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ZAHVALA

Prvikrat
Enkrat je vse prvikrat
kakor v prvem razredu:
prvi otrok, prva obala,
prva skala, prva korala,
prva riba, prvo drevo, prvi vrt
in iz ozadja
prva ladja
polna čudnega sadja
samoglasnikov in soglasnikov,
črk in črt.
Enkrat je vse prvikrat.
Prva risba, prva naloga
in nad njo sonce
kot prva žoga.
Samo enkrat je vse prvikrat:
prva omama,
prva rana,
prvi užitek,
prvi dobitek,
na belem listu prvi znak,
prvo čudo
in prvo hudo.
vse drugo
je
drugo.
TONE PAVČEK

POVZETEK

V svojem diplomskem delu raziskujem smer v fotografiji, imenovana lomografija.
V teoretičnem delu diplomske naloge opisujem zgodovino lomografije,
bistvena pravila lomografije ter se dotaknem tudi lomografije, kot uspešne
marketinške poteze. Seznanim se z različnimi vrstami lomo fotoaparatov, kot so
LC-A, Lubitel, Diana in nekaj več pozornosti namenim kameri Holga in njenim
tehničnim lastnostim.
Avtorski del diplomske naloge vsebuje različne tehnike, ki sem jih izvedla s svojo
lomo kamero Holga 120 CFN. Eksperimentirala sem z barvno bliskavico, masko iz
kartona in transparentne folije, s črno-belim in 35 mm filmom, s prekrivanjem,
kjer lahko dva ali večkrat pritisneš na sprožilec, pri tem pa ne prevrtiš filma
naprej ter z dvojnim posnetkom, kjer gre za dvakratno vstavljanje filma.
Pri pedagoško-raziskovalnem delu diplomske naloge sem se želela čim bolj
približati naslovu svoje diplomske naloge, torej lomografiji, zato sem pri izvedbi
uporabila kar mobilne telefone kot fotoaparate, s katerimi so se učenci
preizkusili v fotografiranju narave z mobilno aplikacijo Instagram.
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120 mm film

ABSTRACT

In my diploma I discuss a sphere of photography called lomography. In my
theoretical part I represent the history of lomography, its main rules and I also
refer to lomography as a successful marketing move. I acquaint myself to
different kinds of lomo cameras such as LC-A, Lubitel, Diana, focusing on Holga
camera and its technical characteristics.
The practical part of my diploma paper contains various techniques that I used
with my Holga 120 CFN camera. I experimented with color flash, cardboard
mask and transparent foil mask, with black-and-white and 35 mm film, with
overlapping, where you can pull the trigger several times not rewinding the film
forward, and with double shot, where you insert the film twice.
In the pedagogical-research part of the diploma I wanted to get as close as
possible to the lomography, being the point of interest in my diploma paper.
Trying to get as close to lomography, I used mobile phones as cameras, where
pupils tried out making photos of nature using Instagram mobile application.
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1. UVOD

Veliko ljudi sploh ne ve kaj je lomografija, ker v Sloveniji še ni tako razvita kot
drugod po svetu. Poleg digitalne fotografije, ki je po mnenju nekaterih edina
prava fotografija, me zanima tudi analogna fotografija. Vedno sem z
navdušenjem pobrskala po predalih za starimi, zaprašenimi in še delujočimi
fotoaparati. Za lomografijo sem prvič slišala pred približno štirimi leti, ko je
znanka kupila preko spletne tržnice Ebay neko Holgo, ki dela zelo zanimive
posnetke, polne intenzivnih barv. Takoj, ko sem prispela domov, sem preverila
za kaj gre. V trenutku sem se navdušila in si prav tako kupila en primerek. Kmalu
sem v rokah držala fotoaparat, podoben otroški igrački in moje lomo potovanje
se je začelo.
Vzhičenje je trajalo natanko toliko časa, dokler nisem kupila in razvila prvega
filma, saj so filmi srednjega formata precej dražji od navadnih, enako velja za
razvijanje ali skeniranje fotografij. Vsekakor je ta hobi predrag za študentski žep,
zato je lomografija postala moj občasni hobi.
Vseeno pa je navdušenje, ko čakaš na posnetke, neprecenljivo. Lomografija je
zame abstraktna fotografija, ki dopušča veliko svobode. Vedno odkriješ kaj
novega, možnosti za eksperimentiranje pa je neskončno.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. KAJ JE LOMOGRAFIJA
Lomografija je definirana kot fotografija za katero ne velja nobeno pravilo.
Lahko si postaviš svoja pravila in jih v naslednjem trenutku kršiš. Beseda
lomografija

izhaja

iz

besede LOMO

(Leningrad

Optical

-

Mechanical

Amalgamation). (http://www.had.si/blog/2009/01/15/lomografija-fotografije-rogle/)
Lepota in čar lomografije je ravno to, da ne potrebuješ veliko znanja, ni
potrebe po zapletanju in razmišljanju kako meriti svetlobo, pogledati skozi iskalo,
nositi s seboj stative in ostalo foto opremo, da bi fotografije izpadle bolje. Pri
lomografiji velja pravilo »ne misli, pritisni«, kjerkoli že si, saj napak ni, obstajajo le
srečni in nesrečni primeri. Vinjetiranje, zamegljeni objekti, nenavadni kontrasti,
prepletajoče se barve, so le nekatere od značilnosti po katerih prepoznamo
lomo fotografije. Na fotografijah se mnogokrat pojavijo tudi nenavadne lise, ki
so posledica puščanja svetlobe skozi kamero. Za ta pojav so kriva poceni
plastična ohišja kamer in plastične leče. Zanimive efekte na fotografijah lahko
pripišemo tudi filmom s pretečenimi roki in načinom razvijanja filmov. Cross
Processing ali navzkrižna obdelava je proces razvijanja negativov v raztopini, ki
ni predvidena zanj. Lomografi najpogosteje razvijajo diapozitive v raztopinah
za običajne barvne negative. Še ena zelo močna značilnost lomo fotografij je
tudi izbira nenavadnih zornih kotov, ki jih v veliki meri določimo spontano in
neuporaba iskala na fotoaparatu. (http://planb.hr/2009/06/lomografija/)
Lomo fotografija je zelo spontana, odraža samo sebe in zaživi svoje življenje, ni
važno, če je neostra, slabo kadrirana, če svetloba ni idealna; kar šteje, so
spontanost, edinstvenost, trenutek. Pravi element presenečenja se bo zgodil
takrat, ko se fotografije razvijejo. (http://ejkartica.si/uploads/magazine/topic_122_
poletje04_kultfoto.pdf)
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2.2. ZGODOVINA LOMOGRAFIJE

2.2.1. »NA ZAČETKU JE BILA TOVARNA«
»Lomografskega gibanja ne bi bilo brez tovarne Leningradskoye Optiko
Mechanichesckoye Obyedinenie. LOMO je seveda kratica poimenovanja te
tovarne, ki je bila v Sovjetski zvezi izdelovalec optičnih naprav, zlasti optičnih
namerilnih naprav za vojaške potrebe. Eden stranskih proizvodov, izdelanih v
tem pomembnem gigantu sovjetske optične industrije, je bil tudi Lomo
Kompakt Avtomat, kot je bilo izvirno ime lomo fotoaparata«. (Trček, 2011, str. 25)
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Slika 1: Lomo LC-A

