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

#Slovenija – 10letje
Matjaža Vidmarja
člana FD Jesenice

v sredo, 8.5.2019 ob 18.00.

Razstavo bomo odprli s kulturnim programom
Razstava bo odprta do 7. junija 2019

O AVTORJU FOTOGRAFIJ:
Matjaž Vidmar se je rodil 27. januarja 1985 na Jesenicah. Po osnovni šoli je obiskoval
srednjo ekonomsko šolo v Radovljici. Takrat o fotografiji še ni razmišljal. Kasneje pa
je ugotovil, da ga namesto študija, bolj zanima fotoaparat. Zato si je pri očetu sposodil
fotoaparat in začel raziskovati svet igre med svetlobo in časom.
S fotografijo se ukvarja od leta 2009, ko se je odločil, da bo pričel fotografirat bolj
zares kot mimogrede. Pisalo se je leto 2010, ko se je včlanil v Fotografsko društvo
Jesenice.
Leta 2014 se je na Kanarskih otokih preizkusil kot portretni in družinski fotograf. Ob
koncu istega leta je postal fotograf v podjetju Foto Vidmar pod vodstvom njegovega
brata. Poleg službe pa fotografira tudi v prostem času.
Njegovo delo zajema pokrajinsko, konceptualno, koncertno, poročno, reportažno in še
kakšno zvrst fotografije.
Ne dolgo nazaj se je najraje posvečal portretni fotografiji. Bolj natančno, ženskemu
portretu.
Kot koncertni fotograf se je dokazal na koncertu 20. obletnice skupine Nude v
ljubljanskih Križankah, saj so bile njegove fotografije koncerta uporabljene v raznih
medijih.
Zadnje čase vedno več fotografira pokrajino, v veliki meri pa se tudi pojavlja
potovalna fotografija.
V vseh teh letih je imel stalne mentorje oz. kritike – njegovo družino, saj so vsi
ljubitelji fotografije. Veliko podporo pa mu daje tudi njegovo dekle.

O razstavi #Slovenija – 10letje:
Ob 10. letnici delovanja, fotografiranja in razstavljanja svojih fotografij, Matjaž
Vidmar v svoji novi ekspoziciji predstavlja bolj ali manj skrite kotičke Slovenije, za
katere bi lahko trdila, da jih še ni videl marsikateri Slovenec. V objektiv je ujel najlepše
naravne trenutke, ki človeka ne pustijo ravnodušnega. Reke, travniki in gore vabijo
poglede na fotografijah in očarajo gledalca s svojim romantičnim in tudi skrivnostnim
duhom. Človeka fotografije napeljujejo k želji, da bi se sam prepričal ali tako lepi kraji
pri nas zares obstajajo.
Fotografska razstava obsega 18 fotografij. Vsaka izmed njih predstavlja košček
sestavljanke Slovenije. Fotografije pripovedujejo, da se fotograf zaveda lepot
Slovenije in ve kako jih najbolje predstaviti skozi objektiv. Glavni motiv je narava, ki
je na tako majhnem slovenskem območju zelo raznovrstna. Na fotografijah pa je
prisotna tradicionalna kompozicija, ki v sodelovanju z vibrantnimi barvami ustvarja
občutek, kot da naravo v živo opazujemo skozi fotografove oči. Spretna uporaba
svetlobe in barv fotografijam vdahnejo življenje, prav tako pa iz določenega zornega
kota raziskujemo sposobnost orisovanja krajev in prebujanja občutkov, ki jo ima le
fotografija.

PS: Matjaž, čestitke ob okrogli obletnici. Tvoje fotografije v meni vedno prebudijo
najlepše občutke, tele še posebej saj se v njih čuti ponos na našo prelepo Slovenijo.

Za svoja dela je avtor prejel več kot 20 nagrad in priznanj, večinoma v Sloveniji, nekaj
pa tudi na mednarodnih tekmovanjih.
Največje uspehe je dosegel leta 2012 s fotografijo WC, ko je prejel častni trak PSA
(Photographic Society of America), 1. nagrado na državnem tekmovanju v Celju ter
druge nagrade in priznanja.
V svoji fotografski karieri je imel že kar nekaj samostojnih razstav v Sloveniji in
tujini. Tokratna je 52. po vrsti.

Hvala ti.
Dipl. lik. ped. Barbara Osolnik

