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POVZETEK 

Kot vsa umetnost tudi fotografije nastajajo v različnih kontekstih, najsi bodo to družbeni, 

kulturni ali zgodovinski, ter s svojimi ikonografskimi, pomenskimi, estetskimi in drugimi 

posebnostmi odražajo ideologije svojega časa in miselnosti avtorjev. Pri vsaki fotografiji je 

pomembna njena zgodba, teorija, estetika, predvsem pa tehnična dognanost in estetska 

kakovost. Razvoj slovenske fotografije lahko razdelimo na več obdobij, ki so v glavnem 

determinirana glede na politično in družbeno zgodovino, in sicer: obdobje začetkov slovenske 

fotografije med letoma 1839 in 1919, obdobje med obema vojnama 1919-1945, obdobje med 

letoma 1945 in 1990 ter sodobnejša slovenska fotografija nekje od osamosvojitve pa do 

danes, torej med letoma 1990 in 2012. Razvoj fotografije pri nas je tesno povezan tudi z 

možnostmi izobraževanja, razstavljanja in prodaje, kar se iz leta v leto izboljšuje. Trenutno je 

na Slovenskem premalo selekcije in celostno kuriranih fotografskih razstav. Nasplošno lahko 

rečemo, da je fotografija že zdavnaj zasedla pomemben položaj v umetnosti ter se postavila 

ob bok drugim pomembnim medijem. Zato se tu srečamo s pojmom fotograf umetnik, čigar 

ključni koncept je zlasti avtonomija in umetniška svoboda. Tudi umetniki se lahko vključujejo 

v učni proces. V učnem načrtu za predmet Likovna vzgoja je med didaktičnimi priporočili 

posebej izpostavljen tudi obisk razstave v galeriji in muzeju ter pogovor z umetnikom, saj je 

stik z originalnimi umetniškimi deli ključnega pomena pri spoznavanju umetnosti in 

razvijanju likovne občutljivosti. Problem pa je, da se niti razredne učiteljice niti likovni 

pedagogi v času študija ne seznanijo z različnimi modeli vključevanja umetnikov v učni 

proces niti z načini dela v galeriji oz. muzeju. Zato sem raziskala tudi koncept umetnika 

učitelja ter izpeljala pogovor z umetnikom fotografom Ladom Jakšo. 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Fotografija na Slovenskem, fotograf umetnik, umetnik učitelj, pogovor z umetnikom, Lado 

Jakša  
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ABSTRACT 

Like all fine art photographs develop in different social, cultural and historical circumstances, 

and through their iconographic, semantic, aesthetic and other specifics, reflect the ideology of 

their time and authors. What is important with each photograph is its story, theory, aesthetics 

and, above all, its technical virtue and aesthetic quality. The development of Slovene 

photography can be divided into different periods, largely determined by political and social 

history: the beggining of Slovene photography (1839-1919), the period during both wars 

(1919-1945), the period between 1945 and 1990, and contemporary history of Slovene 

photography, which lasted from our political independence until today (1990-2012). The 

development of Slovene photography is also conditioned by the possibilities of education, 

exhibitions and sales, which are improving every year. Currently, there is too poor a process 

of selection as well as a lack of photography exhibitions, entirely conceptualized by a curator. 

Photography has held a very important position in the field of fine arts for a long time and has 

become as important as other dominant media. Hence the term art photographer, whose key 

concepts are autonomy and artistic freedom. Artists can also be included in the learning 

process. The curriculum for Fine arts education highlights the visit of a gallery exhibition and 

a dialogue with the artist, because the contact with artworks is crucial for understanding fine 

art and developing artistic sensibility. The problem is that during their studies the teachers 

don`t learn about different models of including the artists in the learning process nor do they 

learn about ways of teaching in gallery spaces. That is why I researched the concept of the 

artist teacher and held a conversation with Slovenian artist Lado Jakša. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS 

Slovene photography, art photographer, artist teacher, dialogue with the artist, conversation 

with the artist, Lado Jakša 
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1. UVOD 

 

Kot likovno ustvarjalko in nadebudno (pa čeprav amatersko) fotografinjo me je fotografija že 

od nekdaj zanimala, žal pa v času gimnazijskega šolanja in nato študija likovne pedagogike  

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani - razen krajšega predavanja pri predmetu zgodovina 

likovne umetnosti s teorijo umetnosti - možnosti za poglobljeno spoznavanje in raziskovanje 

fotografije nisem dobila. Tudi ob obiskovanju slovenskih fotografskih razstav žal nisem imela 

nobenega predznanja o razvoju slovenske fotografije in njenih predstavnikih ter umestitvi le-

teh v različna umetnostna obdobja, kaj šele, da bi poznala nek širši oris slovenske sodobne 

fotografije in njenega trenutnega stanja pri nas.  Tako sem se odločila, da stvari pridem do dna 

sama. Zadala sem si dokaj obširen cilj: raziskati razvoj slovenske fotografije od njenih 

začetkov pa do danes, se ustaviti v sodobnem času, raziskati značilnosti in smernice sodobne 

fotografije, položaj fotografije med ostalimi umetnostnimi zvrstmi pri nas in njene probleme 

(kar je ob pomanjkanju novejše literature s širšim pregledom slovenske sodobne fotografije 

dokaj zahtevno) ter razložiti pomen fotografa umetnika. Pri tem me je zanimalo, kakšne so 

možnosti umetniškega delovanja fotografa, saj sem predpostavljala, da se morajo fotografi 

zaradi lastnega preživetja ukvarjati tudi s komercialno fotografijo, poučevanjem ali čem 

drugim. Prav tako so me zanimale tudi možnosti izobraževanja in razstavljanja ter prodaje na 

področju fotografije v Sloveniji.  

 

Slovensko fotografijo in naziv fotografa umetnika sem se nato odločila tudi povezati s 

pojmom »umetnik učitelj«, ki je v svetu vse bolj uveljavljajoč, a pri nas še dokaj nepoznan 

termin v muzejski pedagogiki. Ta veja v izobraževalnem sistemu me zelo zanima, zaenkrat pa 

na naši fakulteti še ni bilo možnosti podiplomskega študija. Muzejska pedagogika pri nas tako 

v glavnem deluje in se razvija le v praksi, zato sem se odločila, da bom k zadevi pristopila 

sama. Prav tako sem ugotovila, da učni načrt za likovno vzgojo vsebuje tudi pogovor z 

umetnikom oziroma obisk njegovega ateljeja, kar sem vključila v svoje diplomsko 

raziskovanje. 
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2. RAZVOJ FOTOGRAFIJE V SLOVENIJI 

 

Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slik in eden izmed novejših medijev, s katerimi 

smo v stiku vsak dan. Vpeljuje nas v svetove, ki jih nismo poznali, za katere nismo vedeli, da 

obstajajo in ki nas prav zato tudi najbolj presenečajo (Denegri, 1986). Susan Sontag (2001) 

pravi, da fotografirati pomeni prisoditi pomembnost oziroma ovrednotiti svet. 

 

»Fotografija je lahko verifikacija odnosa do sveta, lahko spoznanje samega sebe, v vsakem 

primeru pa je dokument in spomin« (Bassin et al, 1990, str. 28). Bernik (1979a) pa fotografijo 

definira kot angažirano izpoved, akt transponiranja slikovnih učinkov z izjemno optično 

razsežnostjo svetlobnega oblikovanja ali pa kot dokument umetniškega angažmaja oz. zapis 

konceptualne izkušnje.  

 

Kot vsa umetnost tudi fotografije nastajajo v različnih kontekstih, najsi bodo to družbeni, 

kulturni ali zgodovinski, ter s svojimi ikonografskimi, pomenskimi, estetskimi in drugimi 

posebnostmi odražajo ideologije svojega časa in miselnosti avtorjev. Vsaka fotografija ima 

svojo zgodbo, teorijo, estetiko, pomembni pa sta tudi in predvsem tehnična dognanost in 

izrazna kakovost (Kambič et al, 1989a). 

 

Razvoj slovenske fotografije lahko razdelimo na več obdobij, ki so v glavnem determinirana 

glede na politično in družbeno zgodovino. V raziskovanju naše fotografske zgodovine sem se 

v grobem zgledovala po delitvi, ki jo je leta 1989 v kataloški trilogiji določila Moderna 

galerija v Ljubljani ob 150. obletnici slovenske fotografije, torej: obdobje začetkov slovenske 

fotografije med letoma 1839 in 1919 (Kambič et al, 1989a), obdobje med obema vojnama 

1919-1945 (Bernik et al, 1990) ter obdobje med letoma 1945 in 1990 (Bassin et al, 1990), le-

temu pa sem sama dodala še sodobnejšo slovensko fotografijo, in poskusila raziskati ter 

povzeti, kaj se je v našem prostoru dogajalo nekje od osamosvojitve pa do danes, torej med 

letoma 1990 in 2012.  
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2.1. OBDOBJE 1839-1919 

 

2.1.1. ČAS DAGEROTIPIJE (1839-1860) 

 

Prebivalci dežele Kranjske in prestolnice Ljubljana so bili hitro in dobro informirani o 

Daguerrovi iznajdbi svetlobne slike januarja 1839, t.i. dagerotipiji, ki je bil predhodnica 

fotografije v pravem smislu (t.j. postopek na mokro kolodijsko ploščo, ki se je pojavil nekje 

od leta 1860 naprej). Pri dagerotipiji je slika pozitiv na srebrni ali posrebreni bakreni plošči, 

oziroma pozitiv in negativ obenem, odvisno od kota odbojne svetlobe, prepoznamo pa jo po 

značilnih mavrično barvitih lisah ob robu slike. Tehniko so označili za kemijski in fizikalni 

proces, ki da naravi možnost reproduciranja same sebe – četudi le v enem izvodu (Newhall, 

1964, str. 17). Že v naslednjih mesecih so se pri nas brali članki o izumu in njegovih 

postopkih, leta 1840 so na Slovenskem poznali švicarskega dagerotipista Isenringa, kakšno 

leto zatem pa smo že imeli prvega slovenskega dagerotipista, Janeza Puharja, z lastno 

iznajdbo postopka na stekleno ploščo. Poleg njega so bili pri nas znani še štirje dagerotipisti, 

vsi popotniki, katerih večina del žal ni ohranjenih: Johann Bosch, ki je razstavljal krajine, 

posnetke arhitekture in portrete, Lorenz Krach, slikar in portretist, ki se je v Ljubljani poročil 

in odprl atelje, Ferdinand Ramann, ki se je v Ljubljani ustavil le mimogrede in Emil Dzimski 

iz Prusije, ki je v Ljubljani večinoma izdeloval portrete. To obdobje je zaključil Ljubljančan 

Anton Ločnik, ki se je ukvarjal z različnimi tehnikami in poleg tega fotografijo tudi poučeval, 

kar je prva znana vest o pouku fotografije pri nas.  

V Sloveniji je bilo do leta 1989 registiranih le okrog dvajset dagerotipij, tehnika je namreč 

zelo problematična glede restavriranja (Kambič et al, 1989a, str. 14).  

 

2.1.2. JANEZ PUHAR (1814-1864) 

 

Janez Puhar, kaplan iz Kranja, je znan kot izumitelj heliotipije na stekleno ploščo. Javnost je o 

svojem izumu obvestil leta 1842, torej že tri leta po slovesni razglasitvi dagerotipije v Parizu, 

in zaradi tega spada med svetovne pionirje fotografije. Leta 1852 mu je francoska akademija 

za poljedelstvo, rokodelstvo in trgovino v Parizu podelila naziv izumitelja fotografije na 

steklo. Svoj izum je Puhar poimenoval hyalotipija, kar pomeni transparentna slika na steklu, 

svetlopis. Le-ta je temeljila na »termo-električnih molekularnih spremembah v zrcalni gladki 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-13- 
 

ploskvi, če se je dotika neko telo; s tem dotikom nastane odtis, slika, ki postane vidna z 

uporabo določenih par (izhlapin)« (Kambič et al, 1989a, str. 16). To pomeni, da je osnovno 

plast na gladko steklo nanesel z zažiganjem žvepla, nato uporabil jodove, živosrebrove in 

bromove pare, ter sliko fiksiral z alkoholom. Njegova slika je bila torej prosojen negativ, ki jo 

je spremenil v pozitiv s tem, da je steklo na hrbtni strani počrnil. Večino Puharjeve zapuščine 

hrani Narodni muzej v Ljubljani, povečini pa gre za manjše formate v temno-sivih tonih, na 

katerih se kot motiv povečini pojavljajo cerkve in portreti. 

 

2.1.3. ATELJEJSKA FOTOGRAFIJA (1859-1919) 

 

Z razvojem novih izumov v fotografiji se je kmalu uveljavil poklic fotografa, kar pa brez 

lastnega ateljeja skorajda ni bilo mogoče. Število ateljejev je hitro raslo, Dunaj npr. jih je imel 

leta 1959 okoli 28, le štiri leta kasneje pa že kar 99, medtem ko je v Ljubljani prvega stalnega 

odprl Ernest Pogorelec leta 1859. Ateljejski fotografi so bili pomembni, ker so s svojim 

tehnično-umetniškim delovanjem pomagali zabeležiti politično, socialno, kulturno in 

narodnostno dogajanje. V glavnem so fotografirali portrete, pa tudi krajino, veduto, žanr ter se 

začeli ukvarjati z reportažno in dokumentarno fotografijo. Treba je omeniti, da je bil v tem 

poslu poleg mojstra fotografa pomemben (če ne celo ključen) tudi pomočnik, ki je mnogokrat 

sam izdelal fotografije, zato se tu pojavi vprašanje avtorstva. Pri portretih je prevladoval 

manjši, vizitni format, fotografski papir je bil tanek in so ga lepili na kartonsko podlago, slike 

pa so bile tonirane s sepia ali vijoličasto-črnimi odtenki. Toniranje se je v začetku 20. stoletja 

premaknilo k hladnejšemu sivkastemu toniranju, pod vplivom secesije pa je v grafično 

opremo slik prišel tudi rastlinski ornament. V šestdesetih letih od ustanovitve prvega ateljeja v 

Ljubljani je pri nas delovala vrsta uspešnih poklicnih fotografov, največja zapuščina pa se je 

ohranila za že omenjenim Ernestom Pogorelcem. Le-ta je bil tudi lastnik aparatov za portrete 

v naravni velikosti, kakršne naj bi v tistem času imeli le na Dunaju, v Gradcu in Trstu. Poleg 

njega so bili zelo dejavni tudi: Primož Škof v Mariboru, Hinko Krašek v Mariboru in na 

Hrvaškem, Josef Martini v Celju, Johann Winkler na Ptuju, Janez Arzenšek v Zasavju ter 

Johann Stalzer v Novem mestu. Poleg njih jih je bilo na našem ozemlju v tistem obdobju 

seveda še mnogo več, njihov obsežni opus pa je pomemben tako po dokumentarni kot po 

likovni plati (Kambič et al, 1989a). 
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2.1.4. POTRES V LJUBLJANI (1895) 

 

Potres, ki je 14. aprila 1895 močno poškodoval Ljubljano, je v slovenski fotografiji uveljavil 

dokumentarni žanr. Ivan Hribar, takratni svetovalec in kasnejši župan, je namreč predlagal, da 

se vse stavbe, namenjene rušenju, fotografira kot spomin potomcem na predpotresno 

Ljubljano. Skupno 222 enot je s fotoaparatom zabeležil fotograf Viljem Helfer, poleg njega pa 

so številni avtorji popotresno Ljubljano dokumentirali iz lastne želje. Nemalo fotografij je bilo 

tudi objavljeno v knjigah in učbenikih. Zbirka iz tega obdobja se časovno ujema s težnjami 

fotografije drugod po Evropi: na eni strani hotenje po prekinitvi realističnega načina in 

priznavanju pojma umetniške fotografije, na drugi pa uveljavljanje dokumentarne fotografije, 

ki lahko, kot meni Newhall (1964), služi kot dokaz, prinaša določeno informacijo ali pa 

prepričanje. Večina fotografij popotresne Ljubljane je shranjenih v fototeki Zgodovinskega 

arhiva Ljubljane, v slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani ter v zbirki 

Narodnega muzeja v Ljubljani (Kajzer, 1983). 

 

2.1.5. FOTOAMATERJI IN ZDRUŽENJA (1884-1919) 

 

Ko so se okoli leta 1880 na tržišču pojavile suhe fotografske plošče, ki so z želatinasto 

emulzijo nadomestile mokri kolodij, je postala fotografija enostavnejša in bolj vabljiva za širši 

krog ljudi. V Sloveniji se je amaterska fotografija razvila nekje po letu 1884, ko je Ivan Šubic 

v Ljubljanskem listu objavil članek z naslovom »Najnovejša iznajdba v fotografiji«, kjer je 

opisal vse prednosti suhe plošče – večja svetlobna občutljivost, enostaven postopek, nizka 

cena idr. (Šubic, 1884, str. 150). Poleg Šubica sodita med prve slovenske amaterje tudi 

veterinar Josip Sadnikar in železniški uradnik Alojzij Knafelc.  

Za prvi klub v Evropi izven Anglije velja leta 1887 ustanovljeni »Club der Amateur-

Photographen in Wien« na Dunaju, katerega cilj je bil uveljavitev fotografije kot umetnosti. S 

podobnimi nameni so tudi v Ljubljani 17. julija 1889  ustanovili prvi slovenski amaterski klub 

»Club der Amateur-Photographen in Laibach« ali po naše »Klub amaterskih fotografov v 

Ljubljani«, s sedežem v nekdanji Gruberjevi palači, ki je spadal med prve klube v Evropi. 

Njegov predsednik,  prof. Ivan Šubic, je s sodelavci klub ustanovil prav ob petdeseti obletnici 

izuma dagerotipije, dogodku pa je še večji pečat dala združba Slovenska Matica, ki je izdala 

prvi obširnejši fotografski priročnik v slovenskem jeziku.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-15- 
 

K razvoju amaterske fotografije so z raznimi članki, objavami, natečaji idr. prav tako 

pripomogli dr. Frančišek Lampe, urednik revije Dom in svet ter slovensko planinstvo z 

glasilom Planinski vestnik in svojim Fotografskim odsekom. Med amaterje je spadal tudi 

Avgust Berthold, ki je bil prvi, ki se je fotografsko šolal na Dunaju, kasneje pa je imel tudi 

atelje v Ljubljani in ga štejemo med prve fotografe umetnike na Slovenskem (Štrumej, 

2011a). V svoji knjižnici je imel mnogo literature, preko katere je tudi kot mentor 

fotografskim amaterjem tedanjega časa kazal evropske smernice impresionistično 

navdahnjene fotografije (t.i. piktorializma), kar se je ponavadi kazalo kot posebno kadriranje 

motiva, zabrisano, mehka podoba, toniranje v zelenem, rdečem, rjavem ali modrem tonu, 

večinoma v t.i. gumijevem postopku, motivno pa je izstopala krajina z odsevi na vodnih 

površinah, drevesi, gaji in oblaki (Štrumej, 2011a). V njegovem času delovanja (1904-1919) 

se je v fotografiji izoblikoval pojem umetniška fotografija oz. slikarska umetniška fotografija, 

kar pomeni fotografija, »ki so jo izoblikovali plemeniti tiski: autochrome, karbonski, gumijev, 

platinski in bromoljni postopek, fotogravura ter želatinasto srebrov postopek« (Sosič, 2008, 

str. 25).  Fotografski stil je temeljil na odnosu med svetlobo in barvo, mehčanju ostrih linij in 

obvladovanju podrobnosti za doseganje impresije. Med Bertholdova najboljša dela štejemo 

krajinsko in žanrsko fotografijo (Sosič, 2008), v kateri je z odločnim kadriranjem in skrbno 

obdelavo svetlobe oblikoval mojstrske, kultivirane štimunge in dokončal slikovite zamisli, ki 

jih slikarji niso zmogli privesti do stabilnega estetskega izraza (Brejc, 2006, str. 236). Opazna 

je tudi povezava slikarskega in fotografskega medija času impresionizma: Berthold je na 

primer posnel fotografijo Sejalec spomladi leta 1906, po njeni predlogi pa je najverjetneje 

nastala Groharjeva slika Sejalec (1907), ki velja za eno najpomembnejših slik slovenske 

umetnosti (Sosič, 2008). Tako vidimo, da so si umetniki venomer izmenjevali ideje in motive. 

