let Fotografskega društva
Radovljica

Ob 70-letnici
ustanovitve
Fotografskega
društva Radovljica

OBČINA RADOVLJICA

Fotografsko društvo Radovljica vseh 70 let svojega
delovanja pomembno sooblikuje življenje v občini
Radovljica. Člani prenašajo svoje znanje in ljubezen
do fotografije na mlade, vodijo krožke, organizirajo
fotografske tečaje, razstave, pripravljajo natečaje,
debatne večere, gostujejo v tujih galerijah, dosegajo
uspehe na razpisih doma in v tujini ter se čezmejno
povezujejo s sorodnimi fotografskimi društvi.
Društvo je prepoznavno tudi po svojem razstavnem
prostoru, galeriji Pasaža, s katero že 35 let bogati
utrip Radovljiške graščine in v njej redno izmenjuje
razstave fotografij tako svojih članov kot drugih
avtorjev in fotoklubov.

Občina Radovljica; odličen primer dobre prakse je
fotografski natečaj Dogodki v občini Radovljica.
V okviru natečaja se je v zadnjih osmih letih
oblikoval kakovosten fotografski arhiv –
dokumentarni zapis raznovrstnih prireditev in
njihovih ustvarjalcev ter razvojnih sprememb na
območju občine.

S svojo dejavnostjo zgledno sodeluje z različnimi
organizacijami v našem okolju, kot so šole,
krajevne skupnosti, združenja, podjetja in tudi

Ciril Globočnik

Ob visokem jubileju društvu in njegovim
članom čestitam in izrekam zahvalo za širjenje
fotografskega znanja, soustvarjanje kulturnega
utripa v občini in prispevek k ugledu in
prepoznavnosti občine.

Župan Občine Radovljica

Spoštovane članice,
cenjeni člani, dragi
prijatelji fotografije!

V veliko čast mi je, da Vas kot predsednik
Fotografskega društva Radovljica lahko nagovorim
ob tako visokem jubileju. 70 let Fotografskega
društva Radovljica je prav gotovo razlog za
prešerno veselje vseh bivših in sedanjih članov.

Čas beži, življenje je kratko, umetnost večna. In
fotografija je umetnost; nikoli se ne spremeni, tudi
če se spremenijo ljudje na njej. Prav v tem je njena
sporočilna moč. Naj govori fotografija.
Dobro luč!

Skozi minula leta smo doživljali vzpone in padce,
uspehe in razočaranja, doživeli različne tehnike
fotografiranja, razcvet digitalne fotografije,
a vedno znova smo verjeli vase. Danes lahko
rečem, da smo prehodili uspešno pot in postali
prepoznavni v ožjem in širšem slovenskem prostoru
ter tudi v svetu, saj smo ponosni dobitniki številnih
mednarodnih priznanj.

Justin Zorko
Predsednik Fotografskega društva Radovljica
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1947
se ustanovi Foto-kino
klub Radovljica kot
sekcija dobro
uveljavjenega
Fotokluba Jesenice.
Fotografska razstava v Grajskem dvoru leta 1952
Foto: zasebna zbirka Adija Finka

Edi Gnilšak
krajškov Luka
Fotografija z razstave v Grajskem dvoru 1. maja 1952
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Članek iz časopisa

1957
Foto-kino klub
Radovljica šteje 56
članov, ki so bili
zelo dejavni,
Klub je leta 1957 v sodelovanju s Foto-kino
amatersko zvezo Slovenije organiziral 4. razstavo
fotografij gorenjskih amaterjev v počastitev

priljubljene so bile
diaprojekcije.

10. obletnice ustanovitve FOTO-KINO KLUBA
RADOVLJICA. Od poslanih 163 del 38 avtorjev je
žirija izbrala 91 del 25 avtorjev in podelila priznanja
fotoklubom iz Kranja, Radovljice, Tržiča in z Jesenic.
Najuspešnejši je bil fotoklub iz Kranja. Radovljiški
klub so uspešno zastopali Janez Korenčan, Jaka
Dr. Jaka Prešeren
> 1957

MOJA MATI

Prešeren in Janez Kocjančič.
V tem obdobju se je klub eno leto imenoval
Foto-kino klub ALPA.

