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UVODNO PISMO 2009

Začuti ljubezen
Ob otvoritvi Foto Extempora sem vzel v roke Hafisovo zbirko pesmi Zapleši z menoj. Ne vedoč,
kako začeti uvodno misel v XX. Fotoinformatorju, sem tudi tokrat odprl knjigo, ki bi ji lahko
rekli »orakeljska«. In Hafis nam je spet spregovoril s primernimi besedami …
Kako
je vrtnica
odprla svoje srce
in podarila temu svetu
vso svojo lepoto?
Začutila je, kako celo
njeno bit
opogumlja luč,
brez katere
vsi ostanemo
preveč
prestrašeni.
Luč je tista, ki nas opogumlja. Luč je tista, ki osvetljuje vso realnost. In človek je tisti, ki jo
poustvarja. Fotografovo orodje se spreminja, luč ostaja in – riše. Lepota je dana, fotograf delčke
poustvarja in na ogled postavi. Da bi z ljudmi delil zunanjo lepoto stvarstva in lepoto svoje
notranjosti, ki se skozi pogled in zajeto »perspektivo« na fotografiji odrazi.
Sedaj, ko prebirate te vrstice, listate po društvenem Foto-informatorju, zvedavo, kaj kaže
statistika, kaj se skriva v Janezovem prispevku o nakupu fotoaparata, kaj pa v Matjaževem
intervjuju z Justinom, ko si kritično ogledujete fotografije in se – morda – mrgodite nad
(ne)kakovostjo tiska, zunaj že pomladno diši. Ej, ta čas! V društvu se nekajkrat zberemo na
debatnem večeru, organiziramo en ex-tempore pa še društveno razstavo za povrhu, postavimo (in
spet podremo) ducat razstav v galeriji Pasaža, sodelujemo na ščepcu natečajev – pa je leto mimo.
In že pogledujemo v novo leto, že začenjamo nov krog; (da da, »Maratonci trče časni krug« vedno znova) …
V letu 2009 ponovno organiziramo slovensko pregledno razstavo digitalne fotografije, tokrat je
6. na vrsti. In jeseni bomo spet v goste na našo društveno razstavo povabili prijatelje iz Avstrije
in Hrvaške. Pa tole ne smem pozabiti: za potrebe občine Radovljica začenjamo beležiti dogodke;
da kronologija današnjih dni ne bo – kljub poplavi novih tehnologij – prazen list papirja.
Vabljeni vsi! Da ob najrazličnejših priložnostih kukate skozi kukala, pritiskate na sprožilec. Na
novi spletni strani Fotografskega društva Radovljica bomo objavljali vsa boljša dela, ob letu
osorej pa bogat izbor pripravili in ga županu predali.
Dovolj besedí. Se dobimo pa si ustno vse ostalo povemo …
Benjamin Vrankar
Predsednik IO FD Radovljica
benjamin_vrankar@t-2.net
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REZULTATI DRUŠTVENE RAZSTAVE 2008
Črno-bele fotografije
1. nagrada
Jakob Gnilšak: PLAŽA 3
2. nagrada
Miha Zaletel: PREHOD 1
3. nagrada
Marjana Dacar: MEJE OBLAKOV

Jakob Gnilšak: PLAŽA 3

Diplomi:
Petra Grimani: TI LOVIŠ!
Anica Šolar: DVORIŠČE

1. nagrada za črno-belo fotografijo

Anica Šolar: DVORIŠČE Diploma za črno-belo fotografijo
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Seznam sprejetih črno-belih fotografij za razstavo:
Ivan Pipan

SLIKAR UDOVIČ
SLIKA V ZAMISLI
POČITEK

Marjana Dacar

KDO SI?

Jakob Gnilšak

ARHITEKTURA 1
PARK 1
PARK 2
MEGLE NAD JEZEROM
PLAŽA 1

Marija Ana Globočnik

ZAPLESALI SO

Miha Zaletel

PREHOD 2

Petra Grimani

VEZ

Janez Resman

SAMOTA 1
IMPRESIJA 1

Benjamin Vrankar

JESENSKI DAN

Anica Šolar

VAS V MEGLI
OKNA PALAČE

Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS.
Na razstavo je bilo sprejetih 22 del 9 avtorjev od skupno 75 prispelih del.
Selektor razstave: Janez Kramar, MF FZS – Fotografski klub Jesenice

Miha Zaletel: PREHOD 1

2. nagrada za črno-belo fotografijo
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Novosti v FZS
V Ljubljani je bila 12. februarja 2009 3. redna seja IO FZS, ki je sprejela sklep o preimenovanju
Slovenskih preglednih razstav. Ker je digitalna fotografija v zadnjih letih postala prevladujoča, se
poimenuje nova z nazivom »SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA PROJECIRANE
FOTOGRAFIJE«, ki združuje razstavi diapozitivov in digitalno fotografijo.
Posebno čast je IO FZS dodelil prav našemu društvu, da smo organizator 1. SLOVENSKE
PREGLEDNE RAZSATAVE PROJECIRANE FOTOGRAFIJE 2009, ki pomeni tudi poseben
izziv in tudi odgovornost za izpeljavo največje tovrstne fotografske razstave v državi. Tema
razstave bo PROSTO. Rezultati bodo objavljeni v posebnem katalogu.

