
VLJUDNO VAS VABIMO NA ODPRTJE IN OGLED
RAZSTAVE FOTOGRAFIJ VASJE DOBERLETA 

ŠEPET PERIODE
ODPRTJE RAZSTAVE BO V TOREK, 5. DECEMBRA 2017, OB 18. URI

V GALERIJI KULTURNEGA DOMA V GORNJI RADGONI.

RAZSTAVA BO NA OGLED DO 31. JANUARJA 2018.
GALERIJA JE ODPRTA V ČASU URADNIH UR KULTPROTUR-A.

Vasja Doberlet se ukvarja s fotografijo od leta 1968, ko je še kot študent 
obiskoval tečaj fotografije pri izjemnem fotografu in pedagogu Vlastji 
Simončiču Bil je med ustanovitelji fotokluba planinske zveze Slovenije leta 
1969.

Fotografskemu društvu Janez Puhar Kranj se je pridružil leta 1998, ki mu je 
predsedoval od leta 2002 do 2015. Od leta 2008 je predstavnik Fotografske 
zveze Slovenije pri Mednarodni zvezi za fotograksko umetnost FIAP.

Udeležil se je več kot 600 razstav doma in po svetu, prejel preko 100 nagrad 
in imel razstavljenih okoli 2400 fotografij. Imel je 25 samostojnih razstav po 
Sloveniji, na Hrvaškem in v Budimpešti.

Leta 2008 mu je Fotografska zveza Slovenije podelila naslov mojster 
fotografije.Leta 2002 je za svoje razstavljalske dosežke pri FIAP prejel naslov 
AFIAP (artist) in leta 2015 naslov EFIAP/p (platinasti odličnik). Komisija pri 
FIAP mu je leta 2014 za kolekcijo 20 fotografij podelila naslov mojstra MFIAP.

Mestna občina Kranj ga je za organizacijske dosežke leta 2013 počastila z 
veliko plaketo mesta Kranja, Fotografska zveza Slovenije pa leta 2014 s 
Puharjevo nagrado za avtorske in organizacijske dosežke. 

VASJA DOBERLET

OBČINA
GORNJA RADGONA

VASJA DOBERLET

ŠEPET PRIRODE
GALERIJA KULTURNEGA
DOMA GOR. RADGONA

5. DECEMBER 2017
31. JANUAR 2018

DEJAN KOKOL

V NEZNANO

GALERIJA KULTURNEGA
DOMA GOR. RADGONA

5. JUNIJ 2015
3. JULIJ 2015

BRANIMIR RITONJA

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ

7. MAJ 2013
5. JUNIJ 2013

GALERIJA KULTURNEGA
DOMA GOR. RADGONA

PORTRETI 
MARIBORSKIH UMETNIKOV

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ

Slika na naslovnici: Karat



Ne glede na vreme in na letni čas mi je v gozdu vedno lepo. Vedno opazujem. 
Enkrat pritegne moj pogled veja, ki se je izvila iz sence in jo je obsijalo sonce, 
drugič me pritegne zanimivo ukrivljeno drevo, tretjič zanimiva struktura lubja ali 
pa sence listov, ki se rišejo na debla bukev. Vse oblike, krivulje, ploskve dodatno 
oblikujejo letni časi s svojimi tipičnimi barvnimi poudarki, ki prinašajo svoje 
vzdušje v tisočerih odtenkih zelene, zlate, modre, sive, rjave .... barve. Vedno 
drugačna in večno lepa kulisa. 
Zadaj za vso to vidno lepoto se potem še sliši. Včasih zgolj tišino, včasih šumenje 
vetra, včasih šum bežečih živali, včasih petje ptičev, včasih pa le šum oddaljenega 
mesta in to je šum, ki me spomni kako lepo je pobegniti mestu in sivemu vsakdanu. 
Ko slišiš oglašanje ptičev – se ustaviš in gledaš v krošnje od kje prihajajo glasovi. 
Gledaš navzgor in iščeš in iščeš, če ptiča odkriješ ga gledaš, dokler ne odleti. Če 
ga ne odkriješ gledaš drevesa občuduječ kar vidiš in poslušaš. 

Ko gledam listke na veji, ki jih maje veter, ko gledam rosne ali pa dežne kapljice na 
koncih listov in vej dreves ali pa opazujem zelene mlade praproti, ki se pno soncu 
naproti, včasih slišim muziko. Enako, samo obratno, kadar na koncertu poslušam 
pomirjujočo glasbo, zaprem oči in vidim prizore iz gozda.

Slike iz gozda so nastale v obdobju od 2012 do 2016.

PESEM GOZDA

DotikZlata jesen

Modrec že tisočletja sedi ob obali, opazuje in pripoveduje.
Začelo se je s kaosom, potem so prišle ribe, nato ptiči in na koncu ljudje. Gojili so 
rastline, občudovali cvetje in si ogradili vrtove.
Prišel je najmočnejši, zasnubil je najlepšo, ji veliko obljubljal, dokler se ni predala. 
Zgradila sta dom, prišli so problemi in sledile so solze. Obljube so zbledele in 
vrnila sta se v nov – ograjen kaos.

Razmišljujoč sprehod po zdrobljeni, s soljo in valovi obliznjeni kamniti obali, ki v 
zahajajočem soncu prebuja zadnje obrise  polzemeljskih podob, je spodbudil Vasja 
Doberleta, da ilustrira tisočletja staro zgodbo o stvarjenju sveta, kot jo prav njemu 
pripoveduje v naključni kamen ujeti  modrec. Domišljijo, ki asociativno namiguje na 
podpisane oblike, je uspel fotograf s premišljenimi izrezi zajeti v slikovite podobe in 
samostojno pripoved o kaosu, nastanku praživalskih oblik, pastirjih ter z dotikom, 
strastjo in solzami ponazoriti cikel ljubezenske zgodbe, ki vrhunec doseže v skoraj 
srednjeveški podobi neveste in s simbolom dragocenega kamna. Tako vrt, kakor 
ograd se simbolno skleneta do naslednjega opazovalca. Do vas.

Gašper Peternel, Kustos Gorenjskega muzeja

Slike z obale od Strunjana do Fiese so nastale v obdobju od leta 2005 do 2016.
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