Črkovni znak kluba iz leta 1957

Pečat na hrbtni strani fotografij,
ki so jih člani pošiljali na natečaje.
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1967
je zelo plodno obdobje,
saj je bilo v klub

Leta 1967 je vodstvo kluba prevzel Ivan Pipan.
Predsedoval je do leta 1977. Klub je vodil v

vključenih več

kritičnih letih, ko je članstvo upadlo, zvesti so ostali

kot 140 članov.

vztrajni in požrtvovalni člani, ki so kljub navidezni
osamljenosti predstavljali čvrsto jedro kluba.
Najbolj kritično obdobje je bilo od leta 1962 do leta
1973, ko je zaradi številnih organizacijskih težav
število članov naglo upadlo, hkrati pa se je občutno
zmanjšala tudi njihova dejavnost.
O svoji dejavnosti in dogodkih so javnost obveščali
prek razglasnega okna na avtobusni postaji. Iz
sredstev, ki jih je klub pridobil z delom svojih članov,
so opremili novo temnico in si tako izboljšali
Jakob Gnilšak
1959

ODSLUŽEN

pogoje za delo, tako da so nekateri člani kluba
prejeli najvišja odličja na jugoslovanskih razstavah.
Krepilo se je zanimanje za dejavnost, h kateremu
so prispevali uspehi na razstavah in kakovostne
fotografije članov. Velik napredek je bil dosežen
na področju barvnih diapozitivov in ozkotračnih
filmov, zanemarjena ni bila niti umetniška črno-bela

Znak kluba iz leta 1970
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fotografija.

1977
število članov pade
na 40, vendar so zelo
dejavne članice,
ki v ničemer ne
zaostajajo od
moških kolegov.
Ivan Pipan
IZBRUH
Srebrna medalja na XVI. salonu fotografija in diapozitivov
Novi Sad 1977

Kot so zapisali v publikaciji ob 30-letnici kluba,
Justi Fink

UJET V MREŽO

se je tedaj uveljavila tudi kino dejavnost. Nekaj
članov je poslalo filme na festivale, na katerih so
prejeli več priznanj. Eden pa je celo zbral dovolj
točk, da je bil imenovan za kinoamaterja II. stopnje.

RAZSTAVA JE PRIPRAVLJENA V
POČASTITEV 30. OBLETNICE
ZVEZE ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO
KULTURO IN V POČASTITEV
PRAZNIKA OBČINE RADOVLJICA.

Člani društva so vodili tečaje v Radovljici in nudili
strokovno pomoč pri vodenju šolskih krožkov. Član
FD Jaka Gnilšak je bil v letu 1977 med desetimi
najuspešnejšimi razstavljavci v nekdanji Jugoslaviji

Znak kluba iz leta 1976, zbornik razstave

in Sloveniji.
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1987
se je ob 40-letnici
društva zamenjalo
veliko članov, društvo
je leta 1982 pridobilo
razstavni prostor v
galeriji Pasaža
v Radovljiški graščini.

Benjamin Vrankar
1987

DIVJA LEPOTA 1

Novembra 1987 je društvo organiziralo razstavo

V tem letu je bilo na seznamu 71 članov. Klubski

VIII. COLOR DIA 6 x 6, ki je bila dobro zastopana,

izleti so zamirali zaradi težav z gorivom, upadlo je

saj je na njej sodelovalo 18 avtorjev s fotografijami

tudi zanimanje za debatne večere.

in 12 avtorjev z diapozitivi.
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1997
društvo organizira
mednarodno bienalno
razstavo XIII. barvni
dia 6 x 6 Radovljica
1997.

Klementina Žemva
1997

KOLONADE

Ana Žemva Novak
1997

COKLA

Društvo praznuje 50-letnico delovanja in 20-letnico

Barvna fotografija, izdelana iz diapozitiva, je

prvega natečaja barvnih diapozitivov formata

dosegla primerno razstavno kakovost in tudi cena

6 x 6. Takrat so bili zrcalnorefleksni fotoaparati

za njihovo izdelavo je postala dostopnješa, zato je

in filmi maloslikovnega formata na zavidljivi

vse več članov uporabljalo to tehniko.

kakovostni ravni.
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2007
je bila v Šivčevi hiši

Praznovali smo 60-letnico delovanja našega

ob 60-letnici na

fotografskega društva. Precej aktivnosti, precej
truda, dobršna mera dobre volje ter zvrhana

ogled jubilejna

mera posluha pri vodstvih občinske uprave,

razstava fotografij

radovljiških muzejev in galerije Šivčeva hiša je bilo
potrebnih, da smo dogodek »ovekovečili« na

nekdanjih in

najlepši možni način. Postavili smo razstavo del

takratnih članov.

