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Даме и господо,
„Природа Србије” је тема изложбе коју вечерас у овом сјајном амбијенту галерије „Прогрес” отварамо. Тема и идеја за изложбу потекле су од стручних људи из Завода за заштиту природе Србије,
уз адекватну подршку и под патронатом Фото савеза Србије.
Спој Завода и Фото савеза имао је за циљ да се природа Србије дочара фотографијама многобројних
поштовалаца, љубитеља и ходочасника природе, које нису само показале рефлексију нашег окружења, већ нас на специфичан начин уводе у свет осећања, маште и чулних сензација. Ове фотографије
би се могле назвати и цитатима из природе која нас окужује. Оне не припадају само нашем времену,
ни савременом човеку, већ прошлости и чудесној моћи природе коју нам ваља сачувати за будућност.
Изабране фотографије су настајале, вероватно, и са жељом да се ми, који стално заборављамо природу услед непрестаног трагања за нечим новим, непознатим, бар за тренутак подсетимо њене
исконске лепоте. Надам се да нам ове фотографије неће дозволити да будемо равнодушни према
чаробној игри птица, животиња, гмизаваца, инсеката, односно боја и светлости, површина и облика
сјајних пејзажа, и да ћемо осетити импулс који се лако препознаје и прихвата.
Да би ухватио магичан тренутак из природе, фотограф мора да трага, мора да буде наоружан осетљивошћу, стрпљењем и да зна да чека као ловац када је то потребно, а све због тога да би нас
натерао да видимо.
А видети би значило да застанемо ради једног погледа, да нам се отме један уздах, бљесне један
осмех и пробуди сећање - ето то је циљ према коме би овом изложбом Завод за заштиту природе
Србије и аутори изложених фотографија желели да вас поведу.
Убеђен сам да ће сви љубитељи фотографије, а посебно природе, доживети истинску радост на изложби која, ни својим творцима, ни првим учесницима, није могла бити у потпуности предвидива.
Такође сам убеђен да је ово почетак једне дуговечне традиције, као и да ћемо се из године у годину
радовати новим фотографским записима инспирисаним природом Србије.
Хвала лепо!
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