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150 letnica rojstva Jožeta Plečnika nas, Slovence, ponovno opomni, da se 

moramo s ponosom zavedati rezultatov dela in uma naših dedov in tudi nas 

samih.

V našem Fotografskem društvu Janez Puhar Kranj smo se odločili pripraviti 

društveno razstavo na temo Plečnikovih mojstrovin in tako obeležiti obletnico 

rojstva velikega arhitekta. 

To je velik izziv. Stvaritve arhitekta Plečnika so izredno “fotogenične”, zato so 

bili že mnogokrat fotografirane. K odličnim slikam priznanih fotografov je težko 

še kaj dodati. Fotografiranje Plečnikovih mojstrovin je odgovornost, kako s 

primernim spoštovanjem pristopiti do njegovih del in do del vseh tistih 

fotografov, ki so se podpisali pod nepozabne fotografije. 

Klubski poziv, fotografiranju Plečnikovih del se je srečal z mojim, trenutno 

aktualnim, izzivom. Že kakšne pol leta se veliko posvečam fotografiranju z 

dolgim ekspozicijskim časom. Gozdni motivi in potegnjene linije dreves so bile 

že mnogokrat videne. Želel sem ugotoviti ali je možno s takim načinom, ki v 

gozdu pogosto prinese dopadljive rezultate, narediti še kaj. Motivi, ki jih ponuja 

arhitektura so mi dali pozitiven odgovor. “Srečanja” s Plečnikom mi je bila 

zanimiva izkušnja, tako na terenu kot v digitalni temnici. 

Vsi pomiki na slikah so nastali na terenu in ne v post produkciji, kjer sem se 

ukvarjal samo še s kontrasti in z manjšimi popravki.

Vasja Doberlet

Sem upokojen inženir elektrotehnike. S fotografijo se ukvarjam več kot 50 let. 

Sem član Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Z več kot 3000 deli sem 

sodeloval na več kot 800 razstavah doma in na vseh kontinentih. Prejel sem 

okoli 200 pohval in nagrad. Imel sem 35 samostojnih razstav v Sloveniji, v Grčiji, 

na Hrvaškem in na Madžarskem.

Za svoje avtorske dosežke sem leta 2008 prejel naziv mojster fotografije pri FZS 

(MF FZS), leta 2014 mojster fotografije pri FIAP (MFIAP) in lani EFIAP/d1 

(diamant). 

Za organizacijske dosežke sem pri FIAP leta 2009 dobil častni naslov ESFIAP in 

leta 2013 Veliko plaketo mestne občine Kranj. Za avtorske in organizacijske 

dosežke sem leta 2014 prejel Puharjevo nagrado pri FZS.


