CIRKULÄRET oktober 2018

!
Trollskog på Örö, vinnare i vårutfärdstävlingen i september.
Foto: Peter Schulman

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till

MÅNADSMÖTE
torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 18.00.
Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2
Mötet inleds med en Pecha Kucha av Ghita Thomé och Lea Laine. Månadens gäst och
domare, Tiina Puputti, pratar på finska under rubriken “Innostu, inspiroidu ja ilmaise –
Tiinan toteutuksia aiheesta” (fritt översatt av red.: “Bli entusiastisk, låt dig inspireras och
uttryck dig - Tiinas tillämpningar på ämnet”). Tiina dömer

HÖSTUTFLYKTSTÄVLINGEN
där bilder tagna under höstutflykten till Skanslandet deltar. I höstutflyktstävlingen deltar
påsiktsbilder i fri framställning och teknik. Antal bilder per deltagare: 1) tre enskilda påsiktsbilder
(svartvita eller färg eller blandat) och 2) en triptyk eller alternativt en serie på tre enskilda bilder
som tillsammans bildar en helhet. Tiina dömer också

MÅNADENS BILD: “Spegling”
I månadens bild tävlas i två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per
deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild
per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början, senast kl 18. Var och en sköter
inlämningen av sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren.

HÖSTSÄSONGEN INLEDDES PÅ SANDELS
Text: Hanna Blomqvist, Foto: Frasse Frantz

Först på programmet på höstens första månadsmöte var Eva Roos som visade sin PechaKucha
”I faster Vivis fotspår på Lemperö, Korpo”. Vi fick höra om ett helt liv ute på en skärgårdsö.
Eftersom det var september hade AFK ingen
extern månadsgäst, utan det var Årets
Fotograf, denna gång Kristian ”Frasse”
Frantz som stod för program och domarskap.
Frasse inledde med att berätta att han i ett
tidigt skede fattat speciellt tycke för två
fotografer: Ansel Adams och Michael Kenna.
Deras bilder inspirerade sedan honom då
han började utveckla sin egen fotostil.
”Frasses fotande”, vilket var kvällens rubrik,
var enligt fotografen själv ett sammelsurium
av bilder, men sen framkom det ändå att det
fanns en röd tråd genom bildkavalkaden – de
flesta bilder hade blivit accepterade till en
eller flera internationella salonger, vissa hade
t.o.m. blivit premierade.

Cheerleaders
(Stafettkarnevalen, Olympiastadion)

Först fick vi se bilder under temat
”Människor”, bilder tagna både i studio och
ute i miljö. Enligt Frasse verkar det vara
något lättare att få bilder med människor
accepterade internationellt än t.ex. rena
landskapsbilder. Därefter såg vi bilder tagna i
Frasses hemknutar, dvs Molnträsk i Sibbo.
Dimmiga trolska svartvita bilder, som även
visats på utställning. Kallo nära Björneborg –
en annan kär plats för Frasse – var nästa
tema. Svartvita spännande strandbilder med
klippor tagna med långa slutartider. Dessa
bilder har också hängt på utställning, samt
bildade hans slutarbete i
Naturfotografutbildningen på Axxell.
Därefter följde andra landskap, bl.a.
sanddyner i Ytterö (Yyteri) under både
sommar och vinter. Här fick publiken plötsligt
en överraskning – färgbilder! Men jag måste
påpeka, att det nog bara fanns två färger på
bilderna: blått och brunt, så inga överdrifter
här inte. Vi fick också se landskapsbilder från
resor; Söderåsen, Sarek, Lofoten och
Grönland innan vi kom över till avsnittet
”djur”. Och här kom ju Frasses berömda
harar. År 2010 kunde han från sin stuga i
Björneborg varje semesterkväll följa med en
harmamma med sina sex ungar. Detta
resulterade i fantastiska och unika bilder som
varit publicerade i flera tidskrifter. Också
fåglar, ekorrar, björn och
järv rymdes med på ett hörn.

