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NateËaj digitalne fotografije

NateËaj digitalne fotografije
Robert Ocvirk iz ©empetra lahko kmalu po
izidu revije priËakuje
ljubitelje dolarskih
bankovcev. Pravi, da je
desetdolarski bankovec spremenil v sedmih podrobnostih. Poslal je tudi lep iztisk, na
katerem je lepo vidno,
da se je zelo potrudil
tudi v detajlih. Moti le
napis Slovenia, ki je
pomaknjen preveË v
desno.
2. NAGRADA

Janez JanËar iz Metlike, je poslal zanimivi digitalni fotografiji. Z uporabo
raËunalniπkih filtrov je slikam dodal nove fotografske razseænosti. Fotografije so
odliËno poskenirane, presenetljivo ostre, zato dvomim, da jih je skeniral z
namiznim skenerjem. Pravi, da se poklicno ukvarja z digitalno obdelavo slik.
Za prvo fotografijo si je prisluæil 3. NAGRADO.

Nagrade: Tokrat zadnjiË bomo podelili meseËne nagrade :
1.: 5 poveËav formata 20 x 30 cm
2.: 3 poveËave formata 20 x 30 cm
3.: 1 poveËava formata 20 x 30 cm
Najboljπe tri digitalne fotografije bomo na koncu nagradili z:
1.: digitalno kamero CANON POWER SHOT 600
2.: bonom za izdelavo fotografij v vrednosti 20.000 SIT
3.: 20 skeni na bobnastem skenerju
Glavne nagrade prejmejo izkljuËno fotografije v digitalni obliki
(fotografirane z digitalno kamero ali skenirane). MeseËne nagrade
bomo izbirali tudi med klasiËnimi fotografijami.

S tem je nateËaj konËan. V naslednji πtevilki bomo
izbrali najboljπe fotografije, ki se bodo potegovale
za tri nagrade naπega sponzorja.

SreËo Gliπek iz Maribora, se je poigral
s portretom.
Z uporabo filtrov v programu
PhotoShop je ustvaril uËinek, kot da bi
na fotoaparat dodal leËe ali pa v
drugem primeru filter namazal z
gelom.
Tako obdelan portret mora imeti v
konËni podobi svoj pravi namen. Ni
primerno se igrati s katerimkoli
portretom. Lahko se poigramo s
portretom prijatelja, ki ima ravno
kakπen praznik in ga s tako fotografijo
poskusimo πaljivo obdariti. Sicer pa
tako deformirani portreti nimajo
pravega smisla in so lahko celo æaljivi.

Na æalost za ta fotografski kolaæ, ki ga je s skeniranjem in obdelavo slik
v raËunalniku poslal Miha, ni zapisanih veliko podatkov. ©e priimek je
pozabil zapisati. Je pa oËitno za izdelavo slike porabil precej Ëasa. Tudi
ideja za darilo za 50-letnico je posreËena. Slika s fotografijami prikazuje
prehojeno pot njegovega oËeta od otroπkih dni do sreËanja z
Abrahamom. Miha je fotografijo izpisal na veËji tiskalnik in sliko predal
oËetu za rojstni dan. OdliËna ideja in oblikovno dodelana slika si zasluæi
1. NAGRADO. Samo priimek in naslov naj Miha sporoËi v uredniπtvo.

Barbara Kvas iz Æalca nam je poslala
zanimivo digitalno fotografijo,
predvsem kar se tiËe ideje. TehniËno
slika ni najboljπa, je pa zato ideja
dobra in si je z njo prisluæila 3.
NAGRADO.

Z nateËajem smo zakljuËili.
Vsem, ki ste poslali slike, se
zahvaljujemo za sodelovanje.
Vsi nagrajenci se lahko
obrnete neposredno na
podjetje FOTO FANTASY iz
Nove Gorice, kjer vam bodo
izroËili nagrade. V naslednji
πtevilki bomo objavili konËne
prve tri nagrajence, med
katerimi bo najboljπi prejel
digitalno kamero.
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