Foto klub Radovljica
Klub je bil ustanovljen leta 1947 kot sekcija takrat že dobro organiziranega in
uveljavljenega fotokluba Jesenice. Že po dobrem letu se je spričo pridobljenih
izkušenj in povečanega števila članov osamosvojil in postal samostojna
organizacijska enota občinskega odbora Ljudske tehnike Radovljica.
Vir: Foto društvo Radovljica (na spletu)
Fotoamaterski klub Radovljica. Jeseniški kovinar je leta 1951 poročal o ureditvi
»krasnega« laboratorija, v katerem naj bi člani Fotoamaterskega kluba Radovljica
imeli velike možnosti, da se razvijejo v kvaliteten klub.
Člani kluba so svoja dela razstavljali v Grajskem dvoru. V klub je bilo leta 1952
včlanjenih okoli 30 pionirjev, ki so sami izdelovali fotografske aparate. Tega jih je
naučil član kluba (Pretnar), inovator optičnih instrumentov. Starejši člani kluba pa so
izdelali zvočno kinematografsko aparaturo (vir: Gorenjski glas, 27. 4. 1952).
Vir: Prosti čas v Radovljici 1945-1955 (diplomska naloga Janja Grimšičar, FF
1995)

Franc Pretnar, 1950
Vir: neznani časopis (arhiv družine Pretnar)
Fotografsko-kinematografski klub Radovljica bo razstavljal. V počastitev
Praznika dela bodo člani radovljiškega fotografsko-kinematografskega kluba odprli
razstavo svojih del v Grajskem dvoru v Radovljici. Razstava bo odprta od 1. do 10.
maja. Fotografsko - kinomatografski klub v Radovljici je postal zadnje leto zelo
delaven. Vanj je včlanjeno tudi okrog 30 pionirjev, k i sami izdelujejo fotografske
aparate. Tega jih je naučil član kluba in znani novator in racionalizator jeseniške
železarne, tov. Pretnar, ki je pri nas zaslovel predvsem s svojim izumi optičnih
aparatov in instrumentov, člani kluba pa so pričeli izdelovati zvočno kinematografsko
aparaturo. Že po tem delu radovljiškega fotografsko-kinematogratfskega kluba
pričakujemo, da bo razstava zanimiva in si jo bo vredno ogledati, saj bodo razen

fotografij razstavljali tudi fotoaparate, ki so jih izdelali sami. Zato na razstavo
občinstvo opozarjamo.
Gorenjski glas, 27. 4. 1952

Adi Fink (Justi in Adi)
Vir: arhiv Adi Fink

Razstava Foto-kino kluba v Radovljici. Tisti, ki so si ogledali razstavo foto-kino
kluba v Radovljici, pravijo, da tako lepe razstave v radovljiškem mestu še ni bilo. In
res je! V lepo okrašenem razstavnem prostoru v Grajskem dvoru razstavlja 12
fotoamaterjev več kot sto povečanih fotografij. Pestri motivi napravljajo močan vtis na
gledalca, ki se mora zlasti pred nekaterimi slikami dalj časa zadržati. Taka je na
primer Finkova »Za jezom«, Fonova »Ob Bohinjskem jezeru bo večer«, Černetovi
»Energija« in »Šopek«, Vidic-Hrovatovi »Škorci«, Vrečkov »Plen«, Gnilšakove slike
vojnega uničenja in njegov »Krajškov Luka«, Kocijančičeve »Vročina pa taka«, Me
gleno morje« in »Pozimi za Predtrgom« in še nekatere druge fotografije, ki pričajo, da
je mladi radovljiški foto-kino klub na pravi poti in da imajo njegovi člani smisel za lepo
fotografijo. Veliko pozornost vzbujata tudi fotoaparat in stereoskop, izdelka znanega
novatorja in racionalizatorja optičnih instrumentov tov. Pretnarja. Pa tudi drugi člani
radovljiškega foto-kino kluba so spretni in iznajdljivi. Tako so tovariši Vrečko,
Kocijančič, Pretnar in Černe izdelali povečevalnik, ki ga klub s pridom uporablja. Več
o razstavi in delu radovljiškega foto-kino kluba bomo še poročali. Priporočamo pa, da
si razstavo ogledajo tudi okoličani, saj so razstavljalci Tea Šafer, Justi Fink, Adi Fink,
Stanko Fon, Marijan Černe, Vidic-Hrovat Boris, Alojz Vrečko, Edi Gnilšak, Janez
Kocijančič, Severin Golmajer, Slavka Vidiceva in Dinko Černe pripravili res lepe
stvari. Ker je zanimanje za razstavo zelo veliko, so prireditelji sklenili, da bo razstava
odprta še ves teden. Zatorej ne zamudite prilike!
Gorenjski glas, 10. 5. 1952