Cliffs at dusk, III
(Kallo, Björneborg)

Gatufoto är den senaste genren Frasse tagit itu med. Vi såg många rätt grafiska bilder där
människan inte behöver vara i närbild, utan får vara en liten del av helheten. Linjer och skuggor
spelar en stor roll. En elegant tolkning av gatulivet.
Bildvisningen avslutades med ett projekt om ”skogens färger”. Naturligtvis var de flesta av
bilderna svartvita, men sedda genom Frasses kamera är svart och vitt trots allt de allra
vackraste färgerna, det tror jag att vi alla är överens om.
Ta en titt på Frasses bilder på webben: www.kristianfrantz.fi och på Instagram: @kristianfrantz,
@streetphotobyfrasse. ♦

DU HAR VÄL KOMMIT IHÅG ATT SÄTTA MEDLEMSAVGIFTEN TILL
BETALNING!
Betalningsinformation fanns i septembercirkuläret och har också skickats ut per epost!

STREETFOTOWALK
Kom med på streetphotosession nummer två i höst! Alla ivriga gatufotografer träffas den
8.10.2018 kl 17 vid hörnet av Stora Robertsgatan och Albertsgatan. Före vi trampar iväg
bestämmer vi var vi träffas för att gå igenom bildskörden och värma de stackars kalla fingrarna.

VÅRUTFÄRDSTÄVLINGEN
Vårutfärdstävlingen vanns i år av vice ordförande Peter Schulman, med bilden Trollskog på
Örö. Domaren Kristian Frantz kommentarer om bilden (kompletterade efter tävlingen):
En väldigt intensiv skogsbild med massvis av detaljer och vrår att studera. Resterna av en
stengärdsgård (?) utgör det enda lilla lugnet i kaoset av grenar och ris. Intensiteten kommer av
den täta skogen, användningen av ett, antagligen, lite längre objektiv än vidvinkel så att motivet
“trycks ihop” och ingen himmel syns, samt av den rätt hårda efterbehandlingen. I det
sistnämnda ligger kanske också bildens svagare sida. En lite försiktigare användning av
kontrast- och klarhetsverktygen i Lightroom skulle nog ha räckt till för att skapa samma känsla i
bilden. Bilden skulle också ha vunnit på att kameran hade riktats en aning åt höger, så att trädet
i vänstra kanten hade hamnat utanför bild och att trädet i högerkanten hade flyttats en aning in i
bilden (alternativt att fotografen hade tagit två steg bakåt innan han tryckte på avtryckaren). ♦

RESULTAT FRÅN SKSL:S TEMAUTSTÄLLNING
En AFK:are fick bilder godkända till SKsL:s temautställning som i år hade temat “Aito” (äkta).
Marit Henriksson kommer att ha hela 4 bilder med på utställningen. Här nedan bilden Älvan i
sagoskogen (Keijun satumetsä), som är en av de fyra.

!

LABBET PÅ TÖLÖGATAN UPPTAGET VECKOSLUTET 27-28.10.2018
Notera att AFK:s labb (datorn och printern) är upptaget för en BioFoto-kurs veckoslutet
27-28.10.2018, med start kl 10 på lördagen. AFK:are kan inte reservera datorn och printern
under den tiden.

