
O, lejga!

Razstava fotografskih portretov 
Aleksandra Kavčnika

Izraz, ki nas spremlja vsak dan. Izraz, ki je doma v naši dolini, 
naši sredini in daje prepoznavnost naši kotlini po Sloveniji.
Uporabljamo ga pogosto in zelo različno. Velikokrat kar namesto imena.
Večina posnetih fotografij se je začela ravno z:
O, lejga, a te lahko slikam? 
In sem. 
Upam in želim si, da bi ob ogledu razstave pomislili:
O, lejga tebe na sliki,
O, lejga unga, 
Ooo, lejga, jaaa, to je tt,
O, lejga, ki je pa tt …
A. K.

Nosilka projekta: Vila Mayer, Občina Šoštanj, zanjo Darko Menih, župan
Vodenje projekta: Špela Poles
Oblikovanje: Barbara Drev (Muzej Velenje)
Razstava je na ogled na Trgu svobode v Šoštanju od 5. maja do 31. avgusta 2022.

Fotograf Aleksander Kavčnik po večini opazuje, občuduje in fotografira pokrajino 
v raznolikih svetlobnih vzdušjih. Tokrat so ga navdihnili ljudje: prijatelji in znanci, 
ki jih srečuje na ulicah in trgih mesta Šoštanj, kjer živi. 

»O, lejga, a te lah’ slikam?« … in nastalo je trideset spontanih portretov. Umetniške črno-bele 
fotografije z zamegljenim ozadjem postavijo v središče portretiranca: njegov trenutni izraz na obrazu. 
Fotograf omogoči, da brez nelagodja vstopimo v osebni prostor človeka in se mu zazremo v oči. 
Sprehajamo se po neštetih gubah, ki jih je narisalo na obraz življenje, mnoge odslikavajo tudi 
»vedute Šoštanja«. 
    
Fotografske portrete dopolnjujejo kratki poetični zapisi Metke Logar.  

Za vsako kožo stoji čas, ki jo nemo vleče, dokler se je ne naveliča. 
Potlej jo zgubano pusti lastniku, da z njo tava po brazdah spomina. 
M. L.

Občina Šoštanj@premogar @zbesedami @vilamayer



Ko me pogledaš, ujameš v pogledu le delček, 
le sliko v mojem obsežnem albumu življenja.

Darko Menih »Blu« Bojan Uršnik



Kolikor ljudi tu živi, toliko zgodb med njimi leži,
se vsaka drugače prebira in vsaka drugače odpira ...

Peter Rezman »Perorez« Toni Rehar 



Me vidiš? Pred tabo stojim jaz, se gledava iz oči v oči,
za obrazom pa se skrivava drugi jaz in drugi ti. Me vidiš?

Zvone A. Čebul Andrej Mlakar 



Čeprav deluje navzven, 
je pri pogledu vse navznoter.

Franc Ravnjak Viljem Kladnik



Med leti svojimi naletiš na trnje ali rožo,
med dežjem in soncem, se ti življenje vtisne v kožo.

Vili Pečovnik Jože Bunderla



Če se besede človeka dotaknejo, ga na nek način spremenijo.
In tudi svet se z njimi vrti – z besedami in ljudmi. 

Dušan Rebec Marjan Verjačič »Turniški«



Nasmeh mi je podarilo življenje. Podal sem ga naprej. 
Moj nasmeh je moje darilo tebi.

Stane Breznik »Vetevete« Alimpije Košarkoski



V sledeh gub na obrazu pestujem zgodbe o življenju. Globoke so. Moje so.

Silvo Gmajner »Lepč« Milan Ivančič »Kamenc«



O, lejga, spet ti. O, lejga, na naši ulici.
O, lejga, to si ti. O, lejga, na naši ulici.

Kako si?

  Jani Napotnik »ZenAj« Drago Šumnik »Šumlek«



V naročju mestnih luči se sprehajajo koraki. 
Eni tihi, drugi kričé, eni težki, drugi hité. 

Koraki imajo obraz – obraz mesta so ljudje.

Peter Lazar »Dohter« Štefan Szabo



Nihče nikogar zares ne pozna. Še sami sebi smo pogosto uganka.

Drago Mazej »Mazek« Aleš Požgaj



Oto Praznik 
»Poštajner«

Marjan Šibanc 
»Šibi«

Vlado Ostervuh
»Yes«

Manj se v svojem svetu počutim sam, 
ko mi z ‘O, lejga’ sežeš v dlan.



Jože Trpin 
»Pepč«

Ludvik 
Podjaveršek

 Osman Dedić

Le delček življenja vidiš skozi oči,
tvoj svet se v glavi zgodi.



Če oči skladno z usti govorijo, glej, prav zares zažarijo.

Jože Delopst »Hačo« Jože Delopst »Hačo«