naših nekdanjih in sedanjih članov, jo dopolnili
s predstavitvijo fotografske opreme minulih
desetletij in pospremili z ličnim zbornikom.
O dogodku ste brali v časopisih, ga morda ujeli tudi
na televiziji. In potem je prišla jesen in podelitev
občinskega priznanja. Na prireditvi bilo je lepo!
In napolnilo me je (spet) prepričanje, da je vredno
in potrebno v leto 2008 zakoračiti z novimi načrti,
z novo energijo in zavestjo, da trud zanesenjaške
»udarne« skupinice ni zgolj sam sebi namen, ampak
Dr. Janez Resman
POTA NAŠIH DEDOV
Prva nagrada na društveni razstavi fotografij
in diapozitivov 2007

dodaja vrednost radovljiški kulturi. Kultura pa je
pomembna. Pomembnejša, kot pa si mislimo!
Kajti kultura opredeljuje Človeka.
Tekst iz uvodnega članka ob 60-letnici društva
Mag. Benjamin Vrankar, takratni predsednik društva
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2017
je v sodelovanju z
Občino Radovljica
organiziran že osmi
fotografski
natečaj Dogodki v
občini Radovljica.

Marjan Resman
Nabiralka
Prva nagrada na Dogodkih v občini Radovljica 2016

Fotografsko društvo Radovljica je v sodelovanju

Radovljica, Gorazd Kavčič, fotoreporter Gorenjskega

z Občino Radovljica izvedlo že osmi natečaj za

glasa, in Manca Šetina Miklič, Občina Radovljica, je

pregledno razstavo fotografij o dogodkih v občini.

izbrala fotografije za digitalno predstavitev, osem

Na temo Čebelarstvo in čebele v občini Radovljica

fotografij za razstavo in podelila tri nagrade ter eno

v letu 2016 se je prijavilo 18 avtorjev. Komisija v

diplomo.

sestavi Jakob Gnilšak, MF FZS, Fotografsko društvo
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Člani FD Radovljica, junij 2017
Dušan Barič

F

Peter Ravnihar

F

Nejc Draganjec

F3

Janez Resman

F1

Člani Fotografskega

Marjan Dravinec

F

Marjan Resman

F2

društva Radovljica

Damir Globočnik

Č. član

Tomaž Sedej

F1

Jakob Gnilšak

MF FZS, AFIAP

Simon Senica

F2

Severin Golmajer

Z. član

Aleš Serajnik

F

Petra Grimani

F

Jasim Suljanović

KM FZS, AFIAP

Ljubo Jančič

F

Marko Škriba

F

Alen Jerinčič

F

Anica Šolar

F2

Matjaž Klemenc

F2

Drago Vogrinec

F1

Ljubo Kozic

F3

Katja Vogrinec

F3

Branko Maček

F

Benjamin Vrankar

F1

Vida Markovc

F1

Janez Zaletel

F

Jasminka Pejič

F

Miha Zaletel

F

Petra Petan

F

Justin Zorko

F1, AFIAP

Žarko Petrovič

F1, AFIAP

Klementina Žemva

F2

Ivan Pipan

F1

Ana Žemva Novak

F2

Anica Prešern

F

Štefan Žemva

F1
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Fotografska razstava
treh dežel

Odprtje fotografske razstave v Feldkirchnu na Koroškem (Foto: Vida Markovc, 2016)

Odprtje skupne fotorazstave fotografskih klubov

Vsako društvo se je predstavilo s 50 fotografijami.

treh obmejnih dežel v Feldkirchnu na avstrijskem

Naše društvo je zastopalo 13 fotografinj in

Koroškem je bilo 20. maja 2016.

fotografov.

Na razstavi so sodelovali pobudnik Fotoklub Blende

Fotoklub Blende 22, Feldkirchen, Avstrija

22 iz Feldkirchna in Associazione Roiano per Tutti iz

Associazione Roiano per Tutti, Trst, Italija

Trsta ter Fotografsko društvo Radovljica.