Janez Zaletel: KAM?

2. nagrada za barvno fotografijo

Rezultati - Barvne fotografije
1. nagrada
Anica Šolar: VRBOSKA PRED NEVIHTO
2. nagrada
Janez Zaletel: KAM?
3. nagrada
Justin Zorko: INDIJA JE MOJ SVET
Diplome
Marija Ana Globočnik: PARK V MEGLI
Niko Rupel: POGLED NAVZGOR
Janez Resman: PRVE ROSE
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Janez Resman: PRVE ROSE

Diploma za barvno fotografijo

Sprejete barvne fotografije za razstavo:
Ivan Pipan

AC - 1
VEČER

Drago Vogrinec

POLOJNIK
POD NEVIHTNIM NEBOM

Marjana Dacar

MURN, MURN, PRIDI IZ LUKNJE
TIŠINA OPOLDNE

Niko Rupel

ZIMA V BOHINJU

Justin Zorko

NA VIŠARJAH
NOVICE, NOVICE
SVARTIFOSA
RIBIČ ME JE UJEL …
SONCE, DOBRO JUTRO
V PROVANSI

Marija Ana Globočnik

MIRUJOČE IN HITRE NOGE
SENCE
PROČELJE STARE HIŠE
HOČEMO SNEG - PUST 2008

Janez Zaletel

JESEN
JONATHAN
FRIZIJA
LOV

Žarko Petrovič

JAMNIK 1
LESCE 2

Petra Grimani

KAM?
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Janez Resman

PEJSAŽ

Benjamin Vrankar

ANNA
PROTI SONCU
POPOLDNE

Anica Šolar

OB NECKARJU
GRM V PUŠČAVI
OKNA
CERKEV
JESENSKI LIST

Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS.
Na razstavo je bilo sprejetih 39 del 12 avtorjev od skupno 106 prispelih del.
Selektor razstave: Janez Kramar, MF FZS – Fotografski klub Jesenice
Barvni diapozitivi: Na razstavo ni prispelo nobenega diapozitiva.

Simon Senica: SARACENIJA

Diploma za digitalno fotografijo

Žarko Petrovič: PODVOZA ZA BLED NE BO VEČ Diploma za digitalno fotografijo
(posneto v juniju 2008)
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Rezultati – Digitalna fotografija
1. nagrada
Katja Vogrinec: POGLED Z VIŠINE
2. nagrada
Drago Vogrinec: LIST
3. nagrada
Peter Čadež: GAMS

Katja Vogrinec:

POGLED Z VIŠINE

Diplome
Klementina Žemva: ČEBELNJAK 1
Justin Zorko: BREME
Simon Senica: SARACENIJA
Žarko Petrovič: PODVOZA ZA BLED NE
BO VEČ

1. nagrada za digitalno fotografijo
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Digitalne fotografije sprejete za razstavo in projekcijo:
Ana Žemva
Ana Žemva
Ana Žemva
Ana Žemva
Ana Žemva
Ana Žemva
Ana Žemva
Ana Žemva

Drevo
Duri
Konj 1
Konj 4
Nebesa
Okni
Stebri
Vitraž

Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar
Anica Šolar

Črno grozdje
Jemenska puščava 2
Kropivnik
Metulj
Nebo
Planinsko polje
Sava
Sivka
Taj Mahal
Zahvala Gangesu
Znamenje

Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar
Benjamin Vrankar

Drugi časi
Kompozicija 2
Konoba
Poletni portret
Ponoči
Postrežba
Rapsodija
Zadar 1
Zadar 3
Zadar 4

Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec
Drago Vogrinec

Jesenske barve
Cvet hibiskusa
Kosmatinec
Pomladna svetloba
V ivju 1
Kapljice
Megle 2
Vijuge 1
Jezero

Ivan Pipan
Ivan Pipan
Ivan Pipan
Ivan Pipan
Ivan Pipan

3
7
10
12
15
10

Janez Resman
Janez Resman
Janez Resman
Janez Resman

974
1734
1920
2371

Justin Zorko
Justin Zorko
Justin Zorko
Justin Zorko
Justin Zorko
Justin Zorko
Justin Zorko
Justin Zorko

Tadž Mahal
Prosim
Kruto otroštvo
Polje sivke
V puščavi
Zimska idila
Kaj je rekla, nič ni rekla
Pod Himalajo

Katja Vogrinec
Katja Vogrinec
Katja Vogrinec
Katja Vogrinec

Racman
Kostanj
Ribiča
Ribiči

Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva
Klementina Žemva

Buče
Cesta
Dvorišče
Kamen
Koruza 1
Pred hišo
Ribič
Sadovnjak
Sence
Strašilo

Marija Ana Globočnik
Marija Ana Globočnik
Marija Ana Globočnik
Marija Ana Globočnik
Marija Ana Globočnik

