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Fotografski razstavi udeleæencev foto delavnic revije “MOJ HOBI”

Fotografski
razstavi
napisal: S. Novak
fotografija: M. Intihar

“PosoËje 1998“

Otvoritev fotografske razstave “PosoËje 1998” v osnovni πoli Dreænica
pri Kobaridu

Album s fotografijami svojih krajev so si z velikim zanimanjem ogledali
domaËini iz Kobarida in Dreænice.

V soboto, 16. oktobra, so odprli fotografski razstavi Foto kluba AT Canon, katerega pobudniki ustanovitve smo bili bralci revije Moj Hobi,
z naslovom “PosoËje 1998”. »lani kluba so pripravili razstavi kot svojo specifiËno pomoË obmoËju obËin Bovec in Kobarid, ki ga je prizadel
potres spomladi letos. Iskrena æelja je bila, da pred pozabo ohranijo pomnike Ëasa urbane kulture tega obmoËja. Seveda pa imata razstavi
tudi bogato sporoËilno in estetsko vrednost in si ju bomo v zaËetku prihodnjega leta - taka je æelja vseh - lahko ogledali tudi v Ljubljani.
Fotografije so nastale 20. junija
letos, ko je enajst filanov Foto
kluba AT Canon pripravilo
fotodelavnico na popotresnem
obmofiju Posofija. Idejno zasnovo
zanjo je pripravil prizadevni filan
kluba in udeleµenec vseh na≤ih
dosedanjih foto delavnic Jadran
øeh. Pri izvedbi so se mu,
pridruµili Anka øeh, Gorazd
Kavfiifi, Mojca Kastelic, Avgust
Jeriha, Damjana ≠erjav, Maru≤a
Maraµ, Dajana øok, Boµica
Mihalifi, Blaµka Maraµ in Rado
Lavrih. Posneli so vefi kot tisofi
posnetkov. Iz bogatega gradiva so
pod budnim ofiesom predsednika
kluba in vodje na≤ih foto delavnic,
mojstra fotografije Oskarja
Dolenca pripravili izbor pribliµno
300 fotografij. Albuma so izrofiili
predstavnikoma obeh obfiin, za
obe razstavi pa je bilo izbranih
skupno 70 fotografij. Akcijo
dokumentiranja popotresnega
Posofija so omogofiili Avtotehna
Canon iz Ljubljane, Foto Fantasy
iz Seµane, Fotodelavnica
Ljubljana in revija Moj hobi.
Prvo razstavo, ki prikazuje
popotresni Bovec z okolico, je v
soboto, 16. oktobra, ob 15.30 v
Hotelu Alp v Bovcu odprl
predsednik obfiinskega sveta
obfiine
Bovec,
Sini≤a
Germov≤ek. Ob tej priloµnosti se
je za album s fotografijami zahvalil
predstavniku revije MOJ HOBI in
predsedniku Fotokluba AT Canon
Oskarju Dolencu, ki je uvodoma
predstavil vsebino razstave. Pri
tem je poudaril, da za obfiino
pomenijo te fotografije dokument
trajne vrednosti. Pomofinik

Predaja albuma s fotografijami. Z leve: predsednik obËinskega sveta
obËine Kobarid Pavel Sivec, æupan Pavel GregorËiË, Saπo Novak,
Andrej Pleπnik in predstavnik revije Moj Hobi Oskar Dolenc.

UËenci iz osnovne πole Dreænica so nam prav za to priloænost pripravili
krajπi kulturni program.

Predaja darila Avtotehne Canon:
Pavel GregorËiË: “Za prihodnje rodove.”

Navduπenje navzoËih ob simpatiËnem kulturnem programu
uËencev osnovne πole Dreænica.

»lani Fotokluba AT Canon in gostje med odprtjem razstave
v Hotelu Alp v Bovcu

Predsednik Fotokluba AT Canon in predstavnik revije Moj
Hobi, Oskar Dolenc, predaja album s 300 fotografijami
predsedniku obËinskega sveta Bovec Siniπi Germovπku

direktorja Avtotehne
Canon, Andrej Ple≤nik, pa
je predsedniku obfiinskega
sveta (µupan Trampu≤ je bil
na sluµbeni poti) ob tej
priloµnosti izrofiil faks
Canon B150.
Otvoritev druge raztave, ki
prikazuje popotresni Kobarid, Dreµnico in Dreµni≤ke
ravne z okolico, je bila isti
dan ob 18. uri v osnovni
≤oli Dreµnica pri Kobaridu.
To je bil zares prisrfien
dogodek, ki so ga s kratkim
kulturnim programom
popestrili tudi ufienci od 1.
do 4. razreda tamkaj≤nje
≤ole. Navzofia sta bila
predsednik obfiinskega
sveta Pavel Sivec in µupan
obfiine Kobarid Pavel
Gregorfiifi, ki nista mogla
skriti navdu≤enja nad
svojevrstno pomofijo filanov Fotokluba AT Canon
temu obmofiju. Tudi obfiini
Kobarid je Avtotehna
Canon podarila faks Canon
B150. Otvoritve v Dreµnici
se je udeleµilo veliko
domafiinov, ki so si
razstavo svojih krajev ogledali z velikim zanimanjem.
Medijsko razstavi nista bili
deleµni dovolj pozornosti,
morda pa se bo to zgodilo,
ko bosta predstavljeni v
slovenskem glavnem
mestu.

