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Драги пријатељи.
поштоваоци и љубитељи фотографије,

Асоцијација АРТФОТО,  основана 2013.  године 
грађанима Бијељине, Семберије, Републике 
Српске и Босне и Херцеговине, дарује још једну 
изванредну изложбу умјетничке фотографије. У 
фебруару 2013. године, у сарадњи са Галеријом 
Центра за културу - Бијељина и Асоцијацијом 
за умјетничку фотографију БиХ, Асоцијација 
АРТФОТО је организовала изложбу умјетничке 
фотографије Босне и Херцеговине. У мају 2013. 
године организовали смо свјетску изложбу 
фотографије ”АРТФОТО 2013” која је имала 
високе патронате свјетске фотографске 
федерације ФИАП, ПСА (америчка фотографска 
федерација),  АУФБИХ, УПИ, ИИАП и 
АРТФОТО. Изложба је била постављена у 
Галерији у Бијељини, а у августу 2013. године 
је пренијета у Галерију у Хан Пијесak. Сада 
vам дарујемо изложбу умјетничке фотографије 
умјетника из Аустрије, Хербертa Гмајнера, 
аутора који има висока звања ЕФИАП и Хон 
ЕФИАП. Истовремено, господин Гмајнер је у 
борду директора ФИАП-а, задужен за трезор 
ФИАП-а. Предсједник је Асоцијације фотографа 
Аустрије - АОП.
Изложба је представљена у неколико тематских 
цјелина што најбоље показује ауторову 
свестраност.
Укупно је изложено 60 фотографија на тему: 
Непал, Акт, Урбани пејзаж, Портрет , Живот 
(Life), Животиње... 

Предсједник Асоцијације АРТФОТО
Слободан Крстић, ЕФИАП, 

МФФСЈ/ФСС/АУФБИХ, УЛУПУБИХ

Dear friends,  
admirers and lovers of photography, 
 
Association Artfoto, founded in 2013., to citizens 
of Bijeljina, Semberija, Republic of Srpska and 
Bosnia and Herzegovina gives another outstanding 
exhibition of art photography. In February 2013., 
in collaboration with the Center for Culture - 
Bijeljina and the Photographic Association of BiH, 
Association Artfoto organized an exhibition of 
BiH art photography. In May 2013. we organized a 
world exhibition of photography “Artfoto 2013.” 
which had a high Patron World Federation of 
Photographic FIAP, PSA (American Photographic 
Federation), AUFBiH, UPI, IIAP and Artfoto. The 
exhibition was held at the Gallery in Bijeljina, and 
in August 2013. is transferred to the Gallery of 
Han Pijesak. Now we give you an exhibition of art 
photography, artists from Austria, Herbert Gmei-
ner,  who have high degrees EFIAP and HonEFIAP.  
Mr. Gmeiner is on the board of directors of FIAP,  
in charge of the FIAPs treasury. He is president of 
the Association of Austrian photographers - AOP. 
The exhibition is presented with several thematic 
sections which shows author’s versatility. The 
exhibition features 60 photos of the following 
topics: Nepal, Act, Urban landscape, Portrait, Life, 
Animals... 

           President of the Association Artfoto 
                                          Slobodan Krstic, EFIAP

                 MFFSJ/FSS/AUFBiH/ULUPUBiH
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Herbert Gmeiner

Рођен сам 4. априла 1954.године у Бечу 
(Аустрија). Мој отац је био професионални 
фотограф, а мајка је радила са њим у 
фото-лабораторији. 
Стога сам врло рано направио своју прву 
фотку са очевим фотоапаратом Voigtländer.
Највише волим уличну фотографију и 
фотографију путовања, али такође волим 
да фотографишем људе и животиње.  
Волим штампане црно-бијеле фотографије, 
али и у боји. 
2004.године сам постао  ФИАП-
ов официр за везу и  потпредседник 
Аустријске Фотографске Федерације - 
VÖAV. 
Двије године касније, 2006. године, изабран 
сам  за предсједника VÖAV, а 2008. године 
сам изабран у Словачкој да водим ФИАП-
ов трезор. 
Звања која сам освојио: 
2012: Почасно звање ХонЕФИАП  
2013: ЕФИАП 

Herbert Gmeiner

I was born on 4th April 1954 in Vi-
enna/Austria/Europe.
My father was a professional photog-
rapher and my mother worked with 
him in a photolab.
Therefore I took my first picture with 
the Voigtländer of my father very early. 
I mostly like street- and travelpho-
tography, but also to take pictures of 
people and animals. I prefer printed 
pictures in black and white, or color.
In 2004 I became FIAP Liaison Offi-
cer of Austria and vicepresident of the 
Austrian Federation - VÖAV. 
Two years later in 2006 I was elected 
for president of VÖAV and 2008 in 
Zilina/Slovakia for FIAP treasurer.
My photography awards are:
2012: HonEFIAP
2013: EFIAP
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Herbert Gmeiner 
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                              Nude 



Herbert Gmeiner  
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 Black & White



FotoArt

 Black & White

5 



6 

 Herbert  Gmeiner                



 Herbert  Gmeiner                

FotoArt
7

 Nepal



                 Herbert Gmeiner 

8



Уредник / Editor : Слободан Крстић
Превод / Translation: Ивана Крстић
Издавач / Published by: ИП ”КРСТИЋ”. Попови
Дизајн и припрема за штампу / Desing and pre-press: Слободан Крстић
Штампа / Printed: “MOSST PRINT” - POPOVI
Тираж / Circulation: 100



FotoArt


