Januari 2013
Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till

MÅNADSMÖTE
torsdagen den 31 januari kl. 18.00.
Kvällens gäst och domare är Richard Nordgren, chef för fotoavdelningen på
Hbl. Han har valt som rubrik: ”Man måste slåss för bilden hela tiden”.

MÅNADENS BILD: MOTSATS
Man får delta med enskilda bilder eller diptyker (se definition nedan). En deltävling för svartvitt och en för färg, som vanligt.
Högst ett tävlingsbidrag per deltagare och deltävling.
Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början. Var och en sköter inlämningen
av sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren.
Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2

DIPTYK OCH TRIPTYK
Diptyk: tvådelad altarprydnad med
relief- eller måleriutsmyckning. Även
benämning på två bilder som motivmässigt hör ihop. Triptyk: tredelad
tavla, som regel bestående av ett
mittparti och två smalare flyglar.
Även benämning på tre bilder som
motivmässigt hör ihop.
Med diptyp och triptyk avses i AFK:s
tävlingar två respektive tre sammankopplade bilder, vilka antingen är utskrivna på samma papper eller monterade i samma paspis eller på samma bakgrundskartong. Verkets långsida inklusive paspis eller kartong får
vara högst 70 cm och kortsidan
högst 50 cm. En digital diptyk eller
triptyk består av bilder sammanfogade i samma bildfil.
I färgserien deltar verk med minst en
bild i färg, medan den svartvita serien är reserverad för verk där samtliga bilder är svartvita eller tonade.

För de enskilda bilderna gäller normala tävlingsregler.

NYA MEDLEMMAR
Peter Blom, David Navarro och
Jon Rikberg har ansökt om medlemskap i klubben. Varmt välkomna!

ÅRSFESTKALLELSE
Som ni säkert minns fyller AFK år
den 6 mars. Och nog skall vi fira, fast
det bara är 124 år.
I år går vi först på utställning på
stadshuset, Sofiegatan 2, lokalen heter Virka, där Matti Jämsä ställer ut
fotografier: ”Helsingfors natt och
dag”. Därifrån är steget inte långt till
restaurang Piano i hörnet av Snellmansgatan och Fredsgatan, där vi
med eventuella avecer äter en buffet
à 20 € tillsammans. Dricka tillkommer. Anmälningar är ett måste, förstås. Senast den 21.2 till Cirkulärets
redaktör.

MÅNADSMÖTE MED LINDA OCH LASSE OCH GLÖGG!
Det var igen glädjande många som mötte upp
när fjolårets sista månadsmöte gick av stapeln.
Men så vankades det ju inte bara två unga, trevliga domargäster, AFK:arna Linda Varoma och
Lasse Lehtinen, utan dessutom glögg med tilltugg!
Både Linda och Lasse har examen (2011) från
fotoskolan i Nykarleby, som har utdimitterat
många vid det här laget etablerade fina fotografer. Här såg vi igen två sådana. Nå, etableringen
får de kanske vänta på ännu, men hittills har det
gått bra för båda, med flera utställningar bakom
sig. Lasse har fast anställning på tidningen
Östra Nyland, där han sköter foto, layout och
ombrytning. Linda försöker sig på konstfotografins törnbeströdda väg och har redan haft, det
måste man säga, stora framgångar. Hon har fått
ta emot både pris och stipendier, och det senaste är att hon vann 20 000 pund i Hasselblads
Victor Fellowship för en magisterutbildning i
England. Dit åker hela familjen Varoma –Lehtinen så småningom på ett år, en familj som
också inkluderar en alldeles liten tredje medlem.
Men Linda verkar inte rädas – hon tycker om utmaningar och Stora Projekt, som tar Tid.

II Jenny Blomqvist: Paradisäpplen
”Sympatisk stämning med förgrund och bakgrund, harmoni i råddet. Blicken fångas genast
av det vita.”

III Urda Fogel-Michael: Flax
”Kreativt med fågel i fokus, inte mänskor.”

