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Julijci v oblakih

O FOTOGRAFIJI JANKA RAVNIKA
Podatki o fotografskih začetkih Janka Ravnika
in nasploh o njegovem u javnem fotografskem u
delovanju so dokaj skromni. Za fotografijo se
je
začel
zanim ati
kot
gim nazijec,
prvi
fotografski aparat pa je dobil leta 1910. Leta
1922 je prevzel vodstvo fotografske sekcije
Turistovskega kluba Skala.* Leta 1931 je
sodeloval
v
pripravljalnem
odboru
za
ustanovitev Fotokluba Ljubljana, nato pa je
veljal
za
enega
njegovih
osrednjih
predstavnikov.
Uveljavil se je
zlasti
kot
planinski ozirom a pejsažni fotograf. Na izletih
v gorski svet je s seboj nosil težak fotoaparat
za plošče form ata 10 x 15 cm, ki je imel leseno
ohišje, včasih pa tudi fotoaparat za plošče 13 x
18 cm. V tridesetih letih se je ukvarjal s t. i.
plemenitimi tiski.

* Turistovski klub Skala so leta 1919 ustanovili mlajši
planinci. Njegova fotografska sekcija je bila ustanovljena
3. februarja 1922 na pobudo Draga Zorka. Fotografi
skalani so fotografije objavljali v Planinskem vestniku,
Jutru, Slovencu, Ilustriranem Slovencu in v tujih revijah in
časopisih. Leta 1926 so začeli pripravljati predavanja z
diapozitivi (po: Primož Lampič, besedilo v katalogu
razstave Slovenska planinska fotografija v času med
obema
vojnama,
Kabinet slovenske fotografije
pri
Gorenjskem muzeju, Kranj 1990, str. 5).

Fotografije je objavljal v različnih revijah in
časopisih (v Planinskem vestniku od 1924
dalje), v knjigi Henrika Tum e Pom en in razvoj
alpin izm a, v knjigi Juliusa Kugyja o Julijskih
Alpah, v knjigi Evgena Lovšina V Triglavu in
njegovi soseščini, v zbornikih Iz naših gora,
Slovenska fotografija idr. Po drugi svetovni vojni
se je posvetil predvsem barvni fotografiji. Izbor
fotografij, ki jih je predstavljal na predavanjih z
diapozitivi, je bil objavljen v knjigi Lepa si,
zem lja slovenska (Mohorjeva založba v Celju,
1981, Gorenjska turistična zveza v Kranju,
1982).
Dobršen del na naši razstavi predstavljenih
pejsažnih in drugih fotografij je bil objavljen v
Ravnikovi fotografski m onografiji O dsevi in
obličja (Založba Obzorja v Mariboru, 1980), kar
pom eni, da je tehten izbor opravil že avtor sam.
Fotografije
so
najbrž
nastale
v
širokem
časovnem okviru, ki sega od konca dvajsetih let
do prvih povojnih let (datirani sta samo
fotografiji Dva sm učarja Tone Ravnik in
Marijan Lipovšek, 1928 ali 1929, in Triglav z
B ukovske planine - portret Tom aža Godca,
1942). Zbirka črno-belih fotografij motivov iz
Julijskih, Kam niških in Savinjskih Alp, Breginja,
Dolenjske, Ljubljanskega barja, Sorškega polja,
Bohinjskega jezera in drugih predelov dom ače
dežele ter njihovih pokrajinskih znam enitosti
nam
predstavi
najpom em bnejše
značilnosti
Ravnikovega fotografskega pristopa, med katere
spadajo
povezava
realistično-dokum entarnih
vzgibov z rom antičnim i, im presionističnim i in
sim bolnim i težnjam i, vsebinska, kompozicijska
ozirom a
form alna
zaokroženost
motiva,
pretehtano razm erje med prvim planom in
panoram skim ozadjem ter tehnična perfekcija.
Rom antične
poudarke
lahko zasledim o
pri
vključevanju človeške figure v kader ali na
prim er
pri
pogostih
zim skih
posnetkih.
Fotografirane osebe so praviloma obrnjene s
hrbtom proti fotografu, njihov pogled je uprt v
gorski svet, s čem er opozarjajo na njegovo
m ogočnost.
Zaslediti
je
m ogoče
poskuse
prikazovanja osebnih občutenj ob soočenju z
motivi.
Igra
svetlobe
in
senc,
uporaba
svetlobnih efektov, fotografiranje v protiluči
krepijo razpoloženjski podton motivov, ki jih je
Janko Ravnik načrtno zbiral kot eden osrednjih
dom ačih fotografskih potopiscev 20. stoletja.

dr. Dam ir G lobočnik, maj 2012

Za pomoč in sodelovanje ob pripravi odprtja in
razstave se želimo iskreno zahvaliti dr. Mateju Lipovšku,
g. Mateju Ravniku, g. Juriju Dobravcu, dr. Damirju
Globočniku ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k
razstavi.

