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Tokrat mi dovolite, da namesto svojih besed uporabim globoke misli Miltona Olsona. V njih je v prenesenem 

pomenu zajeto vse bistvo uspešnega delovanja ali nedelovanja posamezne skupine ljudi – vse do celotne 

človeške družbe. Ta princip delovanja velja tudi za Fotografsko društvo Radovljica. Vsakdo pa naj sam presodi, 

koliko smo si “zaslužili”, da se lahko istovetimo z gosmi.

     Dobro luč!

     Žarko Petrovič

     predsednik IO FDR

„Prejšnjo jesen ste videli gosi, ki so letele proti jugu v obliki črke V. Premišljevali ste, ali so znanstveniki že ugotovili, zakaj tako letijo. Vsaka ptica, ko 

zamahne s krili, ustvari vzgonski veter za ptico, ki ji neposredno sledi. S tem, ko letijo v obliki črke V, celotna jata leti 71 odstotkov hitreje, kot če bi vsaka 

ptica letela samostojno. Ljudje, ki so usmerjeni k skupnemu cilju in čutijo vsaj nekaj skupinske pripadnosti, zaradi medsebojnega zaupanja potujejo 

hitreje in enostavnejše. Če gos izpade iz jate, takoj začuti močan udar vetra, saj ji prednja ptica ne zagotavlja več zaščite. Zato se takoj zopet vrne v jato. 

Če bi bili ljudje vsaj malo podobni gosem, bi v taki obliki ostali ne glede na to, ali vodimo ali pa sledimo (sprejeli bi tujo pomoč in tudi sami bi pomagali 

drugim). Ko se gos utrudi, naprej spusti močnejše gosi. Normalno je, da se pri zahtevnejših opravilih menjavamo. Tako ljudje kot gosi smo odvisni drug 

od drugega. Gosi iz ozadja z glasovi vzpodbujajo tiste spredaj, da obdržijo svojo hitrost. Ljudje se moramo prepričati, da naši klici iz ozadja tiste spredaj 

vzpodbujajo, in ne kaj drugega. Končno – in to je zelo pomembno – ko gos zboli ali pa je ranjena in izpade iz jate, jo dve gosi spremljata in ji pomagata 

pristati. Z njo ostaneta toliko časa, da je zopet sposobna leteti ali pa da umre. Šele takrat zopet vzletita sami ali pa se pridružita kakšni drugi jati. Če bi 

bili ljudje vsaj malo podobni gosem, potem bi morali stati drug ob drugem tako v dobrih kot v slabih trenutkih.”
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Ko bi bili ljudje le bolj podobni gosem  Žarko Petrovič

Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica, december 2014, cena še vedno 0,01 €. Naslov uredništva: Fotografsko društvo Radovljica, 
Kopališka 10. p. p. 54, 4240 Radovljica, E-pošta: foto.drustvo.radovljica@gmail.com Splet: www.fd-radovljica.si, Fotoinformator so oblikovali: 
Vida Markovc, Žarko Petrovič, Janez Resman, Tomaž Sedej, Anica Šolar, Štefan Žemva, Klementina Žemva. 
 
Na naslovnici: Simon Senica,  Solo

Realizacija fotorazstav v galeriji Pasaža – 2015  Žarko Petrovič

Foto: Marjan Resman

 1.   Januar: La Casa de Kamna – Argentina – Tukaj delamo samo 
klobuke

 2.  Februar: Ivan Pipan – Kje so izgubljena delovna mesta?
 3.  Marec: Fotografska razstava članic FD Radovljica
 4.   April: Alen Jerinić – Svetovno prvenstvo v malem nogometu za 

brezdomce v Melbournu – Avstralija, 2008
 5.  Maj: Miha Zaletel – LIBRE = LIBRE
 6.  Junij: Anton Štiherle – Podvodni svet
 7.  Julij: Ljubo Jančič – Ko Radovljica še spi in Iz oči v oči
 8.  Avgust: 33. Festival Radovljica 2015
 9.  September: Drago Vogrinec – Pokrajina od blizu in daleč
 10.  Oktober: Simon Senica – Pogled skozi ribje oko
 11.   November: FD Radovljica – Društvena pregledna fotografska 

razstava 2015/1 (papir)
 12.   December: FD Radovljica – Društvena pregledna fotografska 

razstava 2015/2 (digital)



Tudi letos je Fotografsko društvo Radovljica organiziralo Društveno pregledno fotografsko razstavo. Tema je bila prosta, avtorji pa so lahko 
predložili do 10 fotografij na fotografskem papirju in do 10 digitalnih fotografij.  Društvo je prejelo skupaj 264 fotografij od 17 avtorjev. 12 
avtorjev je poslalo 114 del na fotografskem papirju, 15 avtorjev pa 150 digitalnih fotografij.