Domarskapet skötte Linda och Lasse gemensamt, med den äran. Här resultatet:

TÄVLINGSRESULTAT:
Färgserien:
I Gunnar Bärlund: Fredsbron i Tblisi
”Vi gillar kompositionen, och när vi märkte gubben som står och fotar där uppe i korsningen
så... ja, det är en stark bild. Vi tyckte också om
att linjerna går rakt in i bilden.”

Hedersomnämnande:
Richard Creutz: Denise
”Tekniskt bra, ljusanvändningen lyckad. Idén
bakom lite svår att greppa.”

Svartvita serien:
I Christine Saarukka: Nattfjäril
”Stark bild. Lyckad kompositionshelhet, tekniskt
bra. Intressant stämning. Väcker tankar, fast
den är tyst. Jättelyckat målat med ljus.”

II Gunnar Bärlund: Kreativitet I designhuvudstaden
”Keep it simple: bilden baseras på byggnadens komposition, mänskorna där längst
nere och sen det gapande svarta hålet.
Rena linjer.

III Henri Jalo: Ljusmålning
”Skrämmande och gåtfull. Kreativt - för att vi
inte kan förstå den riktigt. Kvinnans min är
mycket lyckad, spökaktig.”

Hedersomnämnande:
Tua Rahikainen: Mannerheims skugga
”Skulle vara ännu intressantare utan hästens
rumpa, med bara skuggan.”

Digitala bildserien
I

Steve Lipson: Noah’s cape
”Vi gillar stämningen som förmedlas av färgerna och rörelsen. Kompositionen är bra,
pojken göms inte bakom nån vattenstråle.”

II Peter Eriksson: Båtar
”Intressant bild. Förstod inte alls först att det
var båtar. Blicken går först till det som är utbränt, ljusast, och det är nog inte det fotografen vill visa.”

Hedersomnämnande:
Andy Young: Place du Tertre
”En lyckad gatubild. Han är så sympatisk den
där gubben, så vardaglig.”

III Anders Blomqvist: Två badhytter
Den här gillar vi tematiskt och estetiskt. En
balanserad bild. Men vi är annars allergiska
mot Photoshopfiltermålningsgrejer...”

UNGDOMSCIRKELN
Första sammankomsten i år var lyckad, 3 deltagare diskuterade januaritemat ”Motsats”.
Bilder är svåra att bara plocka ur det egna bildarkivet insåg man, det gäller att gå ut och fota
nya bilder för att få ihop något på ett visst tema,
särskilt om man skall fixa diptyker.
På februarimötet kommer Urda Fogel-Michael
att prata om rubrikerna för den månadens tävlingar, ”Frihet ”och ”Kvinna”.
När exakt februarimötet blir är dock tills vidare
oklart, helst dock två veckor före månadsmötet.
Cecilia kommer att informera alla nuvarande
medlemmar i ungdomsscirkeln per mail. Nya
intresserade kan kontakta henne. Kontaktuppgifter finns sist i Cirkuläret!

Linda Varoma och Lasse Lehtinen studerar ivrigt de digitala tävlingsbilderna på förhand.

SVARA PÅ ENKÄTEN!
Ordförande Mikael Albrecht har skickat ut en
enkät som gäller bland annat Cirkuläret. Svara
på frågorna, är ni snälla!
Är ni alls intresserade av att läsa Cirkuläret?
Vad i Cirkuläret intresserar i så fall mest? Skall
informationen i fortsättningen skötas via Cirkuläret, eller på annat sätt?
Gå in på:
http://www.surveymonkey.com/s/9LYHVB8

TÄVLINGSPROGRAM VÅREN 2013
Januari
Månadens bild

”Motsats”
Påsiktsbilder

Februari
Månadens bild

”Frihet”
Projicerade digibilder
Diabilder
”Kvinna”
Tävling om pokalen
Qvinnan (Påsiktsbilder)
”Musik”

