FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE
Fotogalerija na Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4
Vas vabi v Fotogalerijo na odprtje fotografske razstave

ZAGREBŠKI PORTRETI
SANDIJA NOVAKA
MF FZS, EFIAP

člana Fotografskega društva Jesenice

v sredo, 14. Marca 2018, ob 18. uri.

Razstavo bomo odprli s kulturnim programom
Razstava bo odprta do 11. aprila 2018

O RAZSTAVI ZAGREBŠKI PORTRTETI

O AVTORJU FOTOGRAFIJ:

Sandi Novak se je tokrat na dveh izletih v bližnjo prestolnico lotil portretov z
ulice. Ker rad fotografira ljudi, mu to ni bilo težko, čeprav je vse posnetke

napravil naskrivaj, torej je zabeležil realistične in naravne posnetke
brez kakršnekoli manipulacije, nastavljanja in spreminjanja oseb, poz
in drž.
Ker je beležil naskrivaj je moral biti trenutek, ko je pritisnil na
sprožilec, hiter, premišljen in konec koncev tudi malce načrtovan.
Izbrati je namreč potrebno tudi ustrezno ozadje, da je fotografija
prava in da na njej zaživi tisti pravi utrip. Zabeleženi so prebivalci
Zagreba in najbrž tudi nekateri obiskovalci. Za razliko od Ljubljane se
v Zagrebu opazi tudi prave meščane, ki dajejo Zagrebu malce bolj
evropsko noto. Poseben čar Zagrebu, daje tudi tramvaj, ki ga Slovenci
kar malce nismo navajeni in med fotografiranjem moraš biti kar
malce pazljiv, da te nekje v »peš coni« ne povozi…
Ljudje, ki jih je presenetil med fotografiranjem so čakal tramvaj,
obiskali tržnico, šli peš po ulici ali samo počivali ob cigareti. Po mojem
videnju so mu najbolj uspeli črno beli portreti z zgodbo, nekateri
posnetki so ostali barvni, ker se le tako lahko opazi npr. vpadljiv rdeč
plašč portretiranke. Tudi fotografija s klopi železniške postaje je
morala ostati barvna. Nekaj portretirancev je za hip pogledalo v
aparat, kar pa ni bilo moteče pri upodabljanju njihove poti ali branja
časopisov v bližnji kavarni.
Čestitke ob razstavi in jubileju!
Jani Novak, MF FZS, EFIAP/g

Sandi Novak se je rodil 10. marca 1968 na Jesenicah. Zaposlen je v
Splošni bolnišnici na Jesenicah, kot diplomiran zdravstvenik na
oddelku za anestezijo in reanimacijo.
S fotografijo se ukvarja že zelo dolgo, saj segajo njegovi začetki v
osnovnošolska leta, ko se je aktivno vključil v delo fotografskega
krožka na Osnovni šoli Koroška Bela. Dolga leta je član Fotografskega
društva Jesenice. Svoje fotografsko znanje uspešno prenaša tudi na
mlajše, kot mentor mladih fotografov na OŠ Koroška Bela in
Fotografskem društvu Jesenice.
S svojimi deli aktivno sodeluje na skupinskih razstavah doma in v
tujini. Sodeloval je na več kot 500 domačih in 225 tujih fotografskih
razstavah, kjer je prejel 107 nagrad in diplom. Osvojil je že prvo
nagrado diplomi na državni razstavi v Novi Gorici. Na mednarodnih
razstavah pa je prejel zlate medalje na razstavah v Avstriji, Srbiji,
Črni gori in Celju ter diplome na razstavah na Danskem, Bolgariji in
Španiji.
Z svojimi dosedanjimi uspehi in kolekcijo izbranih fotografij si je
prislužil naziv mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije, v tujini
pa naziv EFIAP – odličnik Mednarodne fotografske zveze.
Razstava »ZAGREBŠKI PORTRETI«
njegova 36. samostojna razstava.
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