Na začetku osemdesetih let, natančneje leta 1982, sta se na sestanku dobila
stara prijatelja, ruski general Igor Petrowitsch Kornitzky in Mikail Panfilowitsch
Panfiloff, direktor tovarne LOMO. Korintzky, ki je bil strasten amaterski fotograf, je
prinesel s seboj majhen japonski fotoaparat Cosina CX-1 in ga pokazal
Panifloffu, kateri ga je skrbno preučil in kljub robustnemu ohišju opazil kvalitetne
steklene leče in izjemno visoko svetlobno občutljivost. Ko sta opazila, da imata
pred seboj izredno potencialen fotoaparat, sta takoj tovarni Lomo iz St.
Petersburga naročila, naj začnejo s proizvodnjo izboljšane verzije Cosina CX-1.
Tako se je rodil prvi Lomo LC-A. Leta 1984 se je začela masovna produkcija teh
kamer. Vsak mesec so izdelali na tisoče Lomo Kompakt Avtomatov. Fotoaparat

ni postal množično priljubljen le v Rusiji, temveč si je utrl pot tudi v domove in
roke navdušenih uporabnikov po celem svetu. (http://users.skynet.be/eisenstein/
html/lomography/lomography.htm, http://www.lomography.com/about/timeline)

2.2.2 ZAČETEK SUBKULTURNEGA GIBANJA
Lomo Kompakt Avtomat je začel izgubljati na popularnosti, saj so ga izpodrinile
poceni uvožene kamere iz Azije in tako je za nekaj let izginil iz tržišča. Dva
dunajska študenta Matthias Fiegl in Wolfgang Stranzinger sta v začetku
devetdesetih let poskrbela za oživitev te naprave. Začelo se je z Matthiasovim
izletom v Prago. Po predlogu avstrijskega fotografa Heinza Cibulke je kupil svoj
prvi lomo aparat LC-A in z njim posnel svoje počitnice. Po vrnitvi na Dunaj je
razvil fotografije in bil nad rezultati iz fotografskega laboratorija pozitivno
presenečen. Glede na to, da večino časa sploh ni vedel kaj fotografira, so bile
fotografije polne intenzivnih nenaravnih barv, imele so mehke robove,
razmazane podobe, dolgi osvetljevalni čas,… Nova igrača je postala stalnica v
njegovem življenju. Za njo je izvedel tudi prijatelj Wolfgangom Stranzinger, s
katerim sta kmalu poskrbela, da se je glas o tem fotoaparatu razširil po celem
svetu. Na ulici so ju ustavljali sorodniki, prijatelji in celo popolni neznanci, ki so
videli njune lomo fotografije in nemudoma je vsak hotel svoj fotoaparat.
Naročila so prihajala od vsepovsod, zato sta Matthias in Wolfgang odpotovala
v Rusijo, saj sta ugotovila, da potrebujeta še več primerkov. Brskala sta po
bolšjih trgih in zanje barantala v starih trgovinah. Cariniki niso mogli verjeti svojim
očem, saj sta imela polne nahrbtnike fotoaparatov, ki jih v Rusiji ni hotel imeti
nihče. Tako lomografija vzbrsti kot subkulturno gibanje. (http://www.mladina.si
/97951/)

Za zadovoljitev vse številčnejših kupcev sta potrebovala večje zaloge
fotoaparatov.

Skupaj

s

svojima

partnerkama

sta

ustanovila

podjetje

Lomographische AG. Moški del skrbi za posle, Tina, Wolfgangova žena vodi
trgovino, njena sestra Sally, ki je tudi Matthiasova žena, pa skrbi za dizajn, saj je
arhitektka. Družini lomografov se je nato pridružila še najstarejša sestra Amira.
(Ibid.)
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Slika 2: Wolfgang, Amira, Mathias, Sally in Nil

2.2.3 NADALJNI RAZVOJ LOMOGRAFIJE
Leta 1992 je bilo ustanovljeno prvo lomografsko društvo, Lomographic Society
International (LSI), kjer je bilo tudi napisanih legendarnih 10 pravil, ki jih je
novembra objavil avstrijski časopis Wiener Zeitung v eni izmed svojih izdaj. Tako
je društvo dobilo nekaj naklonjenosti, saj jim je mestna občina Dunaj za lažje
delovanje podarila prostore. Prav tam so istega leta postavili prvo razstavo
lomo fotografij, kjer so prodali preko 700 primerkov Lomo LC-A kamer. Na ta
način so si kupci fotoaparata zagotovili doživljenjsko članstvo Lomographic
Society-a. Zaradi pomanjkanja prostora na razstavi so nastale lomostene, kjer se
postavljajo fotografije enake velikosti ena poleg druge, po sistemu zlaganja
kolaža. Lomostena (lomowall) je tako postala zaščitni znak vseh ostalih lomo
razstav. Neprofitno gibanje je začelo širiti sporočilo lomografije po celem svetu z
razstavami, zabavami, izleti in delavnicami. (http://www.lomography.com/about
/timeline, http://www.wieninternational.at/en/node/14522)

Leta 1994 so kot eno izmed prvih spletnih strani v Avstriji predstavili
www.lomo.com - spletno bazo za navdušence lomografije. Istega leta je bila
organizirana prva mednarodna lomografska razstava, sočasno v New Yorku in
Moskvi. Mesece kasneje pa se je odprla prva lomo ambasada v Berlinu.
(http://www.lomography.com/about/timeline, http://www.mladina.si/97951/)
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Slika 3: Prva lomo ambasada v Berlinu

Prvim uspehom je sledil poraz. Glede na to, da so bili stroški proizvodnje
bistveno večji od prodaje, so se Rusi odločili, da leta 1996 ustavijo proizvodnjo.
Wolfgang in Matthias sta se zato odpravila v St. Petersburg. Uporabila sta
politične zveze v avstrijski vladi, da se jima je uspelo dogovoriti za sestanek z
vodstvom tovarne LOMO in županom St. Petersburga v upanju, da preprečita
konec izdelave kamer Lomo LC-A. Ker župan ni imel časa zanju, je poslal
svojega takratnega namestnika, danes ruskega premiera Vladimirja Putina.
Putinu je bila njuna ideja všeč, zato je na večurnem sestanku Dunajčanoma
pomagal prepričati tovariša Klebanova, direktorja tovarne fotoaparatov
LOMO, naj nadaljuje proizvodnjo. (http://www.mladina.si/97951/)
Leta 2001 so v Kunsthalle Wienna na Dunaju odprli prvo lomo trgovino, leta 2002
pa je avstrijska prestolnica gostila prvi kongres lomografov, kjer so bile
razstavljene čudovite fotografije iz celega sveta. Leta 2004 je angleška
nacionalna televizija BBC posnela dokumentarec The Lomo Camera: Shot from
the Hip. Danes se odpirajo ambasade, trgovine in galerije po celem svetu, kjer
lahko poleg celotne palete lomo izdelkov dobimo še linijo modnih izdelkov, kot
so torbe in majice. Spletno stran lomography.com so popolnoma prenovili,
dobila je novo, svežo podobo s še več področij za interakcijo skupnosti,
tekmovanja, članke in druge pomembne informacije s področja lomografije in
analogne fotografije. V spletni trgovini je možno kupiti veliko različnih kamer,
poleg Lomo LC-A, se lahko sedaj dobi številne druge modele kot so Lomo
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Fisheye, Diana+, Lubitel, Spinner 360°, Sprocket Rocket,… Z vse večjo ponudbo
lomo fotoaparatov, se tako veča popularnost lomografije. (http://www.
lomography.com/about/timeline)
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2.3 LOMO GALERIJE IN AMBASADE
Lomo galerije in ambasade so prostori po celem svetu, ki so namenjeni
promoviranju lomografije in ohranjanju analogne fotografije. Tu se organizirajo
razstave in srečanja, postavljajo se lomo zidovi, izmenjujejo se medsebojne
izkušnje, oprema in kreativne tehnike fotografiranja, katere so nekateri fotografi
izumili sami. Namen ambasad in galerij je predstaviti analogno fotografijo čim
več ljudem, jim pomagati z nasveti in jih seznaniti z raznimi triki. Naprodaj imajo
tudi široko paleto lomografskih izdelkov: kamere, torbe, knjige, majice, albume,
različne

filme

in

ostale

dodatke.