Februari

Mars
Månadens bild
April
Månadens bild
Maj
traditionstävling

”Skymning”
Fritt motiv
(påsiktsblder)

AFK 125 ÅR – UTSTÄLLNING!
AFK fyller 2014 smått fantastiska 125 år. Planerandet av festårets evenemang har påbörjats
av en liten arbetsgrupp, men naturligtvis vill och
behöver vi ha så många som möjligt av medlemmarna med både i planeringen och genomförandet av de evenemang som ordnas.
En 125-årsutställning är det första evenemanget
där vi vill ha medlemmarna med redan nu. Temat för 125-årsutställngen är "bildpar" (inget
officiellt namn på utställningen finns ännu). Arbetsgruppen har valt ut ett antal bilder ur AFKs
arkiv och till var och en av dessa arkivbilder söker vi ett passande bildpar, i form av nuvarande
AFK-medlemmars egna foton. Dessa bilder (arkivbilderna + "parbilderna") kommer att ställas ut
på 125-årsutställningen.
Under loppet av år 2013 kommer vi att presentera arkivbilderna och be att medlemmarna lämnar in sina egna bilder som förslag på bildpar.
Bilderna som vi söker som parbild skall kunna
kopplas ihop med arkivbilden på något sätt.
Det som gör att bilderna hör ihop kan vara ett
gemensamt tema, idé, motiv, känsla, färg (trots
att arkivbilderna mestadels är svartvita), omgivning, händelse, miljö, nån speciell detalj mm.
Om arkivbilden föreställer t.ex. handel på salutorget för 100 år sedan så söker vi inte nödvändigtvis en bild som visar handel på salutorget
idag (kan också vara det dock). Den parbild vi
söker kan vara en bild på ett skyltfönster i en
skoaffär eller ett makrofoto på en kreditkortsläsare eller ett antal skränande måsar eller vad

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt
och färg, en bild per deltagare och deltävling.
Denna gång kan bilden vara antingen en singelbild ELLER en diptyk med maxmåttet 70 cm
inklusive paspis på längre sidan.
Två deltävlingar, en diatävling och en för projicerade digitala bilder. En bild per deltävling.
Två påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg /
svartvitt.
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt
och färg, en bild per deltagare och deltävling.
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt
och färg, en bild per deltagare och deltävling.
Egenhändiga, traditionella mörkrumskopior
och bilder i ädelförfaranden. Tre bilder per deltagare.
som helst som har någon slags anknytning till
arkivbilden.
Varje månad under år 2013 kommer vi att be om
bildförslag till 2-3 arkivbilder. Bilderna lämnas
helst in i digitalt format (jpeg, inga begränsningar
på storleken) per email till tävlingssekreteraren, se kontaktrutan.
Om man har en pappersbild man vill lämna in
kan man kontakta någon i arbetsgruppen. Bilderna som lämnas in kan vara nytagna eller från
medlemmarnas egna arkiv. Högst 3 bilder kan
lämnas in per medlem för varje arkivbild. Om
någon medlem känner till att någon annan medlem har en bild som skulle passa in som parbild
kan man gärna tipsa arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer att av de inlämnade bilderna
välja ut de bilder som slutligen ställs ut (det kan
vara mer än en "ny" bild för varje arkivbild). Den
slutliga utställningen planeras ha minst ett 50-tal
bilder (25 arkivbilder + åtminstone en parbild för
varje arkivbild). Printning av utställningsbilderna
återkommer vi till i ett senare skede.
Den första gruppen arkivbilder som söker parbilder kan ses på AFK:s webbsida på
www.afk.fi/125. Lösenordet finns i papperscirkuläret, fås också direkt av tävlingssekreteraren.
Mer info om inlämningstiden för bilderna finns
också på webben.
Arbetsgruppen består för tillfället av:
Kristian Frantz
Kirta Leppo
Gunnar Lundqvist
Pehr Snellman
Frasse

