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Razstavi na pot
Z Edvardom Potočnikom, avtorjem te razstave, naju že dolga leta druži prijateljstvo, vrsta skupnih interesov
in projektov ter nenazadnje potovanj v daljne kraje. To dolgoletno druženje in sodelovanje mi je zlagoma
odkrivalo tudi njegovo umetniško dušo, ki jo je v preteklosti in še danes izkazuje v na videz zelo različnih
tehnikah in na, zame, ki nisem tako umetniška duša, sila spontan in obenem premišljen način.
Če je v mladosti, kot sem imel
priliko občudovati šele pred
kratkim, veliko energije
usmerjal v ustvarjanje
akvarelov in olj, se kasneje
posvečal računalniški grafiki,
ki je na videz dolgočasne
grafikone in tabele,
nadgradila v prave male
umetnine z redko videno
globino in estetiko, se zadnja
leta posveča predvsem
fotografiji, pa ne kakršni koli,
ampak predvsem popotni,
ulični, portretni in, kako naj
rečem, botanični fotografiji.
Večina razstavljenih fotografij je nastala na najinih skupnih potovanjih po državah jugovzhodne Azije, torej
Vietnama, Laosa, Myanmara, Kambodže in Tajske. Ljudje v teh krajih so prijazni, gostoljubni in zanimivi,
tako zaradi svojih navad in tradicije, kot tudi načina življenja in pogledov nanj.
Čeprav se mi je sprva zdelo, da gre za
običajno fotografiranje ’za spomin’, tako
kot to počne večina od nas, sem hitro
začel spoznavati, da išče posebne,
nekako drugačne, pa vendar značilne
motive ljudi in krajev, ki sva jih obiskala.
In ravno tu se je izkazala že omenjena
načrtnost. Tam, kjer ’šklocajo’ in hodijo
eden čez drugega vsi ostali, njega ne
bomo našli. Praviloma ga iskanje motiva
odnese v bolj zasebne, morda celo
intimne stike s kulturo, ki jo spoznava.
In spoznava jo na prijazen, odprt in
zvedav način, s komunikacijo kretenj, nasmeškov in nekakšnim nevsiljivim bratenjem z lokalci, ki ga
sprejemajo z naklonjenostjo in brez vseh zadržkov glede nastopanja v njegovih kadrih.
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Kar nekaj časa sem potreboval za
spoznanje, da sploh ne gre toliko za
potovanja kot takšna, ampak
pravzaprav za foto safarije, kjer je
skoraj vse podrejeno ustvarjanju
potopisov in odkrivanju skritih
zakladov.
V meni predstavljene fotografije
zbujajo prijetne spomine in občutke,
ker v njih prepoznavam skupaj
prehojene poti, dogodivščine in užitke, ter nenazadnje napore, ki jih vsako dobro potovanje v daljne kraje
seveda vključuje. Da so mi
njegove fotografije všeč, verjetno
ni potrebno posebej poudarjati.
Obiskovalcu razstave in fotografu
so morda, ali pa zelo verjetno,
pomembnejši drugi vidiki vsake
pozamezne fotografije, kot so
motiv, kompozicija, tehnična
izvedba, igra svetlobe in sence,
barve, in še in še.
Po mojem niti najstrožji kritiki ne
bi smeli biti razočarani, prej
navdušeni nad sporočilnostjo
vsake posamezne fotografije, glede tehnične izvedbe pa skoraj zagotovo tudi.
Naj za konec izrazim še veselje, da se
je odločil svojo ustvarjalnost znova
postaviti na ogled širši javnosti, saj
menim, da si ta v teh neprijetnih časih
zasluži možnost pokukati v drugačen,
četudi do neke mere neponovljiv svet.

