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“

Dennis Dimick 40 yıllık gazetecilik kariyerini insanların arzularıyla gezegenin çatışması üzerine
odaklanarak geçirmiştir. 35 yıldan uzun süre hizmet verdiği National Geographic’de uzun süre çevre
editörlüğü yapan Dimick iklim değişikliği, enerji, temiz su, nüfus ve gıdaya erişim üzerine çok sayıda
büyük projenin oluşumuna rehberlik etmiştir. 2008 ve 2012 yılları arasında Aspen Institute ile
ortaklaşa Aspen Environment Forum’unu organize etmiştir. Pictures of the Year International
tarafından birçok ödüle layık görülen ve 20 yıldır Missouri Fotoğraf Atölyesi’nde öğretim görevlisi
görevini de sürdüren Dimick, foto-muhabirliğine hizmetlerinden dolayı 2013 yılında National Press
Photographers Association Sprague Award ödülünün de sahibi olmuştur. Yeni jenerasyon çevre
fotoğrafçılarına ilham vermek için başlatılan bir eğitim projesi olan Eyes on Earth’ün de
kurucularından biri olan Dimick ABD’nin Oregon eyaletinde bir koyun ve saman çiftliğinde
büyümüştür. Dimick Oregon State Üniversitesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden tarım ve
tarım gazeteciliği derecelerine sahiptir.

”

Dennis Dimick has focused his more than four-decade journalism career on the collision between human aspiration
and the planet. In 35+ years at National Geographic, he served for more than a decade as the magazine’s
environment editor and guided creation of major projects on climate change, energy, freshwater, population, and
food security. From 2008-2012 he co-organized the Aspen Environment Forum in partnership with the Aspen
Institute. Winner of many editing awards from Pictures of the Year International, Dimick is a 20-year faculty
member of the Missouri Photo Workshop, and in 2013 received the National Press Photographers Association
Sprague Award for service to photojournalism. He is co-founder of Eyes on Earth, an educational project to inspire
a new generation of environmental photographers. Dimick grew up on a sheep and hay farm in the U.S. state of
Oregon, and holds degrees in agriculture and agricultural journalism from Oregon State University and the
University of Wisconsin-Madison.

