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

PORTRETI PTIC
MARKA BURNIKA
F1 FZS
člana FD JESENICE

v torek, 28. avgusta 2018, ob 18. uri.
Razstava bo odprta do 27. septembra 2018

Fotografska razstava: PORTRETI PTIC
Avtor Marko Burnik nam na tokratni razstavi predstavi
portrete ptic v ožjem in širšem pogledu. Fotografije za razstavo so
načrtno delo parih let. Marko je dodobra preučil lokacije in okolje
ptic in njihove navade.
Že doslej je avtor poznan kot perfekcionist pri obdelavi
svojih fotografij. Motivi razstavljenih portretov ptic so
kompozicijsko uravnoteženi. Barvni kontrasti sovpadajo z zgodbo
fotografije in ji dajejo poseben čar. S pravilno tehniko
fotografiranja izstopajo portreti, ozadje pa je lepo zabrisano, brez
motečih dejavnikov. Posebej pa me navdušuje, da je Marko znal
najti nadgradnjo naravoslovne fotografije. Njegove fotografije
niso samo lepe statične razglednice, kot rečejo laiki. Vsaka izmed
njih ima v sebi svojo zgodbo in je nekaj posebnega.
Včasih moraš za dober posnetek živali imeti srečo. Marko je
pogumen in je imel to srečo. S tokratno razstavo portretov ptic se
uvršča med priznane naravoslovne fotografe. Zato le pogumno
naprej po začrtani poti. Iskrene čestitke avtorju ob prečudoviti
razstavi.
Sandi Novak, MF FZS, EFIAP

Avtor fotografij MARKO BURNIK, F1 FZS
Rodil sem se 8. 12. 1963. Član fotografskega društva Jesenice
sem šest let. V času črnobele fotografije sem fotografiral z Praktico
MTL3 in imel skoraj dve desetljetji lastno temnico za izdelavo slik
z povečevalnikom.
Sandi Novak pravi, da moraš imeti za dobro fotografijo živali
srečo in pogum. Že res, ampak ideja, svetloba, predmet fotografije,
kompozicija, in ozadje so pravtako potrebni elementi, da zajamemo
pravo stvar v končni izdelek. Tudi večkratno vračanje k istemu
motivu povzroči nadgranjo in drugačnost ustvarjanja.
Pravtako je potrebno poznati geometrijo objektiva in lastnosti
fotoaparata za vrhunski digitalni zapis, ki ga z minimalnimi
popravki softwersko uredimo v končni izgled.
Fotografija je oblika, linija in barva. Vsak predmet ali element
se lahko razgradi v to. Če nehamo gledati na svet kot na predmete
in ga začnemo gledati kot obliko, linijo, barvo, potem to postane
fotografska igra.

