,  kjer  meje  obstajajo  zgolj  v  naših  glavah,  fotoaparat  pa
postane orodje, ki odpira neskončne kreativne možnosti. 

CELOVEC
Avgust 2013, Pixathlon izvirno prihaja iz Celovca, Avstrije. Že prvo leto je veljal za
največje fotografsko tekmovanje, ki se je kadarkoli odvijalo v tej regiji. V juliju 2014
je Pixathlon pripravljen, da podre vse rekorde, udeležencem ponudi nepozaben dan,
ki bo poln ustvarjalnosti in veselja. 

ATENE
Prva razširitev projekta je Pixathlon vodila v Atene, Grčijo. Ogromna raznolikost in
zgodovina mesta ima nek svoj čar, zato je v ospredje postavljeno  »pripovedovanje
zgodb«  kot  ključni  element  dogodka.  Udeleženci  so  interpretirali  tri  teme  in  s
pomočjo štirih slik na določeno temo spisali edinstvene »zgodbe Aten«. 

ALPE ADRIA
4 mesta, 3 kulture, 1 dan!
Pixathlon Alpe-Adria je  prvi mednarodni fotografski maraton na svetu. Cilj ni zgolj
širitev  lastnih  kreativnih  mej,  temveč  tudi  premagovanje  medkulturnih  razlik,
skupinsko delo in  skupna strast – fotografija. 



»Skupne meje nas povezujejo«

Zakaj Pixathlon Alpe Adria?

Mestom  v  Alpe  Adria  regiji  ni
skupno  le  zgodovinsko  ozadje,
temveč  tudi  ogromna kulturna
raznolikost na  majhnem
geografskem področju. 

Z Evropsko unijo meje med Italijo,
Slovenijo  in  Avstrijo  vztrajno
izginjajo.  To  nam  omogoča  lažjo
organizacijo  srečanj,  učenje  drug
od  drugega  in  možnost,  da
ustvarimo nekaj izjemnega. 

Z jezikom  umetnosti in fotografije
je  naš  cilj  komunicirati  in
povezovati  enako  misleče  ljudi  iz
različnih  kultur  in  držav,  da  delijo
svoje ideje ter začnejo  rušiti meje,
ki obstajajo zgolj v njihovih glavah. 

Raziskovanje kulture

Radi  bi  spodbudili  in  udeležence
pozvali, da navdihujejo drug drugega
in  ustvarijo  fotografske  zgodbe,  ki
bodo nato navdih za soljudi.  

Udeleženci  bodo  prejeli  seznam  z
največ  šestimi  temami,  ki  bodo  v
vseh  mestih  interpretirane  skozi
fotografsko umetnost. Te teme naj bi
udeležence pripeljale do tega, da se
ne  bodo  zgolj  sprehodili  skozi  tuja
mesta, temveč bodo aktivno iskali in
odkrivali  neznano,  da  bi  našli
najzanimivejše  motive.  Mesta  bodo
izkusili na čisto drugačen način. 

Po glavnem dogodku bodo najboljše
fotografije  nagrajene,  za  tem  pa  bo
sledila organizirana razstava. Le-ta bo
postavljena v  vseh štirih  sodelujočih
mestih  in  bo  pokazala  različne
perspektive, ki so jih imeli udeleženci
ob  obisku  tujih  mest,  ki  ležijo
neposredno čez mejo.



»Fotografija, to je način življenja.«

Henri Cartier – Bresson

Koncept  
Kaj je Pixathlon Alpe Adria? 

Pixathlon Alpe Adria je dogodek, ki sestoji iz dveh glavnih delov. 

Prvi  del  pokriva  tekmovanje,  ki  se  odvija  13.  in  14.  septembra.  Sestoji  iz
zamenjave udeležencev med Celovcem/Ljubljano in Beljakom/Trstom, pri tem
pa bo med mesti na mejnih območjih med Slovenijo/Avstrijo in Italijo/Avstrijo
organiziran tudi skupni zajtrk. Cilj tekmovanja bo dati udeležencem priložnost,
da spoznajo ljudi iz sosednjih držav, kot tudi glavna mesta regij čez mejo. 

Drugi  del  dogodka  bo  potekal
približno dva do tri tedne kasneje,
ko  bodo  najboljše  fotografije
nagrajene z odličnimi nagradami.
Slovesnost ob podelitvi nagrad bo
hkrati  predstavljala  tudi  odprtje
razstave,  kjer  bodo  na  ogled
postavljene  vse  fotografije
sodelujočih. 

Razstava se bo začela v Celovcu in
potovala v vsa štiri mesta, kjer bo
pokazala različne poglede na to izjemno regijo. 

Glavna dejstva

Fotografije: več kot 1200
Udeleženci: 150 – 200
Cena prijavnine: 20 € 

Slogan: Skupne meje nas povezujejo. 
Datum: 13./14. september 2014
Spremljajoči dogodki: Photo-booth in delavnice

2.1.