Uporaba fotografije kot delovnega pripomočka je bila za slovenske slikarje celo nekaj 

običajnega – če naštejemo le nekaj pomembnejših, so si s fotografijo pomagali npr. Ivana 

Kobilca, Jožef Petkovšek, Anton Ažbe, Rihard Jakopič idr. Fotografija je slikarjem 

Jakopičeve generacije pomagala kot mnemotehnično orodje, kadriranje motivov in iskanje 

kompozicij, kontroliranje tonskih odnosov v kratkih časovnih nizih, nadomestilo za model, 

omogočala je eksperimentiranje z držami, predmeti in lokacijami ter različne oblike in stopnje 

stilizacije itd., kot reprodukcija umetnin pa je bila tudi kritično rodje, ki je omogočalo 

primerjave, analize ter opredelitve izvirnosti in posebnosti (Brejc, 2006). 
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Leta 1910 je bil v Kranju ustanovljen »Prvi slovenski klub fotografov amaterjev«, V Ljubljani 

pa le nekaj mesecev kasneje »Klub slovenskih amater-fotografov«. Slednji je že spomladi 

1911 v Jakopičevem pavilijonu skupaj s slikarji priredil prvo samostojno razstavo, ki 

predstavlja enega izmed vrhov sedemdesetletnega razvoja slovenske fotografije (Kambič et al, 

1989a, str. 17). Ljubljanski klub je obstajal do leta 1930 pod vodstvom Frana Vesela, 

slovensko fotografijo pa je znova podkrepil Fotoklub Ljubljana, ustanovljen leta 1931. Veliko 

fotografskega gradiva iz tega obdobja sta nam zapustila že omenjeni Fran Vesel in Milan 

Klemenčič. 

 

2.1.6. STEREO FOTOGRAFIJA 

 

Pri stereo fotografiji in stereoskopiji gre za dvojno, skoraj enako sliko, ki jo gledamo skozi 

kukalo, t.i. stereoskop, kar na gledalca psihofiziološko vpliva tako, da dobi občutek prostora. 

Izum pripisujejo Charlesu Wheatstonu leta 1838, razvil in nadgradil pa ga je Anglež David 

Brewster leta 1844 in tako je »stereoboom« v drugi polovici 19. stoletja z množičnim 

proizvajanjem optičnega čudesa stoletja zajel predvsem Anglijo, Francijo in Ameriko. Mnogi 

so iz fotografij napravili pravo stereo predstavo, v Ljubljani se je prvič zgodila že leta 1857, 

nato pa se je »stereomanija« na Slovenskem širila vse v 20. stoletje. Prve stereo posnetke 

slovenskih krajev je v 70-ih letih 19. stoletja posnel celovški fotograf Johann Reiner, za njim 

pa so bili pomembni tudi Celovčan Alois Beer, Benedikt Lergetporer, poklicni fotograf na 

Bledu, in pa atelje Kratky Kolin. 

Tudi amaterji so se ukvarjali s stereo fotografijo, kar so z navadnim fotoaparatom dosegli 

tako, da so s posebnim lesenim podstavkom isti posnetek z manjšim premikom posneli 

dvakrat. Še posebej vnet stereo-fotoamater je bil jamar in planinec Josip Kunaver, ki je poleg 

narave fotografiral tudi človeka, ki jo raziskuje. 

Stereografijo, to »prevaro čutov, ki pričara resničnost narave« (Kambič et al, 1989a, str. 32), 

so s pridom uporabljali tudi v šolstvu in učencem kazali posnetke z vsega sveta. 

 

2.1.7. ZAČETKI BARVNE FOTOGRAFIJE (1907-1915) 

 

Slovenci nismo prav nič zaostajali z uporabo barvnih posnetkov, saj smo se postopkov začeli 

posluževati takoj, ko so se le tri leta po izumu na tržišču pojavile barvne plošče bratov 
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Lumiére, izumiteljev barvne fotografije. Ohranjeni so štirje diapozitivi domnevno prvih 

barvnih fotografij na Slovenskem, in sicer jih je leta 1907 posnel in razvil Milan Klemenčič v 

Šturjah pri Ajdovščini. Na dveh fotografijah je primorska krajina, na eni avtorjev avtoportret 

in na četrti tihožitje s krizantemami. Pomemben je tudi zapisnik, v katerem je natančno opisal 

postopek. 

Ostali ohranjeni posnetki na autochrome ploščah pa pripadajo še Karlu Grossmannu, dr. 

Gabrijelu Piccoli in Jeli Repič, kar dovolj jasno utemeljujejo začetke slovenske barvne 

fotografije sočasno z razvojem drugod po Evropi. 

 

2.1.8. PRVA SVETOVNA VOJNA (1914-1919) 

 

Vojne razmere so v veliki meri posegle v fotografsko dejavnost na naših tleh – številni 

amaterji in poklicni fotografi so odšli na fronto, delo v ateljejih ter delovanja mnogih zadrug 

in klubov pa je zamrlo. Kljub temu pa se je razvila fotografija, vezana na vojno samo. Uradni 

vojaški fotografi so kot izvidniki s fotografijami iz zraka in s kopnega zabeleževali dogajanja 

na fronti in v zaledju, s svojim deležem so pripomogli tudi vojni dopisniki in fotografi 

časopisnih hiš, seveda pa so tudi mnogi preživeli vojaki in ostali vojni udeleženci domov 

prinesli dokumentarne in razpoloženjske posnetke. Med motivi najdemo prizore z bojišč, nego 

ranjencev, pokrajine, ki se prepletajo z vojnimi grozotami ipd. 

Med vojno se je uveljavil razgledniški format na mehkem kartonskem papirju (sorodniki so si 

večkrat dopisovali in pošiljali fotografije), vizitni in kabinetni format pa sta zamrla. 

 

2.2. OBDOBJE 1919-1945 

 

Obdobje med obema vojnama lahko glede fotografije na Slovenskem rekonstruiramo le 

fragmentarno, zlasti leta takoj po prvi svetovni vojni in vse do ustanovitve Fotokluba 

Ljubljana leta 1931. Nasplošno lahko rečemo, da so se v teh letih združevale tradicije 

piktorializma izpred vojne in topografske planinske fotografije s poskusi avantgarde in nove 

stvarnosti. 
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2.2.1. PIKTORIALISTI ČNA TRADICIJA 

 

Piktorializem je bil na impresionistično maniro oprt fotografski princip, ki je svoje privržence 

pri nas našel že pred prvo svetovno vojno, v tem slogu pa so se kakovostno izražali tudi 

kasneje. Ena takšnih je bila Jela Repič, ki je izdelovala mehke, intimne in svetlobnim 

učinkom posvečene podobe, poleg nje pa tudi Fran Krašovec s fotografijami z žanrskimi 

prizori in megličastimi pokrajinami. V tehniki bromolja je skozi podobo liričnega 

razpoloženja kazal zanimanje za pokrajino kot »čustveno impresijo, polno trepetavega 

ozračja« (Štrumej, 2011a, str. 12). Krašovec je bil še posebej pomemben zato, ker je kot 

kreativen fotograf tudi skozi članke spodbujal in se zavzemal za fotografijo kot samostojno 

izrazno sredstvo, ki ni več nadomestek slikarstva, pač pa »istovrstno stremeča umetnost, ki 

temelji na stvarnosti in izbiri, poduhovlja fotografsko mehaničnost ter namesto gole 

reprodukcije ponuja interpretacijo« (Lampič, 1990, str. 13). Ta stališča so bila tudi teoretična 

osnova za leta 1931 ustanovljen ljubljanski amaterski fotoklub. Fotoamaterji, kot npr. Jože 

Schleimer, Avgust Ivančič, Lujo Michieli, Lojze Pengal in drugi, so ob svoji prvi klubski 

razstavi 1932 kazali naslon na piktorialistično tradicijo kot pri Repičevi.  

Druga veja fotografov pa se je še vedno vezala na planinsko fotografijo. Poleg že omenjene 

fotografske sekcije Slovenskega planinskega društva so podobno ustanovili tudi pri 

Turistovskem klubu Skala. T.i. skalani so v slovensko planinsko fotografijo vnesli mnoge 

novosti, kot so pomembnost prvega plana, igre kontrastov, svetlobni in atmosferski efekti, 

protiluč, figura pa se je mnogokrat obrnila proč od objektiva in tako zavzela bolj romantično 

držo (Lampič, 1990, str. 13). Med najdejavnejše skalane so spadali Janko Ravnik, Janko 

Skerlep, Egon Planinšek, Ivan Tavčar, Stanko Tominšek, Mirko Kajzelj in Slavko Smolej. 

Od sredine dvajsetih se je povečala tudi prisotnost in kvaliteta fotografskih reprodukcij v 

tisku; pomembne so bile zlasti revije Planinski vestnik s svojo umetniško prilogo, katoliški 

mesečnik  Mladika, priloga Slovenca Ilustrirani Slovenec, tednik Življenje in svet s prilogo ter 

ilustrirani mesečnik Ilustracija. Po tem ko sta Ilustirani Slovenec in Ilustracija leta 1931 

prenehala izhajati, je v letih 1932-35 izhajal ljubljanski mesečnik Foto-amater, k javnemu 

uveljavljanju naše ustvarjalne fotografije pa je pripomogla tudi zagrebška Foto-Revija v letih 

1932-1941, ki je predstavljala tudi uradno glasilo Fotokluba Ljubljana. Le-to fotoamatersko 

združenje je skozi svoje delovanje organiziralo številne tečaje, predavanja, razstave, vidnejši 

člani pa so se pojavljali v domačem in tujem tisku, na radiu, v strokovnih revijah in na 

mednarodnih kongresih. Leta 1935 je pod njihovim založništvom izšel tudi fotografski 
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zbornik Slovenska fotografija. Za predstavitev slovenske fotografije v tujini je skrbela leta 

1939 ustanovljena Zveza fotoamaterskih društev v Ljubljani. 

Kar se tiče fotografskega sloga, je nanj v veliki meri vplival nacionalizem - pojavi se namreč 

»narodni moment kot izraz nemoči in kompenzacije političnega odločanja z iskanjem 

narodove identitete v kulturi« (Kambič, 1982, str. 108). V fotografijah je bilo torej moč 

opaziti poenostavljenost, zavračanje preobloženega motiva in izrazito slovensko, lirično 

razpoloženje (Kambič, 1982, str. 5). Fotografi so se pogosto posluževali učinka sfumato, 

pridobljenega z raznimi optičnimi in kemijskimi pripomočki in postopki, kot so bile 

umetniške leče, mehčalni filtri ter številni t.i. plemeniti tiski. Zaradi podobnosti z 

impresionizmom lahko za tako vrsto fotografij uporabimo kar izraz »fotoimpresionizem« 

(Kambič, 1989b, str. 89). 

V drugi polovici tridesetih se je zanimanje od pokrajine preneslo na žanr, načeli svetlobnih 

učinkov in zabrisanih kontur pa sta se ohranili vse do začetka vojne. 

 

2.2.2. REALISTIČNE TENDENCE 

 

V tem obdobju slovenske fotografije se realistične tendence kažejo predvsem v konceptu 

fotografije same, ki je postala le »sredstvo za najbolj zvesto reprodukcijo vidne stvarnosti« 

(Lampič, 1990, str. 18). V dvajsetih letih dvajsetega stoletja se kot odmev evropskih 

radikalnih avantgardnih načel pojavi kratko obdobje, imenovano nova stvarnost, od srede 

tridesetih pa se pojavlja fotografija, ki kritizira obstoječe socialne razmere. 

Geslo nove stvarnosti je bilo objektivnost, kar je v fotografiji pomenilo po eni strani zanikanje 

romantičnih motivov in mehkih kontur, po drugi pa zavzemanje za realistično in precizno 

podajanje stvarnosti (Štrumej et al, 1998, str. 7). Predvsem si je prizadevala za »fotografsko 

fotografijo«, torej da bi fotografija kot medij obstajala neodvisno od umetnosti in ustvarjala 

znotraj svojih specifik, kar so fotografi dosegli z radikalnimi izrezi, občutkom za detajl, 

svobodno izbranim kotom in veliko ostrino.  

Eden prvih takšnih fotografov pri nas je bil Janko Skerlep s posnetki rastlinskih detajlov, 

izrezov iz narave in predmetov. V tem slogu so se izražali tudi Fran Krašovec, Karlo 

Kocjančič, Jože Kovačič, Marjan Pfeifer, Avgust Ivančič in Lujo Michieli. Fotografije 

Kocjančiča so »ostre in čiste modernistične fotografske informacije o stanju stvari /.../, ki jih 

je avtor s pogledom od zgoraj ali zelo blizu »potujil«in jih osvobodil subjektivnih konotacij« 
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(Štrumej, 2011b, str. 17). Na drugi strani pa je Krašovec fotografiral povsem banalne stvari, 

kot so lepenka, steklo, karton, dežnik in s tem raziskoval snovnost materialov. Nova stvarnost 

je vplivala tudi na ustvarjanje Vena Pilona, kar lahko razberemo iz njegovih fotografskih 

študij jajca in ledenih rož iz začetka tridesetih. Kljub zanimanju pa je bila slovenska nova 

stvarnost le prehodnega značaja, saj nikoli ni segla na nivo množične kulture, poleg tega pa so 

jo izrinili socialni nemiri, ki so napovedovali nov slog.  

V tridesetih, v času slabih gospodarskih razmer, revščine in brezposelnosti, se je povečala t.i. 

ikonografija dela in bede, na podobah iz industrijskega in kmečkega okolja pa je bilo moč 

opaziti pristope piktorializma (pri delih Frana Krašovca, Petra Kocjančiča, Janka Branca, 

Slavka Smoleja), likovno obogatenega realizma (dela Smoleja, Iva Freliha, Jožeta Kološe-

Kološa) in socialno-kritičnega dokumentarizma (kot so bila dela Rada J. Kregarja in Ferda 

Vesela) (Petelnikar, 1982, str. 22).  

Okoli podobne tematike se je izoblikovala tudi delavska fotografija. Le-ta je služila predvsem 

socialnemu in političnemu ozaveščanju delavskih množič, avtorji pa so bili industrijski 

delavci fotoamaterji, ki so se zgledovali po nemških vzornikih, kjer je bil takrat čas razcveta 

reportažne fotografije (Lampič, 1990, str. 20). Delavska fotografija je bila najbolj razvita v 

krajih z močno koncentracijo delavstva, pri nas torej na območju Jesenic in v zasavskih 

rudarskih revirjih, mnogokrat pa je bila povezana z vplivi komunistične partije. Na 

fotografijah so bili glavni motivi množice, opazne pa so bile seveda tudi tendence 

dokumentarizma in kritičnega odnosa do tedanjih družbenih razmer, žal pa večina posnetkov 

ni mogla izpolniti svoje agitatorske naloge zaradi prepovedane objave tovrstnih fotografij 

(Lampič, 1990, str. 21). 

Fotografija v tisku se je po nekajletnem premoru med prvo svetovno vojno spet začela 

pojavljati od sredine dvajsetih dalje. Fotografski prispevki v slovenskih dnevnikih tistega časa 

(Slovenski narod, Slovenec in Jutro) so večinoma povzemali različne senzacionalistične 

posnetke iz tujine, lastnih notranjepolitičnih prispevkov je bilo malo, fotografije pa večinoma 

niso bile podpisane. Izvirna slovenska reportažna fotografija se je pojavljala v revijah, kot so 

Sport, Ilustracija in Ilustrirani Slovenec, kljub povečanim možnostim za objavo in izboljšanju 

fotografske tehnike pa je gospodarska kriza v tridesetih zavrla obetaven razvoj fotografije – 

onemogočila je izhajanje osrednjih ilustriranih revij, poleg tega pa je k temu pripomogla tudi 

oblast z nenehnimi prepovedmi in ukinitvami (Bernik et al, 1990). 
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2.2.3. RAZISKAVE MEDIJA 

 

Tudi pri nas so se pod vplivom avantgardnega mišljenja pojavile novosti in nove tendence v 

podajanju stvarnosti, čeprav v manjši meri kot po vodilnih središčih avantgarde in z rahlo 

zamudo. Štrumejeva (2011b) poleg nove ikonografije predvsem izpostavlja dinamične 

slogovne menjave, ki so jih uvedli najbolj analitični in raziskujoči avtorji. Takšna je bila  

skupina avantgardnih umetnikov, t.i. Tržaška konstruktivistična skupina, ki je fotografijo 

uporabljala kot sredstvo za udejanjanje njihovih idej in raziskovanj, ki so jih leta 1927 objavili 

v reviji Tank, naslednje leto pa v nemški reviji Der Sturm (Štrumej, 2011b). Glavni 

predstavnik in vodja skupine je bil konstruktivist Avgust Černigoj, znan predvsem po 

fotokolažih, ukvarjal pa se je tudi s problematiko t.i. čiste fotografije, torej fotografije kot 

avtonomnega izraznega sredstva, o čemer priča nekaj ohranjenih fotografij maškarad iz 

dvajsetih let 20. stoletja, ki spominjajo na prireditve, ki so jih prirejali na Bauhausu in v 

katerih je Černigoj zelo užival (Krečič, 1999, str. 75). Posnetki, narejeni pod njegovim 

mentorstvom, pa »izpodbijajo znane načine zaznavanja in vnašajo v podobo novo 

senzibilnost, nemalo pod vplivom fotografske doktrine Bauhausa, s katero se je umetnik 

seznanil med študijem /.../ leta 1924« (Štrumej, 2011b, str. 17). Černigoj je zelo vplival na 

somišljenika Maria Lavrenčiča in Edvarda Stepančiča – vsi trije so predvsem pri portretih 

pokazali dobršno mero drznosti, mnogokrat z uporabo zrcala in ekstremnih pozicij kamere.  

V prvi polovici tridesetih so se pojavili tudi močni vplivi potujoče filmske in fotografske 

razstave »Film und Foto« iz Stuttgarta, kar se kaže pri zgodnjem opusu fotografij in 

fotomontaž Petra Kocjančiča, pa tudi pri delih Janka Hafnerja, Frana Krašovca in Marjana 

Pfeiferja. Kamera ni bila več strogo vezana na vertikalo in horizontalo, pojavila se je 

fragmentacija objekta in raziskovanje svetlobnih učinkov (Lampič, 1990, str. 26).  

 

2.2.4. BARVNA FOTOGRAFIJA 

 

V drugi polovici tridesetih sta največja proizvajalca fotografskih filmov Kodak in Agfa na trg 

ponudila večslojni barvni film za diapozitive, in že leta 1937 je prve barvne diapozitive pri 

nas pokazal Janko Brajc, nato pa še Milan Dular in Karlo Kocjančič. Ponavadi je šlo za 

predavanja z diaprojekcijo, motivika je bila navadno planinska, pa tudi narodne noše, cvetje 

itd., medij so uporabljali tudi kot spremljavo drugih strokovnih predavanj, bolj množično pa 

se je raba barvnih diapozitivov uveljavila po letu 1940. Barvne reprodukcije fotografij so se 
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pri nas prvič pojavile januarja 1940 v ilustriranem družinskem mesečniku Obisk. Nadaljni 

razvoj je zopet prekinila oz. omejila druga svetovna vojna. 

