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Ne csak Nézz! 
kattaNj rá!
ÉpítÉszeti fotópályázat
Az Atrium magazin pályázatával olyan amatőr tehetségeket 
kerestünk, akik képesek ebben a cseppet sem könnyű műfajban 
értékeset alkotni. A pályázatot – amelyet nagy érdeklődés kísér t 
– júniusban hirdettük meg, és a megjelölt határidőig  
142 pályamű érkezett, amelyek 17 ország 113 épületét mutatják 
be fotósorozatokon.

A fotókat a magazin Facebook oldalán publikáltuk, ahol lájkolással lehetett rájuk szavazni, 
és az eredeti terv szerint az 50 legtöbb szavazatot összegyűjtött fotó került a szakmai zsűri 
elé. Mivel ezek között nem volt olyan fotósorozat, amelyet a három zsűritag egyértelműen 
az első helyre tett volna, ezért átnézték a teljes képanyagot, több mint 600 fotót, hogy  
a szakmai szempontok szerint valóban a legjobb nyerjen. „Volt pár körünk egymással 
a zsűriben, mire személyes kedvenc-listáinkból kiemelkedett a győztes. Tasnádi Róbert 
képei Fritz Lang Metropolisát juttatják eszembe, fotóin a Liége-i vasútállomás mintha egy 
némafilmkorszakból való science-fiction helyszíne lenne. És persze the winner takes it all, 
mégis csodálatos volt látni, mennyi mindenkit izgat az építészet, és bárhol is jár, figyelmesen 
nézi ezeket a konstrukciókat. A fotókat válogatva sokszor képzeltem el, ahogy készítőjük 
többször körbejár, felmászik, letérdel, áthajol, aláguggol vagy messzebb lép és méricskél, 
honnan lehetne legjobban visszaadni egy épület karakterét. Jó volt nézni a képeket, remé-
lem létrehozni is. Jó játék volt, köszönjük!” – Winkler Nóra, közéleti személyiség. Turányi 
Bence építész letisztult és profi, ugyanakkor erős és egyéni sorozatnak nevezte Tasnádi 
Róbert képeit, míg a zsűri elnöke, Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus így indokolta  
a szakmai döntést: „Francia film noir. A téma fekete-fehér feldolgozása elemeli a képeket,  
az emberek szerepeltetése mégis furcsa hétköznapiságot ad a sci-fiszerű fotóknak.” A zsűri 
által kiválasztott győztes egy párizsi utat nyert két fő részére az Air France jóvoltából. 

FŐDÍj NYertese: tasNáDi róbert 
Lie`ge guiLLemiNs tgV statioN, Liége, beLgium
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Mivel azonban számunkra éppolyan fontos a laikusok és a téma iránt érdeklődő szavazók 
véleménye, úgy döntöttünk, hogy a legtöbb lájkot gyűjtő fotósorozat alkotóját közönség-
díjjal jutalmazzuk. Vadon Györgyi a Foster and Partners londoni irodaházáról készített 
fotóival nyerte meg a Zoner Photo Studio 13 fotószerkesztő programját és a hozzá tartozó 
ajándékcsomagot.  

kÖzÖNségDÍj NYertese: VaDoN gYÖrgYi 
more LoNDoN 6 
LoNDoN, aNgLia 
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A díjak átadására a Média Építészeti Díja alkalmából került sor a Trafóban, ahol a nyerte-
sek mellett a zsűri által kiválogatott legérdekesebb fotókat állítottuk ki. A kiállítás további 
helyszíneiről és időpontjáról a magazin Facebook oldalán adunk tájékoztatást, és a teljes 
képanyag továbbra is megtekinthető a www.facebook.com/atriummagazin oldalon.  

birta oLiVér 
FestspieLhaus bregeNz 
bregeNz, ausztria

keresztes Dóra 
műVészetek Városa 
VaLeNcia, spaNYoLország

bukoVits Nóra 
roLex LearNiNg ceNtre 
LausaNNe, sVájc

bácsaLmássY DaLma 
metropoL parasoL 
seViLLa, spaNYoLország

széL Norbert 
műVészetek Városa 
VaLeNcia, spaNYoLország
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tóth máté 
iskoLa 
paspeLs, sVájc

DaNYi baLázs 
NapeLem 
barceLoNa, spaNYoLország

NagY ágota 
turNiNg torso 
maLmÖ, sVéDország

FürNstáhL aNett 
Fiera Di miLaNo exhibitioN ceNtre 
miLáNó, oLaszország

rago barbara 
eL museu bLau 
barceLoNa, spaNYoLország
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sütŐ-NagY borbáLa 
bmW WeLt 
müNcheN, Németország

boros juDit 
iroDaépüLet 
DüsseLDorF, Németország

VojNits csaba FereNc 
tetraéDer 
bottrop, Németország

koNopás juDit emese 
barceLoNa Forum 
barceLoNa, spaNYoLország