Selektor razstave je bil vrhunski  fotograf iz Kranja, g. Izidor Gašperlin,  ki je v ostri selekciji izbral 29 fotografij iz vsake  kategorije in podelil po 
3 nagrade in 3 diplome v vsaki kategoriji. 

V novembru 2015 so bile v galeriji Pasaža v Radovljiški graščini razstavljene fotografije, ki so bile poslane na fotografskem papirju, v decembru 
pa še digitalne fotografije, ki jih je FDR dalo delati na fotografski papir. Poleg tega bodo vse digitalne fotografije predstavljene tudi na rednem 
občnem zboru društva, ki bo  februarja 2016. 
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Društvena pregledna fotografska razstava 2015  Anica Šolar

Zap. 
številka Avtor Razstavljavski 

naslov
Naslov 

fotografije

Nagrajene 
in sprejete 
fotografije

Nagrajene 
in sprejete 
digitalne 

fotografije

Št. sprejetega dela 
avtorja

1 Alen	Jerinić F3 FZS NISEM	BIL,	PRETVARJA	SE 1N  1
2 Alen	Jerinić F3 FZS KRALJ	GORA  D 2
3 Alen	Jerinić F3 FZS JUTRO	V	PUŠČAVI S  3
4 Alen	Jerinić F3 FZS PLETNE	IN	SUP S  4
5 Alen	Jerinić F3 FZS MEGLICA S  5
6 Alen	Jerinić F3 FZS POLET S  6
7 Alen	Jerinić F3 FZS JUTRANJI	SPREHOD  S 7
8 Alen	Jerinić F3 FZS PADALEC  S 8
9 Anica	Šolar F2 FZS LEDENI	OBJEM S  1

10 Anica	Šolar F2 FZS VEČER	V	VRBOSKI  S 2
11 Drago	Vogrinec F1 FZS DOLOMITI	10  D 1
12 Drago	Vogrinec F1 FZS BREZE	V	MEGLI  S 2
13 Drago	Vogrinec F1 FZS POLZKA  S 3
14 Drago	Vogrinec F1 FZS DEBLA  S 4
15 Dušan	Barič  URGENCA S  1
16 Dušan	Barič  GLASBENI	TALENT  S 2
17 Ivan	Pipan F1 FZS PREKO	VODE	IN	MEGLE S  1
18 Jakob	Gnilšak MF	FZS,	AFIAP DVA	OB	POTI D  1
19 Jakob	Gnilšak MF	FZS,	AFIAP ČRNA	POKRAJINA S  2
20 Jakob	Gnilšak MF	FZS,	AFIAP VEČERNO	SONCE S  3
21 Jakob	Gnilšak MF	FZS,	AFIAP MORSKA	KRAJINA S  4
22 Janez	Resman F2 FZS OTOK	1 S  1
23 Janez	Resman F1	FZS, AVTOPORTRET	2015  S 2
24 Janez	Resman F1	FZS, STARA	GLASBA  S 3
25 Justin Zorko F1	FZS,	AFIAP UF,	KAKO	JE	VROČE S  1
26 Justin Zorko F1	FZS,	AFIAP IVJE	NA	GOLFU  3N 2
27 Katja	Vogrinec  ZASANJANA  S 1
28 Ljubo	Jančič  ANGELI	SO  S 1
29 Ljubo	Kozic  V	CERKVI  D 1
30 Ljubo	Kozic  FOTOGRAF	PUHAR  S 2
31 Ljubo	Kozic  VRANA  S 3
32 Marjan	Resman F2 FZS PO	ZRAK D  1
33 Marjan	Resman F2 FZS RAČKE  S 2
34 Marjan	Resman F2 FZS NAD	LJUBLJANICO S  3
35 Matjaž	Klemenc F2 FZS BAJAGA  S 1
36 Simon	Senica F2 FZS ČUTNO 3N  1
37 Simon	Senica F2 FZS V	MEGLI S  2
38 Simon	Senica F2 FZS SOLO  1N 3
39 Štefan	Žemva F2 FZS JASNA 2 D  1
40 Štefan	Žemva F2 FZS KRMA S  2
41 Štefan	Žemva F2 FZS TA	RJAST  S 3
42 Štefan	Žemva F2 FZS SREČANJE  S 4
43 Štefan	Žemva F2 FZS ROSA  S 5
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	Žarko	Petrovič,	2.	nagrada				Sledenje razlagi