Fotografsko društvo Radovljica, Slovenija
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2017
Blende 22

Der Fotoklub Blende 22
Fotoklub Blende 22 iz Feldkirchna je bil ustanovljen leta
2012. Člani kluba so ljubiteljski fotografi iz vseh koroških
okrajev, ki se ukvarjajo z mnogimi fotografskimi temami.
Umetniška ustvarjalnost fotografinj in fotografov se kaže v
raznolikosti posameznih fotografij.
Njihove skupne dejavnosti so izvedbe razstav v domovini;
sodelovanje na razstavah v tujini s partnerskima kluboma
v Radovljici in Trstu (vsakoletni fotografski natečaj); obiski
razstav doma in v tujini; delavnice, ki jih vodijo člani in tako
spodbujajo ustvarjalnost v klubu; redna klubska srečanja,
tudi s pogovori o temah in ocenjevanjem fotografij.
Vse te dejavnosti prispevajo k temu, da člani kluba
dosegajo fotografske nazive v različnih kategorijah na
državni in deželni ravni.

Der Fotoklub "Blende 22" aus Feldkirchen in Kärnten wurde
im Jahr 2012 gegründet. Er setzt sich aus Foto-Amateuren
aus allen Bezirken Kärntens zusammen, die sich mit vielen
Sparten der Fotografie auseinander setzen. Die künstlerische
Kreativität der einzelnen Fotografinnen und Fotografen zeigt
sich in der Vielseitigkeit der einzelnen Fotos.
Gemeinsame Aktivitäten wie z. B. ………
Durchführungen von Ausstellungen im Inland …
Teilnahme an Ausstellungen im Ausland von den Partnerklubs
in Radovljica und Triest mit jährlichen Fotowettbewerb …
Besuch von Foto-Ausstellungen im In-und Ausland …
Workshops, die von den eigenen Kollegen durchgeführt
werden, um die Kreativität im Verein zu fördern …
Regelmäßige Klubsitzungen, auch mit Themen- und
Bildbesprechungen …
Dies alles fruchtet in Staats- und Landesmeister/Innen – Titel
in verschiedenen Kategorien.
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ROIANO PER TUTTI

Olga Micol Trieste Barcolana start big race
Socialno-rekreacijsko društvo ROIANO ZA VSE je nastalo
v oktobru 2009 in je svobodno, nepolitično, nestrankarsko
in neprofitno društvo. Cilj društva je druženje ter izmenjava
idej in znanja med svojimi člani.
Leta 2010 je na pobudo nekaterih članov, ljubiteljev
fotografije, nastala sekcija Meetingclick, ki jo danes
sestavlja skupina 15 ljubiteljev. V zadnjih letih je bilo
izvedenih veliko pobud, med drugim 13 razstav in
mednarodnih fotografskih natečajev v Trstu ter udeležba
na razstavah in natečajih v Italiji in Avstriji.
Od leta 2011 s Foto Art Klubom, kasneje pa s Fotoklubom
Blende 22 iz Feldkirchna na Koroškem promovira kulturni
in umetniški projekt Slike brez meja. Upamo, da bo imel ta
projekt vedno več udeležencev.

L’associazione socio-ricreativa “ROIANO PER TUTTI”
nasce nell’ottobre del 2009 ed è una associazione libera,
apolitica, partitica e senza scopo di lucro. Fine sociale è
quello di essere un punto di aggregazione e di scambio fra
i propri associati di idee e conoscenze.
Nel 2010, per volontà di alcuni soci amanti della fotografia
si forma la Sezione Fotografica “Meetingclick” alla quale
oggi aderiscono una quindicina di appassionati. Molte
sono state in questi anni le iniziative portate avanti dalla
Sezione fra cui l’organizzazione 13 mostre e concorsi
internazionali di fotografia a Trieste e la partecipazione a
mostre e concorsi in Italia e Austria.
Dal 2011 si è fatta co-promotrice, assieme al Foto Art
Club prima ed in seguito con il foto club “Blende 22” di
Feldkirchen (Carinzia) del progetto di interscambio artistico
e culturale denominato “Immagini senza Confini” al quale
auspichiamo sempre nuove adesioni e per una maggior
espansione.
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Fotografsko društvo Radovljica, Kopališka 10, p. p. 54, 4240 Radovljica
E foto.drustvo.radovljica@gmail.com, W www.fd-radovljica.si

Organizacijski odbor: Anica Šolar, Vida Markovc, Justin Zorko, Žarko Petrovič, Tomaž Sedej; uredil: Tomaž Sedej;
lektoriranje: Klementina Žemva. Publikacijo je financiral JSKD Radovljica ob 70-letnici Fotografskega društva Radovljica.
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OBČINA
RADOVLJICA

