spletno predavanje in delavnica

OSNOVE PORTRETNE
FOTOGRAFIJE

V sklopu projekta "KULTURNI KOLAŽ - kolaž mladinskega ustvarjanja" letos
organiziramo tudi BREZPLAČNO predavanje in delavnico o portretni fotografiji.
Namenjena sta osnovnošolcem, srednješolcem in ostalim mladim do 29. leta iz vse
Slovenije, saj bosta srečanji potekali v okolju Zoom.
Srečanji sta namenjeni mladim nadobudnim fotografom, ki želijo pridobiti ali nadgraditi
svoje znanje ter želijo povratno informacijo in konstruktivno kritiko svojih fotografij.
Pridobljeno znanje bodo nato lahko unovčili in pokazali na brezplačnem 3. mladinskem
fotografskem natečaju PORTRET 2022, ki bo na Jesenicah potekal v mesecu maju.

MENTOR:

Janez Pelko

Janez Pelko je slovenski fotograf, najbolj
znan po upodabljanju portretov in
ženskih aktov, ustvarjanju infrardečih
pokrajin, koncertnih reportaž in
eksperimentalne fotografije.
Priredil je več kot 30 samostojnih razstav
in sodeloval na mnogih skupinskih
doma in po svetu. V devetdesetih letih je
sodeloval z Gorenjskim glasom in
občasno tudi z drugimi tiskanimi mediji.
V zadnjem času se posveča predvsem
avtorski fotografiji, sodeluje z glasbeniki
in predava na fotografskih delavnicah.
Je samouk, ki uporablja različne pristope
in tehnike ter ob uporabi digitalnih
tehnologij ostaja zvest
črnobelemu filmu različnih
formatov. V zadnjem času je
njegovo primarno orodje
Camera obscura.
Več o mentorju: www.janez-pelko.com

SREČANJA:
PRVO spletno SREČANJE:
10. marec 2022 ob 18.00
Prvo srečanje bo namenjeno predavanju oziroma
teoriji. Skupaj z mentorjem bomo spoznali osnove
portretne fotografije in različne zvrsti portretov od
komercialnih do modnih in pa predvsem do tistih
malo bolj unikatnih.

DOMAČA NALOGA
Po prvem srečanju boste s strani mentorja prejeli
"domačo nalogo", skozi katero boste znanje teorije
uporabili v praksi. Te fotografije boste poslali
mentorju, ki jih bo v sklop drugega srečanja strokovno
ocenil.

DRUGO spletno SREČANJE:
31. marec 2022 ob 18.00
Drugo srečanje bo namenjeno pregledu fotografij
udeležencev in mentorjevi strokovni oceni. S tem bo
vsak udeleženec dobil povratno informacijo o svojih
fotografijah, s katerimi bo lahko sodeloval na
3. mladinskem fotografskem natečaju PORTRET 2022.

OBVEZNE PRIJAVE:
na predavanje in delavnico se je
obvezno potrebno prijaviti.

ROK ZA PRIJAVO - vključno 5.3.2022

PRIJAVA
ali na spletni strani www.mc-jesenice.si

Sodelovanje na delavnicah in
natečaju je BREZPLAČNO.

DODATNE INFORMACIJE:
Nik Bertoncelj
vodja foto natečaja
Email
nik@foto-vidmar.si

Telefon
070-333-969

Predavanje in delavnice bodo potekala v soorganizaciji JSKD Jesenice,
Mladinskega centra Jesenice in Fotografskega društva Jesenice.

