United Photographers International
Voorstelling UPI
Mogen we ons voorstellen : “United Photographers International” , kortweg UPI.
Eerst en vooral UPI vervangt geenszins de “Club” waar de fotografen regelmatig samenkomen en een
actieve rol spelen. UPI wil ook niet concurreren met de regionale of nationale federaties … UPI bestaat
uit alle fotografen die wensen deel te nemen aan een echte internationale vereniging die de fotografie
beoefent als kunst en de culturele uitwisselingen aanmoedigt.
UPI wil het werk van PSA en FIAP niet overnemen , immers deze twee organisaties promoten de
fotografie op een uitstekende manier…
Wel , wat biedt UPI haar leden dan aan ? Wat ontvangen de leden in ruil voor hun lidgeld ?
UPI is een echte internationale vereniging voor de fotografie , geïnspireerd , geleid en bestuurd door
fotografen. Het bestuur is momenteel samengesteld uit 7 internationaal gekende fotografen komende uit 6
landen en met leden behorend tot 4 continenten. Elk land heeft een nationale vertegenwoordiger ; hij is de
contactpersoon voor wie vragen heeft betreffende UPI.
Elke vorm van fotografie wordt aangemoedigd en gewaardeerd door UPI. Daaronder verstaan we dat alle
aspecten van de fotografie aan bod komen , gebaseerd op vriendschap en wederzijds respect.
Vermits UPI internationaal is , zal het bijgevolg moeilijk zijn om ALLE leden samen en op regelmatige
basis te ontmoeten. Toch zullen zoveel als mogelijk vergaderingen georganiseerd worden op nationaal of
regionaal vlak ten einde elkaar beter te leren kennen , technieken uit te wisselen en verschillende
onderwerpen te bespreken…
Nationale en regionale tentoonstellingen zullen georganiseerd worden zodat de beelden van de UPI leden
op verschillende plaatsen voorgesteld worden.
UPI zal intensief gebruik maken van de WEB site : informatie over evenementen en wedstrijden , de
galerij van de leden, details over wedstrijden en de resultaten ervan.
UPI organiseert elk trimester een wedstrijd met opgelegd onderwerp. Die wedstrijd zal beoordeeld
worden door een panel juryleden met internationale bekendheid. De beste beelden zullen aan het publiek
getoond worden onder vorm van een “Elektronische Postkaart” , wat een erkenning is zowel voor de
auteur als voor UPI…
UPI organiseert workshops , reizen doorheen de wereld met de mogelijkheid uiteraard om foto’s te
nemen en dit met UPI fotografen internationaal bekend…
Deze uitwisselingen kunnen de contacten tussen deelnemers en begeleidende fotografen versterken.

