
Foto klub Triglavski narodni park Bled
in Hotel Astoria Bled

samostojna razstava
fotografa Simona Krejana

      “DELJENI  POGLEDI”    

September / 2017 / Bled



Lepa pokrajina in čudovita narava sta priljubljeni 
temi večine ljubiteljskih fotografov. V veliki meri so 
razmišljanja, da so pogledi na neokrnjeno naravo že 
sami po sebi nekaj tako enkratnega, da je z današnjimi 
pametnimi fotoaparati ali pa mobilnimi telefoni enostavno 
narediti dober posnetek. In temu je res tako, da so lahko 
z malo znanja in solidno tehniko fotografski posnetki 
kaj hitro dobri. No take fotografije se v večini primerov 
izgubljajo v povprečju dandanašnje poplave fotografij.
Če pa želimo krajinski fotografiji dvigniti raven kakovosti 
in jo približati ali pa postaviti na umetniško raven, pa 
je potrebno narediti nekaj več. Za dobro fotografijo bi 
lahko dejali, da je tista, ki gledalca prepriča, ga navduši 
s svojo lepoto in se ga čustveno dotakne. Pomeni, da 
moramo imeti za dobro fotografijo veliko znanja in tudi 
kanček sreče. S tem mislim, da k dobremu vzdušju na 
fotografiji lahko prispevajo še mnogokrat nepredvidljive 
vremenske razmere, kot je megla, ki fotografijo mistično 
obarva; pa oblaki, ki jo lahko naredijo dramatično; 
čarobni jutranji sončni žarki, ki barvno bogatijo krajino ... 

Avtorjeva razmišljanja ...



Pomembni kazalci, ki jih fotografi moramo upoštevati 
so še izbira motiva, kompozicija, barvna usklajenost, 
zanimiva zgodba ... Zelo važno je tudi tehnično znanje 
in obvladovanje aparata ter predvsem izkušnje, da 
nastavimo parametre na aparatu tako, da bomo iz 
fotografije čim več dobili in jo potem lahko še primerno 
obdelali v različnih računalniških programih. 
Fotografu je prepuščeno kako daleč bo pri tem šel 
in ali bo z minimalno spremembo ali pa obdelavo 
fotografijo privzdignil iz primarnega fotografskega jezika 
v likovnega ...

Zelo važna je tudi ljubezen do narave, ki je v človeku 
ali pa je ni. Notranji čut fotografa usmerja k iskanju 
motivov, ki so mimoidočemu običajno »skriti«. 
Izrednega pomena je svetloba, ali kakor fotografi 
radi rečemo »dobra luč«. Znano je, da naši možgani 
specifično odreagirajo na določeno barvno energijo. Ta 
nas lahko umirja ali pa vznemirja, spodbuja, uspava. 
Vse je odvisno, za katera valovanja gre. Tako lahko 
v svetu fotografije uživamo v čarovniji barv, ko nam 
čutila omogočajo stik z zunanjim svetom in njegovimi 
lepotami. Kakovost svetlobe in barve pa ne sprejemajo 
le naše oči, temveč celo telo, ki ju vsrkava skozi kožo in 
našo auro. To ima posledično vpliv na cel organizem, na 
naše počutje, razpoloženje, na misli in naša čustva, na 
našo mentalno in fizično moč. 

Simon Krejan KMF/AFIAP,  
član Fotografskega društva Janez Puhar iz Kranja. 
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