FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE
vabi na odprtje fotografske razstave

NARAVI UKRADENE PODOBE
naravoslovnega fotografa

Mirana Krapeža
EFIAP/g, MF FZS

20. decembra 2017, ob 18. uri,
v fotogaleriji Jesenice,
Trg Toneta Čufarja 4

Razstava bo na ogled do 19. januarja 2018.

Povezati fotografije z naravo

Recenzija

Miran prihaja z Otlice z obrobja Trnovskega gozda. Gozd,
ki ga spremlja tako rekoč celo življenje, ga je »vsrkal« tako
globoko, da se je zaljubil vanj in naravo kot celoto. Če k
temu opisu dodamo še fotoaparat s pripadajočo opremo,
dobimo Mirana Krapeža. Mirana, naravoslovnega
fotografa, ki svoja dela ustvarja v sodelovanju z naravo. To
sodelovanje združeno z bogatim naravoslovnim znanjem,
poznavanjem naravnih procesov in mnogih živih bitij, mu
omogoča, da ustvarja fotografije, ki pripovedujejo zgodbe iz narave. Na fotografijah najdemo redke, nemalokrat
ogrožene živalske vrste, živa bitja v prav posebnem ambientu, v izjemnih in za človeško oko redkih situacijah, čarobne
pokrajine, tudi živalski portreti mu niso tuji. Njegov opus je
izjemno širok tako, da je zelo težko vse opisati.
Pričujoča razstava prikazuje in pripoveduje prav to, odkriva
delček Miranovega fotografskega sveta, njegovega pogleda
na fotografijo in avtorja samega.

Ob ogledu fotografij Krapeža je vsaka beseda odveč.
Spregovorijo namreč podobe narave same, v vsej svoji
enkratnosti. Narava je sama zase lepa. Barve v njej so
skladne, v njej vlada spokojnost in red. In prav to je znal
fotograf zajeti in prikazati z vso tenkočutnostjo. Še več,
izluščiti je znal tisto, kar je tisti trenutek zaznal kot
najpomembnejši element. Oddvojil ga je iz ozadja, prav
ozadje pa s svojo mehkobo pridoda spokojnemu, včasih kar
mističnemu vzdušju. Vse to izraža fotografovo gledanje na
naravo, na dogajanje v njej, ko ure in ure prebije v samoti.
V mislih je verjetno nekje daleč, zavedajoč se človeške
majhnosti, v čudovitem stvarstvu narave. In ko dočaka
pravi trenutek za posnetek, je nanj pripravljen. Posnetek
je odraz fotografovega poznavanja vedenja živali, ki jih
opazuje že od rane mladosti. Kar posname, poda gledalcem kot natančen, tehnično brezhiben izdelek. Načelo manj
je več, velja tudi pri njem. Neredko se poigra celo z detajli.
Osupne nas z barvitostjo, poudarjeno nasičenostjo barv.
Tako preprosto lepo je, da včasih ne moremo verjeti, da to
res obstaja. To doseže z igro barv, svetlobe in senc, včasih
celo silhuet. Zaznati je poudarjen smisel za kompozicijo.
Ob vsem tem se zazdi, da ne gre le za pasivno zrcaljenje
realnosti, ki bi jo ljudje skozi fotografijo občudovali.
Podarja nam videno v razmislek, kaj vse nam je podarjeno
in kaj vse moramo ohraniti zanamcem. Kot naravoslovni
fotograf je v prikazovanju narave vsekakor najbolj “doma”.
Rad se izraža tudi s posnetki slovenske krajine, posebej so
mu ljubi posnetki z njegove “Gore”. Prikaz meglic vrhov
in neskončnega zaporedja grebenov, pri gledalcu vzbudi
posebne občutke. Ni mu tuje niti prikazovanje dogodkov iz
svojega okolja in ljudi, ki jih osebno pozna. Prav tu je
zaznati osebno noto, željo po ohranjanju spomina in
pripravljenost nekaj podariti tudi skupnosti.
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Anton Tratnik, EFIAP/s, KMF FSZ