(http://planb.hr/2009/06/lomografija/,

http://microsites.lomography.com/stores/embassy-stores)
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Slika 4: Lomo galerija v Madridu

2.4 LOMOSTENE
V lomo galerijah so razstavljene fotografije, ki jih lomografi razvrstijo in naredijo iz
njih kolaže različnih podob. Eno fotografijo je potrebno razviti večkrat, saj edino
tako lahko dobimo zelo dobre in zanimive vzorce, kot to vidimo na sliki 5.
Lomostene vsebujejo analogne fotografije lomografov iz vseh kotičkov sveta.
Za lomostene se lahko uporabi navadne geometrične vzorce, nekateri
lomografi pa se tega lotijo brez nekega vnaprej določenega vzorca.
Lomostene zahtevajo od lomografov sposobnost vizualizacije za barve in ideje,
lahko so majhne ali velike. Zelo dobri primeri lomosten so bili na ogledu v
Londonu na Trafalgar square-u, leta 2007 na londonskem oblikovalskem
festivalu, kjer so uporabili vsak centimeter prostora na steni, da so ustvarili
čudovit spekter barv z osupljivimi detajli. Najpomembnejše pri lomostenah je to,
da združujejo lomografsko skupnost in posredujejo ideje posameznikov na
enakopraven

način.

(http://www.lomo.de/docs/HowToBuildaWall-1.pdf,

http://onoffonoff.org/lomographic/lomowalls.html)
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Slika 5: Lomostene v Londonu

2.5 ZLATA PRAVILA LOMOGRAFIJE
Kot vsako gibanje, ki da kaj nase, tudi lomografsko gibanje potrebuje svoje
norme, pravila, načine vedenja. Lomografskih pravil je zgolj deset, in še ta so
hitro zapomljiva ter enostavno izvedljiva v fotografskih praksah.
-

Svoj fotoaparat imej vedno s seboj, kamorkoli že greš

Po navadi najboljše fotografije prihajajo iz zelo spontanih situacij. Najbolj
zanimiva fotografija lahko nastane ravno takrat, ko to najmanj pričakujemo,
zato je nujno imeti svoj lomo aparat vedno s seboj.
-

Uporabljaj ga ob vsakem času – podnevi in ponoči

Vsak trenutek je pomemben in vreden zabeleženja za pravega lomografa.
Zato je potrebno fotografirati ne samo podnevi in na popolni svetlobi, ampak
tudi ponoči, kljub temu, da bodo fotografije nejasne in razmazane.
-

Lomografija ni privesek k tvojemu življenju, ampak njegov sestavni del

Pri lomografiji postane samo fotografiranje del trenutka, saj ima lomograf svojo
kamero ves čas pri sebi in za fotografiranje ne potrebuje koncentracije.
-

Poskušaj slikati s strani

Fotograf digitalne fotografije gleda skozi kukalo, zato je njegova perspektiva že
v naprej omejena. Lomograf brez gledanja skozi kukalo fotografira od spodaj,
zgoraj, med nogami, čez ramo, saj tako ujame situacijo na čisto drugačen
način in se ne obremenjuje s kompozicijo in ostrino.
-

Primakni se čim bliže objektu svojega lomografskega poželenja

Takoj, ko začutite pravi trenutek posneti fotografijo, stopite v stik z vašim
objektom. Najbolje je, da se mu lomograf čimbolj približa in ga na ta način tudi
bolje spozna.
-

Ne razmišljaj

Lomograf ne razmišlja preveč in preprosto pritisne, saj drugače zanimiv trenutek
mine in je za zanimivo fotografijo prepozno.
-

Bodi hiter

Da lomograf ujame zanimiv trenutek, mora reagirati hitro, brez obremenjevanja
z nastavitvami na kameri.
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-

Ni pomembno vedeti, kaj boš ujel na film, preden pritisneš

Bistvo lomografije je, da nikoli ne moreš predvideti rezultatov, saj je veliko
dejavnikov, ki vplivajo na to. Vedno znova si presenečen, ko dobiš v roke
razvite fotografije.
-

Tudi

potem,

ko

pritisneš,

ni

pomembno

vedeti,

kaj

si

posnel

Ni potrebno analizirati vsake fotografije. Na njej je posnet nek moment, če ni
čisto jasno, kaj je posneto, si lomograf lahko izmisli zgodbo in jo interpretira po
svoje.
-

Ne skrbi zaradi pravil

Ne poslušaj drugih, ostani zvest samemu sebi in sledi svojemu notranjemu glasu.
Pozabi na pravila in na vse, kar si se naučil in kar se nisi o fotografiji. Odkrij svojo
lomografijo in zaupaj vase. (Trček, 2011, str. 58, http://www.lomography.com/about
/the-ten-golden-rules)
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Slika 6: Mavrična lomostena

2.6 LOMOGRAFIJA – USPEŠNA POTROŠNIŠKA ZGODBA
Dejstvo je, da živimo v potrošniški družbi, temu se ne more izogniti niti
lomografija. Lomographische AG je globalno delujoče podjetje, ki uspešno trži
to mladostniško izkušnjo in njegovim ustanoviteljem prinaša profit. Spletni portal,
ki je namenjenem lomografiji (www.lomography.com), je ključni prostor in
komunikacijski medij Lomographische AG. Združuje informacijski portal o tem,
kaj lomografija sploh je, spletno trgovino lomo fotoaparatov in pripomočkov,
redne spletne izdaje lomomagazina, akcije Lomo Society International,
lomografske razstave, fotoblog, ki članom omogoča oblikovanje njihovih
lomografskih fotozgodb ter vključevanja v tematska ali popolnoma odprta
tekmovanja

z

njihovimi

posameznimi

posnetki

ali

fotozgodbami.

