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Znamenja in sledi ujetnikov civilizacije 
 
Pesnica, esejistka, umetnostna kritičarka in v zadnjem obdobju tudi fotografinja 

Tatjana Pregl Kobe dodaja tokrat k svojemu bogatemu knjižnemu opusu več let nastajajoč 
cikel fotografij, poimenovan Znamenja in sledi, s katerim avtorica ponovno potrjuje svojo 
duhovno globino, vizualno senzibilnost in ustvarjalno moč. Omenjeni cikel fotografij je 
posredno vizualno udejanjenje istoimenske pesniške zbirke nonetov, ki je izšla že leta 2006. 
V tem ciklu barvnih fotografij predstavlja avtorica detajle različnih talnih in zidnih površin v 
urbanih naseljih, poslikanih z različnimi znaki, s katerimi se srečujemo, ko se gibljemo skozi 
prostor mestnih naselij. Ti znaki so naneseni na talne površine strojno, na zidove pa 
večinoma ročno s šablonami ali brez njih, z razpršenimi ali pastoznimi  barvami v obliki 
grafitov, letrizmi ali poslikavami s širokim pleskarskim čopičem. 

 
Avtorico pri teh znakih zanimajo njihovi detajli, ki vsebujejo v fotografski kompoziciji 

svojevrstne prelome in zasuke v smeri, kotu in barvitosti na gladkih, grobih ali zelo grobih 
teksturah tovrstnih podlag. Tako nastale preproste in izčiščene fotografske kompozicije so 
prepojene s patino časa in naravnimi vzorčnimi tvorbami raz, razpok ali okruškov v zrnatih 
podlagah, kar vse prispeva k vzorčni, likovno izpovedni obogatitvi tovrstnih fotografij, ki 
postanejo zaradi tega fraktalno strukturirane, makro in mikro vzorčne, s sledmi znakov črk, 
besedil ter s šabloniziranimi živalskimi in človeškimi liki. Fotografski posnetki delujejo kot 
slikarska platna, na katerih se spremeni intervencija civilizacije v zavedno in vzajemno 
fotografsko izpovedno delovanje posameznih znamenj in sledi. Vzporednost ravnine 
fotografskega posnetka s talnimi in zidnimi ravninami omogoča prenos vizualnih podatkov 
iz realnosti v slikovno polje brez perspektivičnih deformacij. S tem je poudarjena (tako kot v 
slikarstvu) frontalnost fotografije in s tem tudi konkretnost njenega vizualnega branja in  
doživetja. 
 

V celotnem ciklu opazimo preproste oblike pozitivnih (svetlih) in negativnih (temnih) 
pravokotnikov, kvadratov, trikotnikov, iksov in njihovih medsebojnih izmeničnih kombinacij 
in tudi krožna gibanja grafitnih oblik, statičnih črk in znakov, dinamično komponiranih v 
izbrano kompozicijsko polje. Te fotografije dokazujejo, kako so lahko ti posredni ali 
neposredni dotiki človeka z omenjenimi ravninami estetski, dovršeni in izpovedni sami po 
sebi in kako človeška narava razumno (funkcionalno) in čustveno (estetsko) reagira, ko 
poslikuje te površine z različnimi nameni. Drobnozrnate strukture in teksture asfaltnih in 
zidnih  površin so nemirne in vizualno bogate podlage, ki s svojo barvno in vzorčno vibracijo 
še dodatno pripomorejo, da te kompozicije niso dolgočasne v prikazovanju urbanega 
mikrosveta, ki ga navadno ne opazimo, kaj šele vrednotimo kot estetsko živega, likovno 
zanimivega ali celo izpovednega. 

 
S teh fotografij veje neprestana človeška težnja po redu, omejevanju, informiranju, 

opozarjanju, dekoriranju, uporništvu in izpostavljanju (grafiti), izpovedovanju, 
dopolnjevanju itd. Neposredne sledi človeških rok pri poslikavah s čopičem ali razpršilom so 
bolj osebne, elegantne, organske in predvsem zaradi hitrosti zapisa tudi ornamentalne. 

