
GLASBENA PRIPOVED FOTOGRAFIJ

Fotografska razstava članov Fotografskega društva Jesenice

Koroška Bela, avgust 2022

V MOZAIKU SPOMINA:

O RAZSTAVI

V tokratni fotografski razstavi, ki nosi naslov »V mozaiku 
spomina: glasbena pripoved fotografij«, so nastale fotografije 
glasbene tematike. 

Avtorji Barbara Toman, Nik Bertoncelj, Jani Novak, Sandi Novak 
in Stane Vidmar na ogled postavljajo motive glasbe v črno-beli 
izvedbi.

Kljub rdeči niti glasbe je mogoče opaziti različne žanre, od 
portreta prek abstrakta in detajla vse do ulične ter studijske 
fotografije. Kot so različni stili samih posnetkov, vidimo tudi 
različne stile digitalnih obdelav. Ko pa se te različnosti združijo 
v celoto, dobimo veliko fotografsko simfonijo, ki jo predstavlja 
teh pet članov Fotografskega društva Jesenice.

Seveda take fotografije ni posneti tako enostavno. Vsak avtor 
je čakal na tisti pravi trenutek, da je bila posneta emocija 
glasbenika ali glasbenice. Nekateri pa niso lovili trenutka, 
ampak premišljeno do milimetra prestavljali inštrument ali 
fotoaparat, da bi ujeli pravi detajl.

Čestitam »kvintetu« fotografov za razstavo in jim želim še čim 
več uspešnih fotografij in razstav.   

Matjaž Vidmar, KMF FZS



Sandi Novak  se s fotografijo ukvarja že zelo dolgo, saj 
segajo njegovi začetki v osnovnošolska leta, ko se je 
aktivno vključil v delo fotografskega krožka na Osnovni 
šoli Koroška Bela. Dolga leta je član Fotografskega društva 
Jesenice. Svoje fotografsko znanje uspešno prenaša tudi 
na mlajše, kot mentor mladih fotografov na OŠ Koroška 
Bela in Fotografskem društvu Jesenice. S svojimi deli 
aktivno sodeluje na skupinskih razstavah doma in v 
tujini. Sodeloval je na več kot 550 domačih in 240 tujih 
fotografskih razstavah, kjer je prejel 227 nagrad in diplom. 
Z svojimi  dosedanjimi uspehi in kolekcijo izbranih fotografij 
si je  prislužil naziv mojster fotografije  Fotografske zveze 
Slovenije, v tujini pa naziv EFIAP – odličnik Mednarodne 
fotografske zveze.  Za delovanje na fotografskem področju, 
predvsem z mladimi,  je prejel občinsko priznanje. 

Jani Novak se s fotografijo ukvarja že od osnovnošolskih 
let dalje. V dolgi in pestri karieri si je prislužil naziv mojstra 
fotografije FZS in nekaj fotografskih mednarodnih nazivov. 
Začel je pred 44 leti pri krožku na OŠ Koroška Bela, kmalu 
pa je nadaljeval delo pri domačem društvu, kjer je že 39 
let aktivni član društva.  V svojih fotografskih tematikah se 
je lotil praktično že vseh zvrsti fotografije. V zadnjem času 
malce sicer opušča infrardečo fotografijo, ki je bila rdeča 
nit njegovega zadnjega kar precej dolgega obdobja še iz 
časov klasičnih filmov in papirja.  Drugače njegov opus 
obsega pokrajino, dokumentarno fotografijo, fotografije 
ulice, portretov in ljudi, v zadnjih letih je fotografiral tudi 
nekaj uspešnih akt fotografij, občasno fotografira tudi 
šport in naravo, sem ter tja pa še vedno naredi tudi kakšno 
infrardečo fotografijo.

Stane Vidmar se je rodil leta 1953. Svojo mladost je preživel 
na Koroški Beli. Zaposlen je bil v Srednji šoli Jesenice kot 
učitelj strokovno teoretičnih predmetov v programu 
strojništva. Od leta 2000 do 2013 je bil ravnatelj šole. Že kot 
študent se je ukvarjal s fotografijo. Leta 2010 se je včlanil 
v Fotografsko društvo Jesenice. Od leta 2017 ima naziv 
mojster fotografije FZS, od leta 2021 pa ima tudi naziv 
EFIAP/b. Stane Vidmar vedno išče nove načine in pristope 
fotografiranja. Najljubši temi sta eksperimentalna in 
abstraktna fotografija. Od leta 2018 je Stane Vidmar 
predsednik Fotografskega društva Jesenice.

Nik Bertoncelj, rojen leta 2000 na Jesenicah, je 
član Fotografskega društva Jesenice od leta 2015. S 
fotografijo se ukvarja že 8 let, od tega 7 kot fotograf pri 
Farnem kulturnem društvu na Koroški Beli, kjer skrbi za 
fotografiranje dogodkov in fotografski arhiv društva. 
Skozi leta je svoje fotografsko znanje širil in nadgrajeval 
skozi reportažno, studijsko in umetniško fotografijo. Z 
aktivnim vključevanjem v FDJ , kjer je na ogled postavil 
22 samostojnih fotografskih razstav, si je s svojimi 
fotografijami in uspehi pridobil fotografski naziv KMF 
FZS (2020) in mednarodni fotografski naziv AFIAP (2020). 
Leta 2021 je fotografija iz ljubiteljske prerasla v poslovno 
pot. Danes ustvarja kot samostojni podjetnik na različnih 
fotografskih področjih.

Barbara Toman,  rojena 5. decembra 1975 na Jesenicah.  
S fotografijo se je aktivneje začela ukvarjati leta 2013 in se 
leto kasneje pridružila Fotografskemu društvu Jesenice, kjer 
s pomočjo kolegov fotografov nadgrajuje svoje fotografsko 
znanje. Motive išče predvsem v urbanem okolju, ki 
za dobro fotografijo zahteva fotografovo pozornost, 
umirjenost in potrpežljivost, da lahko vidi, sliši in začuti 
življenje in prostor, v katerem se nahaja. Navdušuje jo tudi 
pokrajinska in gorska fotografija, zato jo vedno znova vleče 
v skrivnostno osrčje narave, v iskanje njenih dramatičnih 
in enkratnih trenutkov, ki jih skuša na svoj edinstven način 
ujeti in pokazati na fotografiji. 