Videli smo lepote naše ožje domovine. Foto-kino klub Radovljica je priredil pretekli
ponedeljek predavanje, spremljano z barvnimi diapozitivi. Znani planinec in publicist
dr. Janko Prešeren je orisal razvoj in pomen turizma in na platna pokazal okoli 200
barvnih fotografij z naravnimi lepotami naše ožje domovine. Videli smo slike z
ljubljanskega trga, kmečke hiše in gospodarska poslopja na podeželju, pisane
travnike, skrbno obdelana polja, sadovnjake in cvetličnjake. Prikazane so bile lepote
številnih naselij, tihi dolin in visokih gora v vseh letnih časih.
Foto-kino klub Radovljica opravlja s svojimi predavanje veliko propagando za naš
turizem. Dobro bi bilo, ko bi taka predavanja prirejali tudi v drugih krajih.
Vir: Glas Gorenjske, 12. 3. 1955

Razstava v počastitev 10. obletnice ustanovitve »Foto kluba« Radovljica, 1957
Vir: delcampe.net
Predvsem mladi. Radovljica. Minulemu občnem u zboru Foto-kino amaterskega
kluba Radovljica, ki je bil v restavraciji »Triglav«, je prisostvoval tudi zastopnik
Okrajnega odbora Ljudske tehnike Kranj Janko Likar, več predstavnikov občinskega
odbora LT Radovljica in drugi.
Na zboru so prikazali uspehe kluba in dali vrsto kritičnih pripomb k dosedanjemu
delu. Lani so povečali število članstva od 78 na 117, in to predvsem iz vrst mladine.
Po iniciativi tega kluba so v Podnartu v minulem letu ustanovili foto sekcijo, v kateri
deluje 25 članov. Radovljiški foto amaterji so pripravili več samostojnih razstav.
Pripravljajo se že na samostojno razstavo za Da n mladosti. / sn
Vir: Glas Gorenjske, 5. 3. 1960
Fotografiranje parade vozil. Kranj — Okrajni odbor Ljudske tehnike v Kranju je v
počastitev 15-letnice osvoboditve organiziral v sklopu praznovanja v Begunjah veliko
propagandno vožnjo motornih vozil z letališča v Lescah do Begunj in Drage. Vožnje
se je udeležilo devet društev s 118 avtomobilisti in 80 motoristi, skupno s 198 vozači.

Za pravilno nemoteno potekanje vožnje so skrbeli člani radiokluba Radovljica, za foto
gradivo pa fotoamaterski klub Radovljica.
Vir: Gorenjski glas, 30. 7. 1960
V počastitev dvojnega praznika. Radovljica – Foto-kino klub »Alpa« v Radovljici se
že nekaj časa marljivo pripravlja na praznovanje letošnjega delavskega praznika 1.
maja. V počastitev tega in pa občinskega praznika bodo odprli zanimivo razstavo z
obširnim dokumentarnim gradivom, ki bo nosilo naslov »Radovljica včeraj, danes in
jutri«.
Omenjeni Foto-kino klub je v letošnjem letu v marsičem poskrbel za propagando. Na
Bledu in v Radovljici ima posebna izložbena okna, v katerih bodo vse leto razstavljeni
izdelki foto-amaterjev, ki bodo prikazovali lepote in razne zanimivosti njihove občine.
V času turistične sezono bodo organizirali na Bledu nekako servisno službo. Turistom
– foto-amaterjem bodo pomagali z nasveti v vseh pogledih foto-amaterske
dejavnosti. Organizirali bodo tudi razna predavanja, skupno s predvajanjem
diafilmov.
Člani kluba se marljivo pripravljajo tudi na veliko razstavo fotoamaterske dejavnosti
na Gorenjskem, ki bo letos v Radovljici v počastitev II. Zleta ljudske tehnike
kranjskega okraja.
Vir: Glas, 19. 4. 1961

Foto-kino klub »Alpa« Radovljica, 1961
Vir: DAR
Op.: DAR ima ta album skeniran.

