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Vas vabi v Fotogalerijo na odprtje fotografske razstave

"ALI JE SNEG,
ALI SO LABODI"
ALEKSANDRA ČUFARJA
MF FZS, EFIAP d3, MPSA
člana FD JESENICE

Razstava bo odprta od 3. julija do 30. julija 2019.

"ALI JE SNEG, ALI SO LABODI"

Avtor fotografij ALEKSANDER ČUFAR, MF FZS, EFIAP d3, MPSA

Ali je sneg, ali so labodi je naslov tokratne razstave avtorja Aleksandra
Čufarja. Dolgo sem razmišljal o naslovu, kaj avtor hoče povedati z njim.
Sandi je zelo komunikativen in pri svojem delu ima veliko opravka z ljudmi.
Verjamem pa, da si včasih zaželi samote in miru, da se lahko poglobi vase in
se odmakne od vsakdanjih problemov. Ni ga lepšega, ko imaš čas, da greš
slikati labode. To je podobno kot zmenek na slepo. Nikoli ne veš, kaj te čaka.
Poln si pričakovanja, ali se bodo danes dvignili v zrak. V čakanju na ta
trenutek pa se v tišini lahko zazreš v odsev vode in se poglobiš vase. Srce ti
poskoči, ko v daljavi zaslišiš plahutanje prihajajočega laboda. Nikoli ne veš,
ali bo prišel samo eden, ali bo par, ali pa bo priletela cela jata. Za mene so tako
lepi, da sem jih preimenoval kar v bele angele.
Aleksander je v objektiv ujel veliko različnih prizorov z labodi. Vem, da je
bilo za to potrebno veliko časa, vendar se je izplačalo. Težko je ujeti laboda
ravno pravi trenutek, da je fotografija nekaj posebnega. Pri tem si pa omejen s
prostorom in časom. Avtor je naredil kar nekaj izvrstnih posnetkov v nasprotni
svetlobi z uspešno opravljeno kompenzacijo. Angeli so zažareli v vsej svoji
lepoti. Izredno lepo se vključujejo v prečudovito pokrajino, tako
kompozicijsko, kot tudi barvno. Ravno labodi dajejo odlični krajinski
fotografiji smetano na torti. Zelo uspešno je znal malo zamegliti dele
posamezne slike, kar nam pričara še večjo romantičnost. Poseben čar imajo
tudi fotografije narejene v zlatem sončnem odsevu. V treh fotografijah nam
prikaže paritveni ples, figuro srca in sad ljubezni malega lepotca. Je tudi
mojster fotografiranja s sledenjem in dolgo ekspozicijo. Zelo dobro je ujel
akcijo vzletanja in pristajanja.
Veliko njegovih fotografij labodov z razstave je bilo nič kolikokrat nagrajenih
po celem svetu. Za svoje nagrade je prejel najvišje možne nazive EFIAP/d3,
MPSA in MF FZS. Avtorju iskrene čestitke ob nazivih in pričujoči razstavi,
obiskovalcem pa veliko užitkov ob gledanju fotografij. Aleksandru pa želim
predvsem zdravja, da nas bo še naprej razveseljeval s svojimi prečudovitimi
fotografijami, pa naj bo to sneg, ali pa labodi.

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.

Sandi Novak, MF FZS, EFIAP
















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
2018 - fotografski naziv EFIAP d3- Excellence FIAP diamant 3
2019 - osvojenih več kot 980 NAGRAD

