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Velican-Patrus Dóra
Habár a Könnyűipari Műszaki Főiskolán végzett, mégis a diploma után tel
jes figyelemmel a fotózás felé fordult. Fotós tanulmányait 5 évvel ezelőtt,
a Práter utcai fényképész iskolában kezdte, ahol Lőkös Zoltán fotográfus
tól sajátította el az alapokat. Tanulmányai befejezése után egyre inkább
fel akarta fedezni a fotózás számára tartogatott területeit is. Több külön
böző alkotótáborban és továbbképző kurzuson is részt vett, megismerte
a művészi akt, a színház, a mozgás fényképezésének, a műtermi fotózás
nak alapjait, hogy ezután saját egyéniségét beleszőve megmutassa azt
a szépséget, gondolatiságot, amit ő lát meg a világból az objektíven ke
resztül. Különösen megérintette az akt fotózás művészete, amelybe elő
ször mélyebb betekintést, Jung Zseni alkotótáborában szerzett. Alkotása
iban többnyire az emberi test játssza a főszerepet, a megjeleníteni kívánt
gondolatot, hangulatot, érzelmet ezen keresztül próbálja megörökíteni.
Pályázatok:
2003. Ifjú Alkotók Kiállítás II. helyezett
2004.IfjúAlkotókKiállítás,NemzetköziFotópályázatBudapest
2005.NemzetköziFotópályázatBudapest,GyõrTITÉvfotója-Évfotósa
fotópályázatTudományosIsmeretterjesztõTársulatPannonEgyesülete,
DurdevacSalon7th.PodravinaSalonofArtPhotography2.helyezett,
NIS 2005 Szerbia, XXI. Vizuális Mûvészeti Hónap Fotópályázat
2006.IV.TarkaFotópályázat,UtazásavilágkörülpályázatBudapest,
SzerbiaBelgrádInternationalExhibitionofartPhotographsMiniature,
FotoklubZagreb,InternationalPhotoSalonAuthorsDanubeRegionOsijek,
Fotoforum39.RuzomberokSzlovákia,MiniatűrSzlovénia3rd.International
ExhibitionofPhotography,ÁgensNemzetköziFotópályázatezüstmedál,
3. Nemzetközi Fotókiállítás különdíj, Barátság hídja
fotópályázat Komárom, Al - Thani Award
2007.MiniatűrSzerbiaXIIInrenationalSalonofArtisticMiniaturePhotographs,
1stFIAPCLUBS’WORLDCUPTheInternationalFederationofPhotographicArt,
113 th. Toronto International Salon of Photography Kékszalag,
PannóniaFotószalon,2007.XXIV.MafoszSzalon,XIV.AktfotóKiállításSzentes,
16.TrierenbergSuperCircuitAustriaLinz,FotoforumRuzonberok

Karneváli hangulat

Csoportos kiállítások:
2003. Felföldi Fotográfusok Szövetsége (Kazincbarcika)
2004. Ágens Fényfestõ Egylet (Budapest Ágens Galéria)
2005. Ágens Fényfestõ Egylet (Budapest Ágens Galéria),
Felföldi Fotográfusok Szövetsége (Budapest Ágens Galéria)
2006. Ágens Fényfestõ Egylet (Budapest Ágens Galéria),
Felföldi Fotográfusok Szövetsége (Budapest Ágens Galéria)
2007. Ágens Fényfestõ Egylet (Komarno Zichy múzeum),
Ágens Fényfestõ Egylet ( Budapest Vörösmarthy mozi)

VIDEO
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Önálló kiállítás:
2007. Az elmúlt 5 év (Budapest Ágens Galéria)

2007. augusztus – szeptember

41

Elfelejtve

Éjszaka úrnõje

Anno

Segítség

VIDEO
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Munkájában tökéle
tességre törekszik,
arra, hogy az elké
szült fotó azt a mon
danivalót tükrözze,
amit a művészi alko
táson át kíván meg
osztani velünk, en
nek érdekében
képeit tudatosan
megtervezi és kivite
lezi. Szívéhez közel
a műtermi fotózás
áll, ahol minden té
nyező a fotóson mú
lik. Abban a szeren
csés helyzetben van,
hogy a fotózás
a munkája is. Alkal
mazott fotográfus
ként dolgozik egy
reklámügynökség
nél (reklámfotó, tárgy
fotó, modelles fotó,
rendezvényfotó), így
a napi teendőiben
egybeér
a hobbi, a művészet
és a munka. Igyekszik
figyelemmel kísér
ni a hazai és külföldi
fotóművészek mun
kásságát, illetve a
hozzá közelálló tech
nikákat és látásmó
dokat elsajátítani és
a saját egyéniségé
re lefordítani. Fotói
hoz számítógéppel
csak apró korrigálá
sok erejéig nyúl, in
kább az előkészítés
re helyezi a nagyobb
súlyt. Idén a Magyar
Fotóművészek Világ
szövetségébe nyert
tagságot. Számos
nemzetközi és hazai
pályázaton, kiállítá
son fogadták
el képeit, ahol rend
re kiállították és dí
jazták azokat.
Mayer Dömötör

Pepita

Új generáció

