Zorko Bajc je bil rojen leta 1966 v Kanjem dolu pod Javornikom, ki je pustil v njegovi duši
močan pečat. Mladostna leta je preživel na Colu in Vipavi, kjer je končal gimnazijo. Po zaključku
študija teologije v Ljubljani je bil leta 1992 posvečen v duhovnika. Prva službena pot ga je vodila
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v Tolmin. V obdobju od leta 1994 do 1998 je kot kaplan služboval v Postojni. Svoje znanje in čut
do umetnosti je nadgradil na papeški univerzi Gregoriana v Rimu, kjer je zaključil podiplomski
študij sakralne umetnosti in vzporedno opravil tudi študij fotografije in filma. Od leta 2000 je
župnik v Piranu.
Zorko Bajc – duhovnik, soustvarjalec številnih kulturnih projektov, umetniški fotograf,
dragocen skrbnik kulturne dediščine, ustvarjalec kratkega filma, tenkočuten umetnik, življenjski
optimist, večni popotnik in raziskovalec,... dragocen človek, ki si dovoli biti drugačen.

Priložnostna zloženka ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika
Oblikovanje: Silva Karim
Lektoriranje: Svetlana Bušen
Založila in izdala Osnovna šola Col, ravnatelj mag. Rajko Ipavec, februar 2018

Razstava
ob slovenskem kulturnem
prazniku 2018
Odprtje: v sredo, 7. februarja 2018, ob 18. uri, v avli Osnovne šole Col.
Razstava bo na ogled od 7. do 28. februarja 2018, vsak dan v času pouka
med 8. in 15. uro. Ob sobotah in nedeljah zaprto.

Zorko Bajc, v svojem primarnem poslanstvu duhovnik, se nam tokrat predstavlja kot
filmski ustvarjalec in fotograf. V svojem dokumentarnem filmu pripoveduje o dveh starih
ženicah, Pepci in Malki, ki sta živeli v Kanjem dolu pod Javornikom. Njuno življenje je bilo
preprosto, brez elektrike in tekoče vode, daleč od vsakdanjega vrveža sodobnega življenja.
Posnet je bil leta 1999–2000, danes pa je ta dokumentarec dragoceno gradivo, ki priča o
življenju naših prednikov v prostoru med Javornikom in Nanosom.
Bajčeve portretne fotografije so nastale na njegovih popotovanjih širom sveta. Pričajo
nam, kako pisan je naš svet in koliko lepote se skriva prav v tej raznolikosti. Avtor se
osredotoča na obraze, na svetlobo obrazov, kot nam sam to opredeljuje. Fotograf ne išče
smejočih obrazov in dopadljivo zamaknjenih pogledov, ne išče podob, kakršnih so (pre)
polni sodobni mediji. Portreti ljudi iz Peruja, Bolivije, Slonokoščene obale, Irana in od
drugod izražajo predvsem dostojanstvo. Hkrati pa ob pogledu na Bajčeve portrete čutimo
močan naboj tistega čarobnega trenutka, ko fotograf stoji pred živim, resničnim človekom
in pritisne na sprožilec svoje kamere.
Ob pogledu na cikel portretov Zorka Bajca se nam utrne misel nemškega teologa in
pisatelja Alberta Schweitzerja: Kadar je v ljudeh svetloba, žarči iz njih. Tedaj se prepoznamo,
ko hodimo skupaj v temi, ne da bi morali z roko drug drugega pobožati po licu ali se usesti drug
drugemu v srce. Prav ta misel nam največ pove o ustvarjalni širini in človeški globini umetnika in duhovnika Zorka Bajca.
mag. Silva Karim

