
Những bức ảnh đoạt giải cuộc thi Siena International Photo Awards 2016 
 

Bức ảnh cô gái Phan Rang đội nón lá, ngồi giữa lưới đánh cá như những làn khói xanh biếc đã đoạt giải 

nhất cuộc thi ảnh quốc tế Siena International Photo Awards 2016 (Italy).   

 

Giải ảnh màu thuộc về nhiếp ảnh gia Malaysia Danny Yen Sin Wong với bức ảnh cô gái đang đan lưới ở Phan 

Rang, Việt Nam. Ảnh dự thi năm nay được đánh giá có chất lượng rất cao. 

 

Ảnh núi lửa Mount Etna phun trào của tác giả Italy Giuseppe Mario Famiani đoạt giải ảnh thiên nhiên. 



 

Bức ảnh cá voi sát thủ bị kéo về phía chiếc thuyền đánh cá ở Tromso, Nauy của tác giả Audun Rikardsen 

giành giải ảnh Thiên nhiên hoang dã. 

 

Tác giả Audun Rikardsen còn đoạt giải hạng mục Thể thao với cú nhảy từ vách đá cao 10 m ở Tromso. 



Giải chung cuộc thuộc về nhiếp ảnh gia Greg Lecoeur với bức ảnh chụp đàn cá mòi tháo chạy khỏi kẻ săn mồi ngoài khơi 

Nam Phi. 

Ảnh chú gấu bắt cá ở hồ Kuril, Nga của tác giả Mike Korostelev đoạt giải nhì hạng mục Thiên nhiên. 



Cuộc đấu giữa rắn và đại bàng ở Borneo của tác giả Antonius Andre Tjiu giành giải nhì hạng mục Thiên nhiên hoang dã. 

Giải nhất ảnh Du lịch thuộc về nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Leyla Emektar với bức ảnh chụp cô thôn nữ đang đi giữa 

những nhà kính nhiều màu sắc trong vụ thu hoạch dâu tây. 



Giải nhì ảnh Du lịch thuộc về tác giả Matjaz Krivic.Bức ảnh chụp đôi giày há mõm của một cậu bé được buộc chằng chịt 

bằng chỉ. 

Bức ảnh những người đạo Hồi quây quanh thánh đường Kaaba của tác giả Majid Alamri giành giải nhì ảnh màu. 



Giải nhất ảnh đen trắng thuộc về tác giả người Ba Lan Marcin Ryczek với bức ảnh chụp vịt và thiên nga ở Cracow. 

Giải nhất ảnh màu đơn sắc thuộc về Pimpin Nagawan, bức ảnh chụp màn chọi gà đẫm máu phổ biến ở Indonesia. 



Bức ảnh chụp đường sắt Yurikamome, Nhật Bản của tác giả New Zealander Mike Holleman đoạt giải nhất ảnh Kiến trúc. 

Giải nhì ảnh Kiến trúc thuộc về tác giả Ali Al Hajri chụp 2 người phụ nữ Hồi giáo trong Đại thánh đường Sheikh Zayed 

ở Dubai. 



Giải nhất ảnh Con người và Chân dung thuộc về bức ảnh mẹ con của tác giả Trung Quốc Jiming Lv. 

Giải nhì ảnh Con người và Chân dung thuộc về tác giả Hà Lan Justine Tjallinks với bức ảnh cô gái và con mèo trụi lông. 



 

Bức ảnh người nông dân Romania ở Maramures của tác giả Gianluca De Bartolo đoạt giải nhất thể loại ảnh về rượu vang. 

 

Giải nhì ảnh rượu vang là bức ảnh chụp cảnh sắc mùa thu tại vùng trồng nho Cuneo Langhe gần Alba của tác giả Valentina Galvagno. 
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