Igor Debevec se je resneje pričel ukvarjati s fotografijo leta 2014.

Galerija Šolt

Navdušujejo ga motivi krajinske fotografije in urbana ulična fotografija, kjer je v
središču dogajanja običajen človek. Fotografije prikazujejo posameznike ali skupine v
njihovem spontanem vedenju na javnih mestih, predstavljajo življenje ulice in
delujejo kot ogledalo družbe. Avtor se zaveda, da z izbiro prave kompozicije in
določenega trenutka lahko prikaže ljudi na ironičen način, po drugi strani pa posega
tudi globoko v njihovo intimo.
Tej tematiki je posvečena tudi pričujoča razstava z naslovom Ulica.
V dveh letih je razstavljal na številnih mednarodnih razstavah v 30 državah in
za svoja dela prejel 75 nagrad. Ameriška fotografska zveza mu je avgusta 2015
podelila naziv PPSA, Fotografska zveza Slovenije v oktobru 2015 naziv F1 FZS,
Svetovna zveza za fotografsko umetnost pa v novembru 2015 še naziv AFIAP.
Od januarja 2015 je član Foto kluba Ljubljana.

Razstava fotografij

Igor Debevec

»ULICA«
Galerija Šolt, Študentsko naselje, blok VII, Rožna dolina
Ljubljana
Razstava je na ogled ob delavnikih od 10. novembra do 8. decembra 2015,
med 9. in 20. uro.

Bilo je … 1980

Včeraj in danes … 2014

Fotografski začetki Igorja Debevca segajo v osemdeseta leta, ko je bil

Minilo je skoraj petintrideset let in avtor pravi:

skupaj s prijatelji med soustanovitelji Foto kino kluba DPD Svoboda v

»Prve ne pozabiš nikoli. In res, v meni se je ponovno zbudila želja po fotografiranju.

Borovnici.

Fotografija mi pomeni strast in veselje, z njo lahko ustavim čas in hkrati ustvarjam

V času analogne fotografije, pretihotapljenih kemikalij in foto papirja iz

spomine. Ponuja mi svoj pogled na svet.

tujine, majhnih improviziranih temnic po kopalnicah, v času Zenitha in

Veliko je malih stvari okoli nas, ki jih v tej potrošniški naglici prezremo. Skozi objektiv

Praktice, so iskali motive in svoj kreativni jaz po ljubljanskih ulicah, na

vidim ta svet drugače, daje mi pozitivno energijo.

močvirnatem Barju….

Fotografije so namenjene mojim sopotnikom, s katerimi preživljam čudovite trenutke na

Prirejali so fotografske razstave, se udeleževali tekmovanj in predvsem ...

skupnih foto potepih ter vsem ostalim, ki imajo moč in oko, da te lepote lahko vidijo.

se družili.
Njihove življenjske poti so se z odraščanjem razšle, fotoaparat se je umaknil
v ozadje in postal zgolj sredstvo za beleženje družinskih dogodkov.

