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HODGECOE John, VSE 0 FOTOGRAFIJI, Ljubljana 1981, 
Driavna zaloiba Slovsnije, 255 str., 29 cm. Cena 1100.- din. 

V desetletju, ko je fotografska tehnika dofivela velik tehniEni razvoj, je pri 
nas idlo veC knjig o fotografiji s podobnim naslovom in vsebino. Mednje sodi 
tudi knjiga Vse o fotografijl, ki jo je izdala Drfavna zalofba Slovenije. Vsebina 
knjige je naslednja. Y poglavju Zgodovina fotografije izvemo vse o prvih apara- 
tth, prvlh negativih, o pionirjih fotografije In o prehodu ir Ease, ko je bila t a  ze- 
bava oziaoma tehnika dostopna le izbrancem, od Crnobele tehnike do danalnjih 
dni, ko si domsla'vsakkdo lahko privoSEi fotografiranje v barvah. V poglavju 
Kako deluje forngmfski aparat, so predstavljeni vsi deli fotoaparata v tekstu in 
zelo lepih slikah, narisanih v preseku in itredno lepi plabtiEni perspektivi. V na- 
daljevanju avtor razlo2i glavne prvine fotografiranja od obrisa predmetov, razu- 
mevanja barv in kompozicije do perspektive. V najobiirnejltem poglavju pa na 
primerih razlaga, kako v posarneznih prilikah lahko naredimo dobro sliko. Za 
posamezne predmete, okolje, d w n i  in letni Cas, rninrioi5a in gibajoEa se t e l e  
sa, rastline, fivali in ljvdi z njihovin dobrim in slabim razpolobnjem pove in 
pokaie na olikah najrazliCnejk uQinke. Dandartes nimamo samo navadnih, Siro- 
kokotnih in daljinskih objektivov. Z dodatki lahko dosethrno u5inke skrite ka- 
mere, veCkratnega posnetka, fdografijo ribjega aha In b marsikaj. S po* 
bnim dadatkom lahko razpdirno svetlobo na sliki v oblfki vet2krake mezde. To 
pa se nam lahko posreCi todl z navadnin objektivorn, ko se svetloba loml na 
hsterokotni zadonki (glej sliki desno: St. 1. Nad Blejskim jezerom, opoldan, 
Car 1 /I000 s, zaslonka 22, St. 2. Jezero na Pohorju, zjutraj, Qas 1/W s, za 
slonka 16). 

Knjiga je  bogato oprernljena 5 fotografijarni : Erno-beljrni in banmimi. Mo- 
derna tehnika in moderne slike nam ornogoEajo, da se if knjige marsieesa nau- 
Eimo, in Ee smo spratni, tudi uporabimo. (Glej fotografije na IV, str. ovitka) 