Marjan	Resman,	diploma				Po zrak

Jaka	Gnilšak,	diploma				Dva ob poti

Alen	Jerinić,	1.	nagrada				Nisem bil, pretvarja se

Simon	Senica,	3.	nagrada				Čutno

	Štefan	Žemva,	diploma				Jasna

44 Vida	Markovc F2 FZS ČRTE	IN	VIJUGE S  1
45 Vida	Markovc F2 FZS JESENSKA	TRAVA S  2
46 Vida	Markovc F2 FZS METULJ	TRATAR S  3
47 Vida	Markovc F2 FZS LASTOVIČAR  S 4
48 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP SLEDENJE	RAZLAGI 2N  1
49 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP PAJEK S  2
50 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP SPOKOJNOST S  3
51 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP PLESALKA	Z	OBROČEM	1 S  4
52 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP KDAJ	PRIDEŠ? S  5
53 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP ČAROBNA	LUNA S  6
54 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP PISANO	OBARVANI  2N 7
55 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP RAZLAGA  S 8
56 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP ODSEV  S 9
57 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP ŠE	EN	SELFI  S 10
58 Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP STRAH  S 11

NAGRAJENE	FOTOGRAFIJE
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Simon	Senica,	1.	nagrada				Solo

Justin	Zorko,	3.	nagrada				Ivje na golfu

Ljubo	Kozic,	diploma				V cerkvi

Drago	Vogrinec,	diploma				Dolomiti 10

Alen	Jerinić,	diploma				Kralj gora

Žarko	Petrovič,	2.	nagrada				Pisano obarvani

NAGRAJENE	DIGITALNE	FOTOGRAFIJE
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ZAPISNIK žiriranja digitalnih fotografij	“Dogodki	v	Občini	Radovljica”	
2014/6	z	dne	18.	2.	2015. 
ŽIRANTI:	Jakob	Gnilšak,	MF	FZS,	AFIAP,	FD	Radovljica,	Gorazd	Kavčič,	fo-
toreporter	Gorenjskega	glasa,	in	Manca	Šetina	Miklič,	Občina	Radovljica.
KRAJ ŽIRIRANJA:	Občina	Radovljica,	Gorenjska	c.	19,	4240	Radovljica. 
ŠT. AVTORJEV:	14;	št.	prispelih	fotografij:	225;	št.	sprejetih	fotografij:	72;	
(digitalna	prezentacija);	št.	izbranih	fotografij	za	razstavo:	50;	stopnja/
rang	razstave:	6.

Fotografski	natečaj 
Dogodki v Občini Radovljica 2014/6   Žarko Petrovič

Zorko	Justin,	1.	nagrada			Vlek vrvi

Janez	Resman,	2.	nagrada   Kaj se le gredo

Tomaž	Sedej,	3.	nagrada   Argentinski večer

Avtor R.N.	in	FD(K) Naslov	fotografije Nag.
0532-Valant,	Franci samostojni	avtor Fjord	-	kje?	-	ne,	gramoznica	Graben
0532-Valant,,	Franci samostojni	avtor Proizvajalec	linij	in	krivin
0532-Valant	Franci samostojni	avtor Kiparstvo	z	motorno	žago
0532-Valant,	Franci samostojni	avtor Gozdarska	manekenka
1717-Jančič,	Ljubo samostojni	avtor Graščakov	ples D
1717-Jančič,	Ljubo samostojni	avtor Izgubljeni	sin
1717-Jančič,	Ljubo samostojni	avtor Mirno roko
1717-Jančič,	Ljubo samostojni	avtor Model

