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Ekipa Zavoda FOKUS verjame, da so fotografske podobe sposobne spreminjati svet, v katerem živimo. Tudi zato 
vseh osem let, od kar pripravljamo Celje FOKUS, v ospredje bolj kot tehnično znanje postavljamo ustvarjanje 
fotografskih podob. Vsa ta leta smo si prizadevali za razvoj sodobne avtorske fotografije in Festival avtorske 
fotografije Celje FOKUS 2015 je rezultat naših prizadevanj. Veseli nas, da smo v festivalskem letu uspeli povezati 
vse ključne ponudnike kulture v Celju. Ob tej priložnosti hvala vsem, ki ste nas kakorkoli podprli in nam priskočili na 
pomoč. Še posebna zahvala pa Celjskemu mladinskemu centru in Muzeju novejše zgodovine Celje, ki sta prepoznala 
naš potencial že na samem začetku.

Že vsa leta je imel Celje FOKUS nastavke festivala in odločitev zanj je bila logična. Že lani smo nekoliko spremenili 
zasnovo delavnice, letos pa smo dodali Masterclass, ki predstavlja določeno nadgradnjo in je namenjen predvsem 
afirmiranim fotografom. Enako dobrodošli so na Celje FOKUS novi in nekdanji udeleženci, da nadgradijo svoje 
tehnično znanje ter ustvarijo novo fotografsko zgodbo. V današnjem svetu, ko živimo v poplavi podob in ko je v 
našem širšem regionalnem smislu fotografski poklic dokaj razvrednoten, se zdi nujno poudariti in tudi razložiti, da je 
avtorstvo več kot le posrečen posnetek. Da serija kakovostnih posnetkov poleg očitne vsebine in estetike govori tudi 
o avtorjevi sposobnosti izbiranja, o njegovi širini in svetonazoru. Da gre za več kot le pravno sosledje avtor-avtorske 
pravice. Da gre za dolgotrajen proces preispraševanja, učenja in raziskovanja, ki, če gre vse po sreči, privede do tega, 
da posameznik izoblikuje sebi lasten in prepoznaven slog.

Povezujemo



DELAVNICA Celje FOKUS
Od ponedeljka, 13. julija, do sobote, 18. julija 2015
Namenjena je najširšemu krogu fotografov z različnim fotografskim predznanjem. 
Udeležencem omogoča narediti prve resne korake na področju fotografije, osredotočeni boste 
na ustvarjanje fotografskih zgodb. Ekipa Celje FOKUS ti pomaga z iskanjem modelov, rekvizitov, 
lokacij, mentor pa te vodi in usmerja pri tvojem delu. 

Mentorji: Matjaž Očko, Jaka Babnik, Matevž Paternoster in Klemen Razinger.
Več informacij o delavnici poišči na: www.celjefokus.si

MASTERCLASS Celje FOKUS
Od ponedeljka, 13. julija, do petka, 17. julija 2015

Posebno pozornost namenjamo izkušenim fotografom, ki bodo ustvarjali na Masterclassu pod vodstvom 
svetovno znane fotografinje Anastasie Taylor-Lind. 

*Anastasia Taylor-Lind  bo z udeleženci komunicirala v angleščini. 

Več informacij o Masterclassu poišči na www.celjefokus.si



Interrogations / Donald Weber
Petek, 12. junij 2015, ob 20. uri
Galerija Plevnik-Kronkowska 

Razstava fotografa agencije VII bo predstavila enega najbolj znanih Webrovih fotografskih projektov. Gre za 
serijo portretov, posnetih na policijski postaji v Ukrajini, med tem ko so osumljence privedli na zaslišanje.
 
V sodelovanju z Galerijo Plevnik – Kronkowska.

Donald Weber / iz serije Interrogations



Dick Skinners / Tadej Vaukman, uradno odprtje festivala 
Petek, 10. julij, ob 20. uri

AQ Galerija

Razstava “Dick Skinners” predstavlja pregled Vaukmanovega dela zadnjih let ter skupaj z 
istoimensko knjigo tvori svojevrsten epilog avtorjevega obdobja.

Na ogled do 3. avgusta 2015.

V sodelovanju z AQ Galerijo.
Tadej Vaukman / iz serije Dick Skinners



Fokusovi pogovori: Analogno / digitalno
Sobota, 11. julij, ob 21. uri
atrij Celjskega mladinskega centra

Razkorak med analognim in digitalnim. Eno ali drugo ali oboje in to v različnih medijih? Naša sogovornika 
bosta: fotograf Bojan Salaj ter glasbenik, producent in solastnik založbe Chris Eckman. 
Pogovor vodi Jaka Babnik.

V sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom.

Filmski večer: Sol Zemlje
Nedelja, 12. julij, ob 21. uri

Dvorana Mestnega kina Metropol

Brezplačna predstava Sol Zemlje govori o znamenitem brazilskem fotografu Sebastião Salgadu, ki je 
zadnjih 40 let potoval po različnih celinah in v objektiv ujel dogodke, ki so ga globoko zaznamovali: 
vojne, lakoto in izgnanstvo. Življenje in delo enega največjih mojstrov reportažne fotografije nam v 
dokumentarnem filmu Sol Zemlje razkrivata njegov sin Juliano in Wim Wenders, tudi sam fotograf.

V sodelovanju z Mesnim kinom Metropol.