Uspehi foto-kino kluba Radovljica. Foto-kino klub Radovljica, ki ga vodi predsednik
Ivan Pipan, združuje 40 aktivnih članov. Razen tega pa skrbi za foto-kino krožke v
vseh osnovnih šolah radovljiške občine, med katerimi se je z uspehi zlasti uveljavil
krožek osnovne šole v Bohinjski Bistrici, ki ga vodi požrtvovalni profesor Egon
Mihelič.

Čeprav radovljiški foto-kinoamaterji nimajo svojih prostorov, je njihova dejavnost zelo
razgibana in uspešna. V tem jim pomaga delovni kolektiv Knjigoveznice Radovljica, ki
jim že vsa leta nudi tehnične storitve in temnico.
Klub je ob letošnjem občinskem prazniku v začetku meseca organiziral zelo uspelo I.
gorenjsko razstavo barvnih diapozitivov.
Strokovna komisija je med 392 poslanimi diapozitivi izbrala 187 najboljših 58 avtorjev
z vse Gorenjske.
Diapozitive so prikazali dva večera v radovljiški graščini, enkrat pa v Kazini na Bledu.
Vse projekcije si je ogledalo veliko število ljubitelje v te dejavnosti, kar je
organizatorje še bolj spodbudil o v njihovem delu. / JR
Vir: Glas, 30. 8. 1974
Uspešno delo Foto kino kluba Radovljica. V petek, 17. januarja, je bil v hotelu
Alpe-Adria v Radovljici redni letni občni zbor Foto kino kluba Radovljica. Ob številni
udeležbi članov in gostov je tekla razprava o poročilu predsednika Ivana Pipana o
dejavnosti kluba v zadnjih dveh letih. To obdobje pomeni prelomnico v delovanju
kluba, saj se je število novih članov povečalo kar na 72, od katerih je 22 mladih in
skoraj polovica žensk. Med številnimi uspehi, ki so spodbudno vplivali na to zvrst
družbene aktivnosti, so omenili vrsto kvalitetnih razstav, tečajev, debatnih večerov,
prikazovanj ter poučnih foto izletov. Lani so pripravili I. gorenjsko razstavo barvnih
diapozitivov, na kateri so poleg domačih sodelovali tudi avtorji iz 13 klubov, ki so
prispevali 392 diapozitivov.
187 najboljših diapozitivov so na treh prireditvah v Radovljici in na Bledu prikazali tudi
za javnost. Diapozitive so prikazali tudi za foto sekcijo Iskra v Kranju in v Begunjah za
turiste iz Reke.
Večkrat so bili povabljeni na srečanja upokojencev, borcev in drugih organizacij, kjer
so pokazali svoje izdelke. S tem so si pridobivali vedno več interesentov in novih
članov.
Kljub pomanjkanju prostorov so uspeli urediti temnico in organizirati tečaj za novince,
ki ga vodita prizadevna dolgoletna člana France Jensterle in Jože Poljanec. Med
starejšimi člani, ki so sodelovali na raznih razstavah s svojimi izdelki po različnih
krajih Jugoslavije in na mednarodnih prireditvah, so se posebno izkazali Joži Lukan,
Justi Fink, Milan Ropret, Ivka Pipan in vrsta mladih.
Med redne oblike klubske dejavnosti, ki so se posebno obnesle, razen
izpopolnjevalnih tečajev, sodijo tudi debatni večeri, ki jih v radovljiškem domu
upokojencev prirejajo vsak prvi petek v mesecu. Udeleženci si izmenjavajo mnenja in
kritično ocenjujejo svoje izdelke ter načrtujejo delo.
Glede na to, da še vedno ni urejeno vprašanje financiranja kluba, so na občnem
zboru sklenili, da se za posamezne akcije dogovorijo o sofinanciranju s
samoupravnimi interesnimi skupnostmi. V letošnjem programu so si zastavili nalogo,
da bodo pripravili razstavo spomenikov NOB, posvečeno 30-letnici osvoboditve.
Začeli bodo izdelovati posnetke motivov iz delovnih organizacij, delavcev na delovnih
mestih in okolja, v katerem živijo. Poseben poudarek bodo dali večji uveljavitvi črnobelih posnetkov, ki so jih do sedaj neupravičeno zapostavljali.
Med najpomembnejše sklepe, ki so jih sprejeli, sodi odločna zahteva za takojšnjo
ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za tehnično kulturo. Pri tem računajo
na pomoč SZDL, ki so ji že predložili svoje programe.

