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DRUŠTVENA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ IN DIAPOZITIVOV
RADOVLJICA 2005

UVODNO PISMO 2005
Prvi list letošnjega Foto Informatorja ste obrnili…
Spet je leto za nami, spet smo obrnili en list našega življenja; list, sestavljen iz štirih letnih časov,
list, napolnjen z mislimi, čustvi, čutenji, dejanji. Uresničenimi, a tudi opuščenimi.
Kaj reči ob koncu tega in začetku novega leta? Nič ni le črno in nič ni le belo. To fotografi, še
zlasti tisti, ki smo se ali pa se še izražamo s črno belim filmom, s črno belo fotografijo, zelo
dobro vemo. So le dejstva:
• fotografija v najširšem pomenu besede je bolj razširjena kot kdajkoli doslej,
• mnogo mladih se dejavno udejstvuje, fotografija jim je ustvarjalni medij; vendar
• društva postopoma izgubljajo dolgoletne člane, priliv mlajših je skromen; kajti
• digitalna fotografija in medmrežje ustvarjata nov način druženja.
Fotografska zveza in fotografska društva stojijo pred izzivom konvergence. Pred izzivom
zbliževanja starega in novega. V »starem« je veliko dobrega; pravzaprav vse: možnosti izražanja
v vseh fotografskih tehnikah in umetniških stilih, možnosti tekmovalnega preverjanja kakovosti
svojega dela in razstavljanja v galerijah, možnosti organiziranja in druženja. »Novo« dodaja
enostavnejši in predvsem mladim bližji način komuniciranja ter izmenjave mnenj o posnetkih.
Njuna konvergenca lahko pelje v preporod društvene in s tem širše kulturne dejavnosti.
Potrebujemo razpise, ki bodo »zakrožili« po vseh foto in splošno tematskih forumih, ki bodo
vabili k predložitvi del na papirju in diapozitivih in v elektronskih zapisih. Potrebujemo, poleg
ocenjevanja del na fotografskem papirju in projekcijskem platnu, tudi ocenjevanje neposredno na
računalnikih; in seveda računalniške projekcije sprejetih del na platno. Potrebujemo objavo
rezultatov in fotografskih priznanj ter nazivov na omenjenih forumih. Potrebujemo mlade, da
nam reorganizirajo društveno dejavnost!
Tudi za naše, radolško, fotografsko društvo se je obrnil list. Je, kakršen je; vsak naj sam oceni,
kako polno, predvsem pa s kako kakovostno vsebino je popisan. Nadaljnje strani tega
informativnega biltena osvežujejo spomin in seznanjajo. Sam bi dodal le mnenje, da so na
društveno razstavo tudi tokrat prispela kakovostna dela.
Naj se vam oko in srce naužijeta podob, razstavljenih v Galeriji Pasaža in reprodukcij nagrajenih
del v letošnjem Foto Informatorju!
Za zaključek tega razmišljanja pa le še obvestilo, izrečeno z osebnim veseljem in društvenim
ponosom:
Fotografsko društvo Radovljica je dobilo MOJSTRA FOTOGRAFIJE! Naš enkratni mojster
risanja s svetlobo je letos prejel tudi uradno priznanje za svoje mojstrstvo: Jaka Gnilšak, Mojster
fotografije Fotografske zveze Slovenije. Čestitamo!
Dobro luč – Jaki in vsem, ki radi lovimo svetlobo v objektiv!

Predsednik fotografskega društva Radovljica
Benjamin Vrankar

P.S.: moj elektronski naslov: Benjamin.Vrankar@szkbanka.si

REZULTATI DRUŠTVENE RAZSTAVE 2005
Črno-bele fotografije
Jakob Gnilšak: SPOMIN - 2. nagrada
Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS
Na razstavo sprejetih 6 del od 10 del. Avtorji 2
Barvne fotografije
Benjamin Vrankar: KARANSKI OČA - 1. nagrada
Anica Šolar : MOST - 3.nagrada
Diploma
Marjanka Globočnik: GNEČA - Diploma
Drago Vogrinec: VODNI PRELIVI -Diploma
Možina Maša:
BREZA – Diploma
Špela Jenko: DVOUMNOST – Diploma
Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS
Na razstavo sprejetih 38 del od 77 del. Avtorji 14
Digitalne fotografije
Ivan Pipan: TROBLJA - Diploma (digitalna fotografija)
Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS
Na razstavo sprejetih 8 del od 12 del. Avtorji 2
Diapozitivi
1. nagrada
Štefan Žemva: KJE PA HODIŠ ?
2. nagrada
Matjaž Klemenc : V DESNO
3.nagrada
Benjamin Vrankar: PROTI OBZORJU 2
Diploma
Drago Vogrinec: JEZERSKI STOG
Ivan Pipan: HRIBČEK
Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS
Na razstavo sprejetih 50 del od 86 del. Avtorji 9
Selektor :
DOBERLET VASJA, KMF FZS

