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Pogovori s kapljicami

Voda je majhna in preprosta molekula, ki v sebi skriva posebne 
lastnosti in energijo, neločljivo povezano z življenjem. Voda je 
življenje in življenje je voda. Predstavlja skrivno notranje okolje 
celice vsakega živega bitja. Brez nje ni jutranjih meglic, kipečih 
oblakov, rose na bilkah, dišečega kruha, besnečih valov, belih 
snežink, šumenja dežnih kapljic, mavričnih lokov na nebu in ne solz 
v naših očeh. Lahko je topla, mehka in valujoča kot morje ali mrzla, 
trda in ujeta v času kot led. Njene kapljice so kot biseri na pajkovi 
mreži. V sebi odsevajo globino prostora in časa, v katerem se 
rodijo. Mi smo voda v mreži življenja. V svetu človeške psihe 
simbolizira čustva. Fotografije vodnih kapljic v medsebojnih 
interakcijah oblikujejo svojevrstne oblike, like, doživetja, izkušnje in 
občutke. S tem postanejo nekakšen Rorschachov test, igra 
najglobljih osebnih projekcij, edinstvenih in posebnih kot smo ljudje 
v svojem bistvu. S tem, ko vstopimo v interakcijo vodnih kapljic in 
začutimo skrivnostno bistvo vode, začenjamo spoznavati sebe, 
svoje osebno bistvo. In bistvo je vidno samo srcu.

Majda Kamenšek Gajšek
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Robert Gajšek je ravnatelj Osnovne šole Hruševec Šentjur. Po poklicu je učitelj 
matematike in fizike in uni. dipl. pedagog. Za fotografijo ga je navdušil oče, 
tudi sam navdušen fotograf, ki je fotografiral še z analogno tehniko. Svoje 
filme in fotografije je doma tudi razvijal. Robert je doma pridobljeno znanje 
že v šolskem obdobju nadgrajeval na tečajih in v krožkih. V študijskih letih sta 
si z ženo kupila prvi lastni fotoaparat in fotografsko opremo. Družinsko 
fotografijo so postopoma dopolnjevale druge zvrsti fotografije, kot so 
popotna fotografija, športna, poročna, portretna, dokumentarna, krajinska in 
umetniška. Fotografija je postala njegova strast in hobi. Svoje znanje in izkušnje je dopolnjeval in izmenjeval 
v fotografskih društvih, iskanje motivov pa ga je popeljalo na številna potovanja v različne dele sveta. S 
fotografijo se ukvarja vsa družina, saj sta z ženo za fotografijo navdušila tudi svoja otroka. Tako je priprava 
razstav, koledarjev in pisanje člankov vedno družinski projekt, pri katerem s kritičnim mnenjem, nasveti, 
ustvarjanjem in podporo sodelujejo vsi. V zadnjem času se eksperimentalno ukvarja z makro fotografijo in 
astrofotografijo. Slike kapljic vode so nastale s tehniko makro fotografije, pri kateri mu je v precejšnjo 
pomoč strokovno znanje fizike, tehnike in računalništva. 
Je član Društva fotografov SVIT in Kluba digitalna kamera. Ima fotografski naziv F1/FZS. 
Fotografije je že razstavljal na več skupinskih in samostojnih razstavah. Svoje izkušnje, v obliki fotografskih 
člankov, objavlja v fotografskih revijah e-fotografija in Digitalna kamera. Njegove fotografije lahko že vrsto 
let opazimo na naslovnicah in v člankih v lokalnih časopisih, v revijah ter na spletnih portalih. Združenje 
ravnateljev Osnovnih šol že 10 let izdaja koledarje z njegovimi fotografijami. Po osnovnih in srednih šolah 
že 20 let izobražuje učitelje na temo fotografije in videa. Pred kratkim je slike vodnih kapljic razstavljal na 
mednarodnem kongresu Voda za jutri, v Aninem dvoru v Rogaški Slatini. 
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