FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE
Foto galerija na Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4
Vas vabi v Foto galerijo na odprtje fotografske razstave

Face - Lizbona
Janeza Vrzela
F1 FZS, AFIAP

člana Fotografskega kluba Jesenice

v sredo, 28. junija 2017, ob 19. uri.

Razstavo bomo odprli s kulturnim programom
Razstava bo odprta do 26. julija 2017

O avtorju

Face- Lizbona

Janez Vrzel se je s fotografijo začel aktivno ukvarjati po včlanitvi
v Fotoklub Jesenice leta 2013. Člani fotokluba so ga navdušili in
opogumili tudi za razstavno fotografijo, tako da do sedaj
sodeloval na skupinskih razstavah v osemdesetih državah. Za
svoje fotografije je prejel tako mednarodna kot tudi domača
priznanja.

Tokratno razstavo Janeza Vrzela bi lahko razdelili v dva
sklopa, ki pa se vendar med seboj močno prepletata. Na eni
strani tako imenovana ulična fotografija, kjer je močno
poudarjena nota sodobnega načina zdravega življenja- tek in
gibanje, na drugi strani pa kot pravi avtor »face«, oziroma
portreti.

Pričujoča razstava je njegova šesta večja samostojna razstava,
prva v galeriji Fotografskega društva Jesenice.

Prav slednji tako imenovani »life street portreti«, nezrežirani in
posneti na ulici in v človekovem bivalnem okolju, in naj bi imeli
tudi značilnosti klasičnega portreta, pa zahtevajo fotografovo
sposobnost hitrega odločanja za kompozicijo, ter strukturne in
druge elemente fotografije, kar mislim, da je avtorju uspelo.
Janez nam tako prikaže vsakdanji utrip Lizbone in drugih mest
ter njih prebivalcev z vidika polnosti življenja in razigranosti, ki
jo vidimo na obrazih ob oknu starega tramvaja , pa tudi ljudi
željnih miru in spokoja, kot je moški na stopnicah, in ki je
izživel dobršen del življenja, pa še vedno z zanimanjem
opazuje dogajanje.
In za zaključek le to, da so vsa ta mesta en sam velik oder
življenja s svojimi statisti ljudmi in monumentalnimi zgradbami ,
in ki pred nami na fotografijah po zaslugi dobrih fotografov
ponovno oživi. Med njimi je prav gotovo tudi avtor te razstave !
Čestitam!
Janez Kramar, MF FZS, PPSA, EFIAP