Seznam sprejetih del za razstavo 2005
ČRNO BELE FOTOGRAFIJE
Matjaž Klemenc:

SODČKA
SOD OB SENU

Gnilšak Jakob:

V SOTESKI
SOLINE VČERAJ
ORNAMENTIKA V NARAVI

BARVNE FOTOGRAFIJE
Rupel Niko:

SONČNICA
VAL

Vrankar Benjamin: PREDVEČER
WE STRIVE …
Klemenc Matjaž:

LESSI
SANTORINSKI ZVONIK
ŠTART

Pipan Ivan:

OBOKI
LINHARTOV TRG

Možina Maša:

2 POLVICI
RAČKI 2

Možina Sabina:

OBZIDJE
POKRAJINA

Jana Pohar:

ČLOVEK Z ORLOM
DOBROTNICA

Papler Aleš:

TURN
GAJ

Špela Jenko:

CEKVENA VRATA

Šolar Anica:

RIBARJENJE
PLANINSKO POLJE
OKNA
SIVKA

Zorko Justin:

LE KAJ BO JUTRI ?
TUNEL
NEVIHTA BO

Drago Vogrinec:

PESTIČ VIJOLICE
SMREKOV STORŽEK

Marjanka Globočnik: POT
Lampič Miha:

PROPELER
PIPER
KONJ
IZLETNIKI

DIGITALNE FOTOGRAFIJE
Peter Čadež:

SLEČ
MI SE IMAMO RADI

Pipan Ivan:

PAHLJAČA
16 KRILNA
POLJE CVETOV
IZSTOPAJOČI

Iz razstave Ivana Pipana: KOZOLCI IN KAŽUNI

DIAPOZITIVI
Klemenc Matjaž:

PRVI, DRUGI, TRETJI …
MED OBLAKI
BORBENO
DVOJEC

Vrankar Benjamin: PLES Z MORJEM
PASKOVKA
JUTRANJI SPREHOD
DELFIN
OŽARJENA SLED
NA STAREM STOPNIŠČU
SPOMINI NA PRETEKLOST

Pipan Ivan:

POLJUB
KOZICE
V GORAH
DEBLA

Drago Vogrinec:

NA CVETU
VIHARNIK NA OGRADAH
BILKA V IVJU
LEDENO PLEZANJE

Zorko Justin:

POČITEK
CVETOČA LIVADA
POD GOLICO

Šolar Anica:

JADRNICI
SILHUETE
POLJE
MAK

Žemva Klementina: POLJE, KDO BO TEBE LJUBIL ?
KOLO
BALE
SEDEŽI
LIPICANCI
ZVONIK

Žemva Ana:

BUČE
JESEN 1
JESEN 2
BUČA
VINOGRAD 3
VINOGRAD 2
VINOGRAD 1

Žemva Štefan:

BALONA
OBOKI
SV. ŠTEFAN
ROSA
JATA – 3
NA TROBENTI

Upoštevaj navodilo za označevanje diapozitivov!

PREGLED RAZSTAV V LETU 2005
V GALERIJI » PASAŽA« RADOVLJIŠKE GRAŠČINE
Linhartov trg 1 - RADOVLJICA

Januar:

Društvena razstava barvnih fotografij Radovljica 2004

Februar:

Anica Šolar FD Radovljica - »BENEŠKE MASKE«

Marec:

Urška Mlinarič FK Jesenice - »BARVNE FOTOGRAFIJE«

April:

Anže Vogelnik FD J. Puhar Kranj - »POPOTOVANJA«

Maj:

Predstavitev društva FD Maribor

Junij:

Mladi fotografi OŠ A.T. Linharta Radovljica – »PROSTA TEMA«

Julij:

Erik Blatnik

Avgust:

Matej Rupel, FK TNP Bled
XXIII. Festival stare glasbe Radovljica 2005

September:

Ivan Pipan, FD Radovljica – »3K«

Oktober:

Janez Kramar, FD Jesenice - »IZBOR BARVNIH FOTOGRAFIJ«

November:

BENJAMIN VRANKAR - »TAJSKA«

December:

Društvena razstava Radovljica 2005 – I.

- »PORTRETI«

Pripravil:
Štefan Žemva

PLAN FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA RADOVLJICA
ZA LETO 2006
•

V galeriji PASAŽA v radovljiški graščini pripraviti 10 fotografskih razstav (samostojnih
avtorjev in skupinske razstave društev, domačega in gostov) črno- belih in barvnih
fotografij.

•

Društvena razstava fotografij in diapozitivov društev FD Radovljica in fotokrožkov
osnovne šole A.T. Linharta Radovljica in J. Plemlja Bled.

•

Predstaviti društveno kolekcijo fotografij III v raznih krajih Slovenije.

•

Izdati kataloge ob razstavah v galeriji PASAŽA.

•

Izdati FOTOINFORMATOR XVII.

•

Sodelovati na fotografskih in dia razstavah v Sloveniji in v svetu.

•

Sodelovati v okviru JSKD Območna enota, Radovljica in nastopiti na srečanju
fotografskih skupin ZKDO Gorenjske.

•

Sodelovati s FK Sloboda- VIS iz Varaždina, FK DRAVA iz ðurñevca, CDA GRAZ in
sosednjimi fotografskimi društvi v Sloveniji.

•

Organizirati foto izlet in/ali debatne večere ob projekciji diapozitivov.

•

Samostojni nastopi naših članov po drugih krajih v Sloveniji in v svetu.

•

Naročiti oz obnoviti naročnino za strokovno revijo COLOR FOTO.

•

Obnovitev stekel in podloge v razstavnih panojih v galeriji »PASAŽA« Radovljica.
Ocena stroškov 256.000,00 SIT.

Plan sprejel IO FD Radovljica dne 30.11.2005.

RAZMIŠLJANJA
Praktični problemi pri prehodu s klasične na digitalno fotografijo
Kljub temu, da so kontrole pri digitalnem fotoaparatu precej podobne tistim pri klasičnem,
moramo način dela z digitalno tehniko prilagoditi tako, da bo upošteval drugačen način nastanka
slike.
Osvetlitev s CCD-tipalom zahteva precej natančneje določen čas osvetlitve kot klasični film.
Svetlobno območje pri CCD-tipalu je zelo podobno tistemu pri filmu za diapozitive, torej precej
manjše kot pri filmu za negative.
Če fotografija ne bo dobra kot diapozitiv, tudi kot digitalni posnetek ne bo.
Za dobre rezultate potrebujemo precej svetlobe, kar pomeni, da mora biti čas osvetlitve daljši, ali
pa moramo imeti bolj občutljiva tipala.
Uporaba bliskovke zelo hitro prazni baterije.
Pri digitalni fotografiji bomo morali uporabiti vse naše spretnosti, ko se bomo lotili kompozicije
slik.
Pri digitalni fotografiji lahko takoj preverimo, ali je naš posnetek uspel, ali smo ujeli nasmešek,
ki smo ga iskali, ali je obzorje na posnetku horizontalno, ali je bila osvetlitev pravilna in
podobno.
Zelo majhne dimenzije tipal zožijo vidno polje in zmanjšajo globinsko ostrino, poleg tega pa
zahtevajo tudi zelo kakovostne leče.
Da dosežemo uravnovešeno osvetljenost na fotografiji, mora biti razlika svetlosti na osvetljeni in
senčni strani majhna.

Po Tom Angu pripravil

Štefan Žemva
Pa dobro luč !

