
Grad Podsreda
12. 8. – 31. 10. 2011

> Izdal in založil: Kozjanski park
> Zanj:  mag. Teo Hrvoje Oršanič
> Vodja projekta: Nataša Ferlinc Krašovic
> Besedilo:  mag. Teo Hrvoje Oršanič
> Fotografije: Goran Rovan
> Produkcija: Argos
> Oblikovanje: OPA:celica
> Tisk: Bograf

Med seboj se gledamo v obraz. S svojim obrazom 
dokazujemo istovetnost sebe kot osebe z dokumenti, v 
katerih so naši osnovni podatki. Podobo obraza v sodobnem 
času poskušajo nadomestiti z raznimi številkami, podobno 
kot je digitalni zapis neke slike v bistvu niz številk.

S pogledom v oči poskušamo razbrati osebnost sogovornika, 
ker verjamemo, da se lahko odraža v pogledu, obrazni mimiki 
ter kakšnih podrobnostih v neposredni okolici obraza ali 
glave. Obraz je resnično »zgovoren« del telesa, se pa za 
obrazom skriva še precej neznank, kar obraz naredi še bolj 
privlačen in hkrati mističen. Pogled v oči zbuja radovednost.

Odkar obstaja umetnost je bil obraz (portret) med 
najpogostejšimi motivi upodabljanja. Znotraj pestre 
množice fotografskih usmeritev je portretna fotografija že 
od prvih fotografij vseskozi pri vrhu. Razen vira dohodka je 
številnim poklicnim fotografom portretiranje ljudi zahteven 
umetniški izziv, ki zahteva od avtorjev dobro poznavanje tako 
fotografske tehnike, kot tudi psihologije.

Goran Rovan, krščen kot Matevž,  
je novinar, fotograf in avanturist (http://www.nikamedia.si). 
Vedno nasmejan in povsod dobrodošel. Že zaradi poklica, ki 
ga opravlja par desetletij, je dober poznavalec dogajanja v 
svojem okolju, ki ga tudi neumorno spremlja s fotoaparatom. 
Precej portretov ustvari med svojim delom, poročanjem 
o različnih dogodkih, na katerih se zberejo ljudje. Odlično 
prepoznava spontanost trenutka, vzdušje dogajanja in 
karakter sodelujočih. 

S portretno fotografijo se ukvarja že dolgo. Znan je predvsem 
po dveh ciklusih portetnih fotografij z naslovom »Dekleta, 
dekleta«, razstavljal pa je tudi ciklus fotografij z naslovom 
»Pogled z neba«.

Pri ustvarjanju portretov zna najti trenutke izražene 
diskretne sproščenosti, ki na najbolj elementaren način 
izraža osebnost in/ali razpoloženje portretiranca. Kljub 
temu, da pozna ogromno ljudi, mu ni pomembno, kdo je na 
fotografiji, ampak je zbran le na pomen in izraznost trenutka 
ujeta na obrazu upodobljene osebe. V obrazih išče vez 
med minljivo zunanjostjo in ponotranjenostjo doživljanja 
prostora in časa nastanka.

Tokratni ciklus fotografskih portretov je namenjen 
Kozjancem, ki so s svojo pojavnostjo tudi osnovni gradniki 
fotografske zgodbe potovanja v izraznost in mistiko obraza.

Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park

KONTAKT:  goran@nikimedia.si /// www.nikimedia.si

Goran Rovan, rojen leta 1957 v  Brežicah, je leta 1983 diplomiral na Fakulteti za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo. Danes z družino živi v Krškem. 

Od leta 1981-1985 zaposlen v splošnem gradbenem podjetju, od leta 1985 pa na RTV 
Slovenija, 15. kot TV dopisnik za Posavje.

Že od otroštva pa vse do danes ima številne hobije –  plavanje, planinstvo, motokros, 
tenis, deskanje na vodi, balonarstvo, smučanje, deskanje na snegu, fotografija,…

S fotografijo se je začel ukvarjati že v osnovni šoli. Od leta 2006 je član Društva 
ljubiteljev fotografije Krško.

Razstavljal je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah.

Samostojne razstave:
1986 –  DEKLETA, DEKLETA
2007 –  GLASBENIKI
2008 –  POGLED Z NEBA
2009 –  POSAVJE, REGIJA ENERGIJ - priznanje za najboljšo fotografijo.
2009 –  DEKLETA, DEKLETA 2
2010 –  KOSTAK
2011 –  KOZJANCI

ŽIVLJENJEPIS
Stojim pred fotografijo neznanega 

obraza in strmim v oči... govorijo mi 
zgodbo o tem, kaj so vse videle... delujejo 

utrujeno, celo malce naveličano… tudi 
obtožujoče… odkrivajo izkušnje borca za 

svoj prav, ki mu ni bilo lahko… nekoliko 
povešene veke dodajajo težo pogledu, 

ki je usmerjen v neko oddaljeno točko… 
se mi zdi, da te točke niti ne vidi, saj 
umirjena obrazna mimika kaže na 

osamljenost in zamišljenost… o čem le 
razmišlja? gube na obrazu in odtenki 

sivine v redkih laseh…  mogoče razmišlja 
o minljivosti… mogoče o tem, da 

potrebuje mir…  mogoče pa razmišlja o 
tem, kaj je danes še potrebno narediti… 

ali pa o ljudeh, ki jih nosi v srcu… iz 
nejasnega ozadja razberem prostor, v 
katerem se nahaja…  topli rumenkasti 

odtenki  in del starega pohištva kažejo na 
to, da je doma… v dnevni sobi… v ozadju 

vidim »bohkov kot«… trpljenje…  da, 
trpljenje, a tudi razumevanje in obdobja 

veselja… vidim gube na obrazu, katere 
dobiš od smejanja, sonca… ponošena 

srajca in izgubljeni gumb… obrisi 
suhljatega obraza… da, ostal je sam s 

seboj  in s svojo preteklostjo…

“Kozjanci”
Goran Rovan




