


Scop:
Concursul +/- este o provocare la explorare. Dorim să vedem cum văd liceenii și studenții spațiul 
urban din Cluj, cu părțile sale bune și mai puțin bune. 
Nu mizăm pe o enciclopedie a frumosului și urâtului, ci pe un reportaj foto, despre spații cu 
calități și spații neglijate.
Considerăm că o cartare a contrastelor pe hartă poate să funcționeze ca o incurajare pentru cei 
care decid, cu speranța că numărul „minusurilor” va scădea în timp. 

Criterii de jurizare:
Paradoxal, principalul criteriu nu este calitatea fotografiei. Fotografia este impusă doar ca un 
instrument de captare a realității. Principalul criteriu este coerența și ineditul reportajului care 
stă în spatele fotografiei. De aceea, premiem în primul rând spiritul de observație.
Nu suntem interesați de clișee de tipul „în parc e frumos, în Mănăștur e urât”. Vom aprecia 
subtilitatea și unicitatea situațiilor surprinse, dar și legatura dintre cele doua realități.

Membrii juriului:
Georgiana Hlihor, reprezentant Asociația Studenților Arhitecți
Flaviu Rogojan, reprezentant Asociația Studenților de la Universitatea de Arte și Design
Ilarion Moga, reprezentant Asociația Studenților de la Universitatea de Arte și Design 
Dacian Groza, reprezentant Plusminus, arhitect și fotograf
Andrei Niculescu, fotograf 
Radu Neag, fotograf

Reguli:
Există două categorii de concurs- 1: liceeni, 2: studenți
Cele două fotografii vor fi din același loc din Cluj – prin „același loc” ințelegem o suprafață cu 
diametru de aproximativ 200m.
Fotografiile se vor localiza prin adresă sau prin marcare pe hartă / Google Earth. Se dorește 
folosirea în expoziție a unei hărți pe care să fie identificabile toate locațiile.
Rezoluție: min. 1500 pixeli pe latura lungă.
Denumirea fotografiei: nume_prenume_sectiunea 1/2_plus (respectiv minus). 
Ex: ionescu_virgil_1_plus
Fotografiile se vor trimite pe adresa: contact@plusminus.org.ro până pe 9 decembrie, ora 23.59 

Calendar:
20 noiembrie: lansare concurs
9 decembrie ora 23.59: termenul de predare al fotografiilor
10-15 decembrie: galerie foto pe Facebook și votul publicului
15 decembrie: gala de premiere – L’Atelier Cafe
15 – 23 decembrie: expoziție - L’Atelier Cafe

Premii:
Există 5 nominalizări și un premiu pentru fiecare dintre cele două secțiuni și premiul publicului, la 
care concurează ambele categorii prin vot on-line.
Premiile (în număr de 3) constau în câte un zbor cu un avion de mici dimensiuni.