 

2.2.5. DRUGA SVETOVNA VOJNA IN SLOVENSKA ODPORNIŠKA  

FOTOGRAFIJA (1941-1945) 

 

Ob okupaciji Slovenije so bili pomembnejši fotografski klubi ukinjeni, tako da so bili za 

nadaljevanje fotografske tradicije in razvoja pomembni predvsem njihovi bivši člani, ki so kot 

partizanski fotoreporterji širili svoje znanje amaterskim fotografom. Bistveni sta bili zlasti 

»trdoživost in ilegalnost partizanske fotografije, ki sta preživeli kljub težkim pogojem 

okupacije in nasilja« (Fabec & Vončina, 2005, str. 7). Zaradi potreb NOB je nastala 

fotoreporterska služba, in sicer sta se oblikovali fotosekcija Glavnega štaba Slovenije in 

fotosekcija Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, ki sta določili pravila delovanja 

fotoreporterske službe. Glede na obsežno količino posnetega gradiva vsaj 160 registriranih 

fotografov lahko trdimo, da je bila slovenska odporniška fotoreporterska služba med najbolje 

organiziranimi v Evropi (Fabec & Vončina, 2005, str. 8), glavni predstavniki pa so bili Jože 

Petek, Jule Sočan, Stane Lenardič, Čoro Škodlar, Božidar Jakac, Miran Pavlin, Jakob 

Prešeren, Mirko Bračič, Slavko Smolej, Janez Milčinski, Franjo Veselko, Edi Šelhaus in 

drugi. Fotografi so delovali ilegalno tako, da so s skrito kamero snemali in nato v dvojnikih 

izdelovali fotografije nasilnih italijanskih ukrepov in jih potem skrivali (nekatere so odkrili 

okupatorji, veliko pa jih hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije), je pa bila portretna 

fotografija tudi pripomoček pri ponarejanju najnujnejših dokumentov za ilegalce (Fabec & 

Vončina, 2005, str. 23). Ukvarjali so se tudi s fotodokumentiranjem partizanskih bolnišnic in 

dogajanjem znotraj njih (eden izmed teh fotografov je bil tudi Božidar Jakac), kar je zaradi 

izredne tankočutnosti mnogokrat preseglo zgolj dokumentarni pristop in fotografijam dodalo 

umetniško vrednost. Nasplošno si je slovenska odporniška fotografija poleg dokumentiranja 

vojnih razmer prizadevala oblikovati osrednji fotografski arhiv v partizanske propagandne 

namene, žal pa se je zaradi težkih razmer veliko posnetkov uničilo in izgubilo. Preostanek pa 

predstavlja »dragocen dokument upora majhnega naroda Evrope zoper fašizem« (Brenk, 

1985, str. 3).  
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2.3. OBDOBJE 1945-1990 

 

2.3.1. NADALJEVANJE PREDVOJNE TRADICIJE 

 

Materialni pogoji za fotografsko delo so bili po vojni zelo slabi, kljub temu pa so največji 

predvojni klubi hitro spet zaživeli. Fotoklub Ljubljana je začel ponovno delovati leta 1946, 

istega leta pa je potekala tudi ustanovna seja Slovenske organizacije fotoamaterjev v 

Ljubljani. V FK Ljubljana so bili člani razvrščeni v dve kategoriji, v pripravne in redne člane, 

kar je bilo pogojeno z delom in uspehi fotografov. Leta 1949 so na ustanovni skupščini 

Fotokino amaterske zveze Slovenije uvrstili fotografijo med dejavnosti Ljudske tehnike 

Slovenije, s čimer so jo bolj kot izraznemu sredstvu približali tehniškim spretnostim. Taka 

usmeritev pa je ponekod vzbudila odpor, zato je prišlo do mnogih razhajanj in konfliktov med 

člani fotoklubov (Lampič, 1994, str. 55). 

V prvih povojnih letih je delno še vedno veljala medvojna prepoved svobodnega 

fotografiranja, zato so svobodno lahko fotografirali le redki pooblaščeni in preverjeni avtorji, 

kot npr. Slavko Smolej, član predvojnega FK Ljubljana, ki je spretno beležil že  medvojno, 

nato pa povojno stanje (Lampič, 1994).  

Postopoma se je oblikoval tip socrealistične fotografije, za katerega je bil značilen izrazit 

propagandni in deklarativni značaj podob, optimizem in spodbudne teme, ikonografija kulta 

dela, skulpturalno obravnavana figuralika, izogibanje detajlom in mehčanje kontur ter 

izpostavljanje množice, delovnega ljudstva kot celote (Lampič, 1994, str. 57). 

Po letu 1950 se je število fotografij s socrealistično ikonografijo začelo zmanjševati, ponovno 

pa je oživela piktorialistična tradicija, deloma dopolnjena z motiviko graditve in obnove, še 

vedno pa pod vplivom slikarskega motivnega sveta (Kovič, 1990, str. 10). Med takšne 

fotografe sodijo Peter Kocijančič, Marjan Pfeifer, Jože Kološa-Kološ in Janez Marenčič. Vsi 

so kazali avtorske težnje po dvigu fotografije na raven umetniškega izrazila ter so se odzvali 

na t.i. subjektivno fotografijo, s katero je Otto Steinert opredelil modernistične težnje v 

fotografiji: dvojno ekspozicijo, močne kontraste, geometrijsko stilizacijo, zanikanje 

perspektive in abstrahiranje (Štrumej, 2011c). Kocijančič je tako v obmorske žanre vključil 

luminograme, Pfeifer je skozi fotografsko beleženje podob s Sečoveljskih solin ustvarjal 

konceptualne modernistične ploskovite fotografije, Kološa – Kološ je našel navdih za 

fotomontaže v litih oblikah in železnih predmetih ter v Istri  ustvaril cikel horizontalnih 

ploskovitih fotografij prepredenih organskih oblik drevja in drugega rastja, Marenčič pa je s 
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pogledom iz letala oz. s pomočjo dvignjenega očišča iskal geometrično strukturo in harmonijo 

v pokrajini ter tako pogosto ustvaril ploskovito podobo brez iluzije prostora.  

Seveda pa je tudi fotografija v tisku dobivala vse večjo vlogo – npr. reporterska fotografija v 

reviji Tovariš, naše tedanje edine ilustrirane revije, v tej kategoriji pa velja omeniti dva 

najbolj aktivna in priznana fotoreporterja tega časa, Vlastja Simončiča in Tržačana Maria 

Magajne. V tem obdobju je kot popolno nasprotje formalizmu nastopil tudi fotoreporter Leon 

Dolinšek, ki je s svojimi pripovednimi in razpoloženjskimi fotografijami s prizori iz 

vsakdanjega življenja slovensko fotoreportersko fotografijo povzdignil na raven, primerljivo s 

tujimi ilustriranimi revijami (Štrumej, 2011c).  

 

2.3.2. NOVI AVTORJI, SKUPINE IN USMERITVE  

 

Med naslednjimi avtorji povojnega obdobja je težko najti vzporedne smernice, zato jih je 

potrebno obravnavati ločeno. 

Od druge polovice petdesetih let dalje se poveča industrijska motivika, kar vidimo pri avtorju 

Marjanu Smerketu, ki se je z dokumentarnim pristopom lotil ekološke problematike, ukvarjal 

pa se je tudi z znanstveno fotografijo.  

Najaktivnejši fotograf na Primorskem je bil Milenko Pegan, ki ga je zanimal predvsem 

posameznik s čustvenimi reakcijami na svet, ki ga obdaja – torej portretne študije, in pa 

barvna abstraktna fotografija. 

Med pionirje arhitekturne in oblikovalske fotografije pri nas sodi Janez Kališnik, ki je 

dokumentiral veliko tovrstnih dosežkov – bodisi za lastne potrebe bodisi iz lastnih zanimanj. 

V šestdesetih je kot fotoreporter nastopil eden najbolj znanih slovenskih fotografov Joco 

Žnidaršič, ki je zaslovel s svojo sporočilno angažiranostjo in v svojem opusu predstavil 

dosežke »ustvarjalca, ki ob mnogovrstnosti zastavljenih in izbranih nalog uveljavlja načela 

svojevrstne /.../ poetike« (Kovič, 1990, str. 13). Vizualno govorico svojih fotografij je vedno 

uporabljal tako, da je bila samostojna umetniška enota, neodvisna od besedila. 

Konec šestdesetih in v prvi polovici sedemdesetih je bil zelo pomemben t.i. »mariborski 

krog«, ki je poudarjal izpostavitev medijske avtonomnosti fotografskega izražanja in 

relevantnosti vsega vidnega kot potencialni tematiki fotografije (Kovič, 1990). T.i. »fenomen 

Maribora« je radikalno prekinil s tradicijo slovenske »umetniške fotografije« in v težnji, 

doseči z minimalno tehniko maksimalno izraznost, ustvaril fotografijo, ki je podvržena 
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likovno formalnim merilom (Gabršek-Prosenc, 1986). Konceptualno enovita razstava 

Fotografija mariborskega kroga leta 1971 je imela daljnosežne vplive celo v jugoslovanskem 

prostoru (Štrumej, 2011d), krogovci pa so v svojih fotografijah kazali senzibilnost za mestno 

in primestno okolje ter s preprostimi temnimi podobami želeli pokazati, da je »mentalna 

komponenta fotografije pomembnejša od njene tehnične popolnosti« (Štrumej, 2011d, str. 

43). Glavna člana mariborskega Foto kluba sta bila Zmago Jeraj in Ivan Dvoršak. Jeraj si je 

kot slikar predvsem prizadeval pokazati razlike med sliko in fotografijo, njegova tematika pa 

je bila pretežno mrakobne narave, s tragično grotesknim učinkom. Tudi Dvoršak je v svojih 

delih uporabljal predvsem turoben sivo-črn register, motivi pa vzbujajo tesnobo in odtujenost 

– s tem nas avtor nagovarja, da ne smemo odtegniti oči od resničnih dejstev, četudi so 

nelagodna. Skupna značilnost fotografij obeh avtorjev pa tudi še enega modernističnega 

fotografa iz tistega časa, Dragana Arriglerja, je iskanje in upodabljanje ograj, mrež, sten hiš 

brez oken, praznih pločnikov, zaprtih vrat ipd., kar nakazuje in vzbuja občutek 

brezizhodnosti, s katero so avtorji želeli prikazati svoja občutja, eksistenčni strah, 

intelektualno stanje. Torej gre za formalistično prepletanje oblike in vsebine, sožitje pomenov 

(Štrumej, 2002). S podobno temačno tematiko (zlasti s stanji, kot so samota, starost, beda itd.) 

se je ukvarjal tudi Stojan Kerbler, predstavnik t.i. »črnega« realizma, ki je s svojimi 

izpovednimi črno-belimi fotografijami izoblikoval jasno prepoznaven in celo mednarodno 

priznan slog. Bil je tudi eden redkih, ki ga je nagovarjalo življenje kmečkega človeka 

(Štrumej, 2011d). 

Kerbler in Žnidaršič sta oba izšla iz leta 1963 ustanovljene Fotogrupe ŠOLT, fotosekcije 

Društva Študentske organizacije ljudske tehnike, v kateri so se razvijali mnogi fotografi, ki so 

skozi razstave, izmenjave izkušenj in mnenj ter preko drugih projektov v okviru skupine, 

lastni ustvarjalnosti in avtorskim potencialom utirali svojo pot. Skupina je prav tako vključila 

fotografe v oblikovalsko sfero in postavila višje oblikovalske in tiskarske standarde, kar je 

imelo pomembne in daljnosežne posledice za nadaljno slovensko fotografijo (Kovič, 1990, 

str. 14). Dolgoletni član in tudi predsednik ŠOLT-a je bil tudi Oskar Karel Dolenc, ki se je 

povečini ukvarjal s portretno, žanrsko, krajinsko in planinsko fotografijo, stilno pa njegovo 

fotografijo opredeljujemo kot vezni člen med povojnim žanrskim realizmom in 

modernističnimi inovacijami (Lampič, 2011). Dolenc je še danes dejaven kot strokovni pisec, 

pedagog, žirant in organizator.  

S fotografijo so se ukvarjali tudi člani gibanja OHO (1965-1971), saj je bil to idealen medij, 

ki je dovoljeval distanco umetnika do umetniškega dela – tako ni postalo »umazano z osebno 
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izpovednostjo« (OHO, 2007). OHO nekateri opisujejo kot najzanimivejše in najpomembnejše 

neoavantgardno umetniško gibanje v Sloveniji v šestdesetih letih 20. stoletja, šlo pa je skozi 

fazo reizma, arte povera, land art-a, body art-a, procesualne umetnosti, konceptualne 

umetnosti in transcendentnega konceptualizma (OHO, 2007, str. 105). Fotografija jim je 

služila kot dokumentiranje akcij in projektov ali pa kot medij sam za t.i. fotoprojekte in 

fotoromane.  

V sedemdesetih se je znotraj Grupe Junij v okvirih izraznih možnosti nadrealizma in 

dadaizma, ki jih je skupina zopez aktualizirala, skozi figuralne postavitve, posnete v za to 

prirejenih prostorih, ukvarjal Stane Jagodič. V svojem opusu je privzemal različne načine 

umetniške produkcije in se posluževal umetniških medijev, kot so fotografija, slikarstvo, 

grafika, karikatura, performans, asemblaž in instalacije, še danes pa raziskuje umetniško rabo 

fotografije, fotomontaž in foto-kolažev. 

V tem času je ustvarjal tudi Tone Rački, ki je s pomočjo redukcijskega zaslona v obliki mreže 

raziskoval vizualen učinek različnega števila izsekov, ki posamezno delujejo popolnoma 

drugače kot celota, iz katere so izvzeti, in tako raziskoval naravo človekovega zaznavanja 

(Štrumej, 2011d). 

Naslednji fotograf, ki ga velja omeniti, je Miroslav Zdovc, ki je deloval skozi vsa povojna 

desetletja in prehajal skozi različne faze – od realističnega pristopa in portretnih študij 

umetnikov, preko klasičnih (slikarskih) motivov akta, figure in krajine, črno-belih fotografij 

pa vse do barvnih abstrakcij. 

S portreti likovnih umetnikov se je ukvarjal tudi Tihomir Pinter, in s tem poskušal gledalcu 

približati svet umetniškega ustvarjanja. Njegovi cikli so različni, enkrat prevladuje pripovedna 

komponenta, drugič atraktivni strukturni učinki v abstraktnih podobah, skoraj vedno pa se 

poslužuje črno-bele fotografije.   

Eno vidnejših prelomnic v slovenski fotografiji je postavil tudi fotografski opus Milana Pajka, 

ki deluje še danes. Svojega dela se loti z vnaprejšnjo idejno postavko in jasnim miselnim 

konceptom, nato pa določeno tematiko obravnava v sklenjenih nizih. Vedno poskuša 

komunicirati z gledalcem z avtorskim rokopisom, vključevanjem interpretacijskega podteksta 

in apela na duhovni prostor gledalcev, mnogo njegovih ciklov pa nastane na potovanjih. 

Njegove fotografije so vselej prežete z individualno izkušnjo bivanja (Štrumej, 2002), pri nas 

pa je izrazito uveljavil stališče o fotografiji kot o znakovno zastavljenem govoru (Bernik, 

1979b). 
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Nekonvencionalne poglede je odprl tudi Tone Stojko, dolgoletni reporter in urednik pri reviji 

Mladina, ki je ustvarjal seveda tudi v avtorskem, ne le reporterskem fotoizražanju. Tudi on 

prav tako aktivno deluje še danes. Njegove najpogostejše teme so gledališče, glasba in ples – 

predvsem ga fascinira vidik telesa v igri, v gibanju oz. vpisanost telesa v odrski prostor 

(Kovič, 1990, str. 15), njegovi fotografiji bi torej lahko rekli »vizualizirana poezija telesa« 

(Skočir, 2011, str. 6). Stojko pa je znan tudi po upodobitvi akta – telo segmentira v manjše 

izseke, ki so še vedno dovolj sugestivni, da gledalec ve, da gre za telo, vendar obenem 

nastopajo kot samozadostne forme oz. kompozicije. 

Pravzaprav je mnogo fotografov, ki so se v glavnem ukvarjali z reportažami, skozi svoje delo 

razvilo tudi bolj ustvarjalen in umetniški fotografski slog. Takšni so na primer Janez Pukšič, 

Miško Kranjec, Dragan Arrigler in Damjan Gale. 

Pukšič, ki je prav tako izšel iz kroga ŠOLT-a, je fotografiral športne dogodke in sodeloval pri 

različnih oblikovalskih projektih, posnetkom pa je vedno pridal subjektivno noto. Kranjec je v 

svojem delu z motivi iz Prekmurja nadaljeval krajinsko izročilo, nato pa prešel od liričnih 

proti bolj realističnim in tesnobnim posnetkom s tematiko »posameznikove ogroženosti v 

brezdušju mestnega okolja«  (Kovič, 1990, str. 16). Arrigler in Gale pa sta se pretežno 

posvečala fotografiranju arhitekture. 

Med fotografe, rojene med 1945 in 1950, uvrščamo tudi Tomaža Lundra, »izrazito sodobno in 

aktualno razmišljujočega opazovalca, razčlenjevalca pojavne resničnosti« (Kovič, 1990, str. 

17), in pa Branka Lenarta, ki se je fotografije lotil bolj konceptualno in intelektualno kot 

starejše generacije, dolgo časa je poučeval v Gradcu, sedaj pa aktivno deluje v Sloveniji in 

Avstriji.  

 

Nasplošno lahko rečemo, da je šlo pri fotografiji v sedemdesetih predvsem za mentalno 

komponento posnetka in njen avtorski nagovor, medtem ko tehnična izvedba ni bila tako 

dovršena. Kasneje je tehnična dodelanost spet pridobila na svoji pomembnosti, prišlo je do 

obnove čustvenega in čutnega v fotografski podobi – v osemdesetih je namreč avtorje zopet 

privlačila polna, barvna in razkošna slika sofisticiranega okusa (Denegri, 1986). 
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2.3.3. SPREMEMBE V OSEMDESETIH 

 

V osemdesetih je prišlo do spremembe fotografskih tem in načina obravnave le-teh. Mlajši 

fotografi, predvsem iz kroga ljubljanske alternativne scene in ŠKUC-a (Študentskega 

kulturnega centra) s svojo galerijo, so preko modne, gledališke, koncertne idr. fotografije 

predstavili veliko bolj odprt, aktiven in dinamičen osebni pogled na obravnavane teme. 

Izoblikovali so nek osebni slog oz. »avtorski rokopis, formo, modus interpretacije« (Kovič, 

1987, str. 437), s poudarkom na odprtosti v najširšem smislu – torej raziskovanju novih 

izraznih možnosti likovne govorice (Gržinić, 1988).  

Tu velja omeniti predvsem Janeta Štravsa, ki je s svojevrstnim nostalgičnim pridihom v svojih 

delih pričaral vznemirljive poglede na svojo generacijo in s tem povzročil pravi kreativni 

premik, čeprav še vedno skozi kakovostno, klasično fotografijo. Njegove fotografije so, kot 

pravi Gržinićeva (2002), ustvarile poseben, nov svet in podelile veljavo socialnim, kulturnim 

in umetniškim marginam socializma. Štravs še danes aktivno deluje v Ljubljani, znan pa je 

zlasti po portretih in modnih posnetkih. 

Poleg njega se je uveljavil tudi Jože Suhadolnik, ki je fotografiral rockovske koncerte, odrske 

projekte, potem pa tudi portrete in prizore s socialno tematiko, kar ga je popeljalo k službi 

fotoreporterja pri Ljubljanskem Dnevniku in Mladini, vmes je soustanovil fotoagencijo Bobo, 

danes pa dela pri časopisu Delo.  

Božidar Dolenc, po generaciji sicer starejši od prej omenjenih fotografov, je v ospredje 

svojega dela postavil pripovedni element, ki mu je važnejši od vizualnega vtisa, torej imajo 

fotografije nek določen koncept, ki gledalca napeljuje k asociacijam (Kovič, 1990, str. 19). 

V tem desetletju se je kot mlad obetaven fotograf pojavil tudi Franci Virant, najprej z akti in 

portreti, nato pa se je osredotočil na imaginativen fotografski prostor, kjer je realnost motiva 

podrejena sproducirani estetski resničnosti. Draž njegovih fotografij je ravno v učinkovanju 

na gledalčevo domišljijo in prestop iz dejanskosti v umišljenost (Kovič, 1987). 

Posebno estetiko pa je upodobljal Boris Gaberščik, znan zlasti po umetniških tihožitjih in 

kompozicijskih študijah, v katerih je ustvarjal novo resničnost, ki deluje po likovnih 

zakonitostih. 

 

Osemdeseta so bila izrazito dinamično obobje, polno različnih iniciativ, pomembno pa je 

predvsem to, da je takrat fotografija tudi uradno postala enakovredna disciplina med 
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obstoječimi likovnimi praksami. Prvo takšno priznanje je dobila, ko je bila vključena v 

pregledno razstavo Slovenska likovna umetnost 1945-1978, ki je bila postavljena leta 1979 v 

Moderni galeriji v Ljubljani in pomeni novo obravnavo fotografije pri nas. Tako v 

osemdesetih najdemo bistveno večji interes osrednjih nacionalnih institucij za fotografijo, kar 

prepoznamo v povečanem številu fotografskih razstav, spremljajočih publikacij in 

kakovostnih zapisov o njih.  

