Komisija za tehnično kulturo ZDUS

1.12.2020
Zapisnik

Virtualne seje Ocenjevalne komisije za fotografijo, ki je bil po zoomu 1.12.2020 ob 9.00.
Navzoči: Vladimir Kraljič, Dijana Lukič, Branko Suhadolnik, Vili Šetar in Nevenka Vidmar.
Sestanek je vodil Branko Suhadolnik.
Na sestanku smo obravnavali naslednje teme:
1.Vsebina in oblika kvartalnega fotografskega natečaja, ki ga organizira KTK
2.Oprema za izvajanje fotografskih razstav
3.Ocenjevanje fotografij iz natečaja Moj dom za US 2020
Ad 1
Vili Šetar je pripravil predlog vsebine in oblike kvartalnega natečaja, ki ga bo organizirala KTK
v letu 2021.
Navzoči smo v razpravi dokončno oblikovali vsebino natečaja, ki je v prilogi tega zapisnika.
Namen natečaja je udeležba upokojencev ljubiteljev fotografije z svojimi fotografijami, ki jih
bo izbrala ocenjevalna komisija in bodo 90 dni razstavljene v ZDUS Ljubljana, Kebetova 9.
KTK bo vsak kvartal razpisala fotografski natečaj z različnimi temami.
Teme natečajev bodo:
1. Kvartal 2021 – Z ročnimi deli si krajšamo čas – prikaz rokodelskih aktivnosti pri
ohranjanju dediščine
2. Kvartal 2021 – Živ žav na ulici
3. Kvartal 2021 – Utrinki iz potepanja v naravi
4. Kvartal 2021 – Bogastvo jeseni
Časovnica aktivnosti:
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Trajanje
razstave

ZDUS

1.3. –
31.5.2021

1.6. –
31.8.2021

1.9.30.11.2021

1.12.202128.2.2022

Fotografije bodo izdelane v dimenzijah 30 x 40 cm in razstavljene v dimenziji 40 x 50 cm na
podlagi za sliko po predlogu Vilija Šetarja ( brez klasičnega okvirja – zadaj karton, spredaj
neodbojno steklo z obešali ).
Sestava ocenjevalne komisije ostane nespremenjena: Vladimir Kraljič – predsednik, Vili Šetar
in Nevenka Vidmar – člana.
Število fotografij, ki bodo razstavljene iz posameznega razpisa določi ocenjevalna komisija po
svojem izboru in bo odvisno tudi od razpoložljive opreme – letve, okvirji.
Pripravo razstave bodo izvedli sodelavci ZDUS skupaj s člani ocenjevalne komisije in KTK.
Izvajalca izdelave fotografij izbere Ocenjevalna komisija glede na ugodno ceno in kakovost.
Rok je 31.1.2021.
Ad 2
Vodstvo ZDUS je sprejelo odločitev za ustrezno ureditev avle na sedežu ZDUS v kateri bodo
fotografske, rokodelske in druge razstave.
Zaradi tega se bo nabavila ustrezna oprema za izvedbo fotografske razstave in sicer: letve za
obešanje, pribor za obešanje, podlage za slike. Upošteva se oprema tudi za organizacijo
fotografske razstave na US 2021
Vlado Kraljič, Branko Suhadolnik in Nika Antolašič se bodo sestali s potencialnimi ponudniki
te opreme do 10.12.2020 z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe z dobavo še v
decembru letos.
Ad 3
Za DMS je bil izveden natečaj za fotografije na temo Moj dom. Prispelo je 57 fotografij, ki pa
zaradi odpovedi prireditve niso bile ocenjene.
Ocenjevalna komisija bo ocenjevanje in izbor izvedla na sestanku 15.12.2020 po zoomu.
Dijana skliče sestanek in pošlje prispele fotografije članom komisije.
Zapisal: Branko Suhadolnik

Priloga:
Kvartalni razpis za fotografijo
KO/ navzoči, ostali člani KTK, Vera Pečnik, Nika Antolašič
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