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Iz ostalin priznanega festivala dokumentarne fotografije je vzniknil prenovljeni Fotopub pod
vodstvom umetnikov. Ideja na novo ustanovljene ekipe je zgostiti festivalski fokus, ki je sedaj
povsem usmerjen k sodobni fotografiji, promovirati slovenske in mednarodne fotografe mlajše
generacije ter graditi mostove med področnimi strokovnjaki in javnostjo. Fotopub torej skuša
zagotoviti prepotrebno platformo, namenjeno povezovanju mladih umetnikov in strokovnjakov z ţe
uveljavljenimi stanovskimi kolegi in na ta način prispevati k oblikovanju konstruktivnega dialoga
med njimi. V prizadevanju, da bi festivalsko dogajanje v prihodnje razširili, smo začeli v Novem
mestu, z uporabo infrastrukture, ki je nastala v obdobju trajanja starega festivala, toda
najpomembneje je, da v novonastalem slutimo potencial, ki ga lahko popelje med ključne
mednarodne akterje na področju razvoja sodobne fotografije.
Letošnji program šestih razstav je poţel sadove prve rekontekstualizirane festivalske izdaje, saj je
pomagal izoblikovati našo vlogo ter etos, ki ju ţelimo razvijati v prihodnjih letih. Razstava povzema
šest dogodkov, ki so potekali v mesecu avgustu in je ustrezna reprezentacija praks, ki jih ţelimo
prikazovati. Posledično tudi razstava v Mariboru prikazuje kvalitativno nadgradnjo stopnje
ozaveščenosti o sodobni fotografski praksi – od raznovrstnih rekonfiguriranih in na različne načine
uporabljenih medijev, do njihovih premišljenih in večkratnih konceptualnih predstavitev.
Duh dobrega umetniškega festivala nemara odsevajo njegova nadgradnja, izboljšave ter večna
prisotnost dvoma, ki občinstvo spodbuja k doţivljanju in preizpraševanju sodobnega kulturnega
fetišizma. Kadarkoli se zgodi, da vsebina in podoba nekega objekta preraseta horizont vsakdanje
uporabe, se njegova uporabna vrednost spremeni v katarzo idoliziranja privilegiranega.
Ponovljivost takšne vrste preobrata je očitno pogosta v svetu umetnosti, čeprav še vedno potrebuje
trden oprijem in kontinuirano popolno izvedbo, da lahko postane instrumentalni dejavnik dojemanja
sodobne umetnosti v kvalitativnem ter seveda kulturnem in izobraţevalnem smislu.
Znana tradicija na slovenski umetniški sceni, kjer sveţi pristopi ter uporaba izrazito različnih in
zatorej kakovostno ustvarjenih in predstavljenih del le steţka najdejo svoj prostor prezentacije.
Pomembno je, da se vnema mladih in navdušenje starejših zdruţita ter na ta način prispevata k
napredku in udejanjenju sodobne slovenske ustvarjalnosti, zdruţene z duhom mednarodnih
ustvarjalcev po vsem svetu.
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