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Dekleta, dekleta ...2



Na fotografijah Gorana Rovana so vse ženske le-
potice. Naslov fotografske razstave, »Dekleta, dekle-
ta…2«, sicer pomenljivo nakazuje na »igrivo« stran 
žensk, a je kontekst v tem primeru zagotovo poziti-
ven. Goran s fotoaparatom že dolgo spremlja dogod-
ke in ljudi, vestno menja objektive, da bi čim bolje ujel 
vsakdanjost, ki nam je velikokrat tako samoumevna.

Ideja o razstavi ni nova. Prvi del razstave je bil po-
stavljen že leta 1986, v galeriji takratnega Delavske-
ga kulturnega doma Edvarda Kardelja v Krškem, v 
sodelovanju s Stojanom Šobo in je hkrati predstavljal 
Goranovo prvo samostojno razstavo. V središču, tako 
danes kot ‘86, pa so dekleta - predvsem iz lokalnega 
območja, izbrane naključno in spontano. Nadaljeva-
nje torej pomeni časovni preskok in spremembo. 

Goran Rovan ima zelo pestro preteklost. Njegov 
življenjepis je bogat s prigodami iz  mladosti, pred-
vsem pa je bogata njegova poklicna novinarska kari-
era. Vsekakor se je v življenju skušal izogibati stan-
dardom in konvencionalnostim, ki jih diktira okolje. 
Usmeril se je k iskanju drugačnega, pri čemer pa se 
seveda ni mogel izogniti vpetosti v obstoječi socialni 
sistem. Vse to mu je dalo zrelost, ki jo danes lahko 
opazujemo tudi v njegovih fotografijah.

Motivni navdih razstave je torej ženska. Največje 
osebne želje žensk so zagotovo te, da so vidne, razu-
mljene, cenjene. Vidne predvsem v notranjem smislu, 
v sijaju, čutnosti in notranji lepoti. Ujeti v objektiv 

te lastnosti, tisto nevidno iskro, žensko pronicljivost, 
rahločutnost, je pravzaprav izredno težko. Ne glede 
na to, ali je fotografija narejena v črno beli tehniki ali 
barvni, kvaliteto v splošnem lahko prepoznamo med 
drugim tudi po občutku, ki nam ga fotografija da in 
vibraciji, ki jo ustvarja v prostoru. 

Razstavi »Dekleta, dekleta…« 1 in 2 nam odpre-
ta pogled v večdimenzionalnost žensk, kjer črno bele 
fotografije iz leta 1986 izražajo resnost in zasanjanost, 
v drugem delu pa igrivost, razposajenost in odprtost. 
Morda v takšni primerjavi lahko zaznamo tisto razli-
ko oziroma podobnost, ki jo razkriva čas in ki se odra-
ža na obrazih žensk. Četudi so ženske na fotografijah 
naključne ter spadajo v različne časovne okvire, imajo 
neko sorodnost, ki se je sicer ne da definirati, a je sku-
pna vsem ženskam. Ta rdeča nit je pravzaprav ravno 
pogled v očeh vseh posameznic, v katerih se skriva 
mističnost, najbolj nedostopni del žensk, katerega se 
moški tako zelo trudijo odkriti in nemalokrat tudi 
ženske same. 

Razstava tako ne predstavlja zgolj portrete žensk, 
temveč tudi odsev sveta v ženskah. Ta odsev je lahko 
skrit v mnogih stvareh, ki se nam sicer zdijo enake 
kot vedno, a v pogledu je skrita informacija, ki pred-
stavlja žensko kot intimni del nas vseh. Vse to ujeti v 
objektiv je umetnost, razstava pa prav gotovo odseva 
Goranovo videnje žensk, ki so privlačne iz prav vsake 
perspektive.
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