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Uudiseid Euroopast
EU-OSHA fotokonkursi võitis Krzysztof Maksymowicz fotoga „Õmbleja”.
Fotod: EU-OSHA

Tööohutuse ja -tervishoiu fotokonkursi esikoht läks Poolasse
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu
Agentuuri (EU-OSHA) tööohutuse ja
töötervishoiu teemalise üleeuroopalise
fotovõistluse
esikoht
läks
Poola
fotograafile Krzysztof Maksymowiczile
võistlustöö „Õmbleja” („Dressmaker”)
eest.
Esikohafotot, millel on lähivõte
õmbleja kätest tööhoos, otsustas professionaalsetest fotograafidest ja töötervishoiu
ekspertidest koosnev rahvusvaheline žürii
tunnustada tänu selle „puhtale lihtsusele,
mis näitab riskiennetust kõige elementaarsemal kujul”.
Oma
võidufotot
kommenteeris
Krzysztof Maksymowicz nii: „Püüdsin fotoga
jäädvustada
üleüldist
arusaama
tööohutusest, mis on midagi, mida saab
arvestada igaüks. Tulin mõttele pildistada
õmblejat töötamas nõela ja sõrmkübaraga
– töövahendiga, mida hakatakse tasapisi
unustama.”
Esikoha võitja sai auhinnaks 3000
eurot. Teise koha võitnud Isa Kurtt Türgist
sai foto „Kasva suureks” („Grow Up”) eest
auhinnaks 2000 eurot ning kolmandaks

tulnud Saša Kosanović Horvaatiast sai foto
„Kullapesemine” („Gold Panning”) eest
1000 eurot.
Esimest korda anti välja ka 1000eurone noorteauhind parimale alla 21aastasele osalejale, mille sai tänavu Paweł
Ruda (Poola) loomingulise ja provokatiivse
töö „Külm võileib” („Cold Sandwich”) eest.
Auhinnatseremoonial
sõnas
EUOSHA direktor Christa Sedlatschek: „Kõige
mõjukam on foto, mis paneb tööle
kujutlusvõime, tekitab emotsioone ja püüab
nii fotograafi kui vaataja pilku. Üksnes
Euroopa Liidu 27 riigis toimub igal aastal 7
miljonit
tööõnnetust
ja
20
miljonit
kutsehaiguse juhtu. Üleeuroopaline fotovõistlus aitab teadvustada tööohutust ja
töötervishoidu kogu Euroopas, toetades
nõnda meie eesmärki muuta Euroopa
töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja
tootlikumaks.”
EU-OSHA
teisele
fotovõistlusele
esitasid oma vaatenurga tööohutusele ja
töötervishoiule nii elukutselised kui ka
harrastusfotograafid, kes saatsid üle 2500
töö kokku 36 Euroopa riigist.
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Žüriid
juhtis
tööohutuse
ja
töötervishoiu teavitamise ekspert Peter
Rimmer koos tööohutuse ja töötervishoiu
multimeediaspetsialisti
Vincent
AubertJacquini
(Prantsusmaa)
ning
kolme
professionaalse fotograafiga – Mertxe
Alarcón (Hispaania), Euroopa fotograafide
liidu (FEP) järgmine president Jørgen
Brandt
(Taani)
ja
auhinnatud
pressifotograaf Marco Di Lauro (Itaalia).
Kõiki äramärgitud töid saab vaadata
veebilehel
http://osha.europa.eu/en/press/photos/co
mpetitions/photo-competition2011/maksymowicz/@@multimedia-imagedetails-view.
Allikas: EU-OSHA

Kolmas koht läks Horvaatiasse, Saša Kosanovićile töö
„Kullapesemine eest”.

Teise koha sai Isa Kurtt tööga „Kasva suureks”.