 

2.4. OBDOBJE 1990-2012  

 

V tem zadnjem obdobju slovenske fotografske zgodovine, v naši sodobnosti, lahko opazimo 

predvsem ponoven vzpon dokumentarizma, figure (zlasti akta), vračanje k sporočilnosti, 

političnemu angažmaju, povezanost z drugimi mediji in pa veliko količino gradiva (Lampič, 

2008). Močan vpliv ima tudi hiter razvoj digitalne fotografije, ki se je začela razvijati v 

sedemdesetih, v devetdesetih pa je ta tehnologija postala tudi bolj splošno dostopna (A brief 

history of digital photography, b.d.). Lampič (2008) meni, da ima analogni način še največ 

privržencev v srednji in starejši generaciji nekomercialnih fotografov, prevlada digitalne 

fotografije pa je v sklepni fazi. V devetdesetih se številne prejšnje tendence (torej avantgarda, 

konceptualizem in ne-likovne prakse) povezujejo s tradicijo modernizma, novimi digitalnimi 

tehnologijami, obsežnimi teoretičnimi kompleksi in klasično zasnovanimi likovnimi deli.  

Fotografska produkcija je vse večja, prav tako pomembnost in cenjenost fotografskih del, ki 

so prodrla v elitne razstavne institucije. V devetdesetih so se pojavile prve »hiše fotografije«, 

prva leta 1996 v Parizu, pri nas pa leta 2006 v Novem mestu. Te in podobne institucije 

ustanavljajo t.i. mesece fotografije z razstavami, predavanji ipd., pri nas pa je s tem začel 

zavod Photon leta 2007. 

 

Lampič (2008) fotografsko produkcijo zadnjih nekaj desetletij loči na tri glavne kategorije, ki 

jih v splošnem povezuje to, da se njihovi avtorji zopet posvečajo izrazu in pripovedi, ne zgolj 

formalističnemu pristopu fotografije kot medija. Omenjene kategorije z najbolj vidnimi 

slovenskimi predstavniki so na kratko predstavljene v naslednjih podpoglavjih. 
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2.4.1. PODOBE REALNEGA SVETA 

 

Za fotografe te skupine je relevanten le vidni svet, ki jih obdaja, o njem zato skušajo 

objektivno poročati, tako da lahko na splošno rečemo, da so v tej skupini v glavnem družbeno 

angažirani avtorji, predvsem fotoreporterji, pa tudi dokumentarni fotografi. To kategorijo 

Lampič (2008) razdeli še na podkategorije: 

 

2.4.1.1. REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA  

Reportažna fotografija pomeni dokumentiranje dogodka, ki se je resnično zgodil, kaže neko 

zgodbo in objektivno vsebino. Fotoreporterji delujejo po vsem svetu, vendar njihovi 

najpomembnejši dosežki nastajajo predvsem tam, kjer so socialne, varnostne in politične 

razmere najhujše, torej v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. Pri nas je bilo za to zvrst posebej 

pomembno obdobje osamosvojitve, ko so leta 1991 slovenski fotoreporterji (kar preko trideset 

jih je delovalo) dobro zabeležili dogajanje desetdnevne vojne. Še istega leta je izšlo več knjig 

z reportažnimi in dokumentarnimi posnetki, Muzej novejše zgodovine v Ljubljani pa gradivo 

še vedno zbira (Lampič, 2008).  

Zavod za promocijo fotografije SPP že štiri leta zapored organizira festival novinarske in 

dokumentarne fotografije Slovenia Press Photo. Festival je namenjen profesionalcem in 

zahtevnim amaterjem, fotografi pa lahko svoja dela prijavijo v pet različnih kategorij: Novice, 

Šport, Kultura in zabava, Ljudje ter Narava in okolje. Leskovšek, direktor zavoda SPP, meni, 

da je delo slovenskih fotoreporterjev na visoki ravni, vendar pa so pogosto ukleščeni v način 

delovanja časopisov, ki, kot pravi: "Na fotografijo gledajo kot na dodatek k članku, s katerim 

zapolnijo manjkajoč prostor v časopisu, ne pa kot dodatno možnost podajanja kakovostne 

informacije. V praksi to pomeni, da je fotograf v primerjavi s pišočim novinarjem velikokrat v 

podrejenem položaju, kar pa seveda ni prav. Tako kot dobro besedilo tudi dobra fotografija 

zelo pripomore h kakovostnemu informiranju bralcev, ki jih nikakor ne gre podcenjevati." 

(Teran Košir, 2011). 

Med najboljše slovenske fotoreportažne fotografe spadajo Manca Juvan, Jure Eržen, Arne 

Hodalič, Borut Kranjc, Matjaž Rušt, Jošt Franko idr. 
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2.4.1.2. OSEBNI SVETOVI – FOTOGRAFIJE KOT DNEVNIŠKI ZAPISI 

Fotografija kot sredstvo zapisa drobnih dogodkov iz posameznikovega vsakdana živi od 

konca 19. stoletja pa vse do danes, in sicer predvsem v obliki družinskih albumov, v 

umetnosti pa se je tak način pojavil v obliki dnevniških knjig v času razvoja konceptualizma, 

kar se je nadaljevalo tudi ob koncu sedemdesetih z novo figuraliko, način pa se pogosto 

pojavlja še danes. Kolar Sluga (2006) pravi, da gre lahko pri fotografskih dnevniških zapisih 

za beleženje lastnih mentalnih in čustvenih stanj (med takšne slovenske fotografe sodijo Špela 

Kasal, Manja Zore, Jernej Humar), eksperimentalno sestavljanje podob (npr. Sašo Vrabič in 

Irena Herak), neko konceptualno doslednost (Borut Peterlin na primer raziskuje in beleži le 5. 

uro jutra, Damjan Švarc pa fotografira avtocestne objekte) ali pa izražanje subjektivne 

percepcije stvarnosti z motivno nevsiljivostjo, nedorečenostjo in simbolno odprtostjo (v to 

skupino sodijo Klavdij Sluban, ustvarjalni par Jakše – Jeršič, Jože Suhadolnik in Tanja 

Verlak, pa tudi Katarina Sadovski, ki pa se že pomika proti izgubi fotografskega objekta). 

 

2.4.1.3. PODOBE JAVNEGA PROSTORA 

V tej skupini gre za odnos do družbene realnosti in vprašanja, ali fotografija lahko odslikava 

družbo. Ponavadi gre za podobe množic, prometa, koncentracij prebivalstva, mestnih prizorov 

ipd., ki poleg objektivne stvarnosti kažejo nek odtenek avtorjevega razpoloženja oz. odnosa. 

Kot primer naj navedem npr. fotografa Damjana Kocjančiča, ki je diplomiral na znameniti 

fotografski šoli v Münchnu in v seriji Trn kaže družbo skozi motiviko mladih v opitem, 

omamljenem, apatičnem stanju, vseskozi ne da bi pokazal njihov obraz, in s tem nakazuje na 

praznino, brezup in destrukcijo sodobnega življenja. 

 

2.4.1.4. KRAJINA NA PRELOMU 20. STOLETJA 

Podobno kot portret je tudi krajina v sedanjosti skoraj v celoti postala domena fotografije. Pri 

fotografskih krajinah zadnjih desetletij 20. stoletja ne gre več za upodabljanje neokrnjenih 

pokrajin kot v 19. stoletju, pač pa za ozaveščene zapise o človekovi dejavnosti, ki je povsem 

spremenila in razvrednotila prvobitnost narave (Lampič, 2008). Eden takšnih fotografov je 

Tomaž Gregorič, ki s poudarjanjem, da se naše podeželje, pa tudi mestno in primestno okolje 

hitro spreminjajo, predstavlja bistven premik v sodobni slovenski fotografiji (Lampič, 2008). 
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2.4.1.5. POSAMEZNIKOVO TELO TER NJEGOVA MATERIALNA IN DRUŽBENA 

REALNOST 

Človeško telo je osrednja tema zahodnoevropske umetnosti vse od antike naprej, v sedanjosti 

pa se kaže znanstveno-naravoslovni vpliv na dojemanje in upodabljanje telesnosti, predvsem 

skozi fotografijo in njeno avtentično pričevalnost (Lampič, 2008). Fotografija tako lahko 

prikazuje telo v svoji večni lepoti in moči ali pa bolj brezobzirno in  objektivno kaže 

nagnjenost k boleznim, krhost, minljivost. Prej omenjeni Tomaž Gregorič se poleg krajine 

posveča tudi portretu in telesnosti. V seriji kopalcev iz let 1995-1996, ki jo je posnel v 

Londonu, je skozi anonimno distanco pokazal vsakdanjo, celo groteskno telesno prisotnost 

upodobljencev. V to kategorijo spada tudi slovenski fotograf Goran Bertok. V devetdesetih je 

upodabljal svet marginalnih spolnih praks oz. sadomazohizma. V Seriji Obiskovalci (2004-

2005) pa je pokazal še bolj odmaknjeno stvarnost, in sicer podobe trupel med kremiranjem. 

Na tak način sodobnega človeka sooča s smrtjo, ki jo današnja družba odriva na stran, tako da 

so te fotografije s svojo simboliko že skorajda religiozne ikone (Lampič, 2008). 

 

2.4.2. ŽIVE SLIKE  

 

Izraz »živa slika« (fr. tableau vivant) kot upodabljanje različnih alegoričnih, verskih, 

zgodovinskih idr. prizorov z živimi osebami se je v fotografiji uveljavil že v obdobju 

dagerotipije, ko so avtorji skoznjo skušali izraziti svoje umetniške težnje. Kasneje so jo 

obudili predvsem dadaisti in nadrealisti, pa tudi različne konceptualistične telesne prakse 

(body art, performans, happenign), od pojava nove figuralike v šestdesetih in sedemdesetih pa 

vse do danes pa »živa slika« oblikuje samostojen fotografski tok (Lampič, 2008). Takšne 

fotografije so v splošnem zrežirane po fotografovi zamisli, torej nekaj je namenoma prikazano 

kot nekaj, kar je videti realno, čeprav je prirejeno do najmanjših podrobnosti. Gre torej za nek 

polrealen svet mode, umetniških postavitev in inscenacij, pri katerem se gledalci zaradi 

realnosti podob skušajo poglobiti v zgodbo in nenamerno sprejmejo, da sta tudi vsebina in 

kontekst avtentična in realna. 

 

2.4.2.1. MODA IN SPOLNOST KOT ŽIVLJENJSKI SLOG 

Ob koncu sedemdesetih je s popularnostjo pop-arta in upodabljanja figure tudi komercialna, 

zlasti modna fotografija vstopila v svet visoke umetnosti, in kljub določenem klišejskem 

ponavljanju se vsake toliko pojavijo avtorji, ki kršijo pravila in s tem opozorijo nase in na 
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svojo umetnost. Modna fotografija za svoj učinek uporablja metodo inscenacije (upodobitve, 

uprizoritve scene) ter dva najpomembnejša stimulansa v oglaševalski industriji: lepotnost 

modelov in erotiko (Lampič, 2008).  

Eden takšnih slovenskih fotografov je Janez Vlachy, čigar podobe so odzivi na realnost, polno 

neizpolnjenih želja, seksualnih strasti in pripovedi, očitkov, agresije in romantične nostalgije. 

Niso portreti ne akti, pač pa intimne pripovedi, kot pravi Mrazkova (2005).  

Mirta Kokalj, mlada slovenska fotografinja, ki deluje v Milanu, pa ustvarja predvsem 

studijske avtoportrete, ki so intimen izraz njenih notranjih stanj. Njeno delo zaznamujeta 

kičasta mehka erotika in ostra kritika družbene neenakosti med spoloma. 

 

2.4.2.2. IDENTITETA ŽENSKE 

V zadnjih desetletjih 20. stoletja so se v ospredje zahodne javnosti pomaknile teme v okviru 

ženskih študij ter vprašanja o položaju ženske, o statusu njenega telesa, o njeni telesni in 

družbeni stereotipizaciji ipd. (Lampič, 2008). Zmagovalka Emzinovega natečaja za 

Fotografijo leta 2011 je bila že prej omenjena Mirta Kokalj, ki se v svojem delu posveča 

pretežno ženski tematiki. Zmagovalni cikel For Ladies Only na humoren in igriv način kaže 

položaj indijske ženske v družbi, in sicer tako, da so moški portrteti v ospredju zamegljeni, v 

njihovem ozadju pa pritegne pogled plakat z žensko podobo, kar govori o idealih, ki so 

vsiljeni ženskam, obenem pa o nevidni prisotnosti ženske v javni sferi. 

 

2.4.2.3. NOVA DOBA, NOVA DUHOVNOST 

Gre za nov pogled na svet, ki se je konec 20. stoletja razvil kot reakcija na židovsko-

krščansko tradicijo. Sledilci tega eklektičnega in individualnega gibanja se opirajo na različne 

tradicije, religije (zlasti vzhodnjaške) ter spoznanja iz sodobne znanosti, pa tudi na lastne 

duhovne izkušnje. Vpliv nove dobe je viden tudi v fotografski produkciji – kot na primer 

prizori na meji verjetnega, ki nagovarjajo gledalčevo domišljijo in skušajo poustvariti 

bizarnost sanj oz. nezavednega (Lampič, 2008). István Hagymás, sicer lendavski psihiater, a 

nadebuden umetniški fotograf, fotografira pokrajine, nato pa posnetke sestavlja v nove 

podobe, s katerim se približa arhetipskim - večnostnim temam in energijam človeštva (Kolar 

Sluga, 2006). 
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 2.4.2.4. FOTOGRAFIJE KOT SLIKE 

Gre za samostojne podobe s slikarskim vtisom, ki delujejo kot zaključene celote. Pri 

ustvarjanju takšnih povsem zrežiranih posnetkov ponavadi sodelujejo ekipe igralcev, 

kostumografov, vizažistov ipd. in tako delujejo kot dela znanih historičnih slikarjev ali 

slikarskih žanrov (Lampič, 2008).  

Mlada slovenska vsestranska umetnica Eva Petrič, ki deluje na Dunaju in Ljubljani, se poleg 

video instalacij, performansov, pisanja knjig, zvočnih projektov idr. še najlaže izraža skozi 

fotografijo. Sicer pri njenih delih ne sodeluje ogromno število ljudi in prav tako ne delujejo 

kot zgodovinske slike – pogosto gre namreč za avtoportrete – a vseeno so njene fotografije 

domišljene in zaključene celote, kakor slike. V barvnih in črno-belih fotografijah izumlja 

povsem svoj likovni jezik, poln domišljije, asociativnega toka vizualnih idej in 

samorefleksije, poleg tega pa se naslanja tudi na mite, pravljice in identiteto ženske, zato jo 

težko uvrstimo v le eno kategorijo. Vsekakor pa dokazuje, da podobe lahko ustvarjamo le, če 

jih imamo v sebi.  

 

2.4.3. (IZ)MIŠLJENA TELESA, DIGITALNI SVETOVI 

 

Tehnični začetki digitalne podobe segajo v sredo sedemdesetih let, od takrat dalje pa je ta 

tehnologija prodrla tudi na trg za široko potrošnjo. V kategorijo izmišljenih teles in digitalnih 

svetov spadajo umetni svetovi iz digitalno ali kako drugače manipuliranih podob, ki so 

povsem prepuščeni domišljiji ter idejni ali ideološki opredelitvi. V tej skupini je digitalna 

manipulacija fotografije skoraj pravilo. 

 

2.4.3.1. FANTOMSKI OBRAZI IN TELESA 

V tej kategoriji velja izpostaviti slovenski ustvarjalki, združeni v tandem Eclipse, ki v svojih 

delih kombinirata uporabo fotografije in teksta, poleg tega pa se ukvarjata tudi s performansi. 

V zgodnjih delih sta se posvečali spolnosti in umetnosti, kar sta poimenovali »pornokič«, v 

zadnjih pa predvsem političnim temam (Lampič, 2008). Pravita, da je njun medij telo, ker ga 

najprej in najbolje poznaš in zato naiskreneje skozenj reflektiraš vsebino (Orel, 2004), žensko 

telo kot izhodišče pa je spremenjeno v umetniški teritorij, pravi Lampič (2008, str. 38). 
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Predvsem z medmrežja pa je znan tudi ustvarjalec Domen Lombergar, ki z digitalnimi orodji 

poseže v fotografijo do take mere, da izgleda ko risba, s tem pa upodobljene ženske postavlja 

v svet hibridnih, fantazijskih teles, ki so izgubile stik z vsakdanjo stvarnostjo (Lampič, 2008). 

V to kategorijo bi s svojimi t.i. vizualnimi aforizmi sodila tudi Eva Petrič, v teh delih namreč 

kombinira uporabo barvne in črno-bele fotografije ter s tem združuje plasti, ki predstavljajo 

pravljice, spolne simbole ali pa zgolj dele telesa, s tem pa v gledalcu povzroča kontradiktorne 

ali celo provokativne občutke, ki vzbujajo radovednost videti skozi plasti. 

 

2.4.3.2. MENTALNE IN DIGITALNE KRAJINE 

Od časov piktorializma naprej ustvarjalci spreminjajo fotografirano krajino povsem po svoji 

zamisli. Omenjeni Lombergar ustvarja nadrealistične pokrajine, ki so »bližje poeziji kot 

fotografiji«, kot pravi Lampič (2008, str. 39).  

S prirejanjem prizorišča v domišljijski svet se ukvarja tudi slovenski fotograf Herman Pivk. 

Sicer njegova tehnika ne sodi v digitalno, saj je v našem prostoru znan kot mojster v 

izdelovanju fotografskih podob s klasičnim srebroželatinskim postopkom in mojster 

intervencij v ta postopek ter obenem tako rekoč skoraj edini fotograf v Sloveniji, ki s posegi 

ustvarja unikatne, ekspresivne fotografske podobe (siol.net, 2010), vendar pa je s svojimi 

fotografijami, ki združujejo sanje in realnost, del domišljijskega sveta, ki ga digitalna doba 

napoveduje in uresničuje (Lampič, 2008). 

 

Če torej povzamemo: v fotografski produkciji zadnjih nekaj desetletij realizem skorajda ni 

več mogoč. Vsak prizor je mogoče inscenirati, večina posnetkov je tudi digitalno obdelanih, 

vse več fotografov pa izhaja iz vrst akademsko izobraženih umetnikov, ki fotografijo 

razumejo kot lažjo pot do slike in ne več avtentično sporočilo. Nadrealizem, nezavedno, sanje 

in domišljija v fotografijah premagujejo racionalizem. Med temami so pogosta vprašanja o 

telesnosti in spolni identiteti, pa tudi problematika izkoriščanja ženske podobe v oglaševalski 

industriji. Pojavila se je tudi problematika obstojnosti trajnosti digitalnega zapisa, ki je 

ocenjena na komaj deset let, zato je potrebno podatke presnemavati, zdi se celo, da bi bil tisk 

rešitev za ohranitev zgodovinsko pomembnega gradiva (Lampič, 2008). 
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2.4.4. FOTOGRAFSKO IZOBRAŽEVANJE NA SLOVENSKEM 

 

Slovenska fotografija že dolgo ni več zgolj amaterska, ampak imamo na fotografskem 

področju vse več profesionalcev, poleg samoukov, ki se s fotografijo ukvarjajo poklicno, tudi 

takih, ki so diplomirali na tujih fotografskih šolah in akademijah, npr. na katedri za fotografijo 

filmske akademije v Pragi, pa tudi v Londonu, Parizu in drugod. Pri nas prave fotografske 

akademije še nimamo, se pa je na tem področju moč izobražiti v drugih ustanovah: na 

srednješolski ravni na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani  in Mariboru ter na 

višješolski ravni na Višji strokovni šoli v Sežani. Poleg tega fotografsko izobraževanje poteka 

tudi na zasebnih zavodih višješolskega tipa, kot so Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST), 

Inštitut in akademija za multimedije IAM v Ljubljani, ljubljanska veja italijanske šole Istituti 

Callegari ter Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani (Lampič, 2011). Fotografija 

je tudi eden od predmetov pri študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 

Ljubljani. 

Poleg tega je priložnosti za lastno izobraževanje še mnogo, na primer preko različnih tečajev 

in delavnic, strokovnega čtiva – knjig in revij (npr. Revija Fotografija z recenzijami in 

napovedmi fotografskih razstav in knjig, strokovnimi članki, biografijami in portfolii 

fotografov, razmišljanji o fotografiji ter revija Digitalna kamera z bolj praktičnimi tehničnimi 

nasveti ...), izobraževanje preko spleta, obstajajo pa seveda tudi fotografska združenja, 

fotopubi ter različne fotografske prireditve in sejmi, kjer gre poleg razstavljanja in prodaje 

tudi za izmenjavo mnenj.  

