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BIOGRAFIJA
Docent dr. Drago Papler se je rodil 3. julija 1960 v Kranju in živi na Mlaki pri Kranju. Je avtor številnih člankov, 
avtor fotografskih razstav, publicist, urednik in videoustvarjalec. Zaposlen je v družbi Gorenjske elektrarne, 
d.o.o., kjer se ukvarja s svetovanjem na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo. Ukvarja 
se z znanstvenimi raziskavami in kot univerzitetni profesor predava na Univerzi v Novi Gorici in na Visoki šoli 
za trajnostni razvoj Ljubljana ter v strokovnih programih Izobraževalnega centra energetskega sistema in 
Biotehniškega centra Naklo. Zaključuje drugi doktorat znanosti. Povezuje znanost s prakso, izobraževanje 
in gospodarstvo, ustvarjanje in umetnost, publicistiko in kulturo. Kot avtor obeležuje 40 let domoznanskih, 
medijskih, strokovno-znanstvenih in umetniških sopotij, ki se prepletajo v sinergijo.

USTVARJANJE
Fotografija je reporterska in umetniško izpovedna oblika motivov, ki spremljajo avtorja. Pri fotografskem 
beleženju vidnega sveta pogosto povezuje dokumentarno komponento z razpoloženjsko ubranostjo. S 
fotoaparatom je ujel v objektiv motive življenjskih sopotij, ki so ga privlačili. Njegove slike izražajo občutja kot 
odsev pogledov, idej, hrepenenj in izzivov. Njegove fotografije izražajo nenehno iskanje v energetski dvopolnosti 
plusa in minusa, prvotne narave in ustvarjalnih pogledov.

Publikacije, članki in daljši feljtoni so sopotniki v 40-letnem ukvarjanju avtorja s publicistiko, kar dokazuje 
njegova bogata bibliografija medijskih objav.

Sopotja poimenuje zadnje obdobje, kjer se kot avtor in urednik posveča pisani besedi s slikovno vizualizacijo, 
zgodovinskim raziskavam elektroenergetike in domoznanstva, zbornikom, strokovnim knjigam ter znanstvenim 
monografijam.

Objavljene knjige zaokrožajo njegova tematska snovanja in izražajo nove izzive.

UMETNOST
Kritik in umetnostni zgodovinar dr. Cene Avguštin je zapisal, da se le pri malokateremu fotografskemu 
ustvarjalcu notranje življenje izraža na tako neposreden način kot pri Dragu Paplerju, kjer svetloba prežene 
temo, odžene strah in negotovost, okrepi pogum in voljo. Morda prav takrat zrastejo v njegovih fotografijah 
mogočne vertikale električnih daljnovodov, ki prinašajo energijo, moč in morda tudi več luči v globine 
ustvarjalčeve notranjosti.

Fotografije prepletjo v skupine postavljene barvno skladne motive od planinskih do morskih sopotij, kjer je avtor 
iskal in našel trenutne odtenke med nebom in vodo, med viharji in milino, med mogočnimi gorami in drobnim 
peskom morske obale, je zapisala Majda Odar, predstavnica Galerije Avla občine Radovljica.

Njegove impresije o svetu so vzgibi, ki jih prepletajo svetloba kot vir videnja. Luč, kot njegovo pomagalo, in 
energija kot gibalo dejavnosti. V Paplerjevih fotografijah so omenjene vrednote spogledujejo v času in prostoru 
kot sožitje našega bivanja, je zapisal kustos Tržiškega muzeja prof. Janez Šter.



POGLEDI SOPOTIJ
Umetnostni zgodovinar in likovni kritik ddr. Damir Globočnik, je v recenziji med drugim o ciklusu izbranih 
fotografij Slikovita sopotja v objektivu dr. Draga Paplerja zapisal:

»Izbira pravega trenutka za pritisk na sprožilec fotografskega aparata in primernega izreza sta sooblikovala 
tudi po likovni plati dovolj zanimive kompozicije. Omenjeni likovno-formalni komponenti je osrednja fotografova 
pozornost namenjena pri krajinskih motivih in posnetkih raznobarvnega cvetja. Včasih se fotograf osredotoči na 
posamezen slikovit cvet, ki lahko nudi zavetje drobni žuželki, včasih se odloči za fotografiranje pisane travniške 
preproge. Krajinski motivi so posneti v različnih letnih časih. Topla sončna svetloba, ki se je ujela v oblakih, 
ugašanje dneva ob morju, slikovito nebo nad gorskimi vrhovi, silhueta vaške cerkvice v jutranji zarji, valovanje 
žitnega polja, to je samo nekaj malone romantično navdahnjenih Paplerjevih fotografskih motivov, pri katerih v 
ospredje stopa razpoloženjska komponenta. V enaki meri so po likovni plati zanimivi tudi posnetki struktur in 
vzorcev, ki jih tvorijo apnenčasti nanosi v turški naravni znamenitosti Pamukalle. Zanimivo je, da Drago Papler 
lahko z enako pozornostjo išče abstraktne vzorce in geometrijske oblike tudi v sodobni arhitekturi in v sledovih 
človekove prisotnosti v pokrajini (dnevni kop rudnika, parkovne ureditve). Celo pri dokumentarnih posnetkih 
čebelarjenja se je fotografovo oko zaustavilo pri satovju in sveže pridelanem medu, ki na fotografskem posnetku 
spominjata na abstraktni kompoziciji. V enaki meri kot krajinski motivi imajo slikovit značaj tudi posnetki 
podzemskega sveta na Sardiniji ali fotografije, posnete na Predjamskem gradu.«



Izdala Občina Šenčur, april 2019, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

POGLED
Utrnila se je misel, ideja zrasla je v pregled, 

refleksija me vznemirja, ustvarim svoj si pogled, 
na list papirja zabeležil sem s črnilom sled, 

da popišem doživetja, zberem skupaj svoj pregled.

V večnosti narave človek ni vsemogočen, ni vseved, 
kar se je zgodilo, naj bo zapisano, spomin je najlepši pogled. 

Ne vem zakaj za njim izgubila se je vsaka sled, 
zakaj odšel je daleč proč, ve le vseved.

Naj bo v življenju vodilo, ustvari svoj si red, 
minil je trenutek na nočnem nebu, enkraten je pogled, 

vsak v življenju mora pustiti svojo sled, 
ustvariti takšno klimo, da lepo mu je in vzdržuje svoj red.

Naj bo življenje zadovoljstvo, kot slasten med, 
misel na doživeto ostaja, slika je ujet pogled, 

na nebu letalo za seboj riše novo sled, 
naj posel teče, da bosta se cedila mleko in med.

Naj bo na domači mizi vedno položena jed,  
na obloženo mizo prijeten je zadovoljni pogled, 

z morja v pristanišče ladja pluje, za njo nastaja peneča sled, 
za vsakogar naj se najde delo, zagotovi človeku dostojno jed.

V življenju ustvarjajo legende, ki so vsem za zgled, 
o njih razkrijejo se čudne zgodbe, čas spremeni na njih pogled, 

s časom se vse odkrije, na dan pride nevidna sled,  
zato bodi pošten in dober, bodi ljudem za zgled.

Dr. Drago Papler
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