FOTOGRAFIJA
IGOR DEBEVC PREDSEDNIK FOTOGRAFSKE ZVEZE SLOVENIJE MF EFIAP-S
MAG. PRAVA LJUBITELJSKI FOTOGRAF
ZIGA GRICNIK
VODJA PROJEKTA FREESN
MARIJA STOJKOVSKA
–

FOTOGRAFIJA PREMIKA GORE

Fotografija je močno orodje za zajem sveta, ki nas obdaja in za
prikaz naših notranjih čutnih svetov. Z objektivnim prikazovanjem
stanja in dogodkov okoli nas lahko odlično beležimo in sooblikujemo
zgodovino, prikazujemo odnos do okolja in ljudi, fotografija je tudi
močno orodje za manipulacijo in prikaz zgodb na želeni način, hkrati
pa odpira neštete ustvarjalne možnosti, s katerimi je moč
pripovedovati zgodbe o človeški notranjosti, o željah, strasteh,
strahovih ...

NALOGA

S serijo vizualnih vtisov je možno prikazati in soustvarjati tudi
prihodnost. Fotografija je spreminjala svet v preteklosti in ga bo
zagotovo tudi v prihodnosti.
Zato nas zanimajo zgodbe in prizori, ki imajo moč - moč
pripovedovanja, osveščanja, občudovanja, čustvovanja ... Poudarek
je na sporočilnosti in moči vizualnega vtisa, zato ni najpomembnejše,
da so fotografije tudi tehnično dovršene. Kako bi vi s svojo
fotografsko zgodbo povedali neko močno sporočilo in morda,
posledično, vsaj malo spremenili svet?

Vsi sodelujoči prejmejo paket presenečenja.
Nagrad ni možno menjati za protivrednost.

FOTOGRAFIJA
VSEBINSKE IN TEHNICNE ZAHTEVE

- serija najmanj 4, največ 6 fotografij
- fotografije v seriji morajo biti vsebinsko povezane, delovati kot
enotna zgodba oz. sporočilo
- k seriji se predloži kratek opis serije ter podatke o avtorju (ime,
priimek, roj. datum, naslov, e-naslov, tel. št.)
- fotografije naj bodo v velikosti 1920 pix daljša stranica
- ena fotografija max. 2 MB
- poimenovanje fotografij: naziv serije_zaporedna številka
fotografije_ime in priimek avtorja.jpg
(npr. Svitanja_01_Janez Novak.jpg, Svitanja_02_Janez Novak.jpg)
- lahko barvne ali črno-bele fotografije
- sprejema se digitalne fotografije, tehnika in način obdelave nista
omejena, v poštev pridejo tudi fotografije, narejene s telefoni

NAGRADE IN PRIJAVA

1. NAGRADA 3-dnevni fotografski izlet v Toskano
2. NAGRADA bon za fotoknjigo CEWE v višini 100 € in dvoletna
naročnina na revijo Digitalna kamera
3. NAGRADA knjiga Fotografija Arneta Hodaliča in enoletna
naročnina na revijo Digitalna kamera
Prijava z navedenimi materiali v priponki na
natecaj.freesn@digitalna-kamera.si in preko obrazca.