 

2.4.5. RAZSTAVLJANJE IN PRODAJA FOTOGRAFIJ V SLOVEN IJI 

 

Od časov, ko je v Kranju na pobudo fotokluba začela nastajati osrednja fotografska zbirka 

slovenskih del, so se možnosti razstavljanja v Sloveniji močno povečale. Od leta 1971 v 

Kranju deluje Kabinet slovenske fotografije (KSF), katerega namen je pospeševanje 

zanimanja za slovensko fotografijo, raziskovanje njene zgodovine, zasledovanje fotografske 

dejavnosti, javna prezentacija fotografskih dosežkov v obliki razstav, evidentiranje in zbiranje 

fotografij ter arhivskega in dokumentarnega gradiva s področja fotografije (Aljančič et al, 

2005). Zbirka Kabineta je označena za najstarejšo slovensko javno fotografsko zbirko 

(Globočnik et al, 2008). Fotografiji so začela odpirati vrata tudi druga razstavišča, dandanes v 

Sloveniji namreč  skorajda ni več galerije, ki ne bi vsaj občasno gostila fotografov, nastala pa 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-37- 
 

so razstavišča, namenjena samo fotografiji. Po zgledu tujine imamo tudi hišo fotografije in 

nekaj zasebnih fotografskih galerij. Največ takšnih galerijskih ustanov je seveda v Ljubljani, 

npr. Moderna galerija, ki je leta 1991 dobila oddelek za fotografijo, Muzej sodobne umetnosti 

v Ljubljani s svojo stalno zbirko, pa tudi manjše galerije, npr. Galerija Photon, Galerija 

Fotografija, katere namen je popularizirati kakovostno fotografijo in jo približati širši javnosti 

ter skozi njeno delovanje - razstave, prodaja, dražbe, predstavitve - pripomoči k vzpostavitvi 

pravega trga fotografij pri nas (Čeferin, 2004). Še vedno je aktivna tudi galerija ŠKUC,  

fotografske razstave  redno gosti tudi Cankarjev dom v Ljubljani, obsežno fotografsko zbirko 

ima Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, eno izmed permanentnih fotografskih 

razstavišč izven Ljubljane pa je tudi Galerija Stolp v Mariboru.   

Ustanova z največ fotografskega gradiva za 20. stoletje v Sloveniji je Muzej novejše 

zgodovine v Ljubljani, saj ima v lasti izredno obsežne fotografske zbirke, ki zajemajo okrog 

1100000 originalnih posnetkov (Muzejske zbirke, b.d.). 

Poleg tega Galerija Photon vsako leto organizira festival Fotonični trenutki - Mesec 

fotografije, katerega namen je predstavitev in promocija kakovostne domače in tuje avtorske 

fotografije, predvsem aktualnega ustvarjanja Srednje in Jugovzhodne Evrope. Revija Emzin z 

namenom spodbujanja razvoja kakovostne avtorske in reportažne fotografije v Sloveniji 

vsako leto organizira natečaj Fotografija leta, kamor se lahko prijavijo amaterski in 

profesionalni fotografi. 

Razstav in fotografskih dogodkov je iz leta v leto več, s čimer se slovenska fotografska scena 

– bodisi umetniška bodisi novinarska – počasi uveljavlja tudi v svetu.  Ustanovljen je bil tudi 

SPP (Slovenia Press Photo) - Zavod za promocijo fotografije, ki vsako leto organizira natečaj 

najboljše reporterske fotografije.  

Kar se razstavljanja tiče, Babnik (2010) meni, da pri nas primanjkuje celostnih kuriranih 

fotografskih postavitev, kar pomeni, da razstavljajo le posamezni avtorji ali skupine avtorjev, 

manjka pa dovršen, premišljen, študijski kuratorski pristop. Manjkajo tudi zahtevnejši 

projekti, ki bi morali biti podprti s strani javnih zavodov, saj manjši izvajalci nimajo sredstev, 

da bi se fotografije lotili na ta način. 

V galerijah ter na umetniških sejmih se fotografija tudi uspešno prodaja in trži, ter tako že ima 

svojo ceno, vendar še vseeno manjšo kot drugod na Zahodu in se seveda tudi ne more 

primerjati s cenami drugih likovnih del (Aljančič et al, 2005). Zanimivo je celo to, da je lahko 

odlična fotografija prvovrstnega fotografa v primerjavi z marsikatero slabo sliko slabega 

slikarja smešno poceni (Kovič, 2003). 
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Problematično pri nas je zlasti stanje kritike fotografije, saj je prevedene literature bore malo, 

kar se kaže kot primanjkljivost že v izobraževanju kot pomanjkanje teorije in zgodovine 

fotografije v slovenščini (Babnik, 2010). Sontagova (2001, str. 131) tudi nasplošno meni, da 

je običajni jezik ocenjevanja fotografij skrajno boren – občasno si izposoja besedišče iz 

slikarstva, najpogosteje pa kdo hvali fotografijo, ker je npr. zanimiva, preprosta, udarna itd. 

Vzrok za to je seveda pomanjkanje bogate tradicije fotografske kritike. Na Slovenskem v ta 

namen revija Fotografija že tretje leto zapored organizira nekajmesečno Šolo kritike sodobne 

fotografije, ki je namenjena pridobivanju teoretskih znanj ter veščin in spretnosti za 

interdisciplinarno, kritiško razumevanje fotografije. 

 

2.4.6. HRANJENJE IN ZAŠČITA FOTOGRAFIJ  

 

Trajnost fotografskega gradiva je pogojena z obstojnostjo materialov nosilca zapisa in zapisa 

samega ter postopkov izdelave, nanjo pa vplivajo tudi klimatski pogoji, materiali zaščitne 

opreme in način ravnanja z gradivom (Malešič & Kolar, 2008). Restavratorja – konservatorja, 

specializiranega za fotografijo, leta 1996 Slovenija še ni imela (Badovinac & Štrumej, 1996). 

Restavriranje poškodovanega gradiva je namreč zaradi pomanjkanja izurjenega kadra in 

zamudnih postopkov pogosto nedostopno. V pomoč so strokovnjaki Arhiva Republike 

Slovenije oz. njihove restavratorske delavnice za papir in pergament, ključno za ohranitev 

zbirk pa je preventivno varovanje (Malešič & Kolar, 2008). 

 

2.4.7. FOTOGRAFIJA IN SPLET 

 

S spletom in možnostjo objave na medmrežju je tudi fotografija izgubila svojo avtorsko 

vrednost, saj je enostavno »tam« - na voljo in zastonj, oziroma, kot je menil Walter Benjamin 

(1998), s tem izgublja svojo avro. Z reproduciranjem in množičnostjo namreč odpade »tukaj« 

in »zdaj« umetnine, se pa zato toliko bolj približa gledalcu. Seveda pa je splet zelo dober 

medij, saj se lahko fotografi preko njega promovirajo in posledično prodrejo na druge trge, in 

na tak način skrbi za popularizacijo in lažjo distribucijo fotografije (Babnik, 2010). Različne 

spletne strani in množični pojav fotoblogov torej skrbijo za reklamo in promocijo, na drugi 

strani pa je zaradi količine dostopnega gradiva manj kakovostnih kriterijev, ki bi v gledalcu 

ustvarili sito, skozi katerega pride le kakovostna umetnost oziroma v tem primeru fotografija. 
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Z izumom interneta so se predrugačile tudi fotografske vrednote ter globalizacija fotografij 

prek računalniških sistemov in pa prilagoditev fotografij digitalni domeni (Bate, 2009). Glede 

na možnost obdelave in množično dostopnost je od gledalcev treba pričakovati več 

skepticizma do pristnosti in verodostojnosti fotografij ter tako ustvariti bolj kritično 

občinstvo. 

 

Raba fotografij na svetovnem spletu ima po Bate-u (2009, str. 171) tri glavne težnje: 

 

- lokalno kopičenje z globalnim ciljem:  

Fotografske agencije kopičijo ogromne količine fotografij in na tak način lokalne zbirke in 

arhive spreminjajo v globalno potrošniško blago. V glavnem gre za generične fotografije brez 

pomena, t.i. fotografije iz fotobank (ang. stock photography), ki se uporabljajo v tisku, 

oglaševanju, multimedijski industriji in izdelavi spletišč. Takšna fotografska industrija skrbi 

za neskončno ponavljanje enakega, to pa znižuje tržno moč fotografov manj generičnih tipov 

fotografij. 

- globalno omrežje z lokalnim ciljem in rabo:  

Spletna mesta, kot so Flickr, Facebook, eBay idr., nudijo možnost vzpostavljanja družabnih, 

zasebnih, gospodarskih in celo političnih stikov med ljudmi. Takšen globalni dostop na 

lokalni ravni nudi dostop, trgovanje s fotografijami, pa tudi nove pomene, prepričanja in 

vrednote, ki jih podobe in njihova izkušnja vnašajo v vsako lokalnost. 

- cilj, ki ni ne lokalen ne globalen, ampak  ga lahko označimo kot razvedrilo: 

Brskanje po spletu je splošna praksa in posnema stanje zavesti, ki ga je Sigmund Freud 

poimenoval sanjarjenje. V tej zamaknjenosti lahko spletni uporabnik ob ogledovanju in 

iskanju »sanj«, novih podob, preždi ure in ure. Takšne želje spretno izkoriščajo mnogi 

podjetniki, pa naj bo to na področju pornografije ali oglaševanja. Tako so spletni filmi, 

fotografije in animirani prizori na voljo v neskončnem toku podob. 

 

Poleg tega se ob povezavi fotografije in spleta porajajo tudi vprašanja lastništva, etike, 

avtorskih pravic in oblasti nad fotografijami. Da ne bi prihajalo do zlorabe avtorskih pravic, 

nekateri avtorji svojih fotografij ne marajo objavljati na spletu, kaj šele pošiljati preko 

elektronske pošte. Tako se še vedno mnogokrat zgodi, da za razstavne potrebe pošljejo po 

samo en tiskan izvod fotografije, da ne bi prišlo do neomejene reprodukcije. 
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Ker o sodobni slovenski fotografiji še ni mnogo zapisane literature, so mi prav splet, 

internetne objave o avtorjih, opisi njihovega ustvarjanja in recenzije razstav pomagali pri 

pisanju o fotografiji med letoma 1990 in 2012, seveda pa je moje delo zahtevalo tudi veliko 

mero kritičnosti in selektivnosti. 
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3. POGOVOR Z UMETNIKOM 

 

Kot študentko likovne pedagogike me seveda zanima poučevanje in različni pedagoški 

pristopi k podajanju znanja o umetnosti, vendar pa me kot ustvarjalko na različnih umetniških 

področjih že od nekdaj fascinira tudi sam umetniški vidik našega dela in poklica – torej 

ustvarjanje in umetniško udejstvovanje bodočih učiteljev. Katera plat naj pri likovnem 

pedagogu prevladuje: umetniška ali pedagoška? Zato sem se vprašala, kdo vse je sploh lahko 

učitelj likovne umetnosti in kakšne osebnostne lastnosti naj bi imel za čimbolj učinkovito in 

ustvarjalno poučevanje. Tako sem pri branju literature naletela na dva termina: učitelj 

umetnosti in umetnik učitelj. Ker slednjega v času študija nisem spoznala, sem se odločila 

pojem raziskati. 

 

3.1. UMETNIK UČITELJ  

 

Termin umetnik učitelj se sploh v sedanjosti vedno bolj pojavlja kot naziv, ki se postavlja po 

robu tradicionalnemu nazivu učitelja likovne umetnosti (Daichendt, 2010). Na kratko bi lahko 

umetnika učitelja imenovali nekoga, ki je oboje: umetnik in učitelj. Vendar – kaj ti dve besedi 

sploh pomenita? Hitro se znajdemo pred stereotipnimi podobami umetnika kot spontanega 

brezskrbneža, ki v neurejenem ateljeju razmišlja o (nez)možnostih razstave svojega dela, 

učitelj na drugi strani pa živi svoje vnaprej predvideno sistematično življenje, povsem predan 

ciljem, ki so povečini povezani z uspešnostjo učencev. Če pa se oddaljimo od teh  

prežvečenih stereotipnih idej – ali mora nekdo aktivno razstavljati, imeti vrsto galerijskih 

postavitev, priznanj in referenc, da se lahko imenuje umetnik? Daichendt  (2010) meni, da je 

pravi umetnik tisti, ki pri svojem delu uporablja estetski način videnja in razumevanja, ki 

enostavno živi in diha »umetniško« življenje, ki ga definira, ne glede na uspeh in sloves. V 

tem smislu umetnik učitelj pomeni koncept oziroma filozofijo, ki v pedagoški proces vnaša 

umetniško izvirnost in iznajdljivost, aplicirano na umetnost poučevanja. Za umetnike je 

znano, da uporabljajo svoje vizualno, umetniško mišljenje ne samo pri svojem delu, pač pa na 

vseh področjih svojega življenja. Njihovo delo je proces spraševanja, iskanja smisla in 

raziskovanja (Pringle, 2009). Umetnik učitelj tako svoje umetniško znanje in način 

razmišljanja integrira v pedagoško prakso. Poučevanje kot »estetska aktivnost«, meni Horne 

(1916), ima šest značilnosti: spontanost, samoizražanje, domišljijo, imitiranje, ljubezen in 
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olajšanje. Vse te dejavnosti in občutja so prisotna tako pri umetniškem procesu ustvarjanja kot 

poučevanja. Pringlova (2009) navaja, da umetniške spretnosti, kot so aktivno spraševanje, 

zvedavost, igrivost, tveganje, radovednost, domišljija, odprtost, svoboda raziskovanja in pa 

sodelovanje spontanosti in intuicije ter na drugi strani kritičnega razmišljanja in ocenjevanja, 

predstavljajo idealen model za ustvarjalen učni proces. Tako umetnik učitelj s svojim načinom 

razmišljanja in dela ter izkušnjami in praktičnim znanjem vpliva na  načrtovanje ur, učne 

cilje, organizacijo pouka itd., torej na vse, kar bi učitelj rešil drugače, morda bolj 

sistematično, predvsem pa po vsej verjetnosti manj ustvarjalno. Ravno ta vsestranskost in 

neukalupljenost dela umetnike učitelje bolj zanimive, morda celo bolj kompetentne za 

ubadanje z današnjimi težavami pedagoškega procesa, pravi Daichendt (2010), saj ne 

razlikujejo med umetniškimi in pedagoškimi problemi, pač pa za reševanje le-teh uporabljajo 

zgolj drug medij.  

 

Le redki umetniki se uspejo preživljati zgolj ob prodaji svojih likovnih del. Tako se je vloga 

umetnika prilagodila tudi politični in družbeni klimi, ter se tako vključila tudi v izobraževalni 

sistem. Kako umetnik učitelj vidi svoje delo? Nekateri vidijo v tem možnost zmanjšanja 

»družbene osame« in zato priliko izboljšave komunikacijskih sposobnosti pa tudi vir navdiha, 

spet drugi pa to počnejo preprosto zaradi veselja do dela z mladimi, povečanja motivacije in 

samozavesti ter novih znanj (Buckley et al, 2011).  Horne (1916) celo ugotavlja, da so učenci 

umetnikov material, skozi katerega izraža svoje ideje.   

 

Zakaj pa mladi radi sodelujejo z umetniki? Raneyeva (2011) omenja štiri glavne razloge. Prvi 

je ta, da umetniki stremijo k iskanju skupnega jezika, ki ni takšen kot v učilnici, pač pa 

prilagojen skupini, tako da je učni proces čimbolj pristen, kreativen in produktiven. Poleg tega 

umetniki ne zagovarjajo stroge hiearhije moči, pač pa ima vsaka ideja, mnenje ali vprašanje 

sodelujočih enako vrednost. Tretji pozitiven pogled na delo umetnika je ta, da tolerira 

neznanje, kar je nasprotje izobraževalnemu sistemu s strogimi in predvidljivimi odgovori in 

rezultati. Poleg tega pa mlade privlači tudi to, da umetniki ob svojem pedagoškem delu 

pravzaprav nastopajo pred publiko, in s tem dajejo v vpogled svoje notranje refleksije ter 

način razmišljanja in dela, kar jih dela bolj človeške in jih zato približa mladim. Sodelovanje z 

umetnikom jim na ta način koristi zaradi povečanja samozavesti, terapevtskega učinka, 

takojšnjega občutka zadovoljstva in angažiranosti, osebnega razvoja, ter seveda razvoja novih 

znanj in spretnosti (Buckley et al, 2011). 
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3.2. KAJ IN KAKO UMETNIKI POU ČUJEJO? 

 

Umetniki učencem omogočajo, da z gledanjem, spraševanjem, ocenjevanjem in osmišljanjem 

del likovne umetnosti pridobijo orodja za gledanje in strategije za interpretacijo umetnosti 

(Pringle, 2009). Ne gre torej za prenos znanja z učitelja na učenca, t.i. transmisijo, ampak 

umetnik učitelj učence usmerja, da preko prepoznavanja in analize pristopijo k umetniškemu 

delu, pri čemer sodelujejo vizualni in intelektualni procesi, ter tako pride do transformacije 

znanja, kjer je učitelj posrednik znanja, ne pa razlagalec. Učencem na tak način pomagajo 

priti do spretnosti, samozavesti in znanja za lastno interpretacijo umetnosti. Skozi pogovore, 

ki jih je z različnimi umetniki učitelji opravila dr. Emily Pringle, strokovnjakinja na področju 

poučevanja umetnosti in muzejska pedagoginja ter kuratorka v galeriji Tate v Londonu, je 

spoznala, da se večina umetnikov vidi predvsem kot moderatorje, ki z učenci sodelujejo v 

učnem procesu (Pringle, 2009). Učenci tako niso le pasivni prejemniki objektivnega znanja, 

pač pa aktivni ustvarjalci pomena. Umetniki učitelji jih spodbujajo k spraševanju in 

izkustvenem učenju skozi neposredno srečanje z umetnostjo, eksperimetiranje in tveganje, 

ponavadi preko diskusije in izmenjevanja idej, znanja in izkušenj. Tako se umetniki ne vidijo 

kot nezmotljive strokovnjake, pač pa bolj kot so-učence, ki skozi učni proces prav tako 

preurejajo lastno znanje in dvomijo vanj oziroma ga postavljajo pod vprašaj. Med pogovorom 

z umetnikom nastanejo interpretacije dela skozi skupinski dialog, kar omogoča, da so izraženi 

različni pogledi, mnenja in ideje učencev, kar oblikuje demokratičen interpretacijski prostor 

glede forme in vsebine dela. Slaba stran tovrstnega načina dela je, da učenci pridobijo manj 

znanja o umestitvi dela v umetnostno zgodovino, kot bi ga sicer pridobili na običajni učni uri, 

pojavi pa se tudi tveganje, da pretirano spodbujanje sodelovanja omeji bolj kritičen pristop k 

umetniškemu delu in muzejskemu prostoru na splošno (Pringle, 2009). Poleg tega so 

negativne plati takšnega dela tudi pomanjkanje časa, ki je potreben za daljše projekte, 

pripravo, razvoj skupnega jezika, vzpostavitev medosebnih odnosov, dosego estetskih in 

pedagoških ciljev, predvsem pa je problem premalo finančnih sredstev, kar pa se seveda 

sklada s časovno omejitvijo projektov. 

 

Tu se pojavi tudi vprašanje, ali bi bil za to delo lahko celo bolj primeren umetnostni 

zgodovinar – zlasti pri poučevanju v muzejih in galerijah. Nicholas Serota, takratni direktor 

znane londonske galerije Whitechapel Gallery, je leta 1989 izjavil, da je ena največjih napak 

konvencionalne muzejske pedagogike preveliko opiranje na umetnostne zgodovinarje, ne pa 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-44- 
 

na umetnike kot posrednike umetnosti same. Le-ti ustvarjajo umetnost, da bi preko nje 

komunicirali z družbo, zato so najboljši za pogovor o njej (Pringle, 2011, str. 50). Bistvena 

razlika med umetnikom in umetnostnim zgodovinarjem je, kot meni Pringlova (2009), v tem 

da umetnik razgradi oz. analizira delo in nato zgradi razlago skozi spraševanje o procesih, ki 

so potekali pri nastajanju tega umetniškega dela, umetnostni zgodovinar pa učencem želi 

podati le svoje znanje o delu, da bi ga predstavil – v tem primeru so učenci zgolj »pasivni 

poslušalci avtoritativnega govora predavatelja« (Hiett & Riding, 2011, str. 71). Umetnik 

učitelj pa ponavadi začne z vprašanjem: »Zakaj mislite, da je bilo delo narejeno na tak 

način?«. Tako učencem pomaga, da se postavijo na mesto obravnavanega umetnika, 

raziskujejo njegovo vlogo v nastajanju, ter tako spoznajo, da je umetnik pravzaprav enak 

ostalim ljudem in mora pri ustvarjanju skozi celo rešeto sprejemanja pomembnih odločitev. 

