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Osallistumiskutsu Nikon Photo Contest 2016–2017 –kilpailuun 
Neville Brody nimitetty päätuomariksi ja kaksi uutta kategoriaa lisätty 
 

Helsinki, 26.8.2016: Nikon tiedottaa, että vuoden 2016–2017 Nikon Photo Contest -

kilpailun osallistumisaika on 17.10.2016–27.1.2017. 

Vuodesta 1969 alkaen järjestetty Nikon Photo Contest on yksi maailman suurimmista 
kansainvälisistä valokuvakilpailuista, ja nyt pidettävään 36. kilpailuun on lisätty kaksi uutta 
kategoriaa. Nikon 100th Anniversary -kategoria juhlistaa Nikonin 100-vuotissyntymäpäivää 
vuonna 2017, ja alle 30-vuotiaille suunnattu Next Generation -kategoria kannustaa seuraavan 
sukupolven valokuvaajia esittämään taitojaan. 
 

Maailmankuulu graafinen suunnittelija ja taiteellinen johtaja 
Neville Brody on valittu päätuomariksi, koska hänellä on 
merkittävä vaikutus kaikenikäisiin taiteilijoihin ja valokuvaajiin. 
Brody sanoo: ”Nikon Photo Contest on maailmanlaajuisesti 
tunnettu kilpailu, jossa etsitään nimenomaan uusia kykyjä 
sekä mielikuvituksellisia, vaikuttavia ja inspiroivia kuvia. 
Päätuomarina minulla on vastuu jatkaa tätä hienoa perinnettä 
valitsemalla teoksia, jotka edustavat uusia ideoita ja 
poikkeuksellista laatua. Odotan innolla pääseväni näkemään, 

miten osallistujat ilmaisevat ideoitaan ja luovuuttaan lähettämissään töissä.” 
 
Nikon Photo Contest 2016–2017 -kilpailun valokuva- ja videokategorioihin hyväksytään millä 
tahansa digitaalisella laitteella, mukaan lukien älylaitteilla1, tallennettuja teoksia. Videoteosten 
pituuden on oltava 6–180 sekuntia. Nikon Photo Contest 2016-2017 -kilpailun voittajat 
ilmoitetaan heinäkuussa 2017 Nikon Corporationin kotimaassa Japanissa järjestettävässä 
palkintojenjakotilaisuudessa2. 
 

Osallistumisaika 
17.10.2016–27.1.2017 (päättyy klo 13.00 JST). Tarkemmat osallistumistiedot ja tiedot 
kategorioista, tuomaroinnista ja palkinnoista ovat saatavilla osoitteessa http://www.nikon-
photocontest.com/  
 
1 Nikon 100th Anniversary -kategorian osallistumisteokset on kuvattava tai tallennettava Nikon-laitteella. 
2 Paikka ja päivämäärä päätetään myöhemmin. 
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