
   

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE 
Fotogalerija na  Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4 

 

 

Vas vabi v Fotogalerijo na odprtje fotografske razstave 
 
 
 
 
 

ŽABJA SVATBA 
 

ALEKSANDRA ČUFARJA 
MF FZS, EFIAP D2, MPSA 

 

člana FD JESENICE 
 

v sredo, 9. maja  2018, ob 19. uri. 
 

Razstavo bomo odprli s kulturnim programom 
 
 
 

Razstava bo odprta do 6. junija 2018 
 

   



   
 

FROG 1 - ŽABA 
Dolgo sem v vodi, pa brez večjega uspeha. Naredil sem dobre posnetke, 

vendar nič posebnega. Centimeter za centimetrom se pomikam v vodo in 

globoko diham, da se privadim na hlad. Počasi premikam roki, z objektivom 

pa previdno drsim ravno nad vodno gladino. Po rokah in obleki je vse zeleno 

in prav zadovoljen sem s svojo maskirano podobo. Pogledam skozi objektiv in 

vidim, da je žaba nekoliko predaleč, v naslednjem trenutku pa je ne vidim več. 

Dvignem pogled in živalco odkrijem na objektivu. Previdno jo spustim v vodo 

in čakam. Velike oči se zazrejo točno vame, čutim, da me gleda in opazuje. 

Neverjetna je. Listi vodne leče povsod okoli nje in po glavi. Ne kaže, da bi se 

me bala. Verjetno se je že nekoliko privadila name v teh dveh urah in pol, kar 

sem gost v njeni mlaki. Počasi se pomikam naprej, da bi dobil čim boljši 

položaj za fotografiranje. Zapira in odpira oči in vsakič prosim Boga, naj se ta 

čudoviti prizor še ne konča. Premišljujem in si prikazujem posnetke, ki sem jih 

danes že naredil. "Še nekoliko bolj v levo, prosim. Ostani pri miru," in že 

pritiskam na sprožilec. Enkraten motiv, odlični pogoji, žaba pa pozira, kot bi 

bila dogovorjena za honorar. Imam že veliko dobrih posnetkov žab, vendar 

vem, da bodo ti zadnji štirje najboljši. Veselje je še toliko večje, ko vem, da 

sem naredil nekaj enkratnega, neponovljivega. 

 

Aleksander Čufar, MF FZS, EFIAP d2, MPSA 

 

LOVE XXL - XXL LJUBEZEN 
Fotografija gospoda Čufarja odseva v svoji manifestaciji  izredno estetsko 

lepoto in dovršenost.  Njegovo dojemanje motivov iz narave nas navda s 

posebnim zanimanjem in radovednostjo.  

Žabi med paritvijo delujeta umirjeno, njuno delovanje je v skladu z zakoni 

narave, ki so jim podvržene, in čutiti je, da se avtor tega spoštljivo zaveda. 

Kompozicija je precizna in skladno izvedena. Pozornost pleni s svojo 

enostavnostjo in čistostjo.  Oko opazovalca najprej pritegnejo hipnotizirajoče 

žabje oči, v katerih je vidna celo refleksija gozda, kar zopet priča o visoko 

kvalitetni tehnični izvedbi fotografije. Barve so izredno dobro tonsko in 

komplementarno usklajene. Celotno impresijo dvigajo na vrhunski nivo, kar 

nam daje  priložnost, da uživamo v pogledu na fotografijo dalj časa.  

 

Petar Sabol, Hrvaška, EFIAP/b, EPSA 
 

  
Avtor fotografij  ALEKSANDER ČUFAR, MF FZS, EFIAP d2, MPSA 
 

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.  

 2002 - PLAKETA OBČINE ŽELEZNIKI 

 2002 - priznanje NAJ POSNETEK FZS 2002 

 2004 - priznanje NAJ RAZSTAVLJALEC FZS 2004 

 2006 - NAGRADA JANEZA PUHARJA 

 2009 - fotografski naziv MF FZS - Mojster fotografije FZS 

 2013 - izvoljen za člana Umetniškega sveta FZS 

 2014 - priznanje NAJ RAZSTAVLJALEC FZS 2014 

 2015 - fotografski naziv MPSA - Master PSA 

 2015 - priznanje NAJ RAZSTAVLJALEC FZS 2015 

 2015 - priznanje NAJ POSNETEK FZS 2015 

 2016 - priznanje NAJ RAZSTAVLJALEC FZS 2016 

 2016 - priznanje NAJ POSNETEK FZS 2016 

 2017 - fotografski naziv EFIAP  d2- Excellence FIAP diamant 2 

 2018 - osvojenih več kot 790 NAGRAD 

    

   
 