 

Sekules (2003) poudarja pomembnost sodelovanja umetniških organizacij in šol. Na tak način  

naj bi tako umetnik kot učitelj uporabila muzejski prostor kot glavnega mediatorja, saj je 

enkraten in poseben prostor učenja, ki na tak način postane »nova učilnica«. 

 

3.3. MUZEJSKA PEDAGOGIKA 

 

Muzejska pedagogika je vse bolj uveljavljajoči se način izobraževanja, ki likovno umetnost 

približa ljudem. Razvijati se je začela v drugi polovici 20. stoletja, ko so v galerijah in 

muzejih začeli zaposlovati prve kustose pedagoge. Od takrat se je takšna dejavnost precej 

razmahnila, na teoretičnem področju pa smo v Sloveniji, kot pravi Tavčarjeva (2001) še 

vedno bolj ali manj na začetku. Muzejska pedagogika je do sedaj poteka predvsem na 

praktični ravni kot izobraževalno delo muzejev in galerij, na njene cilje pa je povečini vplival 

tudi šolski sistem. Tako ni bila razvita kot posebna veda, je pa Muzejska pedagogika kot 

študij druge stopnje pri nas že akreditiran in bo razpisan jeseni 2013.   

 

Muzejska pedagogika deluje za vsak galerijski prostor specifično in na ta način njihove zbirke 

približa različnim ciljnim skupinam – otrokom, šolarjem, dijakom in študentom, kot tudi 

odraslim, starejšim, ljudem s posebnimi potrebami, celotnim družinam itd. Galerije in muzeji, 

ki se za tak pristop vse bolj odločajo, v ta namen zaposlujejo pedagoge, umetnike in druge za 

to usposobljene voditelje. Le-ti primerno in na čimbolj vznemirljiv, inovativen in 
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interdisciplinaren način pripravijo razstave, razstavne kataloge, vodstva, delavnice idr., 

prilagojene različnim interesom obiskovalcev. Muzejska pedagogika na ta način: 

- spodbuja razvoj vizualne pismenosti: ljudem pomaga razviti spretnosti in besedišče za 

doživljanje in odzivanje na umetnost   

- spodbuja ustvarjalnost: pripomore k iskanju in razvijanju lastnega ustvarjalnega 

potenciala in s tem posledično vpliva na posameznikov umetniški razvoj (morda celo 

pri izbiri poklica) 

- pripomore k splošni kulturni razgledanosti: ljudem krepi samozavest in razumevanje 

umetnosti, umetnikov, muzejev in galerij 

- vključuje posebne skupine ljudi (najstniki, starejši, ljudje s posebnimi potrebami ipd.), 

ki bi sicer težje ali bolj poredkoma stopili v stik z umetnostjo 

- dodatneje izobražuje in kvalificira umetnike in učitelje, ki skozi muzejski pedagoški 

proces pridobijo nove izkušnje, znanja in kompetence 

 (What is gallery education, b.d.) 

 

Predstavitev muzejskih zbirk torej ne more biti enaka za vse gledalce, in da bi muzejski 

pedagog dosegel učinkovit odnos občinstva do predstavljene zbirke, mora poseči po različnih 

metodah in oblikah dela. Le-te gledalce vzpodbudijo k dialogu z umetniškim delom, izbira pa 

je odvisna od posebnosti zbirke ali razstave ter od razvojne stopnje obiskovalcev (Tavčar, 

2001). 

 

3.3.1. METODE DELA V MUZEJSKEM PROSTORU 

 

Tavčarjeva (2001) pri delu v umetnostnem muzeju omenja naslednje metode dela: 

 

3.3.1.1. METODA DEMONSTRACIJE UMETNIŠKIH DEL 

Ta metoda predpostavlja obiskovalčevo pripravljenost za opazovanje umetniških del in poteka 

skozi štiri faze: najprej aktiviranje gledalčeve pozornosti, nato mirno sintetično opazovanje, 

sledi razgovor o umetniškem delu (kaj in kako je upodobljeno ter iz česa je oblikovano 

likovno delo), po tej analitični fazi pa se izreče sodba o vrednosti likovnega dela. 
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3.3.1.2. METODA ANALIZE LIKOVNEGA DELA 

Smiselno likovno branje umetnine se mora ukvarjati z likovnim jezikom in sicer na več 

ravninah: na ravnini likovne formulacije (svetlo-temno, toplo-hladno, linija, točka, oblike ...), 

na ravnini ikonografije, na ravnini simbolov in na ravnini splošnih predmetnih pomenov. 

 

3.3.1.3. METODA KOMPARACIJE 

S primerjanjem lahko pri ogledu razstave povečamo intenzivnost opazovanja in spoznavanja. 

Primerjamo lahko likovne spremenljivke, oblikovna načela, izrazna sredstva, motive ... 

 

3.3.1.4. METODA PRIPOVEDOVANJA 

Za to metodo se kustos pedagog odloči, kadar ve, da mlajši ne bodo znali odgovarjati na 

njegova vprašanja in se pogovor zaradi tega ne bi razvil. 

 

3.3.1.5. METODA RAZGOVORA 

S to metodo se v udeležencih nabirajo nova spoznanja, informacije oziroma se potrjuje in 

utrjuje njihovo predznanje. Posameznik v razgovoru prevzame aktivno vlogo ali pa razgovor 

samo spremlja, posluša, opazuje. Najbolj učinkovit je večsmerni razgovor, kjer komunikacija 

poteka tako med kustosom pedagogom in obiskovalci kot tudi med obiskovalci samimi. 

 

3.3.1.6. METODA PREDAVANJA 

Metoda predavanja se uporablja pri odraslih obiskovalcih, gre za ustno prenašanje znanja, ki 

ga predavatelj dopolnjuje s pomožnimi sredstvi (slikovno gradivo, film ipd.). Udeleženci so 

pasivni prejemniki znanja, zato njihova pozornost stalno niha. 

 

3.3.1.7. METODA DELA S TEKSTOM 

Pri delu z različnimi besedili obiskovalci razširijo in usvojijo specifično terminologijo, 

kultivirajo svoj govor in pridobivajo nova spoznanja. Teksti v galeriji in muzeju so lahko 

razstavni katalog, časopisne kritike, biografije in monografije umetnikov, leksikoni in ostale 

knjige z mitološko in religiozno vsebino, pa tudi delovni listi in delovni zvezki za mlajše 

obiskovalce. 
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3.3.1.8. EKSPERIMENTALNO-PRAKTIČNA METODA 

To metodo muzejski pedagog uporabi po ogledu razstave, ko se obiskovalci likovno izražajo 

in ustvarjajo na delavnici, ki pa mora biti primerna glede na vsebino razstave. 

 

3.3.1.9. METODA IGRANJA VLOG 

Pri igri vlog oziroma gledališki uprizoritvi vlog lahko mladi dejavno spoznajo in doživijo 

povezavo med likovno umetnostjo, literarno predlogo in gledališčem. 

 

3.4. ŠEST MODELOV POUČEVANJA UMETNIKA U ČITELJA 

 

Na Slovenskem delo in program umetnika učitelja še nista zelo razširjena, v nasprotju z 

Veliko Britanijo, kjer je muzejska pedagogika na splošno visoko razvita.  Konec devetdesetih 

se je v Liverpoolu in Wimbledonu razvila Shema umetnika učitelja (ang. Artist Teacher 

Scheme oz. ATS, Hiett & Riding, 2011, str. 73), ki je poudarila razmerje med sodobno teorijo, 

prakso in pa sodelovanjem galerije, ki podpira in krepi dvojno identiteto umetnik/učitelj.  

Program ATS se še danes uspešno razvija, ponuja pa različne tečaje in izobraževanja za 

učitelje umetnosti in oblikovanja. V zadnjih dvajsetih letih se je torej močno okrepil zlasti 

poudarek na učenju v različnih učnih okoljih poleg učilnic v šolah. Galerije in muzeji so tako 

namesto prostorov, kjer se zgolj posluša, postali mesta dialoga in razprave. Avtorici članka 

The Artist as Educator (sl. »Umetnik kot učitelj«) Sandra Hiett, predavateljica na fakulteti 

Liverpool John Moores University, in Deborah Riding, vodja programov za šole in družine v 

galeriji Tate Liverpool, sta shemo umetnika učitelja raziskali neposredno preko lastnih 

delovnih izkušenj, in tako sestavili Šest modelov poučevanja umetnika učitelja (Hiett & 

Riding, 2011). 

 

3.4.1. UMETNIK KOT KATALIZATOR 

 

Ta model pogosto uporabljajo pri krajših projektih šol, galerij in univerz, kjer umetnik 

predstavlja »sprožilec« drugačnega načina razmišljanja o umetnosti  in spodbuja mladostnike 

in učitelje k drugačnim načinom ustvarjanja (Hiett & Riding, 2011, str. 75). Tako  skozi svojo 

avtobiografsko zgodbo pokaže svež pogled na svet in umetnost, kar ponavadi njegove 

poslušalce navduši, navdahne in spodbuja vprašanja ter jim nudi povsem novo in drugačno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-48- 
 

izkušnjo z izobraževanjem. V šolstvu je takšno krajše sodelovanje z umetnikom zaželjeno 

predvsem, ker ne zahteva prevelikih finančnih stroškov in se brez težav vključi v učni načrt. 

Seveda pa takšen kratek čas sodelovanja med učiteljem in umetnikom ne dovoljuje 

močnejšega »partnerstva« oz. naveze.  Ta model prav tako ne omogoča umetniku, da bi videl 

rezultate svojega vpliva na skupino, kar mu posledično ne dovoljuje samoocenjevanja in 

napredovanja v svojem delu. Mnogim ravno takšni kratkoročni projekti vzbujajo občutek 

nemoči, učitelj na drugi strani pa prav tako težko nadaljuje umetnikov pristop in način dela in 

se zato pogosto raje vrne k bolj domačemu, stalnemu načinu poučevanja.  

Kot primer takšnega sodelovanja na fotografskem področju bi predstavljal obisk fotografa na 

šoli, njegova lastna predstavitev, morda celo kratek intervju, opis umetnikovega ustvarjanja 

ter predstavitev fotografskih del ter pogovor z učenci.  

 

3.4.2. UMETNIK KOT PONUDNIK NOVIH SPRETNOSTI IN PRO CESOV 

 

Slednji model je po mnenju avtoric Hiett in Riding (2011) najbolj razširjen in pogosto 

uporabljen model v šolah in za učitelja predstavlja najmanjši izziv, kar se tiče organizacije in 

vključitve v učni načrt. Gre za delavnice na temelju določenih novih tehnik in spretnosti, ki 

jih pokaže umetnik, kar učitelji zlahka uporabijo za zapolnitev in popestritev programa, prav 

tako pa se tudi sami lahko izpopolnjujejo. Žal takšne na spretnostih osnovane delavnice brez 

določenega smiselnega konteksta učencem ne nudijo priložnosti ustvarjalnega učenja in 

vključevanja v sodobno umetnost, zato niso priporočljive v preveliki meri. 

Takšen model bi pri fotografiji vključeval delavnice specifičnih tehnik fotografiranja, 

razvijanja fotografij v temnici, nadaljnega obdelovanja fotografij ipd., kar bi prišlo v poštev 

zlasti pri učencih, dijakih oziroma študentih specifičnih učnih smeri – torej pri fotografskih 

krožkih, pri dijakih umetniških srednjih šol in pa seveda pri študentih likovne umetnosti. 

Model bi lahko uporabili tudi v galerijskih prostorih pri historičnih razstavah, kjer bi prikazali 

in predstavili fotografske postopke, ki so se uporabljali v zgodovini. 

 

3.4.3. UMETNIK KOT MODERATOR 

 

Brez omejevanja z učnim načrtom in ocenjevanjem lahko umetnik veliko laže prevzame 

vlogo moderatorja kot učitelj. Prav tako je za učence učna izkušnja v galerijskem prostoru 
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zaradi drugačnega okolja, ki ni več zgolj omejena učilnica, ter zaradi možnosti osebnega 

izkustva z umetniškim delom in umetnikom veliko bolj zanimiva in poglobljena, ter na tak 

način doseže povsem drugačne rezultate. Med učenci in umetnikom moderatorjem se skozi 

spraševanje, eksperimentiranje in ustvarjalno iskanje rešitev razvije dialog, ki ga, kot meni 

Pringlova, definira  »izmenjava, odprtost, odkritost, tveganje in pripravljenost k preureditvi 

obstoječega znanja« (Hiett & Riding, 2011, str. 77). Prav zato je tovrsten pristop tako za 

učence kot za učitelje v galerijskem kontekstu bolj pristen in verodostojen kot ostali. 

Model umetnika kot moderatorja se lahko uporabi zlasti, kadar umetnik vodi po lastni 

fotografski razstavi, ter tako vodi učence pri spoznavanju njegove umetnosti, razmišljanju o 

razstavi in dojemanju fotografije, pa tudi pri galerijskih delavnicah. 

 

3.4.4. UMETNIK KOT MENTOR 

 

V dobro osnovanih programih lahko umetnik skozi mentorski odnos prevzame manjšo vlogo 

kot v prejšnjih modelih in tako podpira razvoj učiteljeve samozavesti. Bridget McKenzie 

(2001) v svoji raziskavi o odnosih med šolami in galerijami ugotavlja, da imata tako umetnik 

kot učitelj pomembno vlogo v izobraževanju mladih in najbolje delujeta v partnerskem 

sodelovanju. Umetnik tako igra vlogo strokovnjaka in drugega učitelja, pa tudi kritičnega 

prijatelja, ki pomaga razkriti strokovnjaka v učitelju. Le-ta lahko ob sodelovanju z umetnikom 

pridobi na samozavesti, razvije svoje umetniške sposobnosti in poglobi svoje razumevanje 

umetnosti (Buckley et al, 2011). V tej shemi je torej v spredju učitelj in ne umetnik, kar 

pripomore k večji dinamiki znotraj razreda oz. skupine.  

Shema se torej uporablja, kadar je glavni vodja učitelj, npr. pri vodstvu po fotografski razstavi 

(najsi bo to historična ali sodobna), umetnik pa mu pomaga pri razumevanju ali pa pri 

metodah, kako takšno snov predstaviti mladim. Zaenkrat se takšen princip pri nas poredko 

uporablja, galerija Tate Liverpool npr. pa je ob enoletnem raziskovalnem projektu skupaj  s 

fakulteto Goldsmiths College in štirimi osnovnimi šolami ugotovila, da so se sodelujoči 

učitelji ob pomoči umetnikov veliko bolj odprli novim kreativnim idejam, kar je vodilo k bolj 

kreativno zasnovanim (šolskim) projektom (Hiett & Riding, 2011). 
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3.4.5. UMETNIK KOT POSREDNIK 

 

Avtorja Burgess in Addison (2007) sta mnenja, da se pogosto zgodi, da je sodelovanje z 

umetniki uporabljeno zgolj kot strategija za pridobivanje pozornosti, namesto da bi bili 

posredniki, ki bi resnično »premaknili« pedagoško prakso in način razmišljanja. V ta namen 

priporočata, da umetniki v učnem procesu niso le izolirani ustvarjalci, pač pa integrirani 

udeleženci v učnem sodelovanju. Ker umetnik tako nastopi kot posrednik med galerijo in 

šolo, mora svoje delo opraviti dovolj nenasilno do ustaljenega učnega načrta, pa vendar v 

skladu z željami učencev, učiteljev in galerije, ki jo zastopa. Zato je v takšnih primerih 

priporočljivo, da v procesu sodeluje več učiteljev in kuratorjev, umetnik kot posrednik novega 

znanja o umetnosti pa je v ospredju. 

Na takšen način lahko delujejo delavnice, v tem primeru fotografske, v katerih 

učenci/dijaki/študenti sami vodijo nek projekt. Umetnik kot posrednik znanja pa jim pri tem 

pomaga s svojo odprtostjo in neobremenjenostjo s strogim učnim sistemom in učnim načrtom. 

 

3.4.6. UMETNIK KOT SODELAVEC 

 

Pri tem modelu imajo umetnik, učitelj in učenci približno enakovredno vlogo. V obežnejših in 

časovno daljših projektih ima tako umetnik vlogo daljšega konstantnega angažiranja in 

sodelovanja mladih z galerijo in s šolskim okoljem. Na tak način prevzame vlogo umetnika 

kot katalizatorja, moderatorja in posrednika, kar vse skupaj pripomore k temu, da učenci pod 

pravimi pogoji presežejo svoje predvidene možnosti v razumevanju in angažiranju v sodobni 

umetnosti (Hiett & Riding, 2011). Ta model poskuša premagati težavnosti in omejitve, ki so 

prisotne v strogo določenem režimu poučevanja umetnosti, tako da povzdiguje naziv 

umetnika učitelja. Negativna plat oz. omejitve tega pristopa so predvsem financiranje, 

strukturiranje urnika, razdalje med šolo, umetnikom in galerijo, pa tudi bolj subjektivni 

problemi. Umetnika lahko na primer skrbi, da bo zaradi manjšega nadzora nad delom nastali 

rezultat projekta morebiti slabo vplival na njegov umetniški sloves, učitelj pa se ne počuti 

dovolj sproščeno ob tako odprtem in nepredvidljivem načrtovanju ur, kar seveda lahko 

privede do nepredvidljivega izida in rezultatov dela (Hiett & Riding, 2011, str. 80). Seveda pa 

prav takšen pristop lahko odpira nove možnosti, načine razmišljanja in sodelovanja tako 
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umetnika kot učitelja, predvsem pa da veliko vlogo tudi mladim, ki dobijo svoj glas, 

pristojnost in dobršen delež pri oblikovanju projekta. 

Ta model pride v poštev torej pri daljših fotografskih delavnicah oziroma projektih, zlasti 

takšnih, ki temeljijo na poglobljenem razumevanju sodobne fotografije, za kar je potrebno več 

časa. 

 

Za umetnika učitelja torej obstaja poleg poučevanja v šoli več delovnih mest, naj bo to v 

muzejih, galerijah, umetniških središčih in ostalih privatnih ali neprofitnih organizacijah. Na 

splošno lahko rečemo, da omenjenih šest modelov ponavadi v praksi ni tako strogo ločenih. 

Vsak ima seveda svoje prednosti in slabosti, na kar moramo biti pozorni pri izboru projekta. V 

vsakem primeru pa je takšen dodatek k tradicionalnem načinu poučevanja vedno dobrodošel 

in bi ga morali tudi pri nas čimbolj spodbujati. 

 

3.5.  IZVEDBA POGOVORA Z UMETNIKOM FOTOGRAFOM  

 

V učnem načrtu predmeta Likovna vzgoja (Kocjančič et al, 2011) je med didaktičnimi 

priporočili zapisano, da mora učitelj učence ves čas kulturno vzgajati. To pomeni, da v 

posamezne korake učnega procesa vključuje primere likovnih del, reprodukcij ali originalov 

likovnih stvaritev, za poglobljeno spoznavanje umetniških stvaritev pa jih vsaj enkrat na leto 

pelje na ogled razstave v galerijo ali muzej, organizira pogovor z umetnikom (tudi v ateljeju) 

ipd.  

