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Fotografsko društvo Radovljica 
 

 

in avtor 
 

Bogdan Bricelj, KMF FZS, EFIAP/g, EPSA 
član Fotografskega društva Jesenice 

 

Vas vabimo v  fotografsko galerijo Pasaža v Radovljiški graščini na 
ogled fotografske razstave 

 
 
 
 
 
 

V svetu žuželk in pajkov 
 
 
 
 
 
 
 

od 30. junija do 31. julija 2016. 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Avtor se predstavi 
 
Rodil sem se leta 1958 na Jesenicah. S fotografijo se ukvarjam že od šolskih let. Od 
črno bele fotografije in razvijanja slik, preko diapozitivov do digitalne fotografije.  
 
Navadna Praktica brez kakršnekoli elektronike me je spremljala na mnogih poteh več 
kot 30 let. Fotografiral sem predvsem na izletih in lažjih plezalnih turah v naših gorah. 
Ves čas so me privlačile drobne cvetice in divje živali. Spremljal sem tudi odraščanje 
hčerke Urške. 
 
S prihodom odličnih digitalnih fotoaparatov sem se tudi bolj resno začel posvečati temu 
področju. Hitro sem spoznal mnoge prednosti kompaktnih digitalnih fotoaparatov pred 
klasičnimi.  Digitalni fotoaparat sem si kupil leta 2004.  

 
Leta 2005 sem se včlanil v Fotografsko društvo Jesenice. Spoznal sem prednosti 
delovanja v društvu. Skupni ogledi posnetih fotografij, komentarji društvenih kolegov, 
tečaji in delavnice največ pripomorejo k hitremu napredovanju v stroki.  
 
Od leta 2009 sem predsednik Fotografskega društva Jesenice. Zaradi prvih dobrih 
izkušenj v društvu želim, da se tako novi kot stari člani čim več naučijo in so čim bolj 
uspešni. Kljub številnim organizacijskim nalogam in obveznostim še vedno zelo rad 
fotografiram. To je še veliko prijetneje zadnjih nekaj let, saj je moja druga žena Danila 
tudi navdušena fotografinja in ljubiteljica fotografije.  
 
S svojimi fotografijami sem pridobil nazive KMF Fotografske zveze Slovenije, 
EFIAP/g Mednarodne fotografske zveze in EPSA Ameriške fotografske zveze. 
Sodelujem na številnih slovenskih in mednarodnih fotografskih razstavah. Do sedaj sem 
dobil 168 nagrad in pohval. Leta 2006 sem imel prvo samostojno fotografsko razstavo 
na Javorniku, to pa je moja 21. 
 
Moje fotografije so bile objavljene v številnih publikacijah: knjigah Monografija 
Jesenice, Veliki Atlas Slovenije, Slovenske gore, Živali Slovenije, revijah Digitalna 
kamera, Potapljač, Proteus, PSA Journal Ameriške fotografske zveze, National 
Geographic in National Geographic Junior, v različnih biltenih, koledarjih, prospektih in 
jumbo plakatih. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Moje fotografije 
 

Odkar sem začel z digitalno fotografijo, so vsi moji posnetki posneti s kompaktnimi 
digitalnimi fotoaparati, večinoma z mojima HP-945 in Panasonic FZ-50, nekaj s 
podvodnima fotoaparatoma Panasonic TZ-3 in TZ-35, nekaj pa s testnimi aparati 
Panasonic. Z dobrim poznavanjem fotoaparatov poskušam v dani situaciji potegniti iz 
aparata čim več. Zmogljivosti samih fotoaparatov sem razširil še z dodatnim tele-
konverterjem, makro predlečami in filtri. 
 
Čeprav digitalna fotografija dopušča veliko možnosti spreminjanja posnetkov, so moje 
fotografije čim bolj nepopačena slika ujetih trenutkov. Nekatere slike so sicer polepšane 
s poudarjenim kontrastom. Ponekod sem naredil izreze. Včasih je dobro odstraniti 
motečo vejico s posnetka ali reflekse z leč fotoaparata. Zato pa mi je tuje popolno 
spreminjanje ozadja in različne montaže.   
 
In kaj fotografiram? Največ naravo, živali in rastline, potem pokrajinsko fotografijo, 
gore, morje. Moja tretja priljubljena tema je športna fotografija. Pri obiskovalcih razstav 
in ocenjevalcih so še posebno priljubljene fotografije smučarskih skokov, pa tudi 
smučanja in biatlona. Občasno ujamem kakšne dobre ulične in koncertne posnetke. Leta 
2006 sem začel tudi s podvodno fotografijo.  

 

O razstavi "V svetu žuželk in pajkov" 
 

Tudi ta razstava je namenjena moji priljubljeni temi – živalim. Na tokratni razstavi sem 
se osredotočil na mali svet – žuželke in pajke. Fotografiranje žuželk in cvetlic je najbolj 
poznana vrsta makro fotografije. 
 
Svet žuželk in pajkov je še posebej zanimiv in poznan po svoji raznolikosti oblik in 
barv. Ker so živalce majhne in večinoma precej živahne, je s prostim očesom skoraj 
nemogoče opaziti številne podrobnosti in zanimivosti teh bitij. Te pogosto opazimo šele 
takrat, kadar žuželko pravi trenutek ujamemo na posnetek in si tega doma ogledamo. 
 
Fotografiranje žuželk je tudi precej zahtevno. Pri tako velikih povečavah je področje 
ostrine dokaj ozko. To pomeni, da z neustreznimi nastavitvami aparata dobimo le malo 
ostrega posnetka. Žuželke se dokaj hitro premikajo, zato je teže ujeti pravi trenutek in 
narediti oster  posnetek. Večinoma so tudi zelo plašne. Običajno nas ne čakajo, da bi se 
jim s fotoaparatom približali.  
 
Zaradi navedenih razlogov se s fotografijami žuželk in pajkov mnogo bolj poredko 
srečujemo.      
      
Radovljica, 30.junija 2016        Bogdan Bricelj 

 

 
 