Po podelitvi diplom so izvolili nov 7-članski upravni in 3-članski nadzorni odbor ter
ponovno zaupali dolžnost predsednika kluba Ivanu Pipanu. / JR
Vir: Glas, 24. 1. 1975
19. gorenjska razstava črno-bele fotografije v Radovljici. Počastitvi praznika
občine Radovljica so se pridružili tudi požrtvovalni člani Foto kino kluba Radovljica, ki
bodo v dogovoru z gorenjskimi občinskimi zvezami organizacij za tehnično kulturo
priredili 19. gorenjsko razstavo črnobele fotografije. Pokrovitelj razstave je predsednik
občinske skupščine inž. Polde Pernuš.
Svečana otvoritev razstave bo v petek, 1. avgusta, ob 19. uri v dvorani radovljiške
graščine s kratkim kulturnim programom in podelitvijo odlikovanj in diplom.
Razstavo hkrati posvečajo tudi 30-obletnici osvoboditve in 80-letnici Planinskega
društva Radovljica, s katerim že vsa leta tesno sodelujejo v skupnih akcijah in
prireditvah.
Za razstavo so izdali ličen katalog z deli fotoamaterjev, ki se bodo predstavili javnosti.
Razstava bo na ogled do 8. avgusta. Prikazana bo splošna tematika in planinska
fotografija. Za splošno tematiko je iz 6 gorenjskih kino klubov 53 avtorjev poslalo 232
fotografij, od katerih je posebna strokovna komisija izbrala 100 slik 46 avtorjev. Od 15
avtorjev iz petih klubov je prispelo 60 planinskih fotografij, komisija pa je za razstavo
izbrala 29 fotografij 12 avtorjev.

Ciklotron – arh. Ropret Milan, FKK Radovljica
Razstava sodi po pravilniku Foto zveze Jugoslavije v II. kategorijo. Avtorjem
najuspelejših fotografij je komisija prisodila več odličij in priznanj. Zlato medaljo za
splošno tematiko bosta prejela Milojko Demšar za delo Hišna št. 7 in Marjan Kukec
za kolekcijo, oba člana FKK J. Puhar Kranj. Srebrno medaljo prejmeta član FFK
Radovljica arh. Milan Ropret za delo Jekleni profil 20 mm in član FFK J. Puhar Kranj
Duša n Fišer za kolekcijo. Bronasto medaljo prejme član FFK Tržič Milan Malovrh za
delo Prvi in drugi, član FFK Gorenja vas Marjan Pišljar za delo Žalost in član FFK J.
Puhar Kranj Tone Marčan za kolekcijo. Diplome bodo prejeli člani FFK J. Puhar Kranj
Marko Aljančič za delo Mojster, Polde Šajn za kolekcijo in Uroš Bizjak za delo Otrok,
člana FFK Radovljica arh. Jakob Gnilšak za delo Vetrič in Ivan Pipan za delo
Občudovanja vredni ter Kolman Franc iz FK Andrej Prešeren, Jesenice za delo Duel.

Zlati medalji za planinsko fotografijo prejmeta Franc Sluga iz FK Andrej Prešeren
Jesenice za delo Vrnitev s Triglava in arh. Milan Ropret FKK Radovljica za kolekcijo.
Srebrno medaljo Dalla Valle Saša za delo Planjave, kot član PD Radovljica, bronasto
Janko Krmelj iz FK Tržič za delo Po grebenu. Diplome za planinske fotografije pa
bodo prejeli prof. Egon Mihelič iz FK Bohinj za delo Komna, Mihael Polda iz FFK
Radovljica za delo Bližajoča se nevihta ter Franc Ferjan iz FFK J. Puhar iz Kranja za
delo Srebrno morje. / JR
Vir: Glas 29. 7. 1975
19. razstava črno-bele fotografije v Radovljici. V počastitev 30-letnice
osvoboditve, 80-letnice planinskega društva Radovljica in občinskega praznika
Radovljica je v petek, 1. avgusta, v graščini v Radovljici pooblaščenec predsednika
skupščine Drago Rozman odprl razstavo umetniške fotografije. Uvodni govor je imel
predsednik foto-kino kluba Radovljica Ivan Pipan. Moški pevski zbor KUD Bled pa je
zapel nekaj pesmi.
Na razstavi sodeluje šest foto klubov, 52 avtorjev s 129 fotografijami. Na otvoritvi so
bile podeljene štiri zlate, tri srebme in štiri bronaste medalje ter devet diplom.
Zlate medalje so prejeli: Milojko Demšar, FKK J. Puhar Kranj; Marjan Kukec, FKK J.
Puhar Kranj; Franc Sluga, FK Andrej Prešeren Jesenice; Milan Ropret, FKK
Radovljica.
Razstava bo odprta do vključno 8. avgusta 1975 vsak dan od 10. do 12. in od 10. do
18. ure.
Foto-kino klub Radovljica ima razstavo v dogovoru in soglasju vseh gorenjskih
občinskih organizacij za tehnično kulturo. / C. Rozman
Vir: Glas 5. 8. 1975