Pristanišče na Elbi
Zlate buče
Kurenti v Radovljici
Vhodna vrata Bratislava
Prihod folklorne skupine

Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar
Marjana Dacar

Po kamnu stopam
Kam vodi pot
Ostanek nasprotja
Vabilo
Dežela sanj
Strup
Starost luči
Sloke dame
Pomota

Peter Čadež
Peter Čadež
Peter Čadež
Peter Čadež

Petelin
Plezalec
Pod macesnom 1
Pomlad v sadovnjaku 2
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Peter Čadež
Peter Čadež
Peter Čadež
Peter Čadež

Srnjak 1
Srnjak 2
Srnjak 3
Srnjak 4

Petra Grimani
Petra Grimani
Petra Grimani

Packarija
V mreži
Zebe

Simon Senica
Simon Senica
Simon Senica
Simon Senica
Simon Senica
Simon Senica

Ognjemet 1
Ognjemet 2
Ognjemet 4
Češnja
Vrh
Stol

Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva
Štefan Žemva

Lame
Loki
Svetilke
Sv. Peter
Štorklje
Duri
Pred štalo
Gradnja 1
Gradnja 2

Žarko Petrovič
Žarko Petrovič
Žarko Petrovič
Žarko Petrovič
Žarko Petrovič
Žarko Petrovič
Žarko Petrovič

Perspektiva
Egipt - jeep safari - Ups!!!
Egipt - luč iz alabastra
Sharm el Sheikh - letališče (1)
Sharm el Sheikh - letališče (2)
Poglej! Prihajajo!
V pričakovanju incidenta

Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS.
Na razstavo je bilo sprejetih 123 del 16 avtorjev od skupno 233 prispelih del.
Selektor razstave: Janez Kramar, MF FZS – Fotografski klub Jesenice

Novice iz naših …
Gostovanje naših članov na samostojnih razstavah v Sloveniji
V letih 2007-2008 so s svojimi samostojnimi razstavami fotografij razstavljali na Okrožnem
sodišču v Kranju Justin Zorko, Benjamin Vrankar in Ivan Pipan.
Pripravljamo pa tudi novo razstavo na Centru za poslovno usposabljanje (CPU) Gospodarske
zbornice Slovenije v Ljubljani, ki bo na ogled od marca 2009.
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Fotografsko društvo Radovljica je gostovalo v Avstriji
Plakat za razstavo v Gradcu
z imeni razstavljalcev.
Obe fotografiji je posnel na otvoritvi razstave
Ivan Pipan
.

Na sliki: Benjamin Vrankar, predsednik FD Radovljica, in Gerhard Möderitz, predsednik CDA
Clubnachrihten – iz Avstrije , ki je najstarejši evropski fotografski klub.
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PLAN FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA RADOVLJICA
ZA LETO 2009
•

•

•
•
•
•

•
•
•

V galeriji PASAŽA v radovljiški graščini pripraviti 10 fotografskih razstav (samostojnih
avtorjev in skupinske razstave društev, domačega in gostov) črno-belih in barvnih
fotografij in izdati kataloge ob razstavah v galeriji PASAŽA.
Društvena razstava fotografij in digitalnih fotografij ali/in diapozitivov društva FD
Radovljica in fotokrožka osnovne šole A.T. Linharta Radovljica. Društvena razstava bo
tokrat prvič dopolnjena s celoletno temo »Dogodki v Občini Radovljica«.
Predstaviti društveno kolekcijo fotografij III v raznih krajih po Sloveniji in samostojni
nastopi naših članov po drugih krajih v Sloveniji in v svetu.
Izdati FOTO-INFORMATOR XXII.
Sodelovati v okviru JSKD Območna enota Radovljica in nastopiti na srečanju
fotografskih skupin ZKDO Gorenjske.
Sodelovati na razstavah s FK Sloboda - VIS iz Varaždina, FK DRAVA iz Đurđevca,
Fotoklubom deset-K iz Ivanca, Hrvaška, CDA GRAZ , Avstrija, in pri sosednjih
fotografskih društvih v Sloveniji.
Organizirati mesečne foto debatne večere s predavanji ob projekciji diapozitivov in
digitalnih fotografij ter ob ocenjevanju predloženih del.
Obnoviti naročilo za strokovno revijo COLOR FOTO.
Organizirati državno pregledno razstavo digitalne fotografije.