Jakob Gnilšak, mojster fotografije
Se lahko na kratko predstavite?
Sem Jakob Gnilšak, rojen 21. novembra 1942. Po izobrazbi arhitekt, z diplomo ljubljanske
univerze.
Fotografiranje je vaš velik hobi. Kdaj ste se z njim srečali?
S fotografijo sem se srečal že kot osnovnošolec. Veselje in navdušenje do fotografije mi je
vzbudil oče, ki je bil tudi sam ljubiteljski fotograf. Pridružil sem se mu v radovljiškem društvu,
katerega član sem še danes. Pozitivno rivalstvo v društvu in sodelovanje na razstavah, je vedno
spodbujalo moj fotografski razvoj. Srečo imam, da je tudi moje družinsko okolje naklonjeno
vsakršni umetniški dejavnosti in spremlja mojo fotografsko pot.
Kaj vam pomeni fotografija?
Fotografija mi pomeni veliko. Zaenkrat se ukvarjam s »čisto«- klasično fotografijo, znotraj te pa
z avtorsko črno- belo fotografijo. Fotografirati pomeni »s svetlobo pisati« . Na začetku je ideja,
vtis, občutje. Te vtise in občutje beležim s svetlobo, torej fotografiram. Vse kar fotografiram je
na nek način pred menoj. Ne sicer v svoji končni pojavnosti in obliki. To oblikujem sam v okviru
ideje, vtisa, občutja. Izdela dobre fotografije je posledica dolgega rojevanja, to je dela okrog
oblikovanja motiva ob fotografiranju in dela končnega izdelka, slike. Če bi se izrazil v
glasbenem smislu, mi predstavlja negativ partituro, to je osnovo, za izdelavo pozitiva. Če rečem,
da je negativ partitura, je pozitiv interpretacija. Proces nastajanja dobre fotografije je v tem, da
notranja (osebna) in zunanja (vidna) slika dosežeta medsebojno harmonijo. Zato je delo v
laboratoriju kreativno in dragoceno ročno delo, ki ga je vredno v sedanjem digitaliziranem svetu
ohraniti. Pri klasični izdelavi fotografije je delo v fotolaboratoriju napornejše in terja veliko več
časa, kot samo fotografiranje. To je verjetno tudi vzrok, da se s črno- belo fotografijo ukvarja
manj fotografov. Kljub temu pa tovrstna fotografija ne izginja. Celo nasprotno. V svetu se spet
močno uveljavlja.
Kaj najraje slikate?
Področje mojega fotografskega ustvarjanja je krajina. In to krajina v najširšem delu besede.
Ukvarjanje s krajino mi pomeni neke vrste osebni odnos. To je občudovanje narave v vsej svoji
pojavnosti in izrazni moči. Z vnosom svojih vtisov in občutij lahko v fotografski izdelek dodam
sliki še svojo osebno noto. Nekatera druga področja me tudi zanimajo, a so med mojimi deli
manj prisotna.
Ste eden redkih, ki se po večini ukvarja s črno- belo fotografijo. So vam črno- bele
fotografije ljubše od barvnih?
Ker je moj fotografski izziv področje avtorske fotografije, lahko rečem, da se lahko najbolje
izrazim s črno- belo fotografijo. Ta mi pomeni slikovni prenos emocionalnih in vizualnih vtisov,
z redukcijo splošnega na bistveno. Črno- bela fotografija lahko vzame motivu skoraj vse glavne
značilnosti realnosti: kraja, časa, občutkov... in tudi barve. Kljub temu pa pokaže presenetljivo
veliko tega. Če se pri prikazanem zasluti še neka dodatna razsežnost, potem imam občutek, da je
fotografija dobra. Prav zaradi mojega intenzivnega ukvarjanja s črno- belo fotografijo, mi
zaenkrat ne ostane dovolj časa za barvno fotografijo. Le ta ima druge zakonitosti in zahteva prav
tako popolno osredotočenje fotografa v vse razsežnosti barvne fotografije.

Po izobrazbi ste arhitekt. Najdete med vašim osnovnim poklicem in hobijem kakšne skupne
smernice?
Pri fotografiranju sem nehote vpet tudi v okvir moje izobrazbe. Mislim, da mi poklic arhitekta
omogoča izčistiti videne motive v okvire estetskih in likovnih načel in jim dodajati učinkovito
emocialno sporočilno vsebino.
V tem času ste verjetno sodelovali na številnih samostojnih razstavah. Ob vaših kvalitetnih
slikah verjetno ni manjkalo številnih nagrad in pohval? Bi katero posebej izpostavili?
Vsak, ki se ukvarja s kakršno koli umetniško dejavnostjo, želi svoje delo pokazati javnosti. Zame
je včasih odkritje, če slišim o svojih delih mnenja drugih. Včasih prav ta pokažejo na stvari, ki so
tako očitna, da jih sam spregledaš. Zato je pomembno sodelovati na razstavah. Tako na
skupinskih, kot samostojnih doma in v tujini. Doslej sem sodeloval na približno dvesto
skupinskih razstavah in imel tri večje samostojne predstavitve. Bile so tudi vabljene predstavitve,
ki sta jih pripravili Kabinet slovenske fotografije in Moderna galerija iz Ljubljane. V svojem, več
kot tridesetletnem ukvarjanju z razstavljavko dejavnostjo sem prejel več desetin priznanj doma in
na tujem, zato bi težko govoril o najljubši nagradi. Kljub temu bi izpostavil eno in sicer nagrado
na prestižnem mednarodnem salonu fotografije v Tokiu leta 1981. V čast si štejem, da so moje
fotografije nahajajo v zbirkah Kabineta slovenske fotografije v Kranju in Moderne galerije v
Ljubljani.
Kako ste doživeli zadnje priznanje, mojster fotografije?
Za dosedanjo dejavnost na področju razstavljavske fotografije sem dobil v letošnjem letu naziv
»mojster fotografije« naše nacionalne fotografske zveze. Naziva sem seveda vesel, saj mi pomeni
priznanje in potrditev pravilnosti moje poti pri iskanju lastnega fotografskega izraza.
Ste član Fotografskega društva Radovljica. Članstvo aktivnih članov ni preveč veliko.
Imate kakšno sporočilo za naše bralce?
Poznam dejavnost in aktivnost članov našega fotografskega društva in želim tudi njim čim več
uspehov pri doseganju in potrjevanju kvalitete. Aktivnost članov res ni velika. Vedeti pa
moramo, da je pri društvenih dejavnostih, ki so povrhu izključno ljubiteljske, veliko nihanj skozi
vsa obdobja, tako kar se tiče števila članstva, kot pri dejavnosti in končno tudi uspešnosti.
Vzpodbudno pa je dejstvo, da se aktivnost našega društva ohranja, ne nazadnje zaradi
požrtvovalnosti in delavnosti posameznikov, ki društvo vodijo.

