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Virtualna galerija Fotokluba Ljubljana
http://fotoklub-ljubljana.si/razstave/virtualna_galerija_fkl/
Virtualno odprtje razstave: torek, 11. januar 2022, ob 18.30 uri
Razstava bo na ogled do 7. februarja 2022

Črnobela zima
Gorska pokrajina je pozimi, kadar je obilno zasnežena, precej nebarvita. Le če jo opazujemo
v času sončnega vzhoda ali zahoda se burno obarva predvsem zaradi neba, ki odseva tudi na
snegu. V oblačnem ali meglenem vremenu ali pa ko sneži, barve takorekoč izginejo, kontrasti
so neizraziti, pokrajina postane črno bela z vsemi vmesnimi odtenki sive. Za prikaz zasnežene
zimske pokrajine zato najraje uporabljam črnobele fotografije.
Za razstavo sem izbral 20 črnobelih fotografij. Vse so bile posnete na smučarskih turah v
Karavankah nad Jesenicami, v zadnji, izjemno sneženi zimi 2020/2021. Te konce zelo pogosto
obiskujem, zato jih dobro poznam, še posebej fotogenična pa se mi zdi planina Kočna pod
Ptičjim vrhom. Pobeljena pobočja pašnikov, s snegom obložene smreke, bukve, macesni,
snežni zameti kot skulpture, razbrazdan sneg in zastrugi ter kulisa Julijcev v ozadju nudijo
čudovito zimsko motiviko, ki me vedno inspirira.
Na fotografijah lahko prepoznamo planino Pusti Rovt s poti na Struško ter pravljično
zasneženi gozd ob poti, Golico s Ptičjega vrha ter planino pod njim, Dovško Babo, Hruški vrh
in Klek s sedla Rožca, orjaške zamete pod vrhom Struške z Julijci v ozadju, vetrne zastruge in
vrtince na planini Kočna pod Ptičjim vrhom ter orjaške zamete, ki visijo na avstrijsko stran,
samotni stan na planini pod Črnim vrhom ter na debelo zasnežene macesne in smreke, ki so
kot sklonjene prikazni.
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Aleš Klabus
Ljubljančan, po izobrazbi univ. dipl .ing. gozdarstva, po poklicu projektant hudourniških
ureditev. Ljubitelj narave (gore, gozdovi, obale) in umetnosti (fotografija, glasba, film,
literatura). Rad se premikam skozi pokrajine in mesta (s kolesom, kajakom, smučmi, zadnje
čase najraje peš). Z bolj poglobljeno, umetniško fotografijo se ukvarjam od leta 2015.
V fotografiji iščem predvsem likovno estetiko, v določenih tematikah tudi zgodbo in
občutke, predvsem pa svoj izraz. Fotografiram mestne in ulične prizore (v katerih zelo
pogosto iščem sence), pokrajine (najraje zasnežene), drevesa in gozd (najraje breze in
macesne), moderno arhitekturo, zapuščene objekte in prazne prostore, teksture, vzorce,
drobne reči in fragmente, bizarne abstrakcije in bedarije. Iščem lepoto v banalnem, obraze
in figure v neživem (pareidolia), vzorce v teksturah in oblakih. Izogibam se klišejem,
neštetokrat slikanim razglednicam in motivom ter spolirani estetiki. Prednost dajem črnobeli fotografiji, čeprav se ne branim izrazito barvnih motivov.
Sem član fotokluba Ljubljana od leta 2016. Do sedaj sem razstavljal na 4 samostojnih in več
kot 35 skupinskih razstavah, kjer sem prejel že več nagrad in pohval. Na fotografskem
portalu 1x.com imam objavljenih več kot 40 fotografij.