Lomographische AG po celem svetu odpirajo svoje lomografske prodajalne, ki
jih imenujejo ambasade. Uporabljajo številne že uveljavljene in dobro znane
tržne

in

marketinške

fotoaparatov,

pristope,

časovno

kot

omejene

so

omejene

ugodnosti,

posebne

»piggy

points«

serije

lomo

za

zveste

uporabnike ipd. Na eni strani poudarjajo retrošik, na drugi strani pa prikrijejo
podjetniški pristop v zgodbo nekakšne skupnosti, ki s svojim nevsiljivim pristopom
navidezno nima nič s kapitalističnim pridobitništvom. Lahko bi rekli, da
spominjajo na mrežni marketing, kjer nam ponujajo nekaj drugačnega,
boljšega, in to v »prijateljskem« odnosu potrošnik-ponudnik. (Trček, 2011, str. 93 95)

Cene na tržišču so različne, saj lahko na spletnem mestu Ebay najdemo
ogromno poceni lomo fotoaparatov, medtem, ko so na www.lomography.com
mnogo dražji. Tisti, ki se na koncu odloči koliko bo plačal, da bo fotografiral, je
na srečo še vedno uporabnik - fotograf. V današnjem svetu je vsaka stvar, ki je
v modi, del marketinga. Lomografija je zanimiva in drugačna fotografija, ki
privabi mnoge, ravno zato, ker nima nekih pravil in je bolj svobodna od
digitalne fotografije. Mene je privabila zaradi vinjetiranja, barvnih bliskavic in
starega dobrega filmskega traku. Res je, da lahko v programu Photoshop brez
problema naredim zelo podobno fotografijo, kot s svojo Holgo, ni pa tistega
občutka, ki smo ga imeli včasih, ko smo nestrpno pričakovali razvite fotografije.
Uporabljam tako digitalni, kot analogni fotoaparat in menim, da je vsakršno
fotografiranje del neke oblike potrošništva.
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2.7 VRSTE LOMO KAMER
2.7.1 LC-A
Objektiv je legendarni ruski Minitar 1 s fiksno goriščnico 32 milimetrov in največjo
zaslonko f2.8. To je razlog za večino lomo čarobnih in slavnih učinkov, vključno s
preveč intenzivno nasičenostjo barv, ostrim kontrastom, vinjetiranjem na
robovih ter vrsto drugih stvari. Kamera je narejena za 35 mm film. Njen
širokokotni pogled ujame vse, kar je pred vami, sposoben je proizvajati
božanske lomo slike. (http://www.igra.si/?stran=19)
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Slika 1: Lomo LC-A

Slika 7: Primer fotografije z Lomo LC-A

2.7.2 LUBITEL
Dizajn izhaja iz zelo stare nemške kamere Brillant Voigtländer, ki je bila prvič
izdelana leta 1930. Lubitel pa je izboljšana verzija. To je preprosta kamera z
dvema steklenima lečama v plastičnem ohišju, narejena za 120 mm film.
Razpon zaslonke znaša od f4.5 do f12. Lubitel ima kar nekaj preoblikovanih
verzij, ki vsebujejo manjše popravke in izboljšave na primer Lubitel 2, Lubitel 166,
Lubitel 166B in druge. (http://en.wikipedia.org/wiki/Lubitel)

Slika 8: Lubitel 2

Slika 9: Primer fotografije z Lubitel 2

2.7.3 FISHEYE
Lomo Fisheye ima neverjeten širokokotni objektiv s 170 stopinjskim pogledom, ki
vse okoli vas stisne v okroglo sliko. Globinska ostrina omogoča, da sta tako
ospredje kot ozadje v popolni ostrini. Stekleni objektiv ponuja kontrastne barve.
Ima vgrajeno elektronsko bliskavico in uporablja 35 mm film. Obstaja tudi
izboljšana verzija Fisheye 2, ki ima žarnico za dolgo osvetljevanje in stikalo za
večkratno osvetljevanje. (http://www.flat.si/Druge-znamke/Lomograohy-FisheyeNo.2.
html,http://www.flat.si/Druge-znamke/Lomography-Fisheye-One-Pearl-Blue.html)

Slika 10: Lomo Fisheye

Slika 11: Primer fotografije s Fisheye
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2.7.4 SUPRESAMPLER
Supersampler je idealen za fotografiranje objektov v gibanju, saj ima štiri leče, ki
omogočajo, da z enim pritiskom na sprožilec napravite štiri male zaporedne
sličice. Narejen je za 35 mm film. Ima dve različni hitrosti zaslonke, 2 ali 0,2
sekundi za štiri sličice. (http://inkognito.si/store/index.php?route=product/product&
path=20_74&product_id=144)

Slika 12: Supersampler

Slika 13: Primer fotografije s Supersampler
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2.7.5 SPINNER 360°
S Spinnerjem 360° zajamete na fotografijo čisto vse kar je okoli vas. Poteg vrvice
sproži kamero in jo zavrti okoli svoje osi. Naredi osem panoramskih fotografij in
uporablja 35 mm film. (http://microsites.lomography.com/spinner-360/about)

Slika 14: Spinner 360°

Slika 15: Primer fotografije s Spinner 360°

2.7.6 DIANA
Diana se je prvič pojavila v zgodnjih šestdesetih, kot zelo poceni kamera, znana
po svojih sanjavih, zamegljenih in žarečih fotografijah. Ima plastično ogrodje in
leče ter dva osvetljevalna časa in ročno ostrenje od 1m do neskončnosti.
Uporablja 120 mm film. Diana pogosto trpi zaradi uhajanja svetlobe in ravno to
daje fotografijam čar. Zaradi popularnosti kamere, so tako naredili še Diano F+

in Diano mini. (http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_camera)

Slika 16: Diana

Slika 17: Primer fotografije z Diana

2.7.7 OSTALE LOMO KAMERE
Poleg naštetih fotoaparatov, obstaja še mnogo več zanimivih lomo kamer, ki se
med seboj razlikujejo po dizajnu in karakteristikah. Zaradi velikega zanimanja za
lomografijo vsako leto prihajajo na trg novi primerki kamer.

Slika 18: Colorsplash

Slika 19: Horizon Perfekt
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Slika 20: Smena 8M

Slika 22: Oktomat

Slika 21: Sprocket Rocket

Slika 23: Actionsampler
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2.8 HOLGA
2.8.1 ZGODOVINA HOLGE

Slika 24: Holga S

Holgo je leta 1981 oblikoval kitajec T. M. Lee. V kantonščini pomeni Holga »zelo
svetla«. Na Kitajskem je bil takrat najbolj dostopen 120 mm film, a so bili
fotoaparati, ki so uporabljali ta film za večino prebivalcev predragi. Holga pa je
bila v celoti izdelana iz plastike in zato tudi cenovno dostopna tako družinam,
kot študentom. Leta 1982 se je Holga prvič pojavila v Hong Kongu. Kamero so
najprej uporabljali za fotografiranje družinskih dogodkov, portretov in podobnih
dogodkov, kasneje, ko je bila Holga predstavljena tujim trgom, pa so jo začeli
uporabljati tudi resnejši fotografi. Holga je postala naslednica Diane in ostalih
preprostih plastičnih fotoaparatov. (http://en.wikipedia.org/wiki/Holga)
Holga je dobila največje priznanje, ko je fotoreporter David Burnett z njo
fotografiral ameriškega bivšega podpredsednika Al Gora, med enim izmed
njegovih govorov. Fotografija si je leta 2001 prislužila glavno nagrado na
natečaju White House News Photographers – The Eyes of History. Newsweek,
U.S. News in World Report so Burnettu naročili, naj odslej reportaže in portrete
fotografira samo še s Holgo. Holgo je izbral tudi mladi Magnumov fotoreporter
Chris Anderson, ki se je z njo podal leta 2003 na dolgo potovanje. Iz fotografskih
zapisov je sestavil vizualno poročilo Nonfiction. (http://www.dnevnik.si/objektiv
/278451)
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Slika 25: Al Gore, David Burnett

Slika 26: Nonfiction, Chris Anderson

Leta 2002 je bila v okviru razstave Reality Check, lomografija predstavljena v
Moderni galeriji. Predstavitev je potekala v obliki lomo delavnice z naslovom
Fotografiranje ni odslikava realnosti, temveč njena interpretacija. Kogarkoli je
tematika zanimala, si je lahko sposodil lomo kamero in poslikal film po svoji želji.
Vse fotografije so bile naknadno poslane na lomografsko tekmovanje The
Lomographic World League 2002. (http://www.mg-lj.si/node/594)
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2.8.2 VRSTE HOLG
Obstaja več vrst Holg. Bistvene razlike med njimi so v lečah, ki so lahko plastične
ali steklene, in v vgrajeni bliskavici. Oznake za imenom Holga nam povejo
model kamere, te so: S(Standard), N(New/Normal), G(Glass), F(flash), W(Wide),
CF(Colour Flash), PC(Pinhole Camera), BC(Bent/Black Corners), 3D(Three
Dimensional), TLR(Twin Lens Reflex). Številčne oznake 120, 135 in 110, nam
povedo za kateri film je Holga narejena. (http://www.squarefrog.co.uk/basics/
holga-types.html)

Model moje Holge je 120 CFN, kar pomeni, da uporablja 120 mm film in je
standarden novejši model z barvno bliskavico.

