MARJAN LAZNIK 3X10 FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

Razstava ima pomenljiv naslov 3 x 10. Za tem naslovom se skriva nekaj dejstev, in sicer: 1. razstava je razdeljena na tri tematske sklope in 2. razstava zaznamuje tridesetletnico aktivnega umetniškega raziskovanja na področju fotografije avtorja Marjana Laznika.
Dr.Matjaž Duh je ob razstavi zapisal: 
Prvi tematski sklop fotografij,  predstavlja serija diapozitivov, posnetih v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. Diapozitivi so v sklopu fotografskih razstav že od nekdaj predstavljali posebnost, saj so edini fotografski zapis, ki ne omogoča kasnejše korekture v temnici. Predstavljajo spretnost fotografa v izbiri kompozicije, barvnih in oblikovnih odnosov ter primernost svetlobe. Vse to nastane v iskalu fotoaparata in odločitev fotografa, kdaj pritisne na sprožilec, je dokončna. Marjan Laznik tokrat predstavlja diapozitive, ki so bili za razstavo digitalizirani in za katere bi lahko rekli, da predstavljajo klasično, arhaično fazo, fazo eksperimentiranja z mehanskimi posegi v celuloidni nosilec fotografije in fazo igre s transparentnostjo nosilcev sporočila. Prva faza je predstavljena z dvema krajinskima fotografijama in dvema fotografijama arhitekturnih detajlov. Odlikuje jih predvsem pretehtana kompozicija, ustrezna igra svetlobe in senc ter seveda tehnična kakovost. Na dveh razstavljenih diapozitivih zaznamo mehansko obdelavo nosilne fotografije, kjer je avtor z ostrimi predmeti razil v površino celuloidnega filma in na tak način dosegel svojevrsten izraz, ki postane osnova za kombinacijo z izbranim drugim posnetkom. Prosojnost filma omogoča plastenje fotografskih zapisov, ki jih v čisti fotografski obliki prepoznamo na zadnjih štirih fotografijah tega sklopa. Gre za posnetke ženskih obrazov, skozi katere proseva del krajine. Pretehtano kombiniranje dveh tako različnih motivov, kjer je percepcija dominance različna od opazovalca do opazovalca, kaže na fotografovo izredno subtilnost. 

Naslednji sklop razstavljenih fotografij predstavlja izbor iz serije črno-belih fotografij, ki so nastajale skozi avtorjevo daljše ustvarjalno obdobje. Fotografije, za katere bi lahko rekli, da so fotografike, nakazujejo nadaljnje raziskovanje Marjana Laznika na področju fotografije. Rdeča nit postavitve fotografij  se kaže kot redukcija barve. Avtor je svojim fotografskim zapisom, ki so motivno raznoliki in obsegajo mestne vedute ali njene detajle, izseke iz narave in portrete, na precej radikalen način odvzel tako barvo kot bogastvo kontinuirane svetlostne lestvice sivin, ki običajno krasijo črno-bele fotografije. Fotografije so zreducirane na čist črno-bel izraz, občutek sivin pa je dosežen z rastriranjem. Ti rastri nekako zmehčajo ostro ločnico med pretehtanimi belimi in črnimi ploskvami, ki pa so še vedno osnovni nosilci razpoloženja in najpomembnejši elementi likovne gradnje fotografije. Igra svetlobe in sence na fotografikah tankočutno zarisuje obrise motivov in jih s tem determinira na tistih mestih, kjer se to kaže kot realna podoba in ne iluzija predmeta. Vsako od teh razstavljenih fotografij odlikuje premišljena, ponekod tudi dokaj drzna kompozicija, ki je v večini rezultat že v osnovi primernega izbora kadra in predstavlja eno, verjetno najprimernejšo od nešteto možnih izbir. Seveda pa so prisotne tudi korekcije v »digitalni temnici«, ki pa niso same sebi namen, ampak dajejo tem fotografijam določen vsebinski in tehnični presežek. Ne glede na raznolikost motivov na razstavljenih fotografijah in njihovo obdelavo prepoznamo avtorski pristop v celovitosti izraza, ki obvladuje tako širino kot nadrobnosti, tako svetlobo kot senco, tako belo kot črno.
Zadnji tematski sklop fotografij,  je posvečen golim ženskim telesom. Gre za kakovostne akt fotografije, ki motivno, zavestno nikoli ne posežejo v področje spotakljivosti ali cenenosti. Rdeča nit tega dela razstave je ženski akt, kjer je razstavljenih pet barvnih in pet črno-belih fotografij. Seveda lahko na tovrstno motiviko gledamo na različne načine. V likovni umetnosti se ta motiv pojavlja že zelo zgodaj v razvitih civilizacijah in je imel skozi čas različne pomene. Pojav fotografije je izničil mojstrstvo poznavanja in anatomsko pravilno upodabljanje golega telesa ter upodabljanje tega motiva postavil v mojstrstvo kompozicije in svetlobe. Prav to pa je avtorju razstavljenih fotografij odlično uspelo. Na barvnih akt fotografijah Marjana Laznika so modeli predstavljeni kot celopostavne figure ali pa je fotografiran le del telesa. Igra svetlobe in sence poudarja obrise teles, robatost draperije, ki je enkrat iz blaga, drugič iz polivinila, in razbrazdanost teksture na antropomorfnem objektu prijetno kontrastirajo z gladkostjo človeške kože. V teh fotografijah se vidijo spretnost uporabe in subtilna postavitev ateljejskih luči ter kakovost kompozicijskih rešitev. Črno-bele akt fotografije, razstavljene v tem prostoru, pa imajo vso tisto tonsko bogastvo, kateremu se je avtor v svojih fotografikah odpovedal. Tudi pri teh fotografijah, glede na izrez, prepoznamo celopostavne figure ali pa le njihove dele. Na nekaterih fotografijah fotograf zavestno izpusti vse sekundarne atribute in modeli so upodobljeni brez vsega. Na drugih pa so upodobljeni na način, kot da želijo z draperijo skriti del svoje golote, ali pa so okičeni z družinskim nakitom, kot da se le-ta prenaša iz roda v rod. Fotografije izžarevajo občutek, kot da gre za neke vrste pripoved, za pripoved zgodbe, ki se je spletla med modelom in fotografom.
Po uspešnem odprtju razstave, na kateri je bilo po statistiki Fotokluba Maribor 98 obiskovalcev in predstavitvi v Fotogaleriji Stolp v Mariboru, se avtor predstavlja še v Ljubljani, v Galeriji Šolt.


