Позволете ни да ви представим организацията: "United
Photographers International", съкратено UPI.
От самото начало трябва да заявим, че UPI не е
заместител на местният фотографски "клуб", който
фотографите посещават редовно и имат пълноценна и
активна роля в него, нито регионално или национално
фотографско общество. UPI е създадено за тези
фотографи, които желаят да участват в една наистина
международна организация, в която фотографското
изкуство позволява и насърчава културния обмен.
UPI не се стреми да подражава на работата на PSA или FIAP – и двете организации
имат съществен принос за популяризирането на фотографията. Работата на UPI се
основава на схемите за отличия давани от PSA и FIAP, като членовете на UPI носители на награди на PSA, FIAP или RPS, могат да кандидатстват и за степените на
UPI без допълнително представяне на творби или процедури за одобрение.
И така, какво предлага UPI на бъдещите членове? Какво получавате за парите си?
UPI е международна фотографска организация, вдъхновена и управлявана от
фотографи и за фотографи. Управителният съвет в момента се състои от 7
международно известни фотографи от 6 страни и има членове от 4 континента. Всяка
страна има специален национален представител, който е местното лице за контакт по
всички въпроси, свързани с UPI.
Всеки раздел на фотографията е подкрепян от UPI и еднакво ценен. С това имаме
предвид, че при нас всички аспекти на фотографията могат да бъдат видени в рамките
на UPI и са базирани на приятелството и взаимно уважение.
Тъй като сме международна организация, признаваме, че няма да е възможно всички
членове на UPI да се срещат редовно, но ще бъдат подкрепяни национални и
регионални събирания, където да се провеждат представяния и дискусии по различни
теми Ще се организират национални и/или регионални изложби, което означава, че
творбите на наши членове ще бъдат показвани и видени в много страни.
UPI ще използва широко уеб сайт, където ще бъде публикувана информация за
събития, ще се показват творби на членове на организацията и резултати от конкурси.
UPI ще проведе също и тримесечни конкурси с допълнително уточнени теми и
оценявани от жури от международно признати съдии. Най-добрите снимки ще бъдат на
разположение на широката публика като "поздравителни картички", правейки известни
едновременно и фотографа и UPI.
UPI ще провежда работни срещи, обмен на пътувания и възможности да правите
снимки с международно известни фотографи, което е от полза и както за участниците,
така и за гостуващи фотографи.
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