
217dni_40/2010

hodki v času krize daleč pod 
načrtovanimi. Odločila se je 
bolj ali manj za zamrznitev plač 
javnih uslužbencev, pokojnin 
in socialnih transferjev, kar naj 
bi na letnem nivoju omogočilo 
blizu pol milijarde evrov prora-
čunskih prihrankov. Da pa naj bi 
že v naslednjem letu slovenska 
država primaknila velik delež 
od napovedane in predvidene 
400 milijonov evrov težke doka-
pitalizacije NLB, pa je po svoje, 
milo rečeno, nenavadno. Zakaj 
se država v slabih časih raje ne 
odloči vsaj za postopen umik iz 
kapitalskih naložb in iztržene 
kupnine raje nameni za popla-
čilo že do zdaj nakopičenega 
javnega dolga ali pa za spodbu-
janje slovenskega gospodarstva, 
se sprašujejo ekonomisti. Kajti 
ne gre pozabiti, da je slovenska 
država (ne)posredno pomemb-
na lastnica še drugih finančnih 
inštitucij, kot so Nova KBM, 
Abanka Vipa, Zavarovalnica 
Maribor, Zavarovalnica Triglav, 
kjer se prav tako že dlje časa na-
poveduje potreba po skorajšnjih 
dokapitalizacijah.
Sklepati je, da sta finančno-go-
spodarska kriza pa tudi stavka 
javnih uslužbencev vlado Boru-
ta Pahorja očitno ujeli precej ne-
pripravljeno. Ali pa se ta vlada 
preprosto ni sposobna spopasti 
z izzivi težavnega obdobja, kar 
morajo, recimo, vsakodnevno 
početi direktorji in drugi zapo-
sleni v številnih slovenskih pod-
jetjih, ki morajo za preživetje 
vleči sila nepopularne ukrepe, 
med katerimi so tudi zniževanja 
plač in odpuščanje, da bi prebro-
dili krizo, zaposlovali ter izpla-
čevali tudi božičnice in trinajste 
plače. Politiki oziroma vlada pa 
velikokrat ne ravnajo tako, ker 
se bojijo odzivov javnosti in tudi 
sankcij Evropske unije, namesto 
da bi pripravili program reševa-
nja slovenskega gospodarstva, 
ga argumentirali in udejanjili, 

Srečko Niedorfer 

Brez slikovnega 
albuma vas ni

Pred dnevi mi je znanec 
iz Celja, Bojan Zafošnik, 
pripovedoval ganljivo 

zgodbo o tem, kako je v neko bo-
sansko vas prinesel staremu pri-
jatelju, Bosancu, album s slikami 
njegove nekdanje hiše, ulice, va-
si, okolja ... “Ne vem, kako vse to 
povedati. Jokal je, božal slike, vse 
po vrsti, največ pa sliko hiše, ki 
je bila med balkansko vojno po-
rušena. Oba, pravzaprav vsi smo 
bili kot uročeni. On je hlipal, se 
kdajpakdaj glasno nasmehnil, pa 
spet božal katero od slik, ostali ni-
so vedeli, kaj se pravzaprav doga-
ja, jaz pa sem stal kot bukov štor 
in tudi nisem vedel, kaj bi. Zdaj 
vem, da sem mu dal več, kot če bi 
mu poklonil celo Sarajevo, celo 
Bosno. In vem, da to še zdaleč ni 
primerljivo z vse bolj ustaljeno 
prakso, da bi mu slike namreč 
prinesel na cedeju.“
Prav o tem sva se dan prej, ko 
sva škljocala s svojima digitalni-
ma fotoaparatoma, pogovarjala 
s poklicnim fotografom Marja-
nom Laznikom. “Slikaš in slikaš, 
tisto, kar hočeš, daš v računalnik, 
da med vsem tem lahko izbereš 
in dodelaš najboljše, potem pa ... 
Kaj če se ti potem zruši računal-
niški sistem in gre vse v nič!?“ sva 
modrovala.
Za sodobno tehniko sem lahko 
kvečjemu v pomoč mojstroma 
Patu in Matu (zdaj so pri ČZP Ve-