AFK FYLLER 130
Öppningen av 130-årsutställningen går av stapeln den 9.3.2019 i Tölö bibliotek,
Topeliusgatan 6. Sammanlagt kommer cirka 24 bilder att hängas upp tillsammans med ett
mindre antal arkivbilder.
Under hösten önskar utställningsgruppen att AFK:arna skickar in streetfoton tagna i Helsingfors,
som förslag till utställningsbilder. Bilderna kan innehålla människor men behöver inte göra det.
Tanken är att visa “dagens Helsingfors”, vilket betyder att bilderna bör vara relativt färska, dvs.
maximalt cirka 10 år gamla. Vi vill visa staden med dess arkitektur, invånare och själva livet i
staden.
Info om bilderna och inlämning:
- skicka dina förslag på utställningsbilder till tavlingssekreterare@afk.fi, senast
30.11.2018
- varje medlem kan skicka in högst 10 bilder
- inga direkta krav på pixelantalet på bilderna som inlämnas som bildförslag, men håll gärna
ner pixlarna till max 1500 pixel på den längre sidan för att minska filstorleken
- alla bildformat tillåtna (kvadratisk, 3/4, 2/3, 4/5, 1/2 osv.)
- bilderna bör klara av printstorlek i A3-klassen dvs. originalet bör ha en upplösning på
närmare 4000 pixlar på den längre bildsidan (fungerar nog med färre också)
Utställningsgruppen består av Lea Laine, Marit Henriksson och Anders Svartbäck. Valet av
utställningsbilder kommer däremot att göras av andra än AFK-medlemmar.
Mer info om utställningen, vernissagen och andra festligheter kommer att dyka upp i cirkuläret,
Facebook och på webben under hösten. ♦

WORKSHOP I LANDSKAPSFOTO PÅ VÅREN 2019
Oscar Keserci kommer att hålla en workshop i kustfotografering för AFK 6-7 april 2019. Vi
kommer att fota vid Porkalas stränder och ha teori i någon närbelägen lokal. Workshopen skulle
börja på lördag kl. 13 (och sluta efter solnedgången) och fortsätta på söndag kl. 10-13.
Det kommer mera info om detaljer och anmälning i januaricirkuläret.
Så LÄS CIRKULÄREN! ♦

Hur var det nu med den där

MEDLEMSAVGIFTEN ?
Du har väl redan satt den till betalning? Sista betalningsdag är 12.10!

PLOCKAT UR ARKIVET
Intygets text (“tolkat” av red.) :

Intyg
Herr Gunnar Lönnqvist är anställd
såsom fotograf och instruktör i vår affär
sedan 14 år och kan inte ersättas med
någon annan, ty i branschen utbildade
personer finnas icke att tillgå. Ej heller
kan en ny i en hast utbildas i hans
specialität, ty härtill fordras flera års
lärotid och dessutom naturlig begåfning.
Herr Lönnqvist är sålunda oumbärlig för
vår affär, så mycket mera som
undertecknad, affärens föreståndare, på
grund af genom ålder försvagad syn icke
mera kan utföra dessa hans arbeten.
Herr Lönnqvist är familjefar, har hustru
och barn att försorga och äger ingen
förmögenhet utan är helt och hållet
hänvisad att lefva av sin lön från vår
affär.
Herr Lönnqvists arbete såsom instruktör
och undervisare i fotografi för såväl fackoch amatörfotografer, tekniker och
vetenskapsmän etc. är af den betydelse,
att det icke kan umbäras och ej heller
inom kort tid kan ersättas af annan
inhemsk kraft, ty någon sådan finns icke
och skulle först måsta utbildas.
På grund af det ovan intygade borde
Herr Lönnqvist befrias från värnpligt, ty
icke endast att vår affär skulle för lång
tid förlora en oumbärlig arbetskraft,
äfven alla dessa, som behöfva ledning i
fotografi, skulle måsta umbära denna,
och därigenom en stagnation i deras
utveckling uppstå.
Helsingfors den 4de Maj 1918
A. B. Finska Fotografiska Magasinet
f.d. Daniel Nyblin ♦

TÄVLINGSTEMAN 2018-2019
OBS! Notera att maximala åldern på deltagande bilder i månadstävlingarna nu är 2 år (vid
tävlingstillfället).
Månad

Tävling

Motiv / tema

Tävlingsform

Oktober

Månadens bild

Spegling

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.

Höstutflyktstävling

Motiv från höstutflykten Här deltar påsiktsbilder i fri framställning och teknik.
till Skanslandet
Bilderna skall vara tagna under höstutflykten. Antal
bilder per deltagare: 1) tre enskilda påsiktsbilder
(svartvita eller färg eller blandat) och 2) en triptyk
eller alternativt en serie på tre enskilda bilder som
tillsammans bildar en helhet.

