
   

Projekcija slik z natečaja “Ženski svet 2019” in razstava fotografij “Pogled skozi žensko oko” 
Ob 8. marcu mednarodnem dnevu žena 

8.marca je v Kranju v Layerjevi hiši potekala projekcija fotografi s katerimi so slovenske in turške 
avtorice na natečaju “1st Female World 2019” nas svečanosti so bile slovenskim avtoricam podeljene 
nagrade in spominske diplome. Projekciji je sledilo odprtje že tradicionalne razstave članic 
Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. 

 

Stolp Škrlovec v katerem je potekala projekcija 

 

 

Uvodno besedo je imel Vasja Doberlet 
podpredsednik Fotografske zveze Slovenije, ki 
je tudi ocenjeval slike prispele iz Turčije. 

 

 

Nagrade turškega kluba Sille Sanat Sarayi iz 
Konye. 
Slike slovenskih avtoric je ocenjeval ugleden 
turški fotograf Reha Bilir 



 

 

Publika na projekciji 56 turških in 56 slovenskih 
slik 

 

 

Bronasto medaljo Sille Sanat Sarayi turškega 
kluba je prejela Anuška Vončina iz 
Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. 

 

 

Srebrno medaljo Sille Sanat Sarayi turškega 
kluba je prejela Silva Predalič iz Foto kluba 
Ljubljana 

 



 

Zlato medaljo Sille Sanat Sarayi turškega kluba 
je prejela Danica Novak iz Fotografskega 
društva Jesenice. 

 

 

Skupinska slika prisotnih udeleženk natečaja 

 

 

 

Razstava Fotografij članic Fotografskega društva Janez Puhar Kranj 

Razstava je že tradicionalen dogodek ob 8 marcu. Naslov razstave je “Pogled skozi Žensko oko”. 
Letos so se članice društva predstavle s po 2 fotografijama in kot smo se že kar razvadili vedno 
pripravijo tudi sladko pojedino 😊 

 

 

Galerijski proctor v Layerjevi hiši je bil 
popolnoma zapolnjen. 



 

 

Biserka Komac je prebrala svojo pesem o tem 
kako bi nas bil Janez Puhar vesel. Ob Biserki 
predstavnik Layerjeve hiše Miha Marenčič. 

 

 

Vodja projekta realizacije razstave “Pogled 
skozi Žensko oko”, Valerija Jenko je 
spregovorila nekaj besed o izvedbi projekta. 

 

 

Ker je bila Valerija v času projekcije slik iz 
natečaja “Ženski svet” zaposlena še z 
organizacijskimi podrobnostmi razstave je 
svojo diploma za udeležbo na na natečaju 
dobila malo pozneje. 

 

 

Večina članic Fotografskega društva Janez 
Puhar se je udeležila obeh dogodkov. 



 

 

Članice društva v galeriji kjer razstavljajo. 

 

 

Ob prazniku žena sta rože podelila kolegicam iz 
društva Jože Cimperman in Simon Krejan. 

 

 

Še skupinski posnetek s podeljevalcema cvetja 
😊 

 

 

   
Dobrote, dobrote in še enkrat dobrote, vse so plod dela naših članic. Hvala za posladke, hvala za lepo razstavo! 
 
Avtor vseh fotografij je Tine Založnik 


