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                     Nagradni fotografski natečaj 

                        »Obrazi in emocije« 

 

Obraz je zrcalo uma,  

oči pa brez govora poznajo skrivnosti srca.  

(Saint Jerome) 

 

Mnogo je bilo znanstvenikov, ki so se lotevali področja obraznih izrazov in čustev. Med njimi 

je bil tudi Charles Darwin. 

Čustva so del nas in z  njimi izražamo odnos do sebe in do zunanjega sveta. Iz obrazne 

mimike lahko prepoznamo kopico čustev, ki jih lahko razvijemo: veselje, žalost, prezir, 

presenečenje, jezo, gnus, strah… 

 

Vsebina natečaja 

Postavljeni ste pred izziv skozi objektiv prikazati čustva, ki se zrcalijo na obrazu naših 
bližnjih,  prijateljih, neznancih…  

Prijava 

Na natečaj se lahko prijavijo učenci in dijaki. Omejitve števila prijav na šolo ni. Prijavite se v 
prijavnem sistemu ZOTKiS, ki je dosegljiv na spletni strani www.zotks.si od 1. januarja 2019 
dalje. 

Izdelki 

Obseg: 

Skupaj največ 8 fotografij in sicer:  

- 4 do 8 posnetkov na temo "Obrazi in emocije" 

Format: 

- vse fotografije morajo biti  v zapisu JPG, lahko Č/B ali pa barvne 

Velikost datoteke:   največ 1 MB  

Poimenovanje datotek:  priimek_ime_ ##.jpg 

## je številka slike (primer: Novak_Janez_01) 

Način oddaje: vsi prijavljeni bodo po 1. februarju prejeli na svoj elektronski 
naslov natančna navodila o lokaciji in načinu oddaje fotografij 

 

NEKAJ NASVETOV 
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1. Bodite kreativni in se poskušajte izogniti banalnim in že stokrat videnim fotografijam. 

2. Pazite na osvetlitev (od kod prihaja; koliko izvorov svetlobe; ali je naravna ali umetna ali 
oboje...) 

3. Pazite na čas osvetlitve ("regulator gibanja") 

4. Pazite na zaslonko (regulira območje oz. polje ostrine; še posebno je učinek opazen v 
bližnjih posnetkih!) 

5. Dovoljena  - ne pa tudi nujna - je raba vseh fotografskih sredstev (sita oz. filtri, makro 
objektivi, predleče ...; računalniška obdelava fotografij) 

6. Osredotočite se na pristne izraze,  fotografije, ki niso pozirane,  svetlobo, sence,... 

7. Ne pozabite na okolje, če je vizualno privlačno. 

8. Pri izbiri kolekcije pazite, da bo pomensko in vizualno zaokrožena, ter da kaže vaš odnos 
do ljudi. 

Rok prijave in oddaje izdelkov 

Prijava za natečaj bo odprta do 1. februarja 2019. Izdelke je potrebno oddati do 10. februarja. 

Lokacijo oddaje fotografij, bodo vsi prijavljeni prejeli po zaključku prijav na svoj naslov. 

Nagrade 

Poleg uvrstitve na državno tekmovanje in nato na mednarodno tekmovanje bomo v vsaki 
skupini (osnovna šola in srednja šola) nagradili prve tri in pripravili razstavo izdelkov.  

 

  


