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Vas vabi v Fotogalerijo na ogled fotografske razstave
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Razstava bo odprta do 23. avgusta 2017.

VEČ KOT DOBRE

ALEKSANDER ČUFAR, MF FZS, MPSA, EFIAP D1

Težko je napisat recenzijo daleč najuspešnejšemu slovenskemu fotografu
razstavljalcu sedanjega časa, ki ima priznane vse najvišje slovenske in
mednarodne razstavljalske nazive in mu je tudi v svetovnem merilu le malo
podobnih. Hkrati pa je to velika čast.
Ko sem se leta 2005 vključil v društvene aktivnosti v Fotografskem društvu
Jesenice, je bil Aleksander Čufar poznan kot izjemen naravoslovni fotograf.
Pokrajina, narava in živali so še vedno pomemben del Aleksandrovih uspešnih
fotografij. Vendar pa ga na tej razstavi lahko spoznamo kot zelo širokega
fotografa. Njegove pokrajinske fotografije imajo nekakšno pravljično
mehkobo. Črnobeli posnetki z meglicami nas kar potegnejo v malo otožno
jesensko vzdušje. Na drugih izjemno ostrih fotografijah prav začutimo bližino
posnetih živali. Starinski ulični fotografiji nas kar potegneta v čas pred stotimi
leti. Pokaže se nam tudi kot mojster montaže.
Mnogi mojstri fotografije so zelo ozko usmerjeni. Poznajo eno ali dve zvrsti, v
katerih se lahko pohvalijo z uspehi. Drugih ne poznajo in jih tudi ne znajo
ocenjevat. Aleksandrove nagrajene fotografije pa obsegajo različne teme in
zvrsti. Njegova odličnost je vidna na zelo široki fronti.
Aleksander je res pravi mojster. To se kaže v vseh fazah nastanka fotografije.
Nekatere fotografije že vnaprej skrbno načrtuje, pri drugih izkoristi ugodno
situacijo, sneženje, meglo in podobno. Njegovo mojstrstvo se nadaljuje pri
kadriranju fotografije, brezhibnem zajetju slike do odlične obdelave fotografij.
Rezultat vsega tega so številne nagrade, ki jih je prejel za svoje posnetke.
Število njegovih nagrad že presega 700.
Vsi, ki pošiljamo svoje fotografije na mednarodne razstave, dobro vemo, kako
težko je dobiti eno od maloštevilnih nagrad med 400 in več avtorji, med 5000
ali več fotografijami. Nagrade so vedno rezervirane samo za tiste, res
najboljše. Aleksander pa se praktično z vseh razstav vrača z nagradami, ki si
jih njegove fotografije resnično zaslužijo.
Aleksander - Sandi, iskreno čestitam za vse odlične fotografije in za vse
nagrade!

Rodil sem se 3. 5. 1962. Osnovno šolo sem obiskoval v Železnikih, potem pa
šolanje nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli – oddelek za laboratorijske
tehnike v Ljubljani. Leta 1984 sem končal Višjo šolo za zdravstvene delavce
in se zaposlil kot radiološki inženir. Sem poročen in oče štirih otrok.
Fotografiji sem se resneje zapisal leta 1990, ko sem postal član FKK Janez
Puhar. V letih 1997 in 1998 sem bil predsednik FK Anton Ažbe, Škofja Loka,
član FD Grča iz Kočevja sem bil od 1999 do 2014. Leta 2000 sem se včlanil
v Ameriško fotografsko zvezo PSA, od 2015 sem član Foto društva Jesenice.

Bogdan Bricelj, KMF FZS, EFIAP/g, MPSA

V vseh teh letih sem osvojil več kot 700 nagrad doma in v tujini. Še vedno
rad vzamem v roke fotoaparat, ker šele sedaj vem, kaj vse še nisem
fotografiral. Zelo rad zahajam v naravo, zato so gore, pokrajina, živali,
rastline, makro svet in tudi ljudje, v sožitju z naravo, moji najljubši motivi.
Predvsem iščem takšne, ki so barvno bogati, osvetljeni s čudovito svetlobo in
predstavljajo v naravi nekaj posebnega. Motiv osamim in počakam uro dneva
ali letni čas, ko lahko na svoj način prikažem, kar vidim. Možnosti fotografije
so brezmejne. Kar naprej se lahko vračam k istemu motivu, vendar bo
vsakokrat drugačen. Vsakodnevna drugačnost – različnost svetlobe, mi daje
neizmerno zadovoljstvo in možnost iskanja nečesa še nevidenega.