Problem pri nas pa je oz. sem ga opazila pri moji generaciji študentov, ki smo obiskovali še 

stare programe pred bolonjskim sistemom, da likovnih pedagogov v času študija pri likovni 

didaktiki niso učili, kako pripraviti in voditi takšen pogovor, niti se bodoči pedagogi nis(m)o 

seznanili z različnimi modeli vključevanja umetnikov v učni proces niti z načini dela v galeriji 

oz. muzeju. Stik z originalnimi umetniškimi deli pa je ključnega pomena pri spoznavanju 

umetnosti in razvijanju likovne občutljivosti. Sama sem morala za potrebe diplomskega 

raziskovanja literaturo naročiti iz Velike Britanije, predvidevam pa tudi, da se ravno iz takšnih 

in podobnih razlogov takšni pogovori in vključevanje umetnika učitelja v šolski sistem redko 

izvajajo.  
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Ob branju učnih načrtov bolonjskih programov Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru 

sem ugotovila, da sta po novem sedaj v študij že v prvi stopnji vključeni tudi muzejska 

pedagogika in edukacija v muzeju in galeriji kot nadgradnja vzgoje in izobraževanja v 

osnovni šoli, s ciljem seznaniti študente »s poslanstvom muzejev/galerij na področju likovne 

umetnosti in njihove edukativne vloge; s pomenom, ki ga ima komunikacija posameznika z 

izvirno likovno umetnino; z metodami in oblikami pedagoškega dela v muzeju/galeriji, ki 

spodbujajo razumevanje, doživljanje in vrednotenje likovne umetnosti« (Likovna pedagogika, 

b.d.). 

Le-to kaže na razvoj študija v pravo smer in večje možnosti širšega izobraževanja bodočih 

likovnih pedagogov. 

 

Ob prebiranju gradiva sem se odločila v praksi izvesti pogovor s fotografom umetnikom, za 

kar pa moram najprej razjasniti, kaj termina umetniška fotografija in fotograf umetnik sploh 

pomenita. 

 

3.5.1. KAJ JE UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA IN KDO JE FOTOG RAF UMETNIK? 

 

Kot v slikarstvu tudi v fotografiji obstajajo različni žanri, ki imajo različne vloge in ustvarjajo 

pričakovanja glede pomena teh tipov fotografije (Bate, 2009). Tako v fotografiji najdemo 

portret, pokrajino, tihožitje, dokumentarne posnetke itd.  

Fotografijo lahko glede na to, katere institucije jo uporabljajo, ločimo tudi na oglaševalsko, 

časnikarsko in novinarsko, ljubiteljsko in turistično, umetnostno in dokumentarno ter 

policijsko in vojaško fotografijo (Bate, 2009). 

 

Termin umetniška fotografija (ang. fine art photography) lahko razložimo kot izrazna 

fotografija, avtorska fotografija oziroma umetniško izpovedna fotografija (Bate, 2009). Zanjo 

je seveda potreben umetnik, torej oseba, ki deluje znotraj umetnosti. Zavedati se je treba 

dejstva, da je pojav fotografije povsem predrugačil pojem umetnosti.  

V dvajsetem stoletju je poznejše razprave o umetnosti in fotografiji  v glavnem zaznamovalo 

nasprotje med »umetniki, ki uporabljajo fotografijo« in »fotografi, ki stremijo k umetnosti«. 

Pri prvih je šlo torej za konceptualno umetnost, pri drugih pa za umetniško fotografijo, ki je 

poudarjala obrtniško oziroma celo mojstrsko izdelavo fotografije (Bate, 2009). Tudi v 
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britanskem muzeju Tate so  imeli šele leta 2003 prvo fotografsko razstavo, pred tem pa so 

razstavljali na primer fotografije zgolj konceptualnih umetnikov, ne pa fotografov. V 

mednarodnem svetu je dandanes ločnica med umetniki, ki so fotografi in fotografi, ki so 

umetniki, zabrisana, čeprav se morda še vedno kje vnamejo takšne debate. Nasplošno je 

fotografija zasedla pomemben položaj v umetnosti ter se postavila ob bok ostalim 

dominantnim medijem. 

 

Termin umetniška fotografija se uporablja tudi za modernistično fotografijo, ki se je razvila 

zlasti v ZDA s predstavniki, kot so Alfred Stieglitz, Paul Strand, Edward Weston idr. (Bate, 

2009, str. 13). Zanje je fotografija morala biti »čista«, neobdelana in zvesta podobi, ki jo je 

videl fotograf, kasneje tudi čedalje bolj abstraktna. Na ta način se je oddaljila od ulične in 

industrijske komercialne fotografije – torej je zavzemala izrazito protikomercialno držo.   

Ključni koncept umetnosti danes je zlasti avtonomija, umetniška svoboda. Navsezadnje pa je 

umetnost in z njo tudi fotografija dandanes vseeno postala globalna industrija. Bienali, 

trienali, festivali, sejmi in razstave so načini za privabljanje poslovnih dejavnosti v mesto ali 

regijo, torej umetnost velja kot spektakel ali celo turizem, kot pravi David Bate (2009, str. 

158).  

 

Mnogokrat gresta reportažna in umetniška plat fotografje z roko v roki. V Sloveniji se od 

umetniške fotografije, kot ugotavlja Jan Babnik (2010), ne da živeti, zato večina fotografov 

primarno dela kot reportažni fotograf oziroma fotograf pri časopisih, obenem pa ustvarjajo še 

svoje umetniške projekte. Razlika je seveda v tem, da fotoreporter v dogajanje ne sme 

posegati, medtem ko si umetnik lahko privošči marsikaj; prvi je torej zavezan novinarski etiki, 

drugi pa estetski. Seveda pa imajo tudi mnoge dokumentarne, reportažne fotografije zelo 

dobro umetniško oziroma avtorsko plat in z lahkoto pridejo v galerijski prostor (kot npr. 

fotografije Mance Juvan). Dokumentarna fotografija je vpeta med novinarsko in umetniško, 

ponavadi se pojavlja v serijah, pri katerih gre predvsem za prikaz »stanja stvari« preko serije 

podob. Pojavila se je po koncu 1. svetovne vojne z  namenom neformalno pokazati vsakdanje 

življenje povprečnih ljudi preostalim povprečnim ljudem (Bate, 2009, str. 57). Sodobna 

dokumentarna fotografija pa namenoma ne črpa svoje moči iz »posredovanja vizualne 

resnice«, temveč iz filtriranja, avtorskega videnja. Tako vidimo, da je tudi dokumentarna 

fotografija lahko umetniška.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-54- 
 

Že od nekdaj so fotografijo s pridom uporabljali tudi ostali likovni umetniki – bodisi za 

njihovo lastno umetniško delo (torej, kot gradivo, »zalogo« podob, dokumentacijo ali neke 

vrste risbo) bodisi vzporedno z njim. To pomeni, da jim fotografiranje služi kot dodatno 

sredstvo izražanja, mnogi pa se odmaknejo od svoje prvotne umetniške smeri (slikarstvo, 

kiparstvo, ...) in raje odločijo za uporabo fotografije kot primarni medij lastnega ustvarjanja in 

izražanja (Vaizey, 1982, str.8).  

 

Zadnje čase v strokovnem čtivu večkrat zasledimo tudi pojem photographie plasticienne 

(likovniška fotografija), ki naj bi predstavljala vezni člen med klasično upodabljajočo 

umetnostjo in specifičnim fotografskim pogledom na svet. Mnogi pa to oznako zavračajo, češ 

da ni mogoče potegniti ostre ločnice med posameznimi vidiki artikuliranja fotografskih 

nagovarjanj.  Tako je nemogoča tudi apriorna delitev na fotografijo fotografov in fotografijo 

umetnikov (Kovič, 2003). 

 

3.5.2. POGOJI ZA IZVEDBO POGOVORA Z UMETNIKOM FOTOG RAFOM 

 

3.5.2.1. IZBIRA UMETNIKA – LADO JAKŠA 

Prvi pogoj je seveda izbira pravega umetnika, kar je ključnega pomena za dobro izvedbo 

programa (Mossop, 2011). Mora biti dober govorec, ki zna komunicirati z mladimi, jih 

razumeti in motivirati, da že ob začetku pogovora pridobi njihovo spoštovanje in zaupanje.  

 

Izbrala sem si glasbenika in umetniškega fotografa Lada Jakšo. 

 

Rodil se je leta 1947 v Ljubljani ter leta 1973 diplomiral na oddelku za umetnostno zgodovino 

na ljubljanski Filozofski fakulteti ter obenem končal tudi Srednjo glasbeno in baletno šolo v 

Ljubljani, kjer se je izpopolnjeval v klarinetu in klavirju, igra pa še saksofon, flavto, oboo in 

kalimbo. Je uveljavljen skladatelj in glasbeni izvajalec avtorske glasbe, ki je sinteza jazza, 

eksperimentalne in ambientalne glasbe – tako za film, kot za televizijo, gledališče in ples. 

Posnel je že štirinajst samostojnih glasbenih zgoščenk ter sodeloval s priznanimi domačimi in 

tujimi jazzovskimi glasbenimi umetniki. Od leta 1981 ima status samostojnega umetnika. 

Poleg tega je tudi umetniški fotograf, imel je že preko šestdeset samostojnih fotografskih 

razstav doma in v tujini, njegove fotografije so objavljene v nekaterih pomembnih 
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publikacijah (Photo, European Photography, Images and poems from Slovenia, ...), številne 

galerije v Evropi pa v svojih zbirkah hranijo njegova avtorska dela (npr. Moderna galerija 

Ljubljana, Schloss Altenburg pri Dunaju, Siebensterngalerie Steyr, New Orleans Museum of 

Art, Art Selectors Gallery Dallas, Prakapas Gallery New York, Galerie arte grafica Parma, 

Galeria Castelo di Colloredo, Galerie der Stadt Villach, ...). 

 

 

 

 

Kot pravi Premrou (2009), je fotografski svet Lada Jakše nenavadno bogat in spreminjajoč se, 

saj avtor z njim nenehno išče nove odseve v vidnem svetu okrog nas. Jakša se zaveda, da je 

občutljivost sveta tudi njegova lastna občutljivost in da s tem, ko se približuje detajlom v 

naravi, v okolici, kjer črpa motiviko, po svoje stopa tudi bliže k samemu sebi. V svoji 

umetnosti je zelo angažiran in gledalcem v razmislek podaja ozaveščen odnos do narave, 

zemlje, soljudi in vesolja. Kot umetnostni zgodovinar v motiviko vnaša tudi 

umetnostnozgodovinske teme in ikonografske motive, tako figuralne in krajinske, kot tudi 

abstraktne. Posebno mesto v njegovi fotografiji ima valovanje in trepetanje svetlobe, končni 

rezultat pa je razgibanost in dinamika ter obenem urejenost, likovna dovršenost, polnost. V 

fotografiji ga najbolj navdihujejo posebne perspektive, zamaknjeni zorni koti, na videz 

Slika 1 – Lado Jakša 
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optično neulovljive ideje in nenavadna vizionarska razpoloženja (Maličev, 2012), ki skozi 

ustvarjalno uporabo dobijo povsem samosvoj likovni izraz. 

 

 

Zadnje čase se izraža predvsem skozi t.i. multivizije, v katerih kombinira medij fotografije in 

glasbe, gre za projekcijo njegovih avtorskih fotografij, ki jih spremlja z izvajanjem lastne 

glasbe, in tako njegov performans predstavlja sintezo vseh njegovih ustvarjalnih potencialov. 

 

Med pomembnejše multivizije s koncerti avtorske glasbe spadajo: 

- multivizija »DIALOGOS LISBOA-ESLOVENIE«, Univerza v Lisboni, 2009 

- multivizija »SLOVENIA ART LANDSCAPE«, Univerza v Lisboni, 2008 

- multivizija »LA SLOVENIE, PAYSAGE D`ART« na predstavitvi Slovenije v Lyonu, 2008 

- multivizija »100 LET REPUBLIKE« ob stoletnici portugalske republike na Univerzi v 

Lisboni, 2010 

- koncert in projekcija na zaključku mednarodnega likovnega simpozija »KUNST OHNE 

GRENZEN« 2009 in 2010 v Beljaku 

- multivizija »SLOVENIA ART LANDSCAPE« na prireditvi »Matka« v Helsinkih, 2009 

- multivizije na temo »INOVATIVNOSTI« skupaj s predavanjem Violete Bulc v Državnem 

svetu Republike Slovenije, 2009 in 2010 

- multivizija »DIALOG BREZ DIALOGA« ob prazniku FDV, 2011 

- multivizija »V POSLANSTVU DREVES« ob podelitvi nagrad za inovativnost, 2011 

- koncert in multivizija »MUSICA E POESIA« v mestu kulture Osopo v Italiji, 2012 

- koncert in multivizija v Kulturni prestolnici Evrope v Guymaraesu na Portugalskem, 2012 

Slika 2 – Lado Jakša: Dež na Dunajski Slika 3 – Lado Jakša: Zvok misli 
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- koncert in multivizija »FLUIDNA PARTITURA JAZZA«, Cankarjev dom, Ljubljana in 

JAZZINTY Novo mesto, 2012 

 

Poleg tega tudi fotografsko opremlja plošče in publikacije ter spremlja mednarodne likovne 

simpozije doma in v tujini. Deluje tudi kot pedagog in vodi različne fotografske delavnice. 

Prav zaradi njegove vsesplošne dejavnosti in ustvarjalnosti na mnogih področjih ter obenem 

pedagoških izkušenj sem si ga izbrala kot umetnika fotografa, s katerim sem nato tudi izvedla 

pogovor. 

 

3.5.2.2. POSREDNIK, CILJI IN NALOGE 

Drug pogoj za uspešno izpeljan pogovor z umetnikom pa so seveda točno določeni cilji in 

jasno razumevanje nalog in pričakovanj vseh sodelujočih. Tudi posrednik med umetnikom, 

galerijo in učenci (muzejski pedagog, vodja pedagoških dejavnosti oz. v tem primeru sem to 

jaz), mora imeti in nuditi vse pomembne informacije glede poteka dela, pomagati 

vzpostavljati zaupanje med umetnikom in mladimi ter skrbeti za to, da vsi čutijo, da so 

njihove ideje spoštovane. Posrednik zagotavlja, da delovni proces teče nemoteno in rešuje 

morebitne težave in konflikte, zato so pri njem nujno potrebne osebne značilnosti, kot so 

komunikativnost, dobre organizacijske in pogajalne sposobnosti, fleksibilnost in veselje do 

dela (Mossop, 2011).  

 

3.5.2.3. IZBIRA CILJNE SKUPINE/RAZREDA 

Seveda pa je ključna tudi skupina mladih oz. razred, ki ga vodi mentor/učitelj, ki je odprt za 

novosti. Skupaj z Ladom Jakšo sva se odločila, da njegov performans, ki združuje fotografijo 

in glasbo, izvede na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, in sicer za dijake 

smeri fotografija, saj bi bilo to zanje kar najbolj zanimivo in privlačno. Profesorica Sonja 

Lebedinec, ki je sodelovala pri izvedbi pogovora, je na splošno zelo angažirana pri 

vzpodbujanju samostojnega razmišljanja dijakov in njihovih obšolskih dejavnosti, zato je 

zbrala skupino dijakov 1., 2. in 3. letnika, tako da jih je bilo na pogovoru prisotnih okoli 

štirideset. 
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3.5.3. PREDPRIPRAVA 

 

Z Jakšo sva se po nekaj sestankih odločila, da bi bilo najbolje, da njegovo umetnost – torej v 

tem primeru likovno-glasbeni performans – prikaževa kar v šoli, saj je bilo to najbolj 

enostavno in praktično, in sicer v računalniški učilnici, kjer je dovolj velik prostor za gledalce, 

pa tudi za Jakševa glasbila, ozvočenje in projekcijo.  

 

Naslov izbranega projekta je »Fluidna partitura jazza«. Kot pravi Jakša, gre za sočasno 

koncertno izvajanje avtorske jazzovske glasbe ob projecirani "likovni partituri", sodobno 

oblikovani fotomultiviziji, ki nudi dvojno estetsko doživetje inventivne jazzovske  glasbe in 

umetniške fotografije. Ob zavezujoči dramaturgiji sporočila, ki teče skozi fotografsko likovno 

pripoved, v kateri se predvajajo odlomki iz besedila knjige o svobodi ustvarjanja, Free play, 

improvisation in life and art, avtorja Stephena Nachmanovitcha, zveni avtorska glasba, ki 

sinestetično in hkrati kontrastno ter izrazno izzivalno sledi in nadgrajuje oba medija.  

Fotografija se odstira na magičnem robu ostrine in neostrine, bližine in globine, zamika in 

zdrsa, nenavadnih pogledov in perspektiv, fotogeničnih in nefotogeničnih vsebin, od črnobele, 

preko monokromne do barvne slike. V smislu naslova Fluidna partitura jazza skuša avtor s 

fotografsko sliko izraziti fluid, ki ga glasbenik izžareva med svojim muziciranjem in seva v 

prostor okoli njega. 

 

V predpripravo je sodil tudi najin dogovor, kako približno bo potekala tudi diskusija po 

multiviziji ( čeprav se tega seveda v celoti ne da načrtovati), ter seveda vsi dogovori z 

vodstvom šole, priprava prostora, opreme itd. 

 

3.5.4. OPIS IN ANALIZA POGOVORA 

 

Pogovor z umetnikom je potekal 3. 1. 2013 na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v 

Ljubljani in je v celoti trajal okoli 90 minut, predstavljal pa je kombinacijo modelov umetnika 

kot katalizatorja in umetnika kot moderatorja. 

 

Po uvodnem pozdravu in moji predstavitvi sem dijakom predstavila gostujočega umetnika 

Jakšo – nekaj o njegovem življenju, delu, vsestranskem umetniškem udejstvovanju ter načinu 
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njegovega »razstavljanja« del – torej o multivizijah. Nato sem jih opozorila, na kaj naj bodo 

pozorni pri opazovanju in poslušanju multivizije: da naj si zapomnijo vse svoje pomisleke, 

zakaj in kako je to delo nastalo, kaj nam avtor s tem želi povedati, kakšna je njihova prva 

reakcija na to delo, ali jih navdihuje in na kakšen način, jih to delo spominja že na kaj 

videnega ipd. V razmislek sem jim dala zlasti to, da naj ne bodo tam le zato, da so priča 

predstavitvi umetnika, pač pa naj to možnost obrnejo tudi sebi vprid – torej za razvoj lastnega 

umetniškega dela in ustvarjanja, za nov kreativni navdih in razvoj vseh svojih potencialov. 

Povedala sem jim tudi, da je glavni smisel tega srečanja predvsem končna debata o videnem, 

o fotografiji in umetnosti na splošno, zato naj bodo čimbolj zvedavi in naj čimbolj sodelujejo 

v diskusiji. Poleg tega sem jim povedala tudi, da v pogovoru o sodobni umetnosti ni napačnih 

ali pravilnih odgovorov, pač pa je smisel ravno razmislek in  pogovor, skozi katerega 

spoznamo tudi samega sebe.  

 

 

 

Nato sem besedo prepustila Ladu, ki je razložil nekoliko več o multiviziji »Fluidna partitura 

jazza«, o njenem nastanku, o tem, kako so nastale fotografije ter na kratko predstavil knjigo 

Free Play in njeno temo – improvizacija v življenju in umetnosti. Sledija je multivizija, ki je 

trajala približno 25 minut. 

 

Slika 2 - Tanja Pečenko in Lado Jakša, uvodna predstavitev na SŠOF 
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Jakšev performans je bil po mojem mnenju za dijake zelo zanimiv, poučen in navdihujoč, saj 

so ga ves čas intenzivno in v tišini opazovali in poslušali, kljub trajanju. Pred samo izvedbo 

me je namreč malo skrbelo, ali jim morda koncentracija ne bo začela že po kakšnih 15 

minutah  popuščati, vendar sem bila nato prijetno presenečena nad zbranostjo dijakov. Tudi 

aplavz je bil dober pokazatelj njihovega navdušenja. 

 

Multiviziji je sledil razgovor o fotografiji, glasbi in umetnosti na splošno, moja in Ladova 

vloga pa je bila zlasti usmerjanje pogovora ter spodbujanje k razmišljanju, izražanju mnenj in 

poslušanju drugih. 

 

V ta namen sem si vnaprej pripravila že nekaj vprašanj, ki pa sem jih nato po smislu vključila 

ali izpustila iz diskusije, npr.: 

- Kaj je glavna ideja dela? 

- Kakšna je vaša prva reakcija na umetniško delo? Zakaj tako razmišljate, čutite? Ste že 

kdaj videli kaj podobnega, vas to delo na kaj spominja?  

- Kaj vas je najbolj fasciniralo oz. v čem je to umetniško delo presežek? 