BILDER PÅ VÄGGEN
Många av oss fotografer gillar ju att ha sina
egna bilder på väggen. Då vet man att det
åtminstone finns nån som tittar på dem...
Eller så har man tavlor eller andras fotokonst hängande. Problemet är bara att
man tröttnar på samma bilder och det blir
en förfärlig massa hål i väggen om man vill
byta bilder och de gamla krokarna inte
passar.
Ett enkelt och mycket fungerade system är
galleriskenor som man kan montera under
taket. Hos oss är nästan alla fria väggar
redan försedda med sådana skenor. De
består av en aluminiumprofil som man
skruvar fast på väggen under taklisten, eller använder som taklist. I profilens nedre
kant finns det en skåra där man kan sticka
in speciella upphängningslinor. Linorna
kan fritt flyttas i sidled och förses med krokar som kan flyttas uppåt och nedåt på linan. En sådan lina klarar i regel ca 15 kg.
Full flexibilitet och noll hål i väggen! Märket
som vi har använt heter Arti TeQ ClickRail
och kan köpas bl.a. i Seven Art -affärerna.
En uppsättning med 2 m skena och två linor med varsin krok kostar ca.30 €.

Om man gillar gör-det-själv grejer så kan
man förstås spara in de pengarna. Man
slår in spikar eller skruvar i taklisten, som
gärna får vara av lite stadigare slag. I dem
hänger man en fiskelina som inte heller får
vara av det tunnaste slaget. Och längst ner
någon form av krok som den händige lätt
fixar av överbliven ståltråd eller dylikt. Det
blir lite jobbigare att hänga om sin utställning, men betydligt billigare, för att inte tala
om att hemlagat ger en viss kick det också.
Micke

UTSTÄLLANDE AFK-ARE
På Ascan Coffee & Deli (gamla Wayne’s Coffee) hänger Mikael Albrechts Greklandsbilder ”En morgon i Mesolongi” ännu denna månad – skynda på om du inte sett dem. Efter
detta försvinner caféet, så Mickes utställning är den sista där.
Johanna Hackmans “Du bor längs mig” på Kuntsis konstmuseum i Vasa tas ner den
27.1.
Kom ihåg att meddela Cirkuläret när Du håller en utställning, i god tid!
Suomenojan Luonto ry arrangerar under 2013 en naturfototävling, som pågår ända fram
till den 15 september. Naturen får dock inte vara vilken som helst, utan den gäller områdena vid Finno fågelbassänger och deras näromgivning.
Tävlingen består av fyra serier:
1. Fåglar. 2. Insekter och andra djur. 3. Miljöbilder (landskap, vyer, anläggningar )
och växter. 4. Rekreations- och hobbyverksamhet.
Domare är naturfotograferna Mika Honkalinna och Pekka Vainio. I tävlingen prisbelönas
serievinnarna och en totalvinnare. Också hedersomnämnaden kommer att utdelas.
Av de prisbelönta bilderna sammanställs en utställning, som kommer att kunna ses första
gången i samband med Årets Naturbild i oktober 2013, och därefter cirkulerar den i Esbo.
Se vidare info på:
www.suomenoja.fi/kuvakilpailu
info@suomenoja.fi

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. FEBRUARI 2013
Aktivitet

Datum

Kl.

Plats

På programmet/Anmärkningar.
Lång exponering: Alla tar med bilder.
Mikael Albrecht

Bildcirkeln

To 24.1

18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Digicirkeln

On 30.1

18.00 Labbet, Tölög.52 Digitalisering av dia och negativ
Ludde Lundqvist

Månadsmöte

To 31.1

18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Sista anmälningsdag till årsfestmiddagen.

