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Nii SA Tartu 2024 kui projektide 
fotopankade loomisel tuleb silmas pidada, 
et need piltlikustaksid ühte või mitut 
Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 suurt 
sõnumifookust:


Ellujäämise kunstid - kunstide ja 
väärtuste väljendumine nii igapäevaelus 
kui ka sündmustel ja loomingus, nii 
inimese loodud keskkondades kui ka 
looduses. 


Tartu ja Lõuna-Eesti - inimtekkeliste 
keskkondade ja looduse eripärad ehk 
põhjused piirkonna külastamiseks. Pildid 
kajastavad projekti elluviijaid ja nende 
tegevusi piirkonna eripärade keskel.

Elamused - nii Tartu 2024 programmi, kui 
laiemalt kogu Tartu ja Lõuna-Eesti 
kultuuri erilisus. Fotod kajastavad 
emotsioone ja elamusi, mis inspireerivad 
eri persoonasid üritustest osa võtma. 


Selleks, et tagada kvaliteetsed fotod, 
peavad fotograafid järgima kindlaid 
standardeid:

 Formaat JPG

 Värviruum sRGB

 Minimaalne resolutsioon vähemalt 4MP 
(nt 1800x2181 pikselit), soovituslikult 6MP 
või rohkem.
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Meie fotopank on ekspressiivne ning 
sügav, alati eelistame esitada ja edastada 
pildimaterjali inimestest ja nende 

tegemistest. Pildimaterjal on alati seotud 
tugevalt Tartu 2024 tegevuste ja 
sündmustega.

Esiplaanil rõõmsad ja tegusad inimesed. Pildid on teolt 
tabatud ja emotsioonid on siirad.

Dokumentaalfotograafia stiilis jäädvustused. Fotodel kujutatakse inimesi, kes osalevad Tartu 2024 
sündmustel.
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Fotomaterjalile saab lisada tee elemendi 
graafikat. Kui kasutad fotot muude 
materjalidega koos, siis veendu, et 
elemendi keskmine joon ei poolitaks fotot.

Muudel juhtudel lähtu materjalist. Tee 
elementi võib lisada näiteks foto ülemisse 
või alumisse äärde. Jälgi, et tee element ei 
jääks inimeste peale.

Sisuga koos paigutades jälgib tee element alus-
raamistikku.

Pildiraami võib kasutada fotol, kui see ei kata sel olevaid 
inimesi.

Pildiraami on lubatud lisada foto äärtesse ning 
külgedele.
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Põhilised punktid, mida piltide 
kasutamisel meeles pidada.

Lase kvaliteetsel fotomaterjalil särada ja ära lisa pildile 
teksti.

Väldi värvifiltreid ja liigset töötlemist. Meie 
fotokeel on naturaalne ja loomulik.
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Kui fotol on kuskil Tartu 2024 logo näha, siis ei pea logo 
eraldi juurde lisama.

Veendu, et kasutatud fotomaterjal aitab 
sõnumit edasi kanda. 
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Üle-
eestiline 
loodus-
vaatluste 
maraton
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