
13. MEDNARODNA 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 

MASKA 2020

 Vabimo vas na odprtje fotografske 
razstave s projekcijo fotografij 
in slovesno podelitvijo nagrad,

ki bo v petek, 21. februarja 2020,
ob 18. uri v Cerkljanskem muzeju.

Razstavo si lahko ogledate do 15. marca 2020.

Anton Tratnik / V službi kulture / Najboljši posnetek cerkljanskih laufarjev

O NATEČAJU

Za dobro fotografijo maske je potrebno ob 
dobri, lahko tudi malo manj dobri maski zajeti 
dogajanje, ki nekaj pove in pritegne gledalca. 
Pri tem je svetloba bistvena stvar, ki »naredi« 
fotografijo.

Razstava fotografij v Cerknem ima že več kot 
25-letno tradicijo. Cerkljanske maske oziroma 
»Laufarji« pa še mnogo, mnogo daljšo. 
Negovanje starih ljudskih običajev je 
spoštovanja vredno in Foto klub Cerkno pri tem 
ohranjanju tradicije opravlja pomembno, celo 
dvojno vlogo: sodeluje pri obujanju starih 
običajev in skrbi, da se skozi zbirko fotografij 
vse dogajanje v zvezi z običaji tudi dokumentira. 

Z razstavo »Maska« je organizator razširil 
prvotne ambicije izvedbe natečaja fotografij 
pustnih mask. Razstava, ki jo organizirajo 
fotografi iz Cerknega, je dogodek svetovnih 
razsežnosti, ki tudi promovira našo slovensko 
etnologijo. 

Zahvaliti se želim članom Foto kluba Cerkno za 
zgledno organizacijo žiriranja, ki je potekalo 
tekoče in brez zapletov.

Čestitke tudi vsem uspešnim in nagrajenim 
avtorjem!

Vasja Doberlet, mojster fotografije,
pooblaščenec za FIAP pri FZS

Galerijski list št. 63
Izdal: Mestni muzej Idrija, muzej za Idrijsko in Cerkljansko
Jezikovni pregled: Jasna Kofol
Oblikovanje: Bojan Tavčar
Tisk: Etiketa, d. d.
Naklada: 300 izvodov.
Cerkno, februar 2020

Razstavo je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.



nagrajena dela

TEMA A – MASKA

tema B – PROSta ČRNO BeLa

tema C – PROSta BaRVNa

tema D – LJUDJe

Zvonko Radičanin Andreja Ravnak Csaba Attila Kontár

Subhra Roychowdhury Milan Malovrh adela Lia Rusu

Milan Malovrh Shin Woo Ryu Leonid Goldin 

Nagy Botond Marian Plaino Peter Balantič

Marcel Van Balken Andreja Peklaj Nestor Fanos

Dejan Kokol Danilo Lesjak Robert Strahinjić 

Dejan Kokol Andreja Peklaj Nagy Botond 

Nik Bertoncelj Robert Strahinjić Md Tanveer Hassan Rohan 