Klementina Žemva: ČEBELNJAK 1

Diploma za digitalno fotografijo
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•

Predvideni stroški društva za leto 2009:
-

Vzdrževanje razstavnih panojev v galeriji »PASAŽA« Radovljica.
(čiščenje stekel, postavljanje razstav, zamenjava stekla)
Zamenjava ključavnic panoja omarice na avtobusni postaji
Obnova razsvetljave nad panoji
Davek občini za mestno zemljišče
Članarina FZS
Izdaja številke FOTO-INFORMATORJA
Naročnina na revijo COLOR FOTO
Nakup dodatne opreme za računalnik in projektorj -ključi
Organizacija državne pregledne razstave digitalne fotografije
Drugi nepredvideni stroški
Ocena stroškov skupaj …

290,00 €
30,00 €
72,00 €
54,00 €
60,00 €
460,00 €
70,00 €
450,00 €
1.850,00 €
100,00 €
3.436,00 €

Plan sprejel IO FD Radovljica dne 3. 12. 2008.
Predsednik:
mag. Benjamin Vrankar

Anica Šolar:

VRBOSKA PRED NEVIHTO

1. nagrada za barvno fotografijo
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Naši cenjeni gosti iz Hrvaške….
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Božidar Breški, predsednik Fotokluba Deseti-K iz Ivanca na Hrvaškem, ob otvoritvi njihove
razstave v GALERIJI PASAŽA v Radovljici

Člani Fotokluba Deseti-K iz Hrvaške na otvoritvi njihove razstave v GALERIJI PASAŽA v
Radovljici
Naslov fotokluba: Deseti-K
Božidar Breški
Vez 54; 42250 IVANEC Hrvaška
e-mail: breski@gmail.com
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Intervju z
Justinom Zorkom, članom Fotografskega društva Radovljica in FOTOKLUBA Jesenice
FOTOGRAFIRANJE HOBI ŠTEVILKA ENA
Justin Zorko je pozno vstopil v fotografske vode. V tem obdobju delovanja pa je
dosegel že lepe rezultate.
Kdaj ste se prvič srečali s fotografijo in kdaj je to postalo nekaj več kot hobi?
Do 60. leta se praktično nisem ukvarjal s fotografijo. Nikoli nisem razmišljal, da bi bil to
moj hobi, stvar, ki bi jo v enem delu življenja koristil. Ko sem hodil v službo, sem bil
večino časa okupiran s tem. Prosti čas je bil namenjen družini. Z upokojitvijo se je
marsikaj spremenilo. Vedel sem, da je treba z nečim zapolniti prosti čas. Odločil sem se
za fotografiranje. V začetku sem fotografiral kraje, detajle, ampak to ni bilo to. Leta
2000 so me povabili v Foto klub Jesenice. Sedaj vidim, da so bili tisti začetni posnetki
slabi, vendar sem si z leti pridobival kvaliteto. Leta 2002 je prišel do mene Ivan Pipan in
me povabil v Fotografsko društvo Radovljica. Radovljici na neki način bolj pripadam in s
soglasjem z jeseniškim klubom sem postal še član radovljiškega društva. Rad
poslušam nasvete in tako sem tudi v Radovljici marsikaj pridobil. V začetku nisem nič
pošiljal na razpise. Na tem področju sem postal dejaven šele leta 2002. V tem letu sem
na klubski razstavi na Jesenicah že dobil diplomo za portret iz Kitajske, kar me je silno
razveselilo. Diplome na klubskih razstavah sem kasneje dobival tako v Radovljici kot na
Jesenicah. Tem so se pridružile diplome na nivoju regije, države in mednarodne. Na
mednarodne razstave sem začel pošiljati leta 2005. Posebej se spominjam leta 2006,
ko sem dobil 700 mednarodnih točk. V tem letu sem zbral 1044 točk in dobil republiško
diplomo kot deveti najboljši razstavljalec po točkah v Sloveniji. Višek mednarodnih točk
sta bila vsekakor leto 2006 in 2007.
Z digitalnimi fotoaparati se je marsikaj spremenilo. Vam je novost ustrezala?
Če sem iskren, je odgovor ne. Še naprej sem pošiljal na mednarodne razpise, a dobival
sem odgovore, da nobeno moje delo ni sprejeto. Po katalogih, ki sem jih dobil, sem
opazil, da je nova tehnika povsem »povozila« klasiko. S klasičnimi fotografijami nisem
imel nobenih možnosti. Nobeden me ne more prepričati, da se bo klasična fotografija
spet vrnila. Na republiški razstavi v Novi Gorici sem dobil diplomo. Fotografija je bila v
celoti računalniško obdelana, brez tega verjetno ne bi bila niti sprejeta. S kvalitetnim
fotoaparatom in dobrim računalniškim znanjem, si danes v veliki prednosti. Največ
nagrad sem dobil s posnetki Islandije in Grenlandije. Z istimi fotografijami danes na
mednarodnih žiriranjih nimam nobenega uspeha. Danes je tej tehniki zelo težko slediti.
Treba je imeti dober fotoaparat, računalnik s primernim programom, skener, a na drugi
strani bo to čez tri leta popolnoma zastarelo. Imam srečo, kar se tiče računalnika, sin to
dodobra obvlada in se z veseljem učim. Vidim, da je velik osip stare generacije in je vse
več mladih, ki jim novosti ne delajo težav.
Katera je vaša najljubša tematika?
Največ se ukvarjam s popotniško fotografijo narave. Zanimivo, da sem največ priznanj
dobil s portreti, ki pa mi ne ležijo preveč. Cilj vsakega potovanja je v tem, da naredim
posnetke, ki jih bom lahko pokazal ljudem. Premalo mi je, da bi fotografiral samo za
svojo dušo. Vem, da veliko ljudi zaradi ekonomske situacije, zaradi letenja, zaradi
starosti ne morejo potovati, a si te posnetke želijo videti. Ne bi šel na nobeno potovanje,
če ne bi s seboj prinesel posnetkov. Na leto imam kar nekaj predavanj z diapozitivi s
18

teh mojih potovanj. Imam deset različnih projektov, ki jih lahko pokažem. Vidim, da so
ljudje to zelo lepo sprejeli.

Justin Zorko: BREME

Diploma za digitalno fotografijo

Kam vse ste pošiljali svoje fotografije?
Pošiljal sem jih praktično že povsod po Evropi pa tudi po veliko državah Azije ter v
Ameriko.
Kakšni so vaši cilji?
Letos mislim vložiti kandidaturo za mednarodno priznanje A FIAP, poslal pa bom tudi
trideset fotografij za kandidata mojstra. Za A FIAP je pogoj, da imaš zbranih 700 točk,
sam jih imam 4200 točk. Prav tako bom poizkusil s 30 fotografijami, ki jih mora komisija
vse sprejeti.
Pripravil: Matjaž Klemenc

Svetlice ….
Tik ob zaključku redakcije pa še napotek na trenutno novo testno spletno stran FD
Radovljica, ki jo je pripravil Žarko Petrovič v sodelovanju s Simonom Senico.
Na ogled je 5. verzija naše spletne predstavitve
http://www.mojspletko.info/fdr_test/index.htm
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Za fotografovo dušo …
Nakup družinskega fotoaparata – POST SCRIPTUM
Odkar smo Slovenci v slovarju tujk odkrili, kaj je perfekcionizem, nadvse uspešno dokazujemo
celemu svetu, da je bil ustvarjen za nas. Pa ne cel svet, ampak perfekcionizem. Kaj neki drugega
naj bi bil narod, ki poseduje sedem tisočink procenta vseh svetovnih oceanov, zaprtih morij,
stoječih in počasi tekočih sladkih voda, ima pa svetovna šampiona in vicešampiona v dvojcu
brez krmarja pa bronasti četverec pa … pri tem pa lastnih priobalnih voda le toliko, da po
mnenju naših južnih bratov vsi klubi najprej vadijo obrat, da bi po finišu vsaj obrnili še v
domačih vodah …
Ali poglejte samo, kako smo se šli revolucijo – pa so jo pred nami imeli tudi Francozi in
Amerikanci in Rusi, in njihove nikakor niso bile slabokrvne, a mi Slovenci smo šli pobit toliko
ljudi, da zdaj boljše zahodnoevropske turistične agencije organizirajo oglede naše domovine pod
geslom Horror Holidays in the Graveyard of Our Europe!
Tudi na čelo našega foto-kluba je pred leti stopil eden takih slovenskih perfekcionistov, izbor
izbora torej, in dejal – Izdali bomo foto informator! Seveda z najboljšim tiskom in posnetki, kaj
naj bi drugega počel perfekcionistični foto-klub! Potem se je pa pokazalo, da ima eden od članov
prijatelja, ki je skoraj zaposlen v tiskarni in bo zrihtal – in drugi ima ugodnosti pri članu
nadzornega sveta za uvoz tiskarskih črnil za celotno deželo in bo tudi zrihtal, ostali naj pa
zrihtamo vsaj kakšno napisano vrstico, da ne bo glasilo z izčrpnim poročilom predsednika o
delovanju kluba, tajnika o letnih tekmovanjih in blagajnika o finančnem stanju kluba ter z vsemi
reklamami, vključno onimi vseh treh pogrebnih podjetij, ki nam Radovljičanom v vsakem
lokalnem listu redno zaželijo sreče, zdravja in se hkrati priporočajo … da ne bo vse skup šlo na
štiri strani, pa še bo prostor za obilne naslove!

Janez Resman, Radovljica

Diploma 2. EX-TEMPORE Radovljica 2008

In se je primerilo, da zaradi vseh poznanstev pri tiskarjih in ostalih ugodnosti fotografije niso bile
ravno vrhunsko natisnjene. Ali, če že hočete, fotografije v foto informatorju so, žal, bile zanič!
Imamo pa namesto dobrih fotografij vrhunske komentarje. Ne da bi se hvalil, ampak takih
kolumen ne srečate v najbolj branih slovenskih časnikih, kot denimo Slovenske novice,
Nedeljski ali zgolj Sobotna priloga Dela, da naštejem le glavne pivovarske biltene. Res, sem bral
včeraj v uvodu zbirke Mojih prvih sto, zakaj je tako: poklicni komentatorji, ki žive od tega, kar
napišejo, svojim komentarjem tako prirežejo krila, da poleg krompirja v oblicah vsaj kdaj na
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krožnik kapne tudi kakšen sline izvabljajoč zrezek, po drugi strani pa je med komentatorji žal
tudi vse manj takih z darom za pisanje! Žalostno, ni kaj – ali pa morda spominja na čase, ko so v
ZSSR odprli prvi striptiz bar, pa ni in ni šlo, dasi je bila izbrana najboljša kandidatka z
najdaljšim partijskim stažem …?
Jaz nimam omenjenih slabosti – v zadnjih dveh desetletjih nisem za svoje komentarje prejel ne
dinarja, ne tolarja in ne evra, v zadnjih desetih letih mi niti hvala niso rekli, kar pa je bržkone
svetovni trend in ne le lokalna posebnost. So mi pa, nasprotno, zagrozili s petmilijonsko tožbo in
jo, še preden mi je uspelo zamenjati od groze ponečejene spodnjice, med brati povišali na sedem
in pol, kar je brez dvoma najboljši dokaz kvalitete. Kar naj najdejo pri Delu ali Nedeljskem ali
Novicah kolumnista, ki so mu grozili s tako vzvišeno tožbo! Pisati pa tudi znam, še iz šolskih
dni, ko sem bil popisal gostovanje akademskega pevskega zbora iz prestolnice tako doživeto, da
me je pol zbornice želelo nagraditi vsaj s pisnim opominom! Edina stvar, ki mi v materinščini
greni življenje, je šele po koncu mojega šolanja uvedeni pomagalni prislov na –vci, unikat med
še živimi indoevropskimi jeziki. Tako na primer med besedami: klavci, bravci, sravci, volivci,
delavci, gasivci nikdar ne vem, katera je bolj taprava, pa naj mi gospodje slavisti ne zamerijo
prehudo!
Enaindvajseti mesec sem oz. je naša družina lastnik nove oz. pred enaindvajsetimi meseci nove
digitalne SLR kamere Canon D400 z objektivom EFS 17 – 85 mm. Naj pojasnim: sem oz. je
naša družina lastnik. Pri naši hiši je družbeno politična oblika sožitja še vedno strogi patriarhat.
Kar pomeni, da je oče večino leta odsotna glava družine, ki hodi v službo, kjer služi denar, plača
davek oz. dohodnino in vsa možna zavarovanja, ima neomejen dostop do elektronskega
internetnega plačila vseh položnic. Ženin vpliv na finance je trenutno precej manjši, v osnovi ga
tvorita dva stavka oziroma povedi, ki ju večkrat pove: Spet si mi za gospodinjstvo pustil le
šestdeset evrov! Le kako naj s tem …- v vseh možnih variantah, ki pa jih tule ne bom razlagal,
ker domnevam, da so vam vsaj nekatere vsaj nekaterim vsaj deloma poznane. Kar se pa staranja
elektronike tiče, gre pa po tem kopitu: ko kupiš revijo s podatki o najnovejšem aparatu, so že
zastareli. Ko jih prebereš, so še bolj zastareli, ko se odločiš in potem kupiš najnovejši model, si
pravzaprav kupil zadnjo stvar na trgu, ki pa je že zastarelo zastarela, in lahko si gotov, da imajo
Japonci pod pultom že novo generacijo, v poskusni proizvodnji pa še novejšo. Edino, na kar tu
lahko vplivaš, je, ali se odločaš manj ali več kot en mesec, odvisno od nature in starosti. Pa še tu
ne fališ dosti – v vsakem primeru ti bodo potomci ljubkovalno rekli: Fosilko naš stari!