Slika 27: Holga 120 CFN

2.8.3 TEHNIČNE LASTNOSTI HOLGE 120 CFN
Velikost: 22 x 17,5 x 9,5 cm
Teža: 730 g
Objektiv: plastična leča z goriščnico 60 mm
Zaslonka: f/8 za oblačne dni z manj svetlobe in f/11 za sončne dni
Ostrenje: 4 nastavljive razdalje, prva ostri na 0,91 m, označena je s sliko ene
osebe, druga ostri na 1,83 m, označena je s sliko treh oseb, tretja ostri na 2,74 m,
označena je s sliko skupine ljudi in četrta ostri v neskončnost, označena je s sliko
gora. (http://basiclomographyfilmphotography.blogspot.com/2009/11/mightyholga.
html, http://www.squarefrog.co.uk/basics/focusing.html)

Slika 28: Ostrenje

Čas osvetlitve: N pomeni normalen čas 1/125 s, B omogoča nočne posnetke,
odprtina ostane odprta toliko časa, dokler ne spustimo gumba. Pri tem načinu
so lahko posnetki zamegljeni, zato je dobro, da uporabimo stativ.
(http://basiclomography-filmphotography.blogspot.com/2009/11/mighty-holga.html)
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Slika 29: Gumb za čas osvetlitve B in N

K Holgi spadata dve maski, ki omogočata različne formate posnetkov. Maska
6 x 6 cm omogoča kvadratni format posnetka in z njo lahko naredimo 12
fotografij. Ta velikost občutno poveča črne obrobe na robovih – vinjetiranje.
Maska 4,5 x 6 cm omogoča pravokotni format posnetka in z njo lahko
naredimo 16 fotografij. (http://www.squarefrog.co.uk/basics/masks.html)
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Slika 30: Maski 4,5 x 6 cm in 6 x 6 cm

Na zadnjem delu Holge je okence, ki je prekrito z rdečo folijo, skozi katero se vidi
zadnji del filma. Tako lahko spremljamo koliko posnetkov imamo še na voljo,
glede na masko, ki jo uporabimo. (lbid.)

Slika 31: Okence za spremljanje posnetkov

Na zgornjem delu ima Holga dve kolesci, eno je za vrtenje filma, drugo pa za
izbiro barvne bliskavice. Barvna bliskavica vsebuje tri folije: rumeno, rdečo in
modro ter belo bliskavico, ki je brez folije. Holga je fotoaparat srednjega
formata in uporablja 120 mm film, ki ima v primerjavi s 35 mm filmom bistveno
boljšo

globinsko

ostrino

in

intenzivnejšo

paleto

barv.

(http://microsites.

lomography.com/holga/specifications)

Slika 32: Zgornji del Holge 120 CFN

2.8.4 DODATKI ZA HOLGO
Objektivi: Na Holgo lahko nastavimo različne objektive kot so na primer fisheye,
ki je širokokotni objektiv in proizvaja popačene fotografije z ekstremnim
ukrivljanjem, teleobjektiv, ki poveča goriščno razdaljo fotoaparata, kar
omogoča zajemanje objektov od daleč, širokokotni objektiv, ki skrajša goriščno
razdaljo fotoaparata in omogoča zajemanje širšega območja iz enake razdalje
ter

makro

objektiv,

ki

omogoča

(http://www.holgacamera.com/holga-lens/)

Slika 33: Širokokotni, fisheye in tele objektiv

fotografiranje

bližnjih

predmetov.
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Filtri: Barvne filtre lahko uporabljamo v kombinaciji s črno-belim ali barvnim
filmom. Pri črno-belem filmu barvni filtri povečajo kontrast, pri barvnih filmih pa
filtri omogočajo efekte zamegljenosti ob robovih, sredina fotografije pa je še
vedno ostra. Vsaka barva dodaja določeno razpoloženje fotografiji. Pri
prekrivanju, kjer lahko na sprožilec pritisneš večkrat, ne da bi prevrtel film, lahko
uporabiš več različnih filtrov. Če fotografiraš proti soncu lahko uporabiš
temnejše filtre, saj poudarijo določeno barvo s filtriranjem vseh drugih barv.
Dober primer je temno vijoličen filter, ki zelo poudari rdečo barvo.
učinek

dobimo

tudi,

ko

barvni

filter

ne

ustreza

velikosti

Zanimiv

objektiva.

(http://microsites.lomography.com/holga/modifications)
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Slika 34: Barvni filtri

Adapter za 35mm film: V Holgo 120 je možno vstaviti tudi 35 mm film. V
kompletu so notranja maska, ki nam omogoča vstavljanje 35 mm filma,
nadomestni zadnji del Holge, ki blokira vdor svetlobe, saj je kontrolno okence
prekrito in ne vidimo število posnetkov, ter dve nalepki, ki ju zalepimo na
kolesce za vrtenje filma, saj tako lahko vidimo koliko posnetkov smo naredili. Ko
je 35 mm film poln, ga je potrebno ročno previti nazaj v temnici, da bi se izognili
izgubi fotografij. Zanimivost fotografij 35 mm filma je, da je na fotografijah vidna
perforacija.
cameras)

(http://shop.holgadirect.com/products/holga-35mm-adaptor-kit-for-120

Slika 35: Adapter za 35 mm film

To je le nekaj zanimivih dodatkov, ki jih lahko uporabimo na Holgi, na tržišču pa
je možno dobiti še različne bliskavice, dodatek za ročno odpiranje zaslonke,
holgaroid – nastavek, ki spremeni Holgo v polaroid, …
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3. AVTORSKI DEL

3.1 RAZLIČNE TEHNIKE S HOLGO 120 CFN
Vsaka Holga ima svoje posebnosti, če fotografiramo isti prizor iz dveh kamer, je
velika možnost, da bosta posnetka različna. Razlikovala se bosta lahko v
intenzivnosti in odtenku barv, v ostrini ter v svetlobnih sledeh, ki jih povzroča
pronicanje svetlobe skozi ogrodje.
Pri avtorskem delu diplomskega dela, sem raziskovala različne tehnike, ki sem jih
preizkušala na svoji lomo kameri Holga 120 CFN. Za fotografiranje sem iz
notranjosti odstranila maski, saj se mi nista zdeli potrebni. Robove, kamor lahko
vstavimo maske, sem oblepila z izolirnim trakom, da se film ne bi poškodoval pri
navijanju ter zaradi prepuščanja svetlobe. Prav tako sem večkrat oblepila
zunanjost kamere, na mestih, kjer je možnost prepuščanja svetlobe.
Fotografije z masko iz kartona, transparentno folijo in dvojnim posnetkom, sem
skenirala sama, ostale pa so bile skenirane v foto studiju.

Slika 36: Oblepljena zunanjost Holge 120CFN
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3.1.1 PREKRIVANJE
Prekrivanje je postopek, kjer lahko dva ali večkrat pritisneš na sprožilec, pri tem
pa ne prevrtiš filma naprej. Prekrivanje sem uporabila najbolj pogosto, saj se s to
tehniko dobi zelo zanimive efekte na fotografijah. S tehniko prekrivanja lahko
nehote dobimo tudi 3D učinek na posnetku.
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Slika 37: Tivoli, avtorska fotografija
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Slika 38: Tromostovje, avtorska fotografija

3.1.2 BARVNA BLISKAVICA
Holga 120 CFN ima tri barvne bliskavice, ki vsebujejo: rumeno, rdečo in modro
folijo ter belo bliskavico brez folije. Na sliki 39, sem uporabila modro in rumeno
bliskavico, rdeča lisa, pa je rezultat prepuščanja svetlobe v notranjost kamere,
kar daje zanimiv efekt celotni fotografiji. Na sliki 40 pa sem uporabila rdečo in
belo bliskavico. Žal te tehnike ne morem uporabljati več, ker bliskavica ne
deluje več. Še vedno pa lahko uporabim barvne filtre, ki dajejo podobne
efekte, kot barvne bliskavice.
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Slika 39: Tovarna Rog, avtorska fotografija
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Slika 40: Peter in Neža, avtorska fotografija

3.1.3 MASKA IZ KARTONA
Izmerila sem notranji del Holge in nato pripravila masko iz kartona. Velikost
celotne maske je bila 7 cm x 8,5 cm. Na kartonu sem s tapetniškim nožem
izrezljala vzorec. Čez kartonasto masko, ki sem jo pritrdila z izolirnim trakom, sem
položila 120 mm film. Vzorec na maski je viden na vseh dvanajstih posnetkih.
Svetloba je kljub temu, da sem oblepila fotoaparat, vdrla v notranjost in na
posnetkih pustila rdeče lise. Možnost je tudi, da sem pri vstavljanju filma osvetlila
del filma.
Na sliki 43 je viden rezultat zaporednih posnetkov, zato ni videti vzorca maske.
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Slika 41: Vstavljanje maske iz kartona 7 cm x 8,5 cm
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Slika 42: Travnik1, avtorska fotografija
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Slika 43: Travnik 2, avtorska fotografija

3.1.4 TRANSPARENTNA FOLIJA
Pri tehniki s transparentno folijo sem že na začetku imela težavo, ker so me v
kopirnici narobe razumeli in so mi namesto na navadno transparentno folijo
natisnili vzorec razpok na samolepljivo folijo.

Slika 44: Vzorec razpok na samolepljivi foliji

Zdelo se mi je zanimivo, da bi poizkusila samolepljivo folijo nalepiti na navadno
transparentno folijo. Tako sem zopet naredila masko dimenzij 7 cm x 8,5 cm.
Vzorci, ki so posledica ujetega zraka in popraskana folija nista vplivali na končni
rezultat. Na vseh posnetkih je bila vidna močno rdeča lisa, ki je lepo popestrila
nekatere fotografije.

Slika 45: Vstavljanje maske s transparentno folijo
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Slika 46: Kolpa, avtorska fotografija
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Slika 47: Sabinino drevo, avtorska fotografija

3.1.5 DVOJNI POSNETEK
Ta tehnika je bila najbolj zahtevna, a hkrati najbolj zabavna, saj je šlo za
dvakratno vstavljanje filma. Najprej sem izrezala dve maski iz transparentne
folije dimenzij 7 cm x 8,5 cm ter na eno narisala kroge s črnim alkoholnim
flomastrom, na drugo pa negativ teh krogov.

Slika 48: Maski iz transparentne folije, pozitiv in negativ

Najprej sem v Holgo vstavila pozitiv in čez njega vstavila film. Ko sem naredila
dvanajst posnetkov, sem v temi prevrtela film nazaj in nato vstavila negativ in še
enkrat naredila dvanajst posnetkov. Črni obrisi krogov so na nekaterih
fotografijah nekoliko vidni, to je zelo odvisno od tega, kako vstaviš film pri
drugem fotografiranju. Najbolj zanimivo se mi je zdelo, da nisem natančno
vedela kaj sem posnela pri prvem fotografiranju in ravno zaradi tega so
fotografije s to tehniko zelo dinamične.
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Slika 49: Zelena cesta, avtorska fotografija
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Slika 50: Sonce, avtorska fotografija

3.1.6 ČRNO-BEL FILM
S Holgo je mogoče posneti osupljive črno-bele fotografije, kjer so kontrasti med
črno in belo barvo zelo močni. Črno-bel film je fantastičen za fotografiranje
portretov in zasanjanih pokrajin, saj je sredina fotografij ostra, medtem, ko je
okolica zamegljena. Je tudi bolj primeren za fotografiranje v slabših svetlobnih
pogojih od barvnega filma.
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Slika 51: Mesarski most, avtorska fotografija
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Slika 52: Cerknica, Tanja in Zoja, avtorska fotografija

3.1.7 35 MM FILM
Za Holgo lahko kupimo nastavek za 35 mm film ali pa z malce iznajdljivosti to
storimo brez nastavka. Jaz sem si pomagala z gobico, ki sem jo vstavila na obe
strani 35 mm filma in ga na ta način fiksirala. Na desno stran sem vstavila prazen
tulec. Pomagala sem si z izolirnim trakom, s katerim sem prilepila začetek filma
na tulec in ga s pomočjo mehanizma previla malo naprej. Zaradi pronicanja
svetlobe v notranjost aparata, je bilo še potrebno prelepiti okence za štetje
posnetkov iz obeh strani. 120 mm film ima na zadnji strani označene številke, ki
nam povejo na kateri številki posnetka smo, 35 mm film pa teh številk nima. Pri
previjanju filma sem si zato pomagala s štetjem klikov. Obstaja razpredelnica za
pomoč pri previjanju filma za katero takrat še nisem vedela, zato sem se
ravnala po navodilih www.goholga.com, kjer sem za vsak posnetek štela 36
klikov. Film se po uporabi nujno prevrti v temnici. Ker sama nimam te možnosti,
so za to poskrbeli v foto studiu.

41

Slika 53: Vstavljanje 35 mm filma

Slika 54: 120 mm in 35 mm film

Fotografije, ki jih posnamemo z 35 mm filmom imajo zelo zanimive efekte ob
robovih, saj zaradi ožjega formata filma, fotografija nastane na perforaciji.
Vidne so tudi oznake filma ter številke posnetka. Fotografije delujejo
panoramsko.

Slika 55: Rovinj, avtorska fotografija
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Slika 56: Piknik v Cerknici, avtorska fotografija

Med raziskovalnim procesom fotografiranja je prišlo tudi do nekaj zapletov, ki v
večini niso slabo vplivali na končne rezultate. Zgodilo se je, da sem pri
fotografiranju pogosto pozabila sneti pokrivalo iz leče. Če filma ne prevrtiš
naprej lahko še vedno rešiš posnetek, saj fotografiraš naprej s tehniko
prekrivanja. Puščanje svetlobe v notranjost ohišja ni nujno napaka. Lise, ki
nastanejo ob tem, lahko ustvarijo prav zanimive efekte, ki ustrezajo duhu lomo
fotografije. Ko je delovala še bliskavica, sem pozabila zalepiti bateriji, saj ne
uporabljam maske, ki pritiska na bateriji, zato je ena padla ven ter na vsakem
posnetku pustila temno črto, kot vidimo na sliki 57.
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Slika 57: Prešernov spomenik nad Frančiškansko cerkvijo, avtorska fotografija

Najmanj so mi všeč fotografije, ki sem jih posnela z masko iz kartona, saj maska
zakrije precejšen del fotografije, zato menim, da je bolje, da se izreže ven večje
kose kartona. Najbolj zanimive so mi fotografije z dvojnim posnetkom, saj do
konca nisem bila prepričana, da mi bo uspelo, ker se je pri navijanju filma
zatikalo. Na koncu sem bila prijetno presenečena, saj so bile te fotografije
polne intenzivnih barv in dinamike. Rdeče lise, kot posledica puščanja svetlobe,
so po mojem mnenju bile najbolj primerne pri tej tehniki.

4. PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL

Pedagoški del sem izvedla v 9. razredu OŠ, pri predmetu likovna vzgoja.
Želela sem se čim bolj približati temi svojega diplomskega dela, torej lomografiji,
zato sem si postavila vprašanje, kako bi učencem predstavila del te vrste
analogne fotografije. Zaradi tehničnih zahtevnosti analogne fotografije in tudi
pomanjkanja časa, sem se odločila, da bomo za fotoaparate uporabili kar
mobilne telefone. Pred časom je nastala aplikacija za mobilne telefone
imenovana Instagram, s katero lahko posnamemo zelo podobne fotografije,
kot jih posnamejo lomografski fotoaparati. Format fotografije je kvadraten, kot
pri mnogih lomo kamerah.
Preden sem izvedla učno uro, sem se pozanimala pri učiteljici, koliko telefonov
bi imeli na voljo, saj to aplikacijo podpirajo le novejši modeli mobilnih telefonov.
Učiteljica je učencem predhodno omenila, da tisti, ki imajo to možnost, naložijo
Instagram aplikacijo na mobilni telefon. Za fotografiranje sta en mobilni telefon
uporabljala dva učenca.

44

4.1 UČNA PRIPRAVA
Predmet: Likovna vzgoja
Razred: 9. Razred
Število ur: 2
Datum: maj 2012
Likovno področje: vizualne komunikacije
Likovna naloga: oblikovanje fotografske kompozicije z upoštevanjem toplohladnega kontrasta
Likovna tehnika: fotografiranje
Likovni motiv: Na sprehodu v naravi
Materiali in orodja: mobilni telefon, računalnik, USB priključek, aplikacija
Instagram
Didaktična sredstva in pripomočki: slikovno gradivo na PowerPointu
Vrsta učne ure: teoretično-praktična
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija
Učne oblike: frontalna, individualna
Medpredmetne povezave: matematika, fizika, kemija, informatika
Literatura:
- Jolanda Pibernik, Drugačnosti, Celje: Mohorjeva družba, 2006
- Učni načrt (2004): Program OŠ izobraževanja Likovna vzgoja, MZŠŠ, Zavod RS
za šolstvo, Ljubljana
Cilji:
- usvojijo likovni pomen barvnih odnosov
- opredelijo toplo-hladni kontrast
- ustvarijo fotografsko kompozicijo po izbranih likovnih načelih
- razvijajo občutljivost za barvno skladnost
- pridobivajo spretnosti ob rokovanju z novo tehnologijo
- praktično uporabljajo toplo-hladni kontrast
- ovrednotijo lastna dela, dela sošolcev z vidika likovnega jezika
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1. Uvodna motivacija
AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST UČENCA

- Pozdravi učence in se
predstavi.
- Na PowerPoint

- Odgovarjajo, da prva

projekciji predstavi

skupina deluje bolj toplo,

učencem dve skupini slik

druga pa bolj hladno.

lomografije. Učence
vpraša, kako doživljajo
prvo in kako drugo
skupino slik.
- Pove jim, da so slike iz
prve skupine sestavljene
iz toplih barv, iz druge pa
iz hladnih.
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2. Osrednji del
AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST UČENCA

a) SPOZNAVANJE
LIKOVNIH POJMOV
- Na PowerPoint

- Učenec s pomočjo

projekciji pokaže

učitelja in drugih

učencem barvni krog.

učencev pokaže ločnico

Pred tablo pokliče

med toplimi in hladnimi

učenca in mu reče, naj

barvami.

pokaže, katere barve so
tople in katere hladne.

- Vpraša učence, katere

- Odgovarjajo, da svetlo-

vrste kontrastov

temni, toplo-hladni,

poznajo?

komplementarni
kontrast.

- Pove jim, da se bodo v

- Poslušajo in si

likovni nalogi ukvarjali s

ogledujejo primere.

toplo-hladnim
kontrastom. Na
PowerPoint projekciji
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pokaže primere toplohladnih kontrastov.

- Učencem pokaže na

- Odgovarjajo, da je to

PowerPoint projekciji

camera obscura.

camero obscuro in jih
vpraša kaj je to. Pove,
da je to škatla, ki je v
notranjosti popolnoma
črna. Skozi majhno
odprtino na eni strani

škatle v notranjost vdirajo
svetlobni žarki in tako na
zadnji steni nastane
obrnjena slika predmeta
pred odprtino. Pove, da
začetki fotografije
segajo nazaj v 16.
stoletje. V začetku 21.
stoletja pa je fotografija
prestopila mejo iz
analognega v digitalni
svet.
- Učence vpraša kam

- Odgovarjajo, da

shrani slike digitalni in

digitalni fotoaparat

kam analogni

shrani slike na spominsko

fotoaparat?

kartico, analogni pa na
film.

- Učence vpraša od

- Odgovarjajo, da od

česa je odvisen uspešen

fotografovega smisla za

posnetek?

skladnost, slikovitost,
občutek za tone in
ravnotežje.

b) POSREDOVANJE
LIKOVNE NALOGE
- Učencem pove, da
bodo izdelali fotografijo z
mobilnim telefonom s
pomočjo aplikacije
Instagram. Pri tem bodo
upoštevali kompozicijo v
toplih in hladnih barvah.
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- Na PowerPoint
projekciji učencem
predstavi nekaj primerov
iz Instagram aplikacij.

- Učencem dejavnost

- Učenci poslušajo in

razloži. Odšli bodo na

sodelujejo pri pogovoru.

sprehod, kjer bodo
fotografirali naravo. Na
mobilnem telefonu bodo
nastavili funkcijo za
fotoaparat, kjer izberejo
sredinski, največji gumb,
ki vklopi fotoaparat v
razmerju 612 x 612 pik. Ko
bodo izbrali motiv, bodo
posneli fotografijo, ki ji
bodo lahko dodali
različne filtre in okvirje.
Opozori jih tudi, naj
upoštevajo, da bo
kompozicijsko zanimiva
postavitev v kvadraten
format ter da se igrajo in
raziskujejo možnosti
različnih filtrov in naj
bodo pozorni na
kompozicijo.
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- Učencem pove, naj se
razdelijo v pare. Vsak
učenec naj posname 3
fotografije.
- Učencem posreduje
likovni motiv: Na
sprehodu v naravi.
c) LIKOVNO IZRAŽANJE
- Učenci na sprehodu
fotografirajo motive v
toplo-hladnem kontrastu.
Čas sprehoda je 30
minut.
- Učencem individualno
svetuje o kompoziciji, če
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je to potrebno.
3. Zaključni del
AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST UČENCA

- V učilnici prenese
nastale fotografije na
računalnik.
- Učence usmeri v analizo - Skupaj z učiteljem
izdelkov in skupaj z njimi

komentirajo nastala dela

oblikuje kriterije

in oblikujejo kriterije

vrednotenja.

vrednotenja:
~ izvirnost
~ upoštevanje toplohladnega kontrasta in

primerna umestitev v
kvadratno kompozicijo
~ izvirnost najdenega
motiva
- Skupaj z učenci

- Sodelujejo pri

ovrednoti likovna dela

vrednotenju nastalih del

glede na kriterije

na podlagi izpostavljenih

ocenjevanja.

kriterijev.

- Zapiše dosežke

- Uredijo razstavo nastalih

učencev in usmeri

izdelkov.

učence v ureditev
razstave izdelkov v
razredu.
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4.2 ANALIZA IZVEDBE UČNE URE
Obseg snovi in likovnih pojmov sem prilagodila starostni stopnji učencev.
Osvežili smo tudi predhodno znanje o barvnih kontrastih, pri čemer sem
izpostavila toplo – hladni kontrast. Učno vsebino sem uskladila s cilji in standardi
znanja v učnem načrtu. S pomočjo PowerPoint projekcije sem učencem
predstavila učno snov, saj sem jim na ta način skušala pokazati čim več
slikovnega gradiva. Teoretični del učne ure ni bil predolg, saj sem načrtovala,
da bi imeli čim več časa za praktični del, ki je vseboval fotografiranje v naravi
ter prenos posnetkov na računalnik v razredu.
Med razlago so bili učenci disciplinirani in motivirani. Pri usvajanju likovnih
pojmov so dobro sodelovali. Motiviranost se je še povečala ob napovedi
likovne naloge, saj so bili učenci navdušeni nad idejo, da bodo lahko
fotografirali z mobilnimi telefoni. Večina učencev je bila že seznanjena z
Instagram aplikacijo, zato niso potrebovali pomoči pri sami tehniki. Individualno
smo se pogovarjali o kompoziciji, ki so jo morali upoštevati v kvadratnem
formatu fotografije.
Malo sem bila v dvomih glede likovnega motiva, saj nisem vedela kako se
bodo učenci obnašali zunaj na prostem ter da ne bo vse preveč razpuščeno.
Ideja, da gremo na sprehod fotografirati naravo, se je izkazala za odlično.
Nekateri učenci so se zelo potrudili pri iskanju izvirnega motiva. Časovno je bila
učna ura dobro zastavljena. Časa je bilo dovolj za vse.
Napraviti so morali 3 fotografije ter se odločiti za najbolj uspelo. Prav to smo
potem v razredu tudi ovrednotili. Skupaj smo oblikovali kriterije vrednotenja ter
opredelili vse končne izdelke in podali svoja mnenja.
Izstopalo je medsebojno sodelovanje učencev in izredna zainteresiranost za
delo, menim, da je k temu pripomogla majhna skupina učencev. Komunikacija
med mano in učenci se mi je zdela dobra, vendar še vedno menim, da imam z
njimi preveč prijateljski odnos. Osebno sem mnenja, da je treba za dober odnos
učenec – učitelj vzpostaviti ravno pravšnjo mero avtoritete.
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4.3 ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV
Učenka je upoštevala toplo – hladni kontrast. Zelo primerno je umestila motiv v
kvadratni format, saj je fotografirala cvetlice v diagonalni razporeditvi. Črn
okvir, ki ga je izbrala, premočno izstopa, nekoliko bi ga morala osvetliti.
Fotografiji je s funkcijo v aplikaciji dodala nekaj kontrasta. Izbrani motiv je
izviren.
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Slika 58: Izdelek 1

Učenec, ki je posnel to fotografijo, je bil zelo motiviran že med spoznavanjem
posebnosti fotografije in posredovanju likovne naloge. Vložil je veliko truda v
posnete fotografije, to je opazno tudi na izdelku, kjer je na cvetlici ujel oso.
Večina učencev je fotografiralo samo živo naravo, on pa je na fotografiji izvirno
vključil še ograjo. Učenec je upošteval tudi učinek toplo – hladnega kontrasta.
Primerno je umestil motiv v kvadratno obliko in poudaril navpičnice in
vodoravnice.
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Slika 59: Izdelek 2

Zanimivost tega posnetka je, da učenec ni zapolnil celega formata s posnetim
delom drevesa in tako ustvaril poševno kompozicijo. Primerno je umestil motiv v
kvadratni format. Izbral je tudi motiv v toplo – hladnem kontrastu. Učenec je
zadostil kriterijem vrednotenja.
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Slika 60: Izdelek 3

Učenka je izbrala zelo zanimiv motiv, ki je drugačen od vseh nastalih. Poleg
narave je vključila še druge elemente, ki skupaj tvorijo zelo dobro kompozicijo v
kvadratnem formatu. Pogumno se je poigrala tudi s kontrasti in izbrala je
zanimiv okvir fotografije. Izpostavila bi domiselno postavitev cvetlice v desno
stran formata. Učenka je zelo uspešno opravila nalogo.
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Slika 61: Izdelek 4

Učenec je iz zelo nezanimive fotografije z nekaj iznajdljivosti naredil boljši končni
izdelek. Slika 62 je bila precej standardna, zato sem ga spodbudila, da je isti
posnetek drugače kadriral, kot vidimo na sliki 63. Fotografiji je s funkcijo v
aplikaciji dodal kontrast ter zelo domiselno zabrisan okvir. Dosegel je večjo
razgibanost v barvi in tudi v kompoziciji oblik v kvadratnem formatu.
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Slika 62: Izdelek 5

Slika 63: Izdelek 6

5. ZAKLJUČEK

V svojem diplomskem delu sem obravnavala lomografijo, ki je oblika analogne
fotografije. Pri analogni fotografiji nikoli ne moreš predvideti rezultatov in vedno
znova si presenečen, ko dobiš v roke razvite fotografije. Lomografija mnoge
pritegne takoj, saj ponuja nekaj drugačnega. Pri nekaterih profesionalnih
fotografih ni naletela na odobravanje, češ da naj bi jo uporabljali samo
amaterski fotografi. Menim, da se je potrebno osredotočiti na to, kaj lahko z
določenim fotoaparatom dosežemo, tu pa lomografija ponuja ogromno
možnosti. Bistvo lomografije je zabava in veselje do malo drugačnega
fotografiranja.
Pri avtorskem delu diplomske naloge sem želela pokazati na primerih, kaj vse je
zmožen

narediti

plastičen,

igrački

podoben

fotoaparat.

Cilj

mojega

diplomskega dela je bil, raziskati nekaj novih načinov fotografiranja z lomo
kamero. Spoznala sem, da lahko z lomo aparati veliko eksperimentiraš,
možnosti je ogromno, potrebno je imeti le nekaj domišljije. Kljub vsemu, je lomo
fotografija precej drag hobi, saj so filmi srednjega formata in fotografije veliko
dražji od navadnih.
Pri pedagoško-raziskovalnem delu so se učenci resnično zabavali ob
fotografiranju z mobilnimi telefoni. Mobilni telefon ni bil več predmet, ki ga ne
smejo uporabljati med poukom, ampak je bil v tem primeru učni pripomoček in
ravno zaradi tega je bilo navdušenje in sodelovanje učencev izjemno.
Z diplomskim raziskovanjem se ne bo zaključilo moje lomo potovanje, saj sem
raziskala le del te oblike analogne fotografije.
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