30 let Foto kluba Radovljica. Radovljica - Foto kino klub Radovljica je bil
ustanovljen pred tridesetimi leti kot sekcija že dobro organiziranega in uveljavljenega
jeseniškega fotokluba. Ko se je osamosvojil leto pozneje je postal samostojna
organizacijska enota občinskega odbora Ljudske tehnike. V letih po ustanovitvi je štel
precej članov letno pripravil več kot 200 javnih predavanj in drugih prireditev. Največ
članov je bilo v klubu leta 1961, ko jih je bilo kar 141, leto pozneje pa se je začelo
kritično obdobje zaradi številnih organizacijskih težav. Zvesti so mu ostali najbolj
vztrajni člani, tako, da je danes klub eden najboljših, kadrovsko okrepljen, s
kvalitetnimi mentorji.
Prvi večji uspeh so zabeležili v Varaždinu s planinsko fotografijo, nato pa so
sodelovali na vseh pomembnejših foto razstavah v domovini in v zamejstvu. O
kvalitetni zrelosti priča prva nagrada na razstavi Zlatno oko 76 Novi Sad in prva
nagrada na razstavi Človek i metal v Novem Sadu 1976. leta ter več drugih priznanj
in nagrad v republiškem in v zveznem merilu.

Člani so opravili veliko delo s tem, da so posneli vse pomnike NOB na področju
občine in pripravili razstavo po vseh šolah v občini. V zadnjem obdobju so uveljavili
tudi kino dejavnost, saj nekaj članov redno pošilja filme na festivale. Prejeli so tudi že
več priznanj; posneli pa so skupaj z ostalimi društvi in organizacijami več
dokumentarnih filmov. Najbolj uspeli film je bil na temo svetovnega padalskega
prvenstva v Lescah in film o lanski protestni demonstraciji v Radovljici.
Člani poleg strokovnega izobraževanja nudijo strokovno pomoč pri vodenju šolskih
krožkov redno sodelujejo na 30 do 40 tujih razstavah letno. Foto kino klub ima
urejeno financiranje ob razumevanju družbenopolitičnih organizacij in skupnosti,
sodeluje pa tudi z drugimi klubi in društvi v številnih skupnih akcijah.
Ob letošnjih jubilejih partije in Tit a so člani organizirali razstavo z 90 fotografijami iz
življenja in dela predsednika Tita. Za 30-letnico kluba pa organizirajo dve razstavi
črno bele fotografije z naslovom Iz delovnih kolektivov in razstavo barvnih
diapozitivov. Obe razstavi so obenem posvetili tudi jubilejem partije in Tita, ideji
delavskega samoupravljanja in prazniku občine Radovljica. / JR
Vir: Glas, 2. 8. 1977
Kulturni koledar. Radovljica - V fotogaleriji radovljiške graščine so na ogled
fotografije članov Foto kluba Radovljica.
Vir: Gorenjski glas, 30. 12. 1988
Prireditve tega tedna. Radovljica: Foto razstava - Foto društvo Radovljica vabi na
otvoritev društvene razstave fotografij in diapozitivov Radovljica 93. Otvoritev s
projekcijo diapozitivov bo danes, 14. januarja, ob 18. uri, v dvoranici knjižnice A. T.
Linharta.
Vir: Gorenjski glas, 14. 1. 1994
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Iskanje dLib:
»foto-kino klub radovljica« - 103 zadetki
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Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR

