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 Večkrat imam v rokah knjige znanih slikarjev 
ali fotografov in sem opazil, da je kar nekaj 
mojih fotografij narejenih na podoben način, 
kot so ustvarjali znani umetniki. 

 Odločil sem se poiskati in še dopolniti 
fotografije, ki spominjajo na že videne 
mojstrovine. 

 Moj namen ni bil, da bi se kosal z mojstri, 
ampak pokazati, da velikokrat vidimo in 
delamo podobno, ne da bi se tega zavedali. 



 Iskanje sveta »vmes« - med sanjami in resničnostjo z igro velikosti – 
mikro svet rastlin, človeka, živali. Igra časov, podaljšanih trenutkov, 
ekspozicij. Prehodi skozi čas in dimenzije se nam skozi fotografovo 
interpretacijo z digitalno tehniko sestavljajo v nove prostore, kakršne 
poznamo iz sanj in jih v spominu zadržimo morda le trenutek, ali pa »za 
vedno«. Takšne podobe se nam porajajo skupaj z vprašanji, kaj pomeni 
združitev različnih pomenov, simbolov. Kot slikar pred belim platnom 
Aleksander uporabi svoje fotografske spomine, da bi opazovalca povabil 
v družbo svojega bogatega videnja sveta – tako zunanjega kot notranjega. 
Pri tem virtuozno uporablja sodobna orodja, ne da bi obšel temeljna 
pravila fotografske kompozicije. 
 

 V času, ko je najpogostejše vprašanje, kaj je realno, nas fotograf izzove s 
svojimi razstavljenimi deli. 
 

 Kaj je realno? Mar so podobe, ki jih vidimo v sanjah, resnične? So 
doživetja, kot jih občutimo, resnična? Vidimo vsi enako – isto – realno? 
 



 Narava ustvarja naravno lepe stvari: sončni zahod, morje, jezero, gore …  
 Človek pa ustvarja umetne stvari. Z besedo umetnost danes razumemo 

vse tiste dejavnosti, kateri namen je ustvarjanje del z estetsko vrednostjo. 
Umetnost pogosto nima praktičnih ciljev. Vsekakor pa je namenjena 
duhovnemu uživanju, dojemanju in osebnemu uživanju. Je zvesta 
spremljevalka človeka na vseh stopnjah njegovega kulturnega razvoja. To 
nam dokazuje kulturna zgodovina, ki nam potrjuje obstoj umetnosti že v 
prvih zgodovinskih zaznamkih človekove kulture. Z umetnostjo je tesno 
povezan pojem lepote, vendar teh dveh pojmov ne smemo enačiti. Lepota 
je lahko le ena od sestavin umetnosti, to pa ni nujno, saj marsikatera 
umetniška ustvaritev na pogled ni lepa.  

 Umetnost 20. stoletja je kot zrcalo dogodkov in človekove usode, v njih 
razkriva temne plati življenja, ki niso izpovedane z lepimi slikami ali kipi. 
Določanje kaj je lepo in kaj ne, je odvisno od družbenih in zgodovinskih 
okoliščin. Umetnost se obrača k sedanjosti in izraža odnos do svojega 
časa, obrača se tudi v preteklost in uporablja zgodovinske ideje, pa tudi v 
prihodnost in razmišlja o človekovi usodi v času, ki šele prihaja. 
Občutljivost umetnikov je razlog za tolikokrat potrjeno ugotovitev, da se 
v umetnosti preroško razkazuje prihodnost.  

 Vir: wikipedia.org 

 



 

“Kdor se hoče učiti,  
bo našel način, 
kdor se noče,  
bo našel izgovor.” 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 “Bistveno vprašanje, ki se kot 
namišljena nit vleče skozi celotno 
delo – kako razlikovati umetnost od 
neumetnosti, doseže vrhunec v 
sodobni umetnosti, ko je pravzaprav 
vse lahko umetnost.”  

 
 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani 



 

 
“Brez navdušenja se ne da doseči 

nič veličastnega.” 
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