Nasze credo

Grupa Fotograficzna GF16x24 wchodzi w skład Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
w Szczecinie. Jesteśmy grupą, której członkowie spotykają się, wymieniają swoje poglądy i
pasje. Doszliśmy do momentu, w którym nasze fotografowanie jest na tyle świadome, że staje
się ono nie tyle dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, ile raczej jej interpretacją.
Sukcesywne poznawanie języka fotografii pomaga nam lepiej wyrażać nasze osobiste myśli,
poglądy, upodobania. Każdy z nas fotografując podobnym sprzętem, w tym samym czasie, tę
samą scenę - inaczej ją widzi. Tworzymy różne zdjęcia, pozostając wiernymi własnemu stylowi.
Jednakże będąc gronem przyjaciół, których łączy ta sama pasja, tworzymy grupę ludzi
fotografujących. Dlatego nazwaliśmy się „Grupa Fotograficzna GF16x24 „. Skąd ta nazwa –
wyjaśniamy: „16mm x 24mm” jest to wymiar matrycy większości naszych lustrzanek cyfrowych,
a jednocześnie nazwa nawiązuje do bardzo znanej międzynarodowej grupy fotografików " f 64 "
których bardzo cenimy a których znakiem „firm
owym” była wartość
przesłony, dzięki której ich zdjęcia charakteryzowały się bardzo dużą głębią ostrości.

Kierownikiem naszej grupy jest Pan Marian Kowalski.

Nasze cechy to: uwielbiamy fotografowanie, doskonalimy warsztat fotograficzny, jesteśmy
otwarci na posługiwanie się komputerem, dyspozycyjni, kreatywni, mamy miły stosunek do
ludzi, zdyscyplinowanie, koleżeńskość, wyrozumiałość i wypełniamy podjęte zobowiązania.

Na naszej stronie chcemy pokazać różne aspekty naszej działalności. W poszczególnych
zakładkach można zapoznać się z historią Zespołu, poznać nas i dowiedzieć się co kto lubi oraz
zobaczyć nasze albumy na stronie Web Picasa. W naszej działalności ważnym elementem są
plenery. To nie tylko okazja do robienia zdjęć ale element naszej integracji a i możliwości
poznawcze miejsc bliskich i dalszych. Każdy plener kończy się miłą herbatką w jakiejś
napotkanej kawiarence, wymianą wrażeń i uwag. Po każdym plenerze kilka zdjęć pojawia się w
Galerii poplenerowej
. Ponieważ poza plenerami wspólnymi każdy z nas zawsze "pod ręką" trzyma aparat i robi
zdjęcia. To rezultaty "pstrykania" zamieszczamy w
Galerii Autorskiej
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. Galerie internetowe to znak czasów wirtualnych, świat rzeczywisty też ma swój urok i powab
dlatego opisy tradycyjnych wystaw i wernisaży znalazły miejsce na naszej stronie w zakładce
Wystawy
.
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