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PAVEL KOSI

»Obstajajo dela, ki poleg širokega in globokega znanja
zahtevajo izjemno natančnost in koncentracijo. Takšen je na
primer poklic zobozdravnika.
Obstajajo ljudje, ki ob trenutnem poklicnem delu opravljajo še
marsikaj. Na primer: igrajo violino, vrtnarijo, fotografirajo …
Obstajajo osebnosti, ki se zavedajo svojih danosti, so srečne, da
jih imajo, a čutijo, da niso samo njihove, ampak nekako last
širšega okolja. Takšni se na primer razdajajo družini, otrokom,
nebogljenim starčkom, kažejo poti, delijo lepote drugim … Če
se pomikamo od tega stavka nazaj proti naslovu, imena ni težko
zapisati: Pavel Kosi.«
Gospod Pungartnik je ob takratni razstavi (Iz fotografskega
albuma) še zapisal, da enostavno moramo poznati te značilnosti
avtorja, saj se le te pri njem prepletajo in ena brez druge ne gre.

Povzeto iz kataloga 2004, Iz fotografskega albuma, avtor besedila
Srečko Pungartnik

O AVTORJU
Pavel Kosi, rojen leta 1942 v Mariboru, upokojeni
zobozdravnik, ljubiteljski fotograf. S fotografijo sem se
seznanil v zgodnji mladosti v osnovnošolskih letih ob
očetovem fotoaparatu. V času gimnazije sem bil že član
mariborskega fotokluba in sem sam izdeloval črnobele
fotografije od razvijanja filmov do kopij in povečav. Kot
študent v Ljubljani sem bil od leta 1961 član Fotogrupe ŠOLT.
Takrat sem redno sodeloval na mnogih fotografskih razstavah
po takratni Jugoslaviji ter se veselil sprejetih fotografij, pa tudi
kakšne pohvale ali nagrade. Pridobil sem fotografski naziv F2
FZS. Poleg črnobele fotografske tehnike sem se navdušil za
barvni diapozitiv. Od leta 2003 sem zopet član Fotokluba
Maribor. Po srcu ostajam sicer zvest analogni fotografiji, čas pa
zahteva in sili k uporabi digitalnega fotoaparata skupaj s
tehniko »računalniške temnice«. Redno sodelujem na
vsakoletni članski foto razstavi, predstavitvi našega fotokluba
izven Maribora in pošiljam včasih svoje fotografije tudi na foto
natečaje po državi.
Rad bi poudaril, da mi fotografija v življenju veliko pomeni.
Zato je fotoaparat moj zvesti spremljevalec. Včasih rečem, da
slika pove več kot beseda.
Pri motivih se ne osredotočim na točno določeno vrsto.
Trenutna odločitev, da je nekaj vredno posnetka, je tista, ki
vpliva na mojo zbirko fotografij.
Tako so v njej takšne iz narave ob različnih letnih časih, pa
družinski dogodki in posnetki iz različnih potovanj.
In tako se z leti veča arhiv posnetih fotografij v albumih, v
okvirčkih diapozitivov in v računalniku. Vsaka fotografija mi
je po svoje dragocena in zelo težko je med njimi izbrati
najpomembnejše.
Avtor besedila: Pavel Kosi