Novosti - Zanimivosti - Novosti - Zanimivosti - Novosti - Zanimivosti - Novosti - Zanimivosti

i

PomoËnik direktorja Avtotehne Canon Andrej Pleπnik je
predsedniku obËinskega sveta Bovec, Siniπi Germovπku,
izroËil faks Canon B150.

Akcija PosoËje je v bistvu nadaljavanje fotodelavnic v okviru revije
MOJ HOBI. Æe lansko leto smo v Vipavskem Kriæu pridobivali izkuπnje
pri snemanju arhitekture. Ko se je iz druæenja na fotodelavnicah razvil
in se tudi uradno registriral Foto klub AT CANON, smo z delom
nadaljevali. Ko se je zgodilo PosoËje, je naπ Ëlan Jadran »eh priπel na
lepo idejo, da svoje znanje preskusimo na stvarni nalogi. Ideja je
obrodila sadove in nastala je dokumentacija v obliki dveh albumov in
razstave v Bovcu in Dreænici. Tako so naπi Ëlani iz vse Slovenije
dokazali, da klubsko delo lahko tudi koristno uporabimo za pomoË
ljudem v stiski. Vsi ljubitelji fotografije ste vabljeni v naπ foto klub.
Vse informacije o delovanju kluba lahko dobite v uredniπtvu revije na
telefon: 061/485 701.
Oskar DOLENC
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Da kakovostno in pravofiasno obve≤fiamo na≤e bralce o vseh tehnolo≤kih novostih
prifia povabilo AGFA - Avstija na predstavitev novega laboratorijskega procesorja
za izdelavo fotografij iz formatov Leica, APS in digitalnih zapisov. O tej tehnologiji
smo v na≤i reviji µe pisali, odtod tudi njihovo zanimanje za povabilo. V njihovem
demonstracijskem centru na Dunaju smo imeli dva dni na voljo procesor AGFA
MSC 100 z DPU (digitalno osvetljevalno enoto). Procesor je zanimiv zato, ker
osvetljuje na navadni fotografski papir, kar omogofia nizko ceno in visoko kakovost
fotografije iz digitalnih datotek, ki nam jih lahko poskenira in obdela laborant, ali

pa si jih sami doma poskeniramo in obdelamo v razlifinih rafiunalni≤kih programih
ter prinesemo na disketi, disku, zip-u ali kateri drugi prenosni enoti v osvetljevanje.
S to tehnologijo bomo lahko za relativno nizko ceno pri≤li do fotografske kakovosti
fotografij, vizitk, plakatov, ipd. Fotografije bomo lahko naredili iz negativov,
diapozitivov ali µe narejenih fotografij. Z Dunaja sem poslal tekst in fotografije
po elektronski po≤ti v uredni≤tvo v zadnjem trenutku, zato vefi o zmoµnosti teh
procesorjev in kje v Sloveniji µe delujejo v naslednji ≤tevilki revije.
Matjaµ Intihar
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V stavbi kulturnega doma, kjer je zaËasni sedeæ obËine
Bovec, je predsednik obËinskega sveta na karti Ëlanom
fotokluba pokazal potresna obmoËja

Z raËunalnikom in raËunalniπkim programom Pixstasy upravljamo z
skenerji za skeniranje iz filma in slikovnih predlog in z DPU
osvetljevalno enoto. Slika z naslovnico naπe revije je posneta z novo
Agfino digitalno kamera ePhoto 1680 in osvetljena na fotografski
papir z uporabo DPU enote na procesorju MCS 100.

Ko smo æe digitalizirano fotografijo poslali v osvetljevanje na DPU
enoto, je bilo treba za osvetljevanje in razvijanje fotografije velikosti
20 X 30 cm samo 8 minut. Kakovost osvetljenih fotografij je zelo
odvisna od kakovosti skeniranja in obdelave slike v raËunalniku, o
Ëemer smo æe in bomo πe pisali. Naπe fotografije so bile odliËne.
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Procesor MCS 100 omogoËa izdelavo fotografij tudi po klasiËnem
postopku neposredno iz filma, tako iz 35mm kot iz APS formata.
Se πe spomnite Ëlanka o APS-u? Oba takrat delujoËa laboratorija
sta zatrjevala, da bo treba poËakati na fotografije dva dni. Tokrat
sem se prepriËal, da so zares moËno pretiravali. Fotografije iz APS
filma lahko naredijo prav tako hitro kot iz 35mm formata. VeË jim
jih bom napel v naslednji πtevilki.