Aleksander Urbančič
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Avtor: »Pred pandemijo covid-19 in pred državnim udarom vojaške hunte v Burmi (Myanmar) sem se tri
leta mudil v tistih krajih (2014, 2015 in 2018), skupno tri mesece. Generalije: porečje Iravadija in Mekonga
pokriva izredo veliko območje - dele Indokine - skupaj dobrih milion kvadratnih kilometrov. Iravadi, ki izvira
v Himalaji in je dolg 2.170km, je res po dolžini šele 55. reka na svetu, drugače pa je po pretoku, kjer je
bistveno višje; porečje samo meri 255.081 km² - kar velik del Burme. Mekong je približno 4.180km dolg in
je 12. najdaljša reka na svetu, po pretoku pa deseta. Izvira prav tako v Himalaji, teče po Tibetu, Kitajski,
Burmi, Tajski, Laosu, Kambodži in Vietnamu. Porečje meri 795.000km2. Po biotski raznolikosti je druga reka
na svetu, takoj za Amazonko: 850 vrst rib živi v Mekongu, množica sladkovodnih rakov, rakovic, kač, želv,
žab, plazilcev, med njimi tudi nekaj vrst krokodilov… 20.000 rastlinskih vrst, veliko je še pragozda (na žalost
čedalje manj), 430 vrst opic, 1.200 vrst ptic, 800 vrst plazilcev je tu… Zaenkrat. Obstoječi in načrtovani
jezovi bodo bistveno okrnili količino in raznolikost vrst v porečju… Žalostno!
Tu so izredno prijazni in preprosti ljudje; mnogim pomeni reka življenje… Tukajšnji prebivalci izžarevajo
nepokvarjenost duha, drugačno kulturo, kot smo je evropejci vajeni, religija je tu hindujska, budistična,
malo je islama in katolikov; neobičajno okolje, ki nudi veliko izrednih in raznolikih motivov, objektov, to kar
vse vabi občutljivega opazovalca in popotnika k zapisovanju, dokumentiranju, beleženju, tudi ustvarjanju.
Kot fotografu mi seveda v tem početju služi fotografija. Tu mi ni težko najti socialne note, bodisi uličnih
motivov, krajine ali portreta - tu ljudi ne moti fotografiranje - to baje blagodejno vpliva na karmo
portretiranca, kljub temu pa mu običajno pokažem nastalo in ta z besedo ali gesto pokaže strinjanje /
odobravanje…«.
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Seznam fotografij
naslov in opis
naslov in opis
Ribič na jezeru Taunghtman ob sončnem vzhodu,
18.
Življenje na ladji, Mekong, Laos 2014
Burma 2018
Ob zori na jezeru Taunghtaman, U-Bain Bridgeu,
19.
Ribič na Mekongu, Laos 2014
Burma 2018
Flota pod mostom na Iravadiju, Burma 2018
20.
Sončni zahod v Luang Prabangu, Laos 2015

04.

Separacije na Iravadiju, Burma 2018

21.

Kuang Si Falls, okolica Luang Prabanga, Laos 2014

05.

Družinske vezi, Bagan, Burma 2018

22.

06.

Jutro v Baganu, Burma 2018

23.

07.

Zainteresirana prodajalka tekstila, Bagan, Burma 2018

24.

08.

Simpatična Bagan, Burma 2018

25.

09.

Pobiralci alg na jezeru Inle, Burma 2018

26.

Jutranja zarja na otoku Don Det, 4000 otokov na
Mekongu, Laos 2014
Jutro ribiča, 4000 otokov na Mekongu, otok Don Det,
Laos 2014
Otroci med striženjem, 4000 otokov na Mekongu, Laos
2015
Riževa polja v okolici vasi Kampong Khleang,
Kambodža 2018
Siem Reap, Angkor, Kambodža 2018

10.

Priprava kurišča, Pakbeng, Mekong, Laos 2018

27.

11.

Pristanišče v Pakbengu, Mekong, Laos 2015

28.

12.

Pristanišče v Pakbengu II, Mekong, Laos 2015

29.

13.

Tkalka ljudstva Hmong, okolica Luang Namtha, Laos
2015
V mesto, Mekong, Laos 2018

30.

Sušenje rib v vasi Kampong Khleang, jezero Tonle Sap,
Kambodža 2014
Življenje v plavajoči vasi Kampong Khleang, jezero
Tonle Sap, Kambodža 2014
Detajl plavajoče vasi Kampong Khleang, jezero Tonle
Sap, Kambodža 2018
Plavajoče hiše v Mekong delti, Saigon, Vietnam 2014

31.

Čolnarjenje po Mekong delti, Saigon, Vietnam 2014

Razigrani, Mekong, Laos 2015
Zaliv na Mekongu nudi zavetje malim ladjam, Laos
2015
Pristanišče ob vasi sredi pragozda, Mekong, Laos 2015
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33.
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