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								23.3.2006   Julkaisuvapaa


TYÖ-valokuvakilpailun voittivat Natalija Kozuhova ja Maria Friman


Mundo-projekti järjesti tammi-helmikuun Yleisradion maahanmuuttajatoimitukselle valokuvakilpailun aiheesta Työ. Kilpailussa oli kaksi sarjaa: yhden kuvan sarja ja viiden kuvan sarja. Jokaiseen kilpailukuvaan oli liitettävä myös pieni tarina aiheesta työ. 

Tuomaristo, johon kuuluivat Riitta Ince (Lehtikuva Oy), Raoul Grünstein (Image), Eija Mäkivuoti (valokuvataiteilija), Davide Pavone (freelancer/Mundo) ja Seppo Sarkkinen (YLE Kuvapalvelu), kokoontui Rasismin vastaisen viikon keskiviikkona 22.3. valitsemaan voittajat molempiin sarjoihin. Vaikka suurin osa kilpailuun osallistuneista oli amatöörikuvaajia, tuomarit kehuivat kilpailun tason olevan korkea – joukosta löytyi todellisia helmiä. Hyvin erilaisia kilpailukuvia kuvattiin Suomen lisäksi mm. Vietnamissa ja Perussa.

Viiden kuvan sarjan voiton vei ylivoimaisesti tuomariston yksimielisellä päätöksellä Natalija Kozuhova. Kozuhova oli kuvannut sarjansa Ottaa sydämeen Helenan vanhainkodissa Helsingissä. Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Tuomariston päätöksenteossa korostuivat etenkin herkkyys, sommittelu ja kyky nähdä asioita ihmisiä kunnioittaen. 

Natalija Kozuhovan sarjaa Ottaa sydämeen tuomaristo luonnehti kauniiksi, koskettavaksi ja inhimilliseksi elämän loppupuolen ja työn jälkeisen elämän kuvaukseksi, jonka vastakohtana toimii vanhainkodin henkilökunnan työ. Kuvista löytyy eri ulottuvuuksia, symboliikkaa ja sommitteluvalintoja, jotka tuovat kuviin syvyyttä niin kuvapinnan kuin sisällönkin tasolla. Yksimielisesti voittajaksi valittua Kozuhovaa tuomaristo kuvaili lahjakkaaksi ja herkäksi ihmiskuvaajaksi. Maria Frimanin Pidän kasvoistasi herätti tuomareissa ristiriitaisia tunteita. Kuvassa on asetettu rinnakkain länsimaisen meikkiteollisuuden luoma kauneusihanne ja musliminaisen uskonnollinen ja kulttuurinen todellisuus. Työn kuvauksena Pidän kasvoistasi yhdistää modernilla ja keskustelua herättävällä tavalla kaksi eri kulttuuria.

Natalija Kozuhova, 53, muutti Suomeen Latviasta nelisen vuotta sitten. Hän on ammatiltaan toimittaja ja työskennellyt lehdissä, radiossa ja televisiossa. Ennen muuttoaan Suomeen Kozuhova työsketeli dokumenttielokuvien parissa, Suomessa hän työskennellyt mm. Vierivät kivet -ohjelmasarjan toimitustiimissä ja ohjannut ja kuvannut erilaisia tv-ohjelmia. Maria Friman, 25, on nuori lappeenrantalainen romanitoimittaja, joka kirjoittaa useaan eri lehteen. Lisäksi hän opiskelee tällä hetkellä Mundo-projektissa ja valmistelee viisiosaista tv-sarjaa.


Voittajat julkistettiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa torstaina 23. maaliskuuta. Molempien sarjojen voittajat palkittiin laadukkailla digitaalisilla kameroilla. Alkusyksystä valokuvat nähdään Mundo-projektin järjestämässä näyttelyssä pääkaupunkiseudulla.

Kilpailuun osallistuneet kuvat on nähtävissä Mundo-projektin verkkosivuilla www.yle.fi/mundo.
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