čer na prodaj njuni poučni filmi 
mojstrovanja). Levi desničar pač. 
In zajela me je malone panika, da 
mi gre vse, kar imam v spominu 
računalnika in fotoaparata, v nič. 
Dobro, saj se klasična slika tudi 
lahko zgubi, zgori, zgnije ob pop-
lavi, kaj vem, kaj vse še. Ni nekaj 
dokončnega, kot ni dokončno 
popolnoma nič, je pa vseeno ne-
kaj bolj priročnega, otipljivega, 
“čvrsto“ materialnega ... Zakaj pa 
nosimo v denarnicah slike svo-
jih najdražjih, zakaj jih imamo 
postavljene v okvirih na svojih 
delovnih mizah, zakaj nam našo 
sliko pripopajo v upravnih eno-
tah v vse najpomembnejše do-
kumente? Neskončno mnogo je 
teh primerov. Presrečen sem, da 
premorem slike svojih najbližjih, 
začenši z dedkom, s poročno sli-
ko mame in ata in številnimi dru-
gimi, da imam albume, ki me lah-
ko kadarkoli zanesejo v spomine 
na lepe čase (tistih slik o grdih pa 
tako ali tako ne hranim).
Zanimivo je, da uradni izumitelj 
fotografije sploh ni znan. Ve se, 
da so že leta 1519 izumili camero 
obscuro, ki je mati vsega fotograf-
stva, tako kemičnega in mehan-
skega kot digitalnega. “Digitalci“ 
pa smo naenkrat skoraj vsi, od 
uporabnikov bajno dragih fotoa-
paratov do malih, a za vsakdanjo 
rabo nič bistveno slabših, do mo-
bilnih telefonov. In kaj na primer 

zdaj, če je kdo na mobilni telefon 
dobil čudovito sliko? Komu jo bo 
(še) pokazal, kajti dobro si je tre-
ba deliti. Recept: na računalnik 
in na papir. Tako pač mislim.
Sicer pa se vsi spomnimo tudi 
fotografov iz filmov, ko so vsem 
zapovedali “Mirno!“, dokler se 
ni pokadilo. Prva takšna emulzi-
ja, ki je ločila svetlobne odtenke 
in jo je izumil leta 1827 J. N. Nie-
pice, je potrebovala celih osem 
ur, da je nastala podoba, ki loči 
svetlobo od teme, svetlejše od 
temnejšega. 
Potem se vsi malce starejši spom-
nimo pouličnih fotografov. Ko 
smo šli prvič na morje, fotoapa-
rata še nismo premogli, pa je bil 
angažiran ulični, ki naju je s sestro 
posnel v sandolinu in nato še v ne-
kakšnih napihljivih račkah: “Glej 
me, na morju sem!“ Vsi, ki so tedaj 
fotoaparate že imeli, so pred ključ-
nim dejanjem pokleknili na eno 
nogo in hoteli spraviti v kader čim 
več, tako da zdaj, ko gledamo tiste 
slike, rečemo: “Vidiš, ta pika na sli-
ki pa sem jaz.“ V tem kontekstu ne 
gre prezreti poklicnih fotografov, 
brez katerih ni bilo birme, krsta, 
poroke ... Nekateri so se izurili tu-
di za portrete in to že v časih, ko 
se je iz prvih radijskih čudežev, 
kosmajev in savic, razlegal hit: 
“Pokloni mi svoj foto ...“
Torej slike na papir in v album, 
da bodo spominjali nas, kako je 
bilo, in naše zanamce, če jih bo 
to zanimalo. Ne dvomim sicer, 
da boš kmalu lahko imel takšne 
albume v obliki čipa pa spet v no-
vih in novih oblikah, ampak to 
ni to. Svojo muziko zdaj, na pri-
mer, tudi dopolnjujem s ploščki, 
stare vinilne plošče pa stojijo v 
zabojih za jabolka, gramofon je 
težko vzdrževati in zelo drago ku-
piti novega, ampak jih imam in 
jih poslušam raje kot cedeje. In 
hkrati gladim neke slike, čeprav 
že malce porumenele. �
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