2208-Klemenc,	Matjaž F2	FZS,	FDR Ples	1
2208-Klemenc,	Matjaž F2	FZS,	FDR Ples	2
2208-Klemenc,	Matjaž F2	FZS,	FDR Izdih skozi nos
2208-Klemenc,	Matjaž F2	FZS,	FDR Stran	od	bazena
2208-Klemenc,	Matjaž F2	FZS,	FDR Neizmerno	zadovoljstvo
2208-Klemenc,	Matjaž F2	FZS,	FDR Prve	medalje D
2486-Senica,	Simon F2	FZS,	FDR Plezanje	4
2486-Senica,	Simon F2	FZS,	FDR Obiskovalci
2486-Senica,	Simon F2	FZS,	FDR Kralj	in	kraljica	čokolade
2486-Senica,	Simon F2	FZS,	FDR Neomi	4
2486-Senica,	Simon F2	FZS,	FDR Zahod
2486-Senica,	Simon F2	FZS,	FDR Ognjemet
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Dan	kmetije	Dolenc	1
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Nogometni	klub	Lesce	2
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Nogometni	klub	Lesce	3
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Pust	2014	-	1
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Snegolom	na	Šobcu	1
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Snegolom	na	Šobcu	3
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Vlek	vrvi,	Lesce	2
3112-Zorko,	Justin F1	FZS,	AFIAP,	FDR Vlek	vrvi,	Lesce	3 1N
4321-Barič,	Dušan FDR Sol in kruh
4321-Barič,	Dušan FDR Na	vrhu	občine1
4321-Barič,	Dušan FDR Zimska	melodija	in	vesolje
4590-Resman,	Janez F1	FZS,	FDR Nastop	za	mame
4590-Resman,	Janez F1	FZS,	FDR Muzika
4590-Resman,	Janez F1	FZS,	FDR Z	vlakom	k	Lectarju!
4590-Resman,	Janez F1	FZS,	FDR Izgubljena
4590-Resman,	Janez F1	FZS,	FDR Kaj	se	le	gredo 2N
4590-Resman,	Janez F1	FZS,	FDR Igra	na	Placu
4690-Sedej,	Tomaž F1	FZS,	FDR Begunca
4690-Sedej,	Tomaž F1	FZS,	FDR Argentinski	večer 3N
4690-Sedej,	Tomaž F1	FZS,	FDR Blagoslov
4690-Sedej,	Tomaž F1	FZS,	FDR Dama
5038-Rojnik,	Bor F1	FZS,	FD	Jesenice Radolški	pust	2
5038-Rojnik,	Bor F1	FZS,	FD	Jesenice Trenutek	želežniške	postaje	1
5038-Rojnik,	Bor F1	FZS,	FD	Jesenice Trenutek	želežniške	postaje	2
5038-Rojnik,	Bor F1	FZS,	FD	Jesenice Radolca	pristno	sladka	4

5555-Žemva,	Štefan F2	FZS,	FDR Lesce
5555-Žemva,	Štefan F2	FZS,	FDR Sodniki
5555-Žemva,	Štefan F2	FZS,	FDR Medenjak
5555-Žemva,	Štefan F2	FZS,	FDR Večno	mladi
5555-Žemva,	Štefan F2	FZS,	FDR Lajnar
6512-Kozic,	Ljubo FDR Pred	tangom	–	likovno	društvo	LinhArt
6512-Kozic,	Ljubo FDR Potujoča	razstava	o	fotog.	J.	Puharju
6512-Kozic,	Ljubo FDR Dobitnik	priznanja	OR	Ivan	Pipan	-	FDR
6512-Kozic,	Ljubo FDR Nastop	Maje	Keuc
6512-Kozic,	Ljubo FDR Nastop skupine Link-art