To 21.1

Bildcirkeln

To 21.2

18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Digicirkeln

On 27.2

Månadsmöte

To 28.2

18.00 Labbet, Tölög.52 Automatisering av Photoshop. Skapa
makron som sparar mycket
jobb. Mikael Albrecht.
Månadens bild: Frihet. Dessutom
18.00 Sandels, Topetävling om pokalen Qvinnan: Kvinna
liusgatan 2

Restaurang Piano, Fredsgatan
15

Gäster och domare: Richard Nordgren. Månadens Bild: Motsats. Obs!
Se möteskallelsen och info nedanom
kallelsen. Enskilda bilder eller diptyker.
Anmälan till cirkulärredaktören
(se närmare info på första sidan)
Fyrverkeri. Alla tar med egna bilder
Mikael Albrecht.

AND IN ENGLISH...
AFK ACTIVITIES JANUARY- FEBRUARY 2013
ACTIVITIES

DATE

Photo Circle

Thu 24.1 18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Long exposures. Bring own pictures! Mikael Albrecht

Digi Circle

Wed 30.1 18.00 The lab, Tölög.52

Digital photos from slides and negatives. Mikael Albrecht

Monthly meeting

Thu 31.1 18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Guest and judge: Richard
Nordgren from Hufvudstadsbladet.
Monthly competition: Opposites.
Two pictures per person, one B&W
and one colour. Singles or
diptykes.

Last entries for the
annual party

Thu 21

TIME PLACE

PROGRAMME + INFORMATION

Restaurant Piano, Mail to: cirkularet@afk.fi
(more info on page 1, in Swedish)
Rauhankatu 15

Photo Circle

Thu 21.2 18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Fireworks. Bring own pictures!
Mikael Albrecht

Digi Circle

Wed 27.2 18.00 The lab, Tölög.52

Automate Photoshop. Save a lot of
work by creating macros.
Mikael Albrecht

Monthly meeting

Thu 28.2 18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Monthly competition: “Freedom”.
Extra competition: “Woman”.

KONTAKTINFO FÖR AFK
Styrelse:
Ordförande Mikael Albrecht
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo
Mobil: 040 550 9349
e-post:

Vice ordförande Gunnar Lundqvist,
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsingfors,
Mobil: 040 5200 303
e-post:

Sekreterare Ghita Thomé
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors
Tfn: 170 342 (hem), 050 367 64 86 (mobil)
e-post:

Skattmästare Hanna Blomqvist
Braxenvägen 9 A 3, 02170 Esbo
Tfn: 462 223 (hem), 050 4334 765 (mobil)
e-post:

Webbredaktör och IT-ansvarig
Niklas Lindgren

Tävlingssekreterare Kristian Frantz
Hansasbågen 3-5 D 7
01150 Söderkulla
mobil:040 522 8638
e-post:

Hörnebergsgatan 7 A 26
00500 Helsingfors
Mobil: 044 535 7073
e-post:
Funktionärer:

Labbmästare Henri Jalo
Timmerdammsvägen 1 E 36, 00640 Helsingfors
Tfn: 040 510 47 83 (mobil)
e-post:
Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare Peter
Stenius
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors
Tfn 772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)
Kontaktperson för arkivet Mikael Albrecht (se ovan)
Ansvarig för ungdomsverks Cecilia von Weymarn
Tfn 0504 821286, e-post:
AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors, tfn 406 268
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/
Labbnyckelfrågor: Hanna Blomqvist (se ovan)
Bankkonto: Aktia 405549-2154067

Klubbvärd Lars Wernbom
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors
Tfn: 666 113 (hem)
Cirkulärredaktör Christine Saarukka
Hamnholmsvägen 1 D 58, 00980 Helsingfors
Tfn: 040 722 38 49
e-post:
Biträdande cirkulärredaktör Clas Feiring
Vargvägen 15 C, 00800 Helsingfors
Tfn: 755 33 24 (hem), 050 568 83 24 (mobil)
e-post:
Ansökan om medlemskap: Mikael Albrecht (se ovan)
Adress-och medlemsfrågor: Hanna Blomqvist (se ovan)
AFK:s webbsidor: www.afk.fi
E-postinfo:

