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  Marko Korošec

Ljubiteljski meteorolog, lovec na tornade, fotograf vremenskih pojavov ... 
Vse to in še marsikaj je Marko Korošec. Že kot fantiča ga je zanimalo pestro 
vremensko dogajanje, zato si je doma na Krasu postavil vremensko hišico. 
Ljubezen do vetrov, strel in vsega kar pride izpod neba, je prenesel tudi na 
fotogra�jo, ki je postala njegova stalna spremljevalka. Sčasoma se je iz 
domačega okolja prestavil na lokacije, kjer se je moč narave pokazala v 
surovejši obliki. Pot ga je vodila v Združene države Amerike, v tako imenovano 
Alejo tornadov, kjer pred naravo začutimo le strahospoštovanje. Ekstremno 
vremensko dogajanje Marka ni odvrnilo od fotografskih podvigov, ampak 
mu je sprožilo adrenalin, ki ga je popeljal do čudovitih posnetkov ekstremne 
igre narave. Vztrajnost in drznost sta se obrestovali, saj je leta 2014 zmagal na 
fotografskem natečaju revije National Geographic Traveler. Zmagovita 
fotogra�ja ogromnega nevihtnega oblaka v obliki NLP-ja, ki se vrtinči nad 
minimalistično podobo pokrajine, je Marku odprla pot v mednarodni 
fotografski svet. Postal je prepoznaven, njegove fotogra�je pa so dobile 
mesto v različnih medijih, kot npr. CCN-u, Daily Mailu, Weather Channelu ...

Marko Korošec pravi, da so pri nastanku dobre fotogra�je pomembni znanje, 
dolgoletne izkušnje, kreativnost in seveda velika ljubezen do ekstremnih 
vremenskih pojavov, ki so njegova glavna fotografska motivika. Kvaliteten 
fotografski aparat pa je pika na i. Le-ta Marku omogoči delo v ekstremnih 
pogojih, kjer tehnologija pripomore, da lahko ujame pravi trenutek, pravi 
ščepec dramatičnosti, ozračja in svetlobe. 

Njegove fotogra�je niso montaže, ampak resnične podobe ujete v trenutku 
divjanja narave surovega sveta, ki je sestavni del našega bivanja. So tehnično 
dovršene, saj mu sodobna tehnologija omogoča, da v objektiv ujame željeni 
motiv tudi, ko zunaj tuli veter in nevihtni oblak zatemni ozračje. Podobe 
tornadov, pijavic, švigajočih strel ... pa so tudi rezultat Markovega razumevanja 
�zikalnih procesov v nevihtah, analiziranja dogajanja v naravi, poznavanja 
vremenskih pojavov...

Čeprav je v tujini najbolj poznan kot lovec na tornade, pa Marka zanimajo 
različni vremenski, predvsem ekstremni pojavi v naravi. Žled, snežni zameti, 
nevihtno nebo prepredeno s strelami, viharji, ki se porajajo nad tržaškim 
zalivom in navsezadnje morje megle, ki zaliva mogočni črnokalski viadukt. 
Vse kar je drugačnega, nenavadnega, ekstremnega, vse kar požene kri po žilah, 
vse to je fotografova velika ljubezen, močna vez, ki mu prinaša dobro počutje 
ter velike umetniške užitke. 

Fotogra�je, ki nas popeljejo v središče dogajanja, dramatične podobe, ki nam 
jih naslika skozi objektiv, avtor skrbno izbere, nam jih postavi na ogled v 
razmislek o neukrotljivi naravi, svetu, življenju ...
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