Interrogations / Donald Weber, zaprtje razstave
Ponedeljek, 13. julij 2015, ob 18. uri
Galerija Plevnik-Kronkowska

Slovesno zaprtje razstave Donalda Webra.

V sodelovanju z Galerijo Plevnik – Kronkowska.

Fokusovi pogovori: Fotoknjiga
Torek, 14. julij, ob 21. uri

atrij Celjskega mladinskega centra

Svetovno aktualni trendi fotoknjig se odražajo tudi pri slovenskih avtorjih. Fotoknjiga se za ustvarjalce 
in ‘bralce’ ob primernem izboru lahko izkaže za bolj hvaležen medij kot je galerija, hkrati pa fotoknjige v 
evropskem in svetovnem merilu predstavljajo velik zbirateljski trend. Sodelujejo: Dejan Habicht, Matej 

Sitar in Bojan Radovič. Pogovor vodi Emina Djukić.

V sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom.



Sondiranje
Sreda, 15. julij, ob 20. uri
Galerija sodobne umetnosti Celje

Raziskovalna razstava zapuščenih, zavrženih, odtujenih in najdenih fotografskih podob. 
Kustosa razstave: Peter Koštrun in Peter Rauch.

V sodelovanju z Zavodom Celeia in Centrom sodobnih umetnosti.



Šutka / Jaka Gasar
Četrtek, 16. julij, ob 20. uri

Galerija Plevnik–Kronkowska 
Fotografska zgodba o skopski Šutki v Makedoniji, največjem romskem naselju v Evropi.

V sodelovanju z Galerijo Plevnik – Kronkowska.
Jaka Gasar / iz serije Šutka



Fokusovi pogovori: Dokumentarna fotografija
Petek, 17. julij, ob 21. uri
atrij Celjskega mladinskega centra 
Gre za pogovor z dolgoletnim Mladininim fotografom Borutom Krajncem ter novinarjem in kolumnistom 
Lenartom J. Kučičem, v katerem bomo problematizirali vlogo in namen (novičarske) fotografije v medijih v 
obdobju, ko časopisnemu in revijalnemu tisku konkurirata tako televizija kot internet. Kakšna je življenjska 
doba fotografije v času množične digitalizacije in produkcije podob, ko je vsaka novica v trenutku svoje 
objave že pretekla in jo zamenja druga? Pogovor vodi Jasna Jernejšek.

V sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom.



Doneski k slovanski mitologiji / Tomaž Črnej
Petek, 17. julij, ob 22.30 uri 

Za Celjskim mladinskim centrom

Razstava fotografa Tomaža Črneja prikazuje serijo fotografij, v kateri se ukvarja s pozicijo ženske v slovanski 
mitologiji. Na drevesa projicirani ženski liki, prej posneti v studiu v maniri poz aktov 50-ih in 60-ih let, jim 
dajejo podobo boginj, vil. Projekcije je avtor ponovno zabeležil s fotografskim aparatom, s čimer je zgolj z 

aparatom ustvaril izjemno zanimive sloje fotografij. Fotografiranje v luni in polmraku ni bilo naključje.

V sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom.
Tomaž Črnej / iz serije Doneski k slovanski mitologiji



Zaključni večer Celje FOKUS
Sobota, 18. julij 2015, ob 21.uri  
Celjski mladinski center
Festival bomo zaključili s projekcijo fotografij, ki so jih v Celju ustvarili udeleženci fotografske delavnice 
Celje FOKUS. To bo odlična priložnost za druženje z mentorji in udeleženci, ustvarjalci festivala in vsemi 
ostalimi obiskovalci. Projekcija omogoča vpogled v celotno festivalsko dogajanje. 

Zaključek festivala bo sproščen, za dobro glasbo bo poskrbela DJ Sabina. 

Fotoatelje in galerija Pelikan
Stekleni fotografski atelje iz leta 1899 je eden redkih tako ohranjenih ateljejev v Evropi. Je prava 

dogodivščina za fotografe, ki lahko doživijo stekleni salon z vso pripadajočo opremo, kjer je fotograf 
ustvarjal s pomočjo naravne svetlobe. V ateljeju je tudi stalna muzejska postavitev, ki govori o bogati 

zapuščini mojstra Josipa Pelikana. 

Obisk je možen po predhodnem dogovoru z Muzejem novejše zgodovine Celje.



FESTIVALSKE
LOKACIJE

Mariborska cesta 2, Celje

Razlagova ulica 5, Celje

Na okopih 2c, Celje

Obisk je možen po predhodnem dogovoru z 
Muzejem novejše zgodovine Celje

Telefon: 03 428 64 10

Odpiralni čas
ponedeljek - petek: 10. - 12. ure in 16. - 18. ure 

sobota: 9. – 11. ure

Celjski mladinski center

Muzej novejše zgodovine Celje, 
Pelikanov atelje

AQ Galerija

Razlagova ulica 9, Celje
Odpiralni čas
torek - petek: 15.30 - 19. ure
sobota: 10. – 12. ure

Galerija Plevnik – Kronkowska

Trg celjskih knezov 8, Celje
Odpiralni čas
torek – petek: 11. - 18. ure
sobota: 10. - 12. ure
nedelja: 14. - 18. ure
ob ponedeljkih zaprto

Galerija sodobne umetnosti Celje

Stanetova ulica 15, Celje
Mestni kino Metropol

*Pridružujemo si pravico do spremembe programa. 
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