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Razstava fotografij  
 

 na temo Fotosafari Osek 2010 razstavljajo: 
 

 Vasja Leban, Suzana Čotar,Jure Kuštrin, David Lavrenčič, Igor Maurič,  
Miloš Prinčič, Bogdan Kralj, Ivan Maffi, Doris Jug Cigoj, Stanko Mihalj 

 

 
                         Suzana Čotar 

 

Otvoritev  razstave v petek, 6. maj 2011 ob 20.00h. 

    



    

          
   Igor Maurič                                                                                                              Jure Kuštrin 
 
 

          
   David Lavrenčič                                                                                                        Bogdan Kralj 
 
 

          
   Ivan Maffi                                                                                                                Miloš Prinčič 
 

 
Vasja Leban 

 

                      
                    Doris Jug Cigoj                                                                 Stanko Mihalj 

  
 

Foto klub Nova Gorica 
 

   Od leta 1968, odkar je bil Foto klub Nova Gorica ustanovljen,  je bil zelo 
aktiven, saj je v zgodnjih letih delovanja bienalno  organiziral več  republiških 
razstav diapozitivov  in fotografije v jugoslovanskem merilu. Ravno pri barvnih 
diapozitivih se klubu pripisuje pionirska vloga razvoja  izrazne barvne fotografije 
v Sloveniji. Največ zaslug za ustanovitev in obstoj kluba ima preminuli mojster 
fotografije Milenko Pegan. Tradicija se tudi danes nadaljuje, saj klub vsako leto  
izpelje dva fotografska razpisa (Dia Primorska in Fotografija) in več fotografskih 
razstav, med katerimi velja omeniti razstavo NEBESNI ATELJE. 
    Člani kluba redno sodelujejo na domačih in mednarodnih fotografskih 
razpisih. Na klubskih srečanjih pa se kalijo ob izmenjavi medsebojnih izkušenj in 
znanja ter nasvetih in kritiki novogoriških mojstrov fotografije, kateri še danes 
ohranjajo stroga merila, kot so tehnična izpiljenost, likovna, barvna in izpovedna 
vrednost fotografskih del. 
    Razstavljene fotografije so  nastale v okviru lanskega  klubskega piknika, ki se 
je tradicionalno odvijal na  Visokem. Poleg praznovanja visokega odličja Zlati 
odličnik Mednarodne zveze za fotografsko umetnost, ki ga je prejel mojster 
fotografije Rafael Podobnik, smo izpeljali tudi Fotosafari Osek. Fotografi smo se 
za nekaj časa prepustili slikoviti strnjeni primorski vasi Osek, ki je v fotografske 
objektive vabila s svojimi zanimivimi pročeji hiš, gasami, placom s cerkvijo in 
ljudmi. Nastali fotografski oris Oseka se je odločilo predstaviti deset avtorjev.                     

 
 Foto klub Nova Gorica 

                                                                                                Vasja Leban 