6848-Petrovič,	Žarko F1	FZS,	AFIAP,	FDR Vaauuu!
6848-Petrovič,	Žarko F1	FZS,	AFIAP,	FDR Prireditev
6848-Petrovič,	Žarko F1	FZS,	AFIAP,	FDR Zaslužni
6848-Petrovič,	Žarko F1	FZS,	AFIAP,	FDR Otvoritev	razst.	o	izumit.	J.	Puharju	3 D
6848-Petrovič,	Žarko F1	FZS,	AFIAP,	FDR Iz	Gala	koncerta
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Evropska vas
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Kamera	obskura
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Van	Goghove	sončnice D
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Kolesarji	na	Linhartovem	trgu
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Kolona	kolesarjev
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Predstavitveni	pano
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Skelet
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Končni	izgled
8209-Markovc,	Vida F2	FZS,	FDR Mlada	občudovalca
8314-Janša,	Jože samostojni	avtor Nasmejana	usta
8314-Janša,	Jože samostojni	avtor Zakon	velja
8314-Janša	,Jože samostojni	avtor Ognjeni	mečevalci

SKUPAJ: 7



V spomin

Justi Fink  Vida Markovc
V letu 2015 nas je v 94. letu tiho zapustila fotografinja iz Radovljice, Justi Fink. Bila je dolgoletna 
članica FD Radovljica, od leta 1994 pa FD Jesenice.  Dosegla je razstavljavski  naziv kandidatke 
mojstrice fotografije (KMF FZS), saj je veliko razstavljala ter za svoje fotografije prejela veliko 
priznanj doma in v tujini. Ostala nam bo v trajnem spominu, kakor tudi njeno fotografsko 
ustvarjanje.

Marjan Černe (1928–2016)
V prvih dneh novega leta 2016 pa smo se poslovili še od nekdanjega člana FD Radovljica, Marjana 
Černeta. Poznali smo ga kot dejavnega člana in uspešnega razstavljavca, predvsem pa kot 
pobudnika in voditelja prvih fotografskih tečajev v društvu.

Fotografska izmenjava z Argentino  Vida Markovc
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Sodelovanje med KUD La Casa de Kamna iz Kamne Gorice in FD 
Radovljica  se uspešno nadaljuje tudi v letu 2015.

V januarju smo v naši fotografski galeriji Pasaža v Radovljiški graščini 
gostili fotografsko razstavo »Tukaj delamo samo klobuke« treh 
argentinskih avtoric, in sicer Marie Silvine D’Agostino, Rosane Antola 
in Ane Laure Luchessi. Na fotografijah smo videli tri različne poglede 
na obrtniško izdelavo klobukov, ki je ostanek nekdanje tovarne 
s priznano znamko klobukov »El Dique«, ki so jih nosili moški po 
vsej Latinski Ameriki. Fotografije prikazujejo vztrajnost 6 delavcev 
v propadajoči tovarni, kako iz volne izdelujejo klobuke. Na obrazih 
in v kretnjah je videti njihovo odločenost za nadaljevanje, saj jim to 
pomeni tudi eksistenco. Razstavo so v novembru in decembru 2015 
postavili tudi na Okrožnem sodišču v Kranju.

Iz FD Radovljica pa so se trije naši člani, Ivan Pipan, Jakob Gnilšak in 
Vida Markovc, s fotografijami predstavili argentinskemu občinstvu 
v Kulturnem centru Allegro ma non Troppo v Ensenadi, provinca de 
Buenos Aires, Argentina. Z nami je razstavljala tudi Kaja Beton iz KUD 
La Casa de Kamna. Vsak se je predstavil z izborom 7 fotografij na 
svojo temo. 

Ivan Pipan je pripravil črno-bele fotografije iz let 1972/73, ki 
prikazujejo ženske na delovnih mestih v tekstilnih tovarnah Almira in 
Sukno ter v tovarni za izdelavo smuči Elan. Jakob Gnilšak največkrat 
ustvarja fotografske podobe kot serije posameznih zgodb. Na tokratni 
razstavi se je predstavil z motivi iz ciklusov »kamniti vrtovi«, »golf« in 
»cirkus«.

Vida Markovc je razstavljala fotografije iz svoje zbirke »Okna, takšna 
in drugačna«. Okna so lahko pusta, neopazna in neatraktivna, a jim 
predvsem ženske roke lahko dodajo poživljajoče okrasje in smiselne  
življenjske poudarke – kar se lahko opazi tudi na njenih fotografijah.

Kaja Beton pa se je predstavila s fotografijami s sprehoda po čudoviti 
naravi v okolici domače Kamne Gorice, ko so spečo naravo prikrile 
ledene snežinke ter ustvarile posebne kontraste in detajle.