Janez Resman, FD Radovljica, prejema diplomo 2. EX-TEMPORA RADOVLJICA 2008 iz
rok predstavnice pokrovitelja Občine Radovljica Majde Odar.
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Naj torej naštejem vse nemajhne prednosti novega aparata!
Prva in največja: ne deluje na ruski zemeljski plin, torej deluje. Ampak to ima tudi Nikon!
Druga, med Kranjci še posebej cenjena: v tem času smo prišparali dva tisoč sedemsto pet filmov,
ker jih ne rabi. Ampak to bi jih tudi z Nikonom!
Tretja: aparat ima trinajst programov in trinajst podfunkcij, ki jih poljubno lahko izbiramo v
trinajstih načinih. Vsega torej 13 x 13 x 13 možnosti. Zaenkrat obvladam tri in če se prav nič ne
mudi, celo štiri. Moj nekoliko bolj matematično naspidirani prvorojeni sine je izračunal, da bom
pri doseženi hitrosti osvajanja funkcij za obvladanje vseh potreboval še dvesto petnajst let, pet
mesecev in tri dni, torej povprečno krepka tri moška življenja. In pri tem dobiš posameznike, ki
ne verujejo v življenje po smrti!
Četrta: več kot tri desetletja sem koprneče čakal tak aparat. Da bom že ob pritisku na sprožilec
lahko videl, kaj sem naredil. Zdaj ga imam! Samo zdaj pa to izgleda majčkeno drugače. Primer:
sem zadnjič na dvorišču v jarkem soncu ujel dva lepa polža v ljubezenskem objemu – bela pena
slasti na svetlo zeleni pomladni travici in v ozadju nežni vetrc kodra bele oblačke – skratka,
poezija, pa četudi hermafroditična. Izvlečem aparat za poskusni posnetek in pogledam na zaslon,
pa seveda v soncu ne vidim nič. Stopim v garažo, počakam, da se oči privadijo, ocenim zaslon –
a ko hočem zmanjšati globinsko ostrino, seveda ne vidim podatkov časa in zaslonke, kar se mi
dogaja že tako dolgo, da vem, da ne bo nič pomagalo, dokler ne najdem očal. Premečem žepe,
nadenem za silo prozorna očala. Popravim nastavitve, poskusim še enkrat- tisti hip onemi zaslon.
Seveda, že prej je utripala baterija. Zamenjam baterijo, ker imam le še tri posnetke, še kartico.
Ko se vrnem na dvorišče, je žal ljubezenska ekstaza mojih polžev za letos mimo. Pravzaprav za
vedno. Eden leze na flance zelja, zasute ob robu gredice tri korake naprej, medtem ko jo je drugi
najbrž ubral v nepravo smer, o čemer priča svež madež na robu asfalta …
To so prednosti.
Kaj pa minusi, povprašate.
Prej sem imel krog vratu širok, mehak črn pas, na katerem je z imenitnimi črkami pisalo Nikon.
Zdaj piše Canon. Prej sem imel aparat, ki mi je čudovito sedel v roko, primerno težak, z
dvostopenjskim sprožilom, ki je škljocnilo tako, da bi prebudilo medveda iz zimskega spanja.
Zdaj imam Canona. Ko sprožim, zaškriplje tako kot povešena vrata hladilnika, ki jih na hitro
skušaš zapreti, ko te zalotijo sredi noči!
In pred meseci so objavili teste fotografov, ki menijo, da je Nikon tudi v digitalni fotografiji že
prehitel Canona. Da bi se človek obesil! Ali pa začel igrati loterijo. Pa kaj, ko nimam sreče – sem
vedel dve imeni in sem klical, pa nisem nič priklical, ona na televiziji pa je ponujala šeststo
petdeset, za ime dvesto več, obupano je čakala na klic in odštevala sekunde. Če mi slučajno uspe
prihodnjič, boste kmalu videli. Ker bo potem na mojem naslednjem aparatu spet z imenitnimi,
velikimi svetlečimi črkami pisalo Nikon …
(še kar) vaš Janez, (še kar) F2 -FZS
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Še nagrajena dela …

Niko Rupel:

POGLED NAVZGOR

Diploma za barvno fotografijo

Drago Vogrinec: LIST

2. nagrada za digitalno fotografijo

GAMS

3. nagrada za digitalno fotografijo

Peter Čadež:
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PREGLED RAZSTAV FD RADOVLJICA V LETU 2008
V GALERIJI »PASAŽA« RADOVLJIŠKE GRAŠČINE
Linhartov trg 1 - RADOVLJICA

Justin Zorko: UTRINKI

Januar:
Februar:
Marec:
April:
Maj:
Junij:
Julij:
Avgust:
September:
Oktober:
November:
December:

IZ NARAVE
Žarko Petrovič: RADOVLJICA SKOZI ČAS
Benjamin Vrankar: INDIJA 2
Klemen Klemenc, FD Jesenice: KANJONI AMERIKE
Matjaž Kirn, FD Hrastnik: MED BARVNIMI KONTRASTI
FK Deseti K - Hrvaška: POGLED V PRETEKLOST
Matej Rupel: STARA GLASBA Radolško poletje
Vinko Lavtižar, FK Jesenice: OTROCI SVETA
Vitomir Pretnar, FD Jesenice: NOVA AVTOCESTA
Benjamin Vrankar: UTRINKI Z JADRANA
2. EX-TEMPORE RADOVLJICA 2008 I. del
2. EX-TEMPORE RADOVLJICA 2008 II. del

PROJEKCIJA 2. EX-TEMPORE RADOVLJICA 2008 V KNJIŽNICI A.T.
LINHARTA RADOVLJICA
Pripravila:
Justin Zorko
Štefan Žemva

Žarko Petrovič, Radovljica Diploma

2. EX-TEMPORE Radovljica 2008
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Fotografsko društvo Radovljica je 13. in 14. septembra 2008 organiziralo

