
 

 

O AVTORJU 

Sem Majda Reberšak Iskra, rojena 20.5.1967 v Slovenj Gradcu. Svojo 

mladost sem preživljala na prečudovitem Koroškem vse do odhoda na študij 

v Ljubljani. Od tam me je ljubezen odpeljala na Gorenjsko, na Jesenice, kjer 

je zdaj moj dom.  

Fotografija me je začela zanimati zelo zgodaj. Šele nakup zrcalno refleksnega 

fotoaparata, mi je odprl svet v boljšo, kvalitetnejšo fotografijo z več možnosti. 

Prosti čas porabim za številne aktivnosti, kar lahko potrdijo tudi moji številni 

prijatelji. To mi daje neizmerne možnosti fotografskega ustvarjanja. V moji 

fotografski zbirki so tako popotne fotografije, utrinki iz narave, portreti…. še 

vedno je moj največji izziv, da brez naknadnih popravkov ujamem pravi 

trenutek v pravi svetlobi. 

Sem članica DPFF in od leta 2018 tudi članica Fotografskega društva 

Jesenice in to je moja druga razstava. 

 

 

O RAZSTAVI 

 

 

Majda se nam na tokratni fotografski razstavi predstavi s prečudovito Kubo. 

Na Kubi dobiš občutek, da se je čas ustavil davnega leta ….To ima prednost 

za fotografa, za domačine pa tudi slabosti. Za fotografiranje je raj na zemlji. 

Kuba je zelena dežela z izredno rodovitno pokrajino in prečudovito naravo. 

Res je  ostalo še veliko naravnega. Posebno slikovita je rodovitna kraška 

dolina Valle de Vinales. Tam uspeva tropsko sadje, kava in tobak. Majda nam 

lepo prikaže sušilnice tobaka in ogromen mural, ki ponazarja prazgodovino 

teh krajev.  

Poleg pokrajine Majda zelo rada fotografira ulico, zato ji v Havani ni bilo težko 

napraviti, kar nekaj zanimivih posnetkov na Stolničnem trgu, slikoviti ulici 

Obsipo in Starem trgu.  Seveda ji tam poleg kolonialnih zgradb niso ušle tudi 

fascinantne stare limuzine stare več kot 70 let. 

Svoj pečat je Kubi dala  revolucija, predvsem Che in Fidel. Na vsakem koraku 

vidiš njuni podobi in parole, kar je opazno tudi na Majdinih fotografijah. Poleg 

revolucije je lepo prikazala bejzbol, pisana oblačila deklet in strumen vojaški 

korak. Zanimivi so tudi posnetki Malecona - najdaljše obalne ulice v Havani.  

Majdi iskrene čestitke ob razstavi, pa še veliko podobnih potovanj.  

 

Sandi Novak; MF FZS, EFIAP 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KUBA 

Majda REBERŠAK ISKRA 
Članica Fotografskega društva Jesenice 

 

     

 

 

Razstava bo na ogled od 02. junij do 30. junija 2021 

(v času odprtja mestne knjižnice ) 


