ČLOVEK IN OKOLJE

Ko me je Stane Arh, moj najboljši prijatelj iz zgodnjih osnovnošolskih dni - povabil, da
razstavim nekaj svojih fotografij v Društvu upokojencev Jesenice, kjer med drugim
skrbi tudi za fotogalerijo, sem bil najprej prijetno presenečen. Takoj za tem pa so se
mi pojavila vprašanja: Naj se predstavim v kateri od ožjih kategorij? Je bolje zajeti
več fotografskih področij? Katere fotografije naj izberem? ...
Število fotografij, ki jih je možno razstaviti v DU Jesenice je omejeno na 18. V
takšnem obsegu se je zelo težko predstaviti celovito. Kljub temu sem poizkušal v
miniaturnem obsegu storiti prav to. Upam, da sem bil pri tem kolikor toliko uspešen.
Svojo foto razstavo sem poimenoval ČLOVEK IN OKOLJE. Podrobnejša razčlenitev
pa je: pokrajina in živali, bivalno okolje, človek in kreativnost.
- Pokrajina in živali - fotografije: Pred nevihto 1, Pred zimo 1, Jutro, Sončno jutro,
Komar in Metulj 1.
- Bivalno okolje - fotografije: Tisočletna harmonija, Fasada 1, Pred nevihto in Ujetnik.
- Človek - fotografije: Dve generaciji 1, Poziranje 2, Strongman 3 in Kovinarja.
- Kreativnost - fotografije: Kocka s Kurentom, Visitors, Čakalnica za pekel in Je luč 2.
S takšnim izborom tematike in fotografij sem med drugim poizkušal posredno
spomniti tudi na medsebojno povezanost in soodvisnost med naravo - okoljem in
človekom, s poudarkom na tem, da je le človeku dana ta lastnost, da lahko zavestno
vpliva na okolje s svojim umom in dejavnostjo. Tako je tudi človek tisti, ki nosi glavno
odgovornost za stanje na našem planetu. Fotografije iz podtematike Kreativnost, v
prenešenem smislu, na simbolen način nakazujejo na našo (človeško) sposobnost
ustvarjanja. Ta naj bi bila, v naše skupno dobro, pozitivno naravnana na vseh
področjih delovanja ...
Vsem - skupaj z generacijo tretjega življenskega obdobja, želim čim več pozitivnih
aktivnosti in ustvarjanj - tako v korist njih samih kot širšega okolja.
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