22. marca 2000 ob 20.00 uri bo v Cankarjevem domu v Ljubljani razstava fotografij fotografskega kluba AT-CANON,
katerega ustanovni Ëlani in razstavljalci smo bralci revije MOJ HOBI. V dveh letih delovanja smo naπe fotografsko znanje
s podporo naπega mentorja in predsednika, mednarodnega mojstra fotografije Oskarja Dolenca, moËno izpopolnili. Lansko
leto smo predstavili specifiËno pomoË PosoËju in postavili razstavo PosoËje 1998. Z letoπnjo razstavo pa æelimo pokazati
nekaj veË. Klub deluje v prostorih Avtotehne Biro na Slovenski 58 v Ljubljani. »lani kluba smo iz cele Slovenije; sedaj nas
je æe prek osemdeset in smo edini vseslovenski klub v dræavi. Vsi bralci naπe revije ste vabljeni v naπ fotografski klub.
Fotoklub AT Canon se je po
uspe≤ni predstavitvi avtorske
fotografije v Cankarjevem domu v
lanskem letu zna≤el pred odgovorno nalogo: kako naprej in kako
≤e bolj poµiviti dejavnost kluba?
Zafieli smo z internimi natefiaji na
razlifine teme ter se konfino odlofiili
tudi za celoletno temo pod naslovom …Trta in vinoÓ. Po nekaj
zafietnih teµavah glede same
vsebine in oblike je vefiina filanov
kluba z veliko zagnanostjo prifiela
z delom. Tako smo v obdobju
enega leta posku≤ali skozi ofii
fotografov predstaviti nastajanje
µlahtne kapljice od samega zafietka
- torej prve pomladne liste, prek
zorenja grozdja do obiranja, prena≤anja in konfino kletarjenja.
Celotna razstava naj bi bila tako
zakljufiena zgodba, vendar ne zgolj
v dokumentarnem smislu, temvefi
nekaj vefi; nekaj kar vsak avtor
doµivlja in vidi po svoje, pa vendar
s skupnim ciljem. Gledalcem je
prepu≤fieno v presojo, v kolik≤ni
meri nam je to uspelo. Vsi posnetki
so izdelani na diapozitivih ter nato
z skeniranjem na bobenskem
skenerju prene≤eni v digitalno
obliko in z najsodobnej≤o osvetljevalno enoto prene≤eni na fotografski papir. Skeniranje diapozitivov je opravil na≤ filan in vsi
avtorji so imeli moµnost sodelovati
pri dokonfini podobi svoje avtorske
fotografije. Konfini izbor posnetkov
sta po vefikratnih skupnih klubskih
ocenjevanjih opravila Oskar Karel
Dolenc in Matjaµ Intihar.
Sodelujofii avtorji:
Anka øeh, Jadran øeh, Dajana
øok, Oskar Karel Dolenc, Sebastjan
Ernö, Andrej Kerin, Primoµ Lavre,
Marija Maraµ, Bojana Mihalifi,
Matjaµ Omerzel, Marko Pr≤ina,
Radivoj Viµintin, Drago Vuica

Vljudno vabljeni na razstavo!

marec 2000

Za pokuπino vam predstavljamo nekaj fotografij naπih Ëlanov iz
kolekcije Trta - vino, ki pa zaradi ostre konkurence in veË boljπih
ne bodo razstavljene.
Marsikateri bralec revije MOJ HOBI je v klubu v samo dveh letih
razπiril svoje fotografsko znanje in razvil svoj pogled na fotografijo.
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