1 občni zbor društva 20. 2. 2015
1 postavljena nova spletna stran društva je zaživela
1 zunanji razstavljavec v fotografski galeriji Pasaža: Anton Štiherle
1  zunanja skupinska razstava iz Argentine: Tukaj delamo klobuke
1 skupinska razstava članic Marec 2015 
2  prireditvama smo odstopili fotografsko galerijo Pasaža: Lončarski 

festival in Festival Radovljica 2015
2  fotografska natečaja – Društvena pregledna fotografska razstava 

2015 in v soorganizaciji 
Dogodki v Občini Radovljica 2014/6 z Občino Radovljica

2  razstavna prostora v Radovljici: Dom dr. J. Benedika in galerija 
Pasaža v Radovljiški graščini

2 samostojni fotografski razstavi člana v drugih galerijah

3 člani so skupinsko razstavljali v Argentini
3 častni člani društva
5 članov je naložilo svojo spletno galerijo 
5 sej IO Fotografskega društva Radovljica in 2 korespondenčni seji
6 članov s samostojnimi razstavami v galeriji Pasaža
9  debatnih večerov v kleti gostilne Avguštin s povprečno udeležbo 

10,2  člana
35 članov na začetku leta in prišli so 4 novi
39 članov na koncu leta 2015

Dogodki/prispevki/fotografije v Deželnih novicah Občine Radov-
ljica, Gorenjskem glasu in na spletnih straneh MojaObčina.si, Javni 
zavod Turizem Radovljica in FD Radovljica

Malo statistike Fotografskega društva Radovljica za leto 2015: Vida Markovc

Foto: Vida Markovc



NEZNOSNA LAHNOST DIGITALIZACIJE  Janez Resman

Te dni, ko smo pokopavali eno od 
zadnjih podmeških sosed, sem šel čez 
staro pokopališče in sem ga srečal. Nad 
gomilo na vzhodnem delu zidu stoji 
njegovo ime kot poslednje na zgornji 
Vengarjevi plošči, objeti z okvirom 
iz domačega peraškega zelenca. Sin 
Slavko 1901–1986. Gospod Slavko 
Vengar je bil najbrž kar nekaj desetletij 

kralj radovljiške analogne črno-bele fotografije. Posel in studio v 
grajskem parku je podedoval od očeta Alojza. Kot dvorni fotograf manj 
dvorne radovljiške strani je Slavko poleg fotografij za dokumente vsako 
leto fotografiral prvoobhajance, vsako četrto ali šesto pa še birmance. 
Zraven seveda gospoda Sekovaniča, njegov trop ministrantov in tistih 
nekaj vzgojno nastrojenih samskih gospa, ki so bile vse leto najbolj 
zaslužne, da se prvoobhajanci, še bolj pa birmanci, niso med mašo 
preveč kregali ali bog ne daj celo stepli. Če je bilo potrebno, so vmes 
posegle tudi z lasanjem, uhanjem ali redkokdaj s kakšno gorko okrog 
ušes. 

Spomnim se ga kot visokoraslega moža z očali in sršečih brkov, 
navadno z baretko, v suknjiču in pumparicah, kako je prinesel svoj 
fotoaparat na velikem lesenem stojalu, pregrnjen s kosom črnega 
blaga, in ga postavil na sredo dvorišča. Potem nas je skrbno razporedil 
po odru, ki je bil iz nekaj gajbic, tesarskih koz in plohov. Le gospoda 
so redno posedli na uglednejši stol na sredino v prvo vrsto. Potem je 
stopil za fotoaparat, se pokril s tisto črno cunjo in opazujoč pod njo 
sliko, z glasom, postavi primernim, prestavil še koga malo bolj levo in 
koga spet majčkeno bolj desno. Nato je prilezel ven, motreč nas ves 
čas z ostrim pogledom, da bi se kdo zadnji hip ne zmaknil, zahteval 
mir – in sprožil fotoaparat s črno žico pri strani. Na koncu je poleg 
eksponiranih steklenih plošč, zapakiranih in skrbno zloženih, pobral še 
težko stojalo s fotoaparatom in črno mantiljo ter se odpravil domov. 
Vedno sproti sem se čudil, kako sploh lahko tisto težo sam tovori – 
morda še iz časov, ko sem si kot majhen ministrant, ki je komaj smel 
nositi svečo, predstavljal, da vse ljudi z odra zbaše v svoj fotoaparat in 
jih potem odnese domov razvit. Čez kakšen teden je prinesel lepe, kot 
razglednica velike, bleščeče črno-bele fotografije, ki še dandanes, po 
pol stoletja in več, počivajo na dnu predala v kakšni lepi škatli od srajc 
ali boljših piškotov in nas spominjajo na tiste čase, tako lepe, ko smo 
bili mladi. Pa še to mi je ostalo v spominu, kako je bilo, ko je k prvemu 
obhajilu šel moj mlajši bratranec. Na odru za fotografiranje se je tako 
vrtel in klepetal, da je g. Vengarju pregorelo in ga je pošteno okregal. 
Odtlej pa vse do penzije je potem vedno, kadar se mu je kdo zganil 
pred fotoaparatom, zarohnel: »Kostanjšek, mir!«