 



Preproste kompozicije pripovedujejo zgodbo o naravi civiliziranega človeka, ki po 
svojem bivalnem okolju v razpostavljenih znamenjih pušča svoje sledi na abstraktni ravni 
kot ujetnik na zidovih svoje celice. Destruktivni zob časa pa počasi, a vztrajno spreminja in 
briše, kar človek ustvarja. 

 
Predstavljene likovno problemske fotografije sodelujejo v parih, pri čemer je vsak par 

svoja likovna zgodba, ki dopolnjuje zgodbo celotnega opusa. Že v svojih nonetih iz zbirke 
Znamenja in sledi Tatjana Pregl Kobe dokazuje subtilno duhovno ozadje in podlago 
bodočega fotografskega cikla, ko govori: »Iščem način, kako bi hodila po prostranstvih 
nedotaknjenega sveta«, ali »V prostoru leži težka tišina kot najturobnejši znak«, ali »Ko 
veka ne utripa več med strmenjem v neobičajni prizor«, ali »Pod menoj leži belo kamenje, ki 
govori drug jezik«, ali »Majhne in velike reči se dogajajo same po sebi«. Tako pesnica svoja 
doživetja, misli in hotenja spreminja z uporabo fotografij v vizualno doživetje  in v tiho 
izpovednost, ki se prenaša posredno ali neposredno iz pesniškega v vizualni jezik. 

 
Z originalnim fotografskim ciklom, poimenovanim Znamenja in sledi, nas avtorica 

opozarja na naš supersvet človeških znakov, znamenj in sledi na makro- in mikroravni kot 
simbolov civilizacije in človeške ustvarjalnosti v brezštevilnih urbanih okoljih. S tem pa nas 
hkrati opozarja tudi na našo sodobnost in neprestano porajanje novih in izginjanje starih 
znamenj in sledi v minljivem poteku časa in človeških generacij. 
 
 Darko Slavec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  



 
Tatjana Pregl Kobe 
 
Rojena 31. julija 1946 v Mariboru, diplomirana umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, 
pisateljica, pesnica, esejistka in fotografinja. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala na 
Oddelku za primerjalno književnost in Oddelku za zgodovino umetnosti, kjer je leta 1978 končala 
študij pri profesorju dr. Nacetu Šumiju. S fotografijo se ukvarja že dolgo, fotografije občasno 
objavlja v različnih tiskanih medijih. Prvič se je na samostojni razstavi v ljubljanski Galeriji Loterija 
predstavila leta 2010 s serijo fotografij »Odhajanje« (predstavitev Darko Slavec), nato leta 2011 v 
Razstavišču Barbara (Muzej premogovništva Slovenije) s serijo fotografij »Odsotnost: zgodba o 
rudarjih« (predstavitev Barbara Sterle Vurnik) ter isto leto tudi v Galeriji Krško s serijo fotografij 
»Odhajanje 2« (predstavitev Alenka Černelič Krošelj). Leta 2012 je imela samostojno razstavo 
novih fotografij serije »Odhajanja 2« v Galeriji Šolt, Ljubljana, in isto leto v Galeriji Medija v Zagorju 
serijo fotografij »Odsotnost« (predstavitev Darko Slavec). Leta 2016 je imela v Galeriji Rika 
Debenjaka v Kanalu ob Soči pregledno razstavo fotografij  z naslovom »Sedem pogledov« 
(predstavitev Monika Ivančič Fajfar). Po izboru Barbare Sterle Vurnik je leta 2010 sodelovala tudi 
na skupinski razstavi likovnih kritikov Slovenije v Galeriji Velenje – »Portret v slovenski likovni 
umetnosti«. Njene portretne fotografije kiparjev so bile leta 2010 objavljene v knjigi 
»Berljivo/Readable: Kiparji in knjiga/Sculptors and the Book«. Od leta 2010 je članica Fotokluba 
Ljubljana. Na mesečnem izzivu Fotokluba Ljubljana »Manj je več« maja 2016 je prejela prvo 
nagrado, na novembrskem mesečnem izzivu »Mobilnost« pa četrto. Na klubski razstavi »Portret 
2016« je prejela diplomo. Živi in ustvarja v Ljubljani. 
 
 
 

  
 