2. EX - TEMPORE RADOVLJICA 2008
z digitalnimi fotoaparati.

Pavel Rakovec, Kranj

1. nagrada 2. EX-TEMPORE Radovljica 2008

Anica Šolar, Radovljica

2. nagrada

2. EX-TEMPORE Radovljica 2008
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Rezultati
1. nagrada
Pavel Rakovec, Kranj
2. nagrada
Anica Šolar, Radovljica
3. nagrada
Simon Pogoršek, Kamnik
Diplome
Valentin Rozman, Begunje
Benjamin Vrankar, Radovljica
Bogdan Bricelj, Jesenice
Žarko Petrovič, Radovljica
Janez Resman, Radovljica
Bogdan Bricelj, KMF z Jesenic
prejema diplomo EX-TEMPORE iz rok Majde Odar,
predstavnice Občine Radovljica

dr. Damir Globočnik – selektor

Simon Pogoršek, Kamnik

Anica Šolar prejema 2. nagrado EX-TEMPORE

3. nagrada 2. EX-TEMPORE Radovljica 2008
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Bogdan Bricelj, Jesenice Diploma

2. EX-TEMPORE Radovljica 2008

Benjamin Vrankar, Radovljica Diploma 2. EX-TEMPORE Radovljica 2008

Valentin Rozman, Begunje

Diploma 2. EX-TEMPORE Radovljica 2008
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Sprejeta dela za projekcijo 2. EX-TEMPORE RADOVLKICA 2008:
Avtor
Oddanih del
Sprejetih del za
projekcijo
Razstavo fotografij
Benjamin Vrankar
Vitomir Pretnar
Anica Šolar
Marjana Dacar
Justin Zorko
Ana Žemva
Klementina Žemva
Štefan Žemva
Katja Vogrinec
Žarko Petrovič
Simon Senica
Pavel Rakovec
Jaka Ješe
Dušan Letnar
Maja Jemec
Simon Podgoršek
Valentin Rozman
Bogdan Bricelj
Janez Resman
Petra Grimani
Drago Vogrinc
Ivan Pipan
Matjaž Klemenc
Skupaj

20
0
20
19
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
12
18
20
13

7
0
9
6
6
5
5
4
3
5
3
5
6
5
5
5
5
8
7
2
5
3
3

3
5
4
4
3
3
4
1
3
2
3
2
2
3
3
3
4
4
2
3
2
2

421

112

65

Po Pravilniku o razstavah FZS je razstava 4. stopnje.
Selektor dr. Damir Globočnik – umentnostni zgodovinar

Zvesta publika na otvoritvi projekcije digitalne fotografije
2. EX-TEMPORE Radovljica 2008
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VABILO
Tokratno vabilo velja tudi kot celoletni razpis za posnetke v vseh fotografskih tehnikah, ki bodo
prikazali in dokumentirali katerikoli dogodek, ki bo v OBČINI RADOVLJICA v letu 2009.
Svoja dela lahko oddajate sproti čez leto na debatnih večerih. Število del je neomejeno. Želimo,
da člani društva in tudi drugi prijatelji fotografije izkoristijo priložnost in pripravijo svoja dela.
Izbrana dela bodo hranjena v arhivu Občine Radovljica, razstavljena v GALERIJI PASAŽA in
lahko objavljena v priložnostnih zbornikih in glasilih. Morebitne nagrade niso izključene.
V kratkem bo tudi na internetu postavljena posebna stran FD Radovljica. Vabimo vas k
sodelovanju.
Za poživitev in pomladitev društva vabimo k sodelovanju nove člane (pa tudi nekdanje), še
posebej mladino, ki obvlada novo digitalno tehniko. Posodobili smo našo opremo z nabavo
novega digitalnega predvajalnika fotografij. Želimo, da se prijavite za tovrstno digitalno
razstavo ali za klasično razstavo diapozitivov (do 50), ki bi jo predstavili na »DEBATNEM
VEČERU PRI AVGUŠTINU« vsako prvo sredo v mesecu ob 19. uri. Prisotni člani društva
bodo ocenili vaša dela, vam svetovali izboljšave in jih do 10 izbrali za končno predstavitev na
koncu leta, kjer bi izbrali »naj posnetek MMIX«. Na debato vabljeni tudi nečlani društva,
ljubitelji fotografije, prijatelji in družinski sopotniki. Dela prinesite na USB- ključu, diapozitive
pa v okvirjih. V oceno lahko prinesete tudi barvne ali črno-bele fotografije.
Dobrodošli tudi člani drugih društev.
Želimo, da se ohrabrite in pošljete spodnjo prijavnico na naslov našega društva, da bomo lahko
pripravili razpored ali vas razvrstili v koledar razstav.

PRIJAVNICA
Za samostojno razstavo fotografij v galeriji PASAŽA v Radovljici ali
za DEBATNI VEČER PRI AVGUŠTINU (neustrezno črtaj)
Ime in priimek:____________________________________________________
Naslov:_______________________________pošta: ______________________
e-mail:
Telefon:
Predvideni naslov razstave:__________________________________________
Razstavljati želim v času: __________________________________________
Razstavljati želim črno- bele fotografije, barvne fotografije ali mešano ter diapozitive ali
digitalne fotografije. (obkroži)
Datum:

Podpis:
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