Zdaj že skoraj tri desetletja počiva pri Blažku. Drugi pa počasi 
kapljamo za njim. V poslu, kar ga še je, ga je nasledil sin Slavči. Njegove 
bleščeče fotografije na steklenih ploščah, na katerih nas je bilo tudi 
dvainštirideset, je zamenjal celuloidni trak, na katerem je včasih tudi 
le po dvanajst slavljencev in zdi se, da je minila že cela večnost, odkar 
so črno-bele fotografije zamenjale barvne – tiste prve pa so že spet 
brezbarvne! Potem je v fotografiji nastopila revolucija. Pojavila se je 
digitalna fotografija in prav na hitro pognala analogno v kot.

Zdaj ni več ne lesenih stojal in ne črnega klota, ne težkih stekel z 
emulzijo, še celuloidnega traku ni več, ne papirja. Človeštvo je prišlo 
na genialno računalniško rešitev – le še da in ne, ničla in enka. 
Tako smo čudoviti škrlat jutranje zarje zasneženega očaka Triglava 
prevedli v nekaj tisoč, pravzaprav tisočkrat tisoč dajev in nejev, vse 
pa iz fotoaparata naravnost na računalniški zaslon. In ker so ničle 
in enke, daji in neji povsem brez teže (razen morda tistega DA pred 
matičarjem), je tudi digitalna fotografija peresno lahna, tako rekoč 
povsem brez teže. Ja, mislite si!

Lani, ko mi je davkarija ob odhodu v penzijo pustila kar polovico 
jubilejne nagrade, sem kupil novo fotografsko opremo. Digitalno, 
kakšno pa! Lepo po slovensko: fulfrejm da le ne bo predrago, pa 
namesto Nikonovega Tamronov objektiv od 24 do 70 mm in še enega 
od 70 do 200 mm. Manjkata še širokokotnik in makro, zraven pa so 
mi poklonili Nikonovo petdesetico z zelo dobro svetlobno vrednostjo. 
Aluminijasto stojalo imam pa še od prej. Vas zanima, koliko ta stvar 
tehta?

Dobrih šest kil in pol. Točno številko javim kasneje, tale je z osebne 
tehtnice, ni za javno rabo. Zdajle me namreč žena pelje na urgenco. 
Tam dela mlajši sin kot bolničar, včasih pomaga mavčarju. Prav zdajle 
je v službi, sem ga poklical. Pravi, da imajo zadnja leta za zlomljen 
palec na nogi nekakšen imeniten plastičen ovoj, nič več težkega 
mavca do kolen. Palec je zagotovo zlomljen, tako čudno visi v levo. In 
pa UV-filter na telezoomu je tudi šel. Pa ravno teleobjektiv mi je moral 
pasti iz nahrbtnika, vse drugo je lažje! In še žena se jezi. Je rekla, da 
sem cepec. Za čim bolj točen rezultat na osebni tehtnici (ni za javno 
rabo!) se je treba sleči do gat le, če tehtaš sebe – če pa en nahrbtnik 
fotoaparatov, stojal in objektivov, si pa lahko tudi v gojzarjih, za palce 
je to še bistveno bolje! Pravzaprav, če vam čisto pošteno povem, tale 
digitalizacija me še malo matra, smo že prestari za vse te nove štose ...

28. FOTOINFORMATOR