Tekmovanje -  potek dneva

Identični potek dneva velja za 14. september (Celovec/Ljubljana) in 13. september (Beljak/Trst). 

07:00- 08:00 REGISTRACIJA: Udeleženci prispejo v bazo v njihovem domačem mestu.
Prejeli bodo začetno številko in navodila o poteku dneva. 

08:00  ODHOD  DO  LOKACIJE  ZAJTRKA:  Poskrbljeno  bo  za  avtobusni  prevoz
udeležencev od izhodiščnega kraja do mesta, kjer se bo odvijal zajtrk. 

09:00 PRIHOD NA KRAJ ZAJTRKA
Pri zajtrku bo vsak od udeležencev spoznal osebo z enako začetno številko iz drugega
mesta. Na tem mestu bodo vsi udeleženci dobili njihovo vrečko dobrodošlice, ki  bo
vključevala  načrte  mest,  pravila  dogodka,  kratko  majico,  seznam  tem  in  druge
koristne informacije. 
Podeljene bodo tudi »tovariš nagrade«, pri čemer bodo točke sodelujočega para oz.
ekipe seštete skupaj. To velja kot spodbuda, da si partnerja delita ideje in podpirata
drug  drugega  ter  si  podata  namige,  kje  v  tujem  mestu  je  najboljša  možnost  za
interpretacijo določene teme.

• Celovec/Ljubljana: Zajtrk blizu stare meje med državama 

• Beljak/Trst: Zajtrk blizu Univerze v Udinah

Dodatno: Udeleženci iz Udin imajo možnost, da se udeležijo dogodka med zajtrkom v
Udinah. 

10:00 ODHOD V TUJE MESTO:  Po zajtrku bodo udeleženci odšli  v tuja mesta,  da
začnejo s tekmovanjem.

11:00 ZAČETEK: Tekmovanje se bo uradno začelo v bazah v mestih. Od tega trenutka
bodo udeleženci imeli  na voljo okoli  6 ur,  da interpretirajo dane teme na najbolj
kreativen način. Glavna pravila so:

• Treba je slediti vrstnemu redu tem na seznamu

• Fotografije  ne  smejo  biti  obdelane  z  nobenim  notranjim  ali  zunanjim
programom

17:00 ODHOD V DOMAČE MESTO: Po tem, ko bodo udeleženci interpretirali teme,
bodo prepeljani nazaj v domače mesto, kjer bodo oddali svoje spominske kartice. 



Slovesnost ob podelitvi nagrad in razstava

ŽIRIJA, OCENA IN SLOVESNOST OB PODELITVI NAGRAD

Ena  glavnih  nalog  organizacijskih  ekip  v
štirih mestih je pridobiti dva do tri lokalne
člane  žirije.  Ti  člani  naj  predstavljajo
lokalne fotografske in kulturne skupnosti.
 
Člani  žirije  bodo  dobili  internetno
ocenjevalno  orodje,  ki  bo  zagotovilo
pravičen  in  anonimen  način  ocenjevanja
fotografij,  ki  bodo  nastale  med
tekmovanjem.
 
Med slovesnostjo ob podelitvi nagrad bodo nagrajeni zmagovalci vsakega mesta za
njihovo fotografsko serijo. Glavna nagrada bo šla zmagovalcu Alpe Adria.

RAZSTAVA

Glavna  aktivnost  Pixathlona  je
razstavni  del,  kjer  se  razstavi  vse
fotografije,  ki  so  nastale  med
tekmovanjem.  Ideja  razstave  je
predstaviti  različne  perspektive
udeležencev na sodelujoča mesta.

Kako se mesta predstavijo tujcem?
Katera  so  tista  očitna  mesta,
predstavljena  vsakemu  tujcu?
Katere skrivnosti je mogoče razkriti
in katere zgodbe lahko pove nekdo,
ki še nikoli ni bil v tem mestu?

Razstava bo potekala v vseh štirih mestih.  



Organizacijski partnerji 

Avstrija 
Pixathlon e.U.  
FN 399374 s
ATU68353505
Hubertusstrasse 69/2/4
9020 Klagenfurt

Daniel Pawel Zawarczynski, ustanovitelj

Lakeside Science & Technology Park GmbH
FN 225787 s 
ATU55750609
Lakeside B01
9020 Klagenfurt

Martin Krch. DI (FH)., vodja projekta 

Slovenija
Zavod Ypsilon 

Mirje 15, PE – Dunajska 22
SI – 1000 Ljubljana 

Petra Kocjan, direktorica

Italija
Associazione Fotonordest 

Via Mazzini 30
34121 Trieste 

Andrea Verni, član odbora



Sponzorji



Pretekli Pixathloni