November

Månadens bild

Blåst

Januari

Månadens bild

Dimma

Februari

Månadens bild

Luddigt

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.

Tävling om pokalen Kvinnan
Qvinnan

Två påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg /
svartvitt.

Mars

Månadens bild

Vatten i rörelse

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.

April

Månadens bild

Närbild

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.

Maj

Traditionstävling

Fritt motiv

I traditionstävlingen tävlar bilder där det i
framställningskedjan ingår en väsentlig del ickedigitala element, någonting som kan betecknas som
fotografens eget hantverk. Förutom vanliga
mörkrumskopior (silvergelatinkopior) tävlar
exempelvis analoga nålhålskamerabilder, analoga
fotogram, cyanotypier och bilder framställda i andra
ädelförfaranden, polymergrafik, bilder framställda
med etsade plåtar utan tryckning (t.ex. coronagrafi) ,
o.a . motsvarande. Vid digital bildbehandling får
man inte lägga till eller ta bort bildelement. All form
av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf
får ställa upp med högst 3 bilder. Ingen
åldersbegränsning gäller för bilderna.

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK, VERKSAMHETSÅRET 2018-2019
Aktivitet

Datum

Kl.

På programmet/Anmärkningar.

2018
Studiocirkel

To 11.10

18

Program: Diskussion om studioarbete och en presentation av klubbens
utrustning. Dragare: Gunnar Lundqvist

Månadsmöte

To 25.10

18

Månadens bild: “Spegling”. Höstutflyktstävling. Pecha Kucha: Lea
Laine & Ghita Thomé. Gäst: Tiina Puputti (pratar finska).

Digicirkel

To 8.11

18

Program: öppet

Studiocirkel

To 15.11

18

Program: porträtt studio med klubbens utrustning. Dragare: Gunnar
Lundqvist

Månadsmöte

To 13.12

18

OBSERVERA DAGEN! Inget möte i november, utan först den 13.12.
Månadens bild: “Blåst”. Gäst/domare: Ann Pelanne. Glöggfest.

2019
(programmet kommer under hösten)

Om inte annat uttryckligen anges hålls månadsmötena, studiocirklarna och bildcirklarna vid
Sandels, Topeliusgatan 2 och digicirklarna i AFK:s labb, Tölögatan 52.

KONTAKTINFO FÖR AFK
Styrelse: styrelsen(at)afk.fi
Ordförande: Catarina Söderström
040 505 3776
e-post: ordforande(at)afk.fi

Vice ordförande: Peter Schulman
0400 430 675
e-post: ordforande(at)afk.fi

Sekreterare: Ghita Thomé
050 367 64 86
e-post: styrelsen(at)afk.fi

Skattmästare: Birgitta Immerthal
040 532 2048
e-post: skattmastare(at)afk.fi

Tävlingssekreterare: Lea Laine
050 5681595
e-post: tavlingssekreterare(at)afk.fi

Styrelsemedlem: Jan Hagelberg
050 347 39 03
e-post: styrelsen(at)afk.fi

Funktionärer:
Webbredaktörer och IT-ansvarig: Niklas Lindgren
e-post: webmaster(at)afk.fi
Labbmästare: Peter Stenius
09-772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)
e-post: labbmastare(at)afk.fi
Arkivgruppen:
e-post: arkivet(at)afk.fi

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/
Labbnyckelfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan)
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67

Cirkulärredaktör: Kristian “Frasse” Frantz
040 522 8638
e-post: cirkularet(at)afk.fi
Studiomästare: Gunnar “Ludde” Lundqvist
040 5200 303
e-post: sjotrolle(at)gmail.com
Klubbvärd: Lars Wernbom
09- 666 113
Ansökan om medlemskap: Catarina Söderström (se ovan)
Adress-och medlemsfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan)
AFK:s webbsidor: www.afk.fi
E-postinfo: afk(at)afk.fi