Intervju z mojstrom fotografije pripravil
Matjaž Klemenc

FOTO ŠALE

»TUDI TO SE PRIMERI«

»FOTOGRAFOVI MOŽGANI«
_____________________________
INFORMATOR št. 18
Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica,
December 2005
Uredil: Štefan Žemva
Priprava gradiva, fotografij in člankov:
Anica Šolar, Matjaž Klemenc, Benjamin Vrankar, Štefan ŽEMVA
Cena - še vedno 1 SIT

VABILO
Razstavni prostor PASAŽE v RADOVLJIŠKI GRAŠČINI želimo v letošnjem letu popestriti s
fotografijami članov matičnega društva. Želimo, da člani društva izkoristijo priložnost in
pripravijo svoja dela za samostojno razstavo fotografij.
V razstavni prostor, ki je pod steklom in osvetljen je možno namestiti do 29 fotografij velikosti
30 x 40 cm. Na steni je nameščeni 9 stekel velikosti 70 x 130 cm in eno steklo 60 x 130 cm.
Razporeditev fotografij v panoje se prepušča avtorju razstave. Čas razstave je predvidoma en
mesec. Obliko cerimoniala ob odprtju razstave prepuščamo avtorju in ga organizira sam na lastne
stroške. Zaveza avtorja razstave je, da izdela katalog ali zgibanko o razstavi in jih najmanj 10
izvodov izroči v arhiv društva. Na katalogu naj bodo podatki o avtorju, predstavitev ali seznam
del na razstavi, spremna beseda avtorja ali kritika oziroma ocena o razstavljenih delih.
Opremljene fotografije s podatki o fotografiji in o avtorju ter s podnapisi dostavi avtor v
društveno temnico vsaj 10 dni pred dnevom določenim za postavitev razstave. Želimo, da avtorji
vsaj en mesec pred postavitvijo predložijo fotografije v pregled strokovni komisiji društva
ustrezno število več fotografij ( vsaj 40 del), ki oceni primernost fotografij za razstavo.
Ker želimo poživiti delovanje društva se lahko prijavite tudi za razstavo diapozitivov (do 50), ki
bi jo organizirali skupno kot »DIA VEČER PRI AVGUŠTINU«. Na takšni razstavi bi člani
društva ocenili vaše diapozitive in bi jih do 10 izbrali za končno predstavitev na koncu leta, kjer
bi izbrali »naj dia MMV«.
Želimo, da se ohrabrite in pošljite spodnjo prijavnico na naslov društva, da vas bomo lahko
razvrstili v koledar razstav.
Ta prijavnica velja tudi za prijavo na DIA VEČER PRI AVGUŠTINU.

PRIJAVNICA
Za samostojno razstavo fotografij v galeriji PASAŽA v Radovljici
Ime in priimek:____________________________________________________
Naslov:_______________________________pošta: ______________________
Telefon:
Predvideni naslov razstave:________________________________________________
Razstavljati želim v času : _______________________________________________
Razstavljati želim črno/ bele fotografije, barvne fotografije ali mešano in diapozitive. (obkroži)

Datum:

Podpis:

Naj bo novo leto srečno, zdravo kakor med, sveže kakor jutro, vedro kakor cvet.