- Ali so te fotografije umetniške in zakaj? Kaj je umetniška fotografija? Kaj je 

umetnost? 

Slika 5 – Lado Jakša med multivizijo 
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- Kje mislite, da je Jakša dobil idejo za takšen način predstavitve? Na kakšne kreativne 

načine se še da predstaviti fotografijo? Se kdo ukvarja še s kakšno zvrstjo umetnosti? 

Kako bi svoje potenciale lahko združil, tako kot jih je Lado Jakša? 

- Kako to umetniško delo vpliva na vas? Ste dobili kakšen navdih, idejo za lastno 

ustvarjanje? 

 

Začeli smo s pogovorom o tem, kaj je bil namen tega dela in v čem je bilo posebno. Ker so 

bili dijaki očitno še nekoliko pod vtisom dela in zato rahlo zadržani, je vskočil Lado in sam 

obrazložil še določene vidike in preveril, ali so delo razumeli. Nato jih je prof. Lebedinec 

vprašala, če jim je bilo delo všeč in so vsi odobravajoče kimali, žal pa ni nihče želel bolj 

konkretno povedati svojega mnenja. Na tem mestu mislim, da bi bilo potrebno imeti 

pripravljeno neko vprašanje oziroma nek začetni stavek za »prebijanje ledu« - namreč 

izgledalo je, kot da jim je nekako nerodno pred vsemi izraziti svoje mišljenje, kar me čudi 

glede na umetniško odprtost in širino, ki naj bi jo imeli ravno dijaki umetniških smeri.  

 

Zatem je prof. Lebedinec izpostavila lepoto povezave glasbe in fotografije in očaranost nad 

tem, kako neverjetno je, kadar nekdo oboje tako dobro obvlada. Povedala je tudi, da je Jakša 

pred nekaj časa prav tako glasbeno obarval razstavo njenih fotografij in oba sta prišla do 

ugotovitve, da je v umetnosti in pri vseh stvareh v življenju potrebno biti zelo angažiran, kajti 

če se umetnost ne vzbudi v tebi samemu, potem ti ne pomaga nikakršna tehnika. Nato sem 

posegla v pogovor s trditvijo, da podob ne moremo ustvarjati, če jih nimamo v sebi, ter tako 

enostavno ne moremo biti umetniki, in se s tem obrnila tudi na dijake, kaj zanje pomeni 

umetnost. Odgovarjali so, da jo razumejo kot izražanje svojih misli, idej, čustev, torej sebe. 

Pri tem sem izpostavila, da ker je to izražanje samega sebe in ker smo si ljudje tako različni, 

je umetnost vedno raznovrstna in posebna. Nato sem se vrnila na posebnost Jakševe umetnosti 

in ga vprašala, kako on ustvarja in na kakšen način združuje fotografijo in glasbo, torej ali eno 

prilagaja drugi oziroma ali ju čuti enakovredni in vzporedni. Kot odgovor je za primer podal 

določene fotografije iz multivizije, na katerih so zabeleženi glasbeniki, ki jih je fotografiral na 

jazz festivalu na tak način, da se je v njihovem ritmu glasbe, ki so jo proizvajali, gibal okoli 

njih in jih fotografiral. Tako je že v samo tehniko fotografiranja vnesel svoj čut za glasbo, 

tako da gresta pri njem fotografija in glasba vedno z roko v roki. 
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Nato sem jih želela še bolj vzpodbuditi k spraševanju in sem jim dala v razmislek, kakšno 

vprašanje bi postavili Ladu kot mladi nadebudni fotografi, če bi morali narediti fotoreportažo 

in poleg nje še krajši članek o umetniku. Lado jim je še prijazno namignil, naj bodo povsem 

sproščeni, kot da bi sedeli skupaj za isto mizo pri pogovoru ob kavi, kar mislim, da je 

delovalo zelo prijateljsko nanje in jim dalo vedeti, da resnično niso v »šolski« situaciji. Kmalu 

ga je dijakinja vprašala, kako to, da je povezal fotografijo in glasbo, na kar je odgovoril skozi 

umetnostno zgodovino – to temo je namreč raziskoval že v svoji diplomski nalogi. Okoli leta 

1900 je namreč prišlo do želje po čimbolj abstraktni podobi, in tako je kar nekaj slikarjev to 

željo začelo izražati s pomočjo glasbe. Omenil je tudi Muzej glasbene grafike na Dunaju, ter 

umetnike Cage-a, Kleeja, Kandiskega, Whistlerja itd. Takoj nato je druga dijakinja vprašala, v 

čem misli, da je boljši – v fotografiji ali glasbi. Zdi se mi, da je odgovoril zelo iskreno in 

ponižno, namreč da niti ne misli, da je v čem dober ali boljši, da se enostavno uči sproti in da 

impulzi prihajajo z različnih koncev. Misel je zaključil s tem, da misli, da se v tistem trenutku 

uči od njih, dijakov, kar se mi zdi res dober aspekt umetnika učitelja, ki sem ga že obdelala v 

svoji diplomi – torej, kako se umetniki učitelji nimajo za »vseznalce«, pač pa součence, ki se 

prav tako učijo in oblikujejo v neki dani situaciji. 

 

 

 

Ob tem je poudaril, da ima res srečo sodelovati na takšnih in drugačnih dogodkih, pri katerih 

mu je lahko katerakoli tema izziv. Pred kratkim je tako sodeloval na simpoziju psihiatrije, kjer 

je imel možnost narediti multivizijo na temo ljudi, ki celo življenje hodijo po robu, in tudi to 

mu je predstavljalo povsem novo izkušnjo, ampak seveda tudi izziv.  

 

Kar ni sledilo nobeno vprašanje, se je Lado obrnil k skupini dijakov spredaj in jih vprašal za 

njihovo mnenje, ker je opazil, da so se vmes pogovarjali in ga je iskreno zanimalo, kaj si 

mislijo o njegovem delu. Ena izmed njih je zgolj pogledala v tla in zamomljala, da ne ve, kar 

Slika 6 – Lado Jakša med pogovorom 
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me je presenetilo, saj na prvi pogled niso izgledali tako sramežljivi, druga pa se je le 

opogumila in vprašala, če je bila vsa glasba improvizacija. Odgovoril je, da je bilo seveda vse 

improvizirano, ampak da se moramo zavedati, da vsa naša (umetniška) dejanja izhajajo iz 

nečesa, kar se je v nas nabiralo – skozi življenje in tudi širše skozi zgodovino človeštva. Torej 

ima vsaka improvizacija neko podlago že od prej.  

 

Ker s strani dijakov ponovno ni prišlo nobeno vprašanje, je sam spretno nadaljeval o svoji 

fotografiji, o načinu in zornih kotih fotografiranja, ter kako je kot žirant različnih fotografskih 

natečajev opazil, da je dandanes vedno več lepe, estetske fotografije, manjka pa fotografov z 

lastnim načinom videnja in osebnim izrazom. 

 

Nato sem dijake povprašala, kateri vidik Ladovega osebnega izraza jih je najbolj fasciniral in 

zakaj, da bi lahko primerjali mnenja in videli, kako smo si različni, pa nisem dobila nobenega 

odgovora. Na tem mestu sem bila v precepu, ali naj še malo bolj vztrajam in »silim« vanje ali 

pa naj postavim kakšno drugo vprašanje, vendar je moje misli prestregel Lado, ki je opazil, da 

pogovor zastaja ter zato pokazal inštrument, ki ga med multivizijo ni uporabil, je pa po 

njegovem mnenju zelo zanimiv – afriški inštrument kalimba. Povedal je nekaj o njegovi 

zgodovini in pokazal, kako se nanj igra, kar je dijake zelo zabavalo in nasmejalo. Pri tem je 

resnično pokazal, kako se zna odzvati na situacijo in da mu pedagoško delo ni tuje. 

 

Zatem ga je gospa Lebedinec vprašala, če lahko pove tudi nekaj o praktičnem vidiku 

njegovega poklica in možnosti delovanja kot samostojni kulturni umetnik. S tem se je obrnila 

tudi na dijake z mislijo, ali tudi oni načrtujejo take vrste zaposlitev ali službo bolj klasične 

narave, in da se morajo pri tem zavedati, da je bila umetnost že od nekdaj težji način 

preživetja. Jakša je na to odvrnil, da mu v življenju verjetno pomaga ravno to, da ga veliko 

stvari zanima in tako privoli na vsakršne ponudbe – na primer napisati glasbo za takšne in 

drugačne projekte, igrati v živo na različnih dogodkih, fotografirati in oblikovati multivizije 

za raznovrstne festivale in dogodke itd. Seveda pa je potrebno biti ves čas čimbolj inovativen 

in delovati na več področjih, kot primer je podal delavnice, na katerih predava in predaja 

svoje znanje ter spodbuja kreativni navdih in iskanje inspiracije. 
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Nadaljevala sem z mislijo, da moramo negovati dejstvo, da je vsaka oseba povsem svoj in 

enkraten individuum in da moramo v ta svet prinesti nekaj čimbolj svežega, novega, ter dijake 

vprašala, če morda že vedo, kako bodo nadaljevali šolanje oziroma v čem bodo v svojem 

umetniškem delovanju posebni. Oglasil se je dijak, ki namerava nadaljevati s filmsko režijo, 

saj meni, da ima nek poseben čut za filme in ga to veseli, tako da se že zdaj ukvarja s tem in 

se poskuša čimbolj izobraževati v tej smeri.  

 

Za njim se je oglasil sošolec, ki se prav tako ukvarja s snemanjem filmom, poleg tega pa 

ustvarja tudi avtorsko glasbo. Povedal je tudi, da glasbo sklada računalniško, z različnimi 

programi, in da bo v kratkem napisal glasbo tudi za krajši film, ki so ga snemali s prijatelji. 

Priznal je, da bi zagotovo rabil kakšen Jakšev nasvet, pri čemer je Lado odobravajoče prijazno 

pokimal, sama pa sem se pošalila, da to seveda ni nikakršen problem, da si lahko takoj po 

pogovoru izmenjata telefonske številke. Skozi pogovor sem namreč opazila, da dijaki ves čas 

potrebujejo neko dodatno motivacijo za ohranjanje osredotočenosti, in mislim, da sta jim 

smeh in sproščenost zelo pomagala. 

 

Nato sem pogovor speljala na dodatno, obšolsko izobraževanje. Dijaki so izpostavili knjige in 

izobraževanje v tujini, Lado pa jim je svetoval tudi različne delavnice in seminarje, na primer 

Fotopub, Jazzinty, delavnice v Kranju in v Cerknem, kar so nekateri dijaki že poznali. 

 

Zatem se je oglasila dijakinja in Jakšo vprašala, kako dolgo se pravzaprav ukvarja s to svojo 

umetniško zvrstjo. Odgovoril je, da že nekje od srednje šole, kjer ga je vedno veselilo 

raziskovanje in preizkušanje novih stvari, zaradi česar so ga velikokrat podili iz učilnic 

glasbene šole, ker je improviziral po svoje, sicer pa mu je glavni vstop v ta način ustvarjanja 

pomenilo diplomsko delo, kjer je resnično raziskal povezavo glasbe in fotografije. 

 

Nato sem se odločila pogovor zaključiti, saj se mi je zdelo, da smo obdelali večino tem in da 

jim je po več kot uri intenzivnega razmišljanja koncentracija začela popuščati, zato sem se 

zahvalila Jakši za njegovo multivizijo in pogovor, prof. Lebedinec za prijazno možnost 

sodelovanja in pa seveda dijakom za sodelovanje v diskusiji ter jim za zaključek želela 

čimveč ustvarjalnega navdiha in sreče v prihodnosti, k čemur je, upam, pripomogel tudi 

Ladov obisk. 
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Po uradnem delu pogovora sem bila prijetno presenečena nad skupino dijakov, ki se je hitro 

zbrala okrog gostujočega umetnika in mu začela postavljati vprašanja. Očitno jim je bilo prej 

nerodno oziroma so se v ožjem krogu pogovora počutili dosti bolj sproščeno in lagodno. 

Pogovarjali so se o mnogih temah, na primer, katere računalniške programe pozna Lado in bi 

jih priporočil za ustvarjanje filmske glasbe, ali se mu zdi boljša uporaba analogne ali digitalne 

fotografije, nato je debata zopet nanesla na poletne delavnice in katere priporoča, nadaljevali 

pa so z možnostmi fotografskih razstav v Sloveniji. Skupno so ugotavljali, da je pri nas 

premalo povezav med umetniki samimi, in da je v tujini povsem drugače ter da tam za njimi 

stojijo agencije, ki jih promovirajo in jim utirajo pot ter dajejo več možnosti. Pridružila se je 

tudi profesorica in dijakom kazala določene Ladove fotografije in jih spraševala povsem iz 

tehnološke plati, kako mislijo, da so nastale in kakšne nastavitve so bile potrebne zanje, dijaki 

so odgovarjali, Jakša pa jim je po potrebi pomagal. Razgovarjali so tudi o moči zvokov in 

glasbe, vplivih na čustva, o različnih glasbilih ter nazadnje tudi o knjigi Free play, katere 

prevod, ki ga je obljubil Jakša, vsi z navdušenjem pričakujejo. 

 

Po zaključenem pogovoru sem skozi praktično izvedbo ugotovila še dodatne posebnosti 

takšnega pedagoškega dela, in sicer: 

- Zelo pomemben je izbor umetnika učitelja – le-ta mora biti zanimiv, komunikativen in 

tudi primeren starostno skupini učencev. Menim, da je bil Lado Jakša in njegov 

pedagoški pristop zelo primeren in sem z izborom zadovoljna. 

- Učence je treba skozi diskusijo ves čas animirati in s tem vzpodbujati osredotočenost 

na pogovor. Potrebno se je zavedati, da  pač niso odrasli, ki lahko ure in ure sedijo ob 

okrogli mizi in razpravljajo brez prestanka. V ta namen morata biti tako umetnik 

učitelj kot moderator (če je vključen v delo) zelo sproščena, komunikativna in 

zabavna, obenem pa morata spretno znati držati rdečo nit pogovora in učence resnično 

poslušati in upoštevati. Ker se na takšne vrste diskusijo ni mogoče povsem pripraviti, 

morata biti zelo odzivna in prilagodljiva situaciji. V ta namen bi bilo tudi 

priporočljivo, da bi profesorji didaktike v svojih predavanjih za bodoče učitelje dajali 

več poudarka na metode, kako učence motivirati in dodatno aktivirati.  

- Število udeležencev ne sme biti preveliko – če jih je namreč preveč, debata ne bo več 

mogoča, saj bodo ali preglasni ali pa zaradi preveč sogovornikov bolj sramežljivi kot 

ponavadi. Glede na izpeljan pogovor bi rekla, da število udeležencev ne sme preseči 

več kot štirideset ali petdeset. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Pečenko Tanja; diplomsko delo 

-66- 
 

- Pomemben je tudi prostor, kjer pogovor z umetnikom poteka. Velik mora biti ravno 

toliko, da se vsi dobro slišijo, nikakor pa ne prevelik, saj bi s tem udeleženci izgubili 

občutek neke intime pogovora. Verjetno je smiselno, da udeleženci sedijo v krogu ali 

polkrogu in s tem razgovor ni tako frontalne narave, hkrati pa si učenci ne kažejo 

hrbtov. 

- Kljub sproščeni tematiki in vzdušju šolski prostor na učence vseeno vpliva bolj 

formalno, kot bi morda izvenšolsko okolje, npr. nek galerijski prostor. Sama sem bila 

prepričana, da bo zaradi zanimivosti Ladovega dela in enostavnosti izpeljave tak način 

najboljši, vendar so bili verjetno ravno zaradi občutka znane šolske situacije v učilnici 

s prisotnostjo profesorice mnogi dijaki bolj zadržani, kot če bi bili v drugem okolju. 

To je potrdil veliko bolj sproščen pogovor v ožjem krogu po uradnem zaključku. 

- Glede na mojo izkušnjo lahko rečem, da današnja mladina takšnih pogovorov in 

diskusij ni vajena, prav tako pa je mojem mnenju premalo zvedava in komunikativna. 

Ravno zaradi tega bi se morali takšni pogovori v okviru izobraževalnih institucij 

čimpogosteje izvajati, saj s tem mladi spoznavajo tudi sebe in druge ter se naučijo 

izražati svoje poglede na umetnost in posledično tudi na svet, kar pa je v današnji 

družbi še kako potrebno. 
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4. SKLEP 

 

V svoji diplomski nalogi sem raziskala bogato zgodovino in razvoj slovenske fotografije. V 

fotografski produkciji zadnjih nekaj desetletij prevladuje digitalna fotografija in realizem 

skorajda ni več prisoten. Vsak prizor je mogoče inscenirati, večina posnetkov je tudi digitalno 

obdelanih, vse več fotografov pa izhaja iz vrst akademsko izobraženih umetnikov, ki 

fotografijo razumejo kot lažjo pot do slike in ne več avtentično sporočilo. Med temami, v 

katerih prevladujeta dokumentarizem in figuralnost, so pogosta vprašanja o telesnosti in 

spolni identiteti, pa tudi problematika izkoriščanja ženske podobe v oglaševalski industriji in 

splošen politični angažma. Nadrealizem, nezavedno, sanje in domišljija v fotografijah 

premagujejo racionalizem.  

V Sloveniji se je fotografsko moč izobraziti na srednješolski in višješolski ravni, fotografske 

akademije zaenkrat še nimamo, se pa mnogo Slovencev odloči za študij v tujini. Možnosti 

razstavljanja pri nas so se v zadnjih štirih desetletij močno povečale, zbirka Kabineta 

slovenske fotografije, ki deluje v Kranju od leta 1971, pa velja za najstarejšo zbirko slovenske 

fotografije. Dandanes v Sloveniji skorajda ni galerije, ki ne bi vsaj občasno gostila 

fotografskih razstav, nastala pa so razstavišča, namenjena samo fotografiji, hiše fotografije in 

tudi zasebne fotografske galerije. Žal lahko trdimo, da pri nas primanjkuje celostnih kuriranih 

fotografskih postavitev, kar pomeni, da razstavljajo le posamezni avtorji ali skupine avtorjev, 

redek pa je dovršen, premišljen, študijski kuratorski pristop. Manjkajo tudi zahtevnejši 

projekti, ki bi morali biti podprti s strani javnih zavodov, saj manjši izvajalci nimajo sredstev, 

da bi se fotografije lotili na ta način. Problematično pri nas je tudi stanje kritike fotografije, 

saj je prevedene literature malo, kar se kaže kot primanjkljivost že v izobraževanju kot 

pomanjkanje teorije in zgodovine fotografije v slovenščini, zato si mnogi pri ocenjevanju 

fotografij zgolj izposojajo jezik iz slikarstva. 

Kot likovna pedagoginja sem se vprašala tudi, kdo vse je lahko profesor likovne umetnosti, 

katera plat mora pri njem prevladovati - pedagoška ali umetniška, ter katere lastnosti mora 

imeti za učinkovito in ustvarjalno poučevanje. Tako sem naletela na termin umetnik učitelj, ki 

pravzaprav pomeni koncept oziroma filozofijo, ki v pedagoški proces vnaša umetniško 

izvirnost in iznajdljivost, aplicirano na umetnost poučevanja. Umetnik namreč, če le ima to 

priložnost, svoj specifični način dela in razmišljanja, ki temelji na procesu spraševanja, 

raziskovanja in iskanja smisla, integrira tudi v pedagoško prakso, in s tem vpliva na bolj 
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ustvarjalen učni proces in razvoj vseh učenčevih potencialov. Delo z umetniki privlači tudi 

mlade, saj v takšnem sodelovanju izven šolskega režima ni prisotne stroge hierarhije moči in 

so vsa mnenja in ideje enakovredni, v skupnih pogovorih pa ne gre za iskanje strogo 

določenih odgovorov ali celo neznanja, pač pa je smisel diskusija, spoznavanje umetnikovega 

pogleda na umetnost in svet ter spoznavanje sebe in drugih. Učencem in dijakom sodelovanje 

z umetnikom koristi tudi zaradi povečanja samozavesti, terapevtskega učinka, takojšnjega 

občutka zadovoljstva in angažiranosti, osebnega razvoja, ter razvoja novih znanj in spretnosti. 

Termin umetnik učitelj se povezuje z muzejsko pedagogiko, ki deluje za vsak galerijski 

prostor specifično in na ta način njihove zbirke približa