FEDEREÇÃO MUNDIAL DE CIRCO
CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DE CIRCO
O que é o que faz de um Circo um Circo? Monte-Carlo, Mônaco (27 de maio, 2010). Os animais
que actuam nos circos constituíram a primeira resposta do ranking à pergunta o que é o que
faz de um circo um circo? Após uma entrevista telefónica recente pela Associação Europeia do
Circo no âmbito do Dia Mundial do Circo. Os animais exóticos como elefantes, tigres e leões
marinhos, foram identificados como um elemento fundamental do circo seguidos dos cavalos
e os acrobatas, a grande tenda e os trailers, palhaços e malabaristas. O algodão doce foi mais
identificado com o circo que as pipocas. Numa pesquisa semelhante de tipo informal do
público em Bruxelas, as duas respostas mais comuns foram os palhaços e acrobatas. Aos
animais foi concedido o mesmo papel que à música no circo seguido do trapézio e outros
artistas. As palavras mais populares que são usadas para descrever a experiência do circo
foram: sonho, sorriso, felicidade e magia, seguido por imaginação, perigo, risadas, talento,
beleza e desafio. Os resultados destas sondagens informais podem ser comparados com uma
pesquisa independente levada a cabo na Alemanha em 2008 pelo GFK profissional goup: 96,7%
dos entrevistados consideraram que os artistas/acrobatas são agentes fundamentais do circo,
enquanto 86,1% definiram os animais como um componente indispensável e 94,7% identificou
os palhaços como a essência do Circo. Aproximadamente 75% associaram as tendas de circo e
os trailers com o Circo. Agora os fotógrafos têm a missão de definir o Circo por sua fotografia.
O concurso que é promovido Federeção, foi apresentado no Dia Mundial do Circo, e convida os
fotógrafos a registar o circo em quatro fotografias de cor. O concurso finalizará a 30 de Junho,
2010. Consulte o regulamento e o formulário Oficial de Inscrição em:
http://www.circusfederation.org.
Para mais informações: Laura vai der Meer, Diretor executivo da Confedereção,
laura@circusfederation.org, telefone 32.2.633.1503 Rodney Huey, Representante de Prensa
América do Norte, fmcnews@gmail.com, telefone 1.703.627.1080 Dirk Kuik, Representante de
Prensa Europa, dirk@circus-verlag.de, telefone. 49.172.424.1843 John O égua, Representante
de Pressionar Oceania, johnlemare@gmail.com, telefone. 61.75.474.4453
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