
[RAZPIS -PRIJAVA]  

———————————————————————————————————— 
Od 3D do 2D / fotografska delavnica z Bojanom Brecljem 

Muzej Stari Grad, Proja.org/MED Land in fotograf Bojan Brecelj,  
vabimo k prijavi  

na tri-dnevno delavnico fotografije in pešačenja po starih otoških poteh.  
(28.-31. marec 2018; Hvar) 

————————————————————————————————————— 
Delavnica bo potekala V PROSTORIH MUZEJA STARI GRAD v mestu Stari Grad na 
otoku Hvar. Združila bo do dvanajst zainteresiranih udeležencev, ki bodo imeli 
možnost doživeti pešpoti (z vodstvom ali samostojno) v okolici Staro-Grajskega 
polja, v fotografiranju-prijaznem tempu. 

TEMA delavnice je:  
Preoblikovanje 3D percepcije v 2D prostor, ki ga predstavlja fotografija.  
Delavnica je odprta za vse, ki si želijo napredovati v fotografiji.  
Pridobivanje znanja bo potekalo večinoma individualno, v dialogu z mentorjem. 
Ritem dela bo ravno tako prilagojen posamezniku.  

 

Delavnico bo vodil Bojan Brecelj, fotograf, umetnik in novinar, ki pluje po Mediteranu 
že od otroštva. Njegove izkušnje izhajajo iz udeležbe v številnih novinarskih in umet-
niških projektih. Deluje je na različnih področjih vizualne komunikacije - scenografije, 
multidisciplinarnih projektov, video produkcije in konceptualnega dela, predvsem pa 
je aktiven v dokumentarni in eksperimentalni fotografiji. Trenutno se ukvarja s 
fotografskim, novinarsko- 
avtorskim projektom, MED Land, ki raziskuje identiteto in karizmo mediteranskih 
otokov, predstavlja njihove potenciale, vzorce preživetja, ustvarjalnost in družbeno 
strpnost . 

 

Priporočena cena za delavnico in vodstvo po poteh znaša 175 EUR,  
prijavnina ob registraciji pa 25 evrov. Slednjo je potrebno poravnati vnaprej. 

*Bivanje: v kabini na Magellanu - po zelo ugodni ceni ! 
**Hrana: Kod Damira, in Magellan - po ugodni ceni ! 
** *Datumi delavnice niso tudi nujno meje vašega obiska, saj lahko svoje bivanje (po dogov-
oru) mirne volje raztegnete v velikonočne praznike ter tako morda celo prisostvujete v nočnih 
(staroverskih) procesijah v okoliških vaseh oziroma tako imenovani“hoji za križem”. 

Rok za oddajo prijav je 12. marec 2018. 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslova: 
bojanbrecelj5@gmail.com in andrea@msg.hr  

z naslovno vrstico “Application: 3D-2D photo workshop”. 

Podrobnejše informacije o vlogi, plačilu, prizorišču, nastanitvi itd. najdete                
v	PDF	datoteki. Za vsa dodatna vprašanja smo prav tako na voljo na zgoraj nave-
denih naslovih. 

http://www.ljudmila.org/ipak/MEDproject/worshoop/2018/Bojan_Brecel_walking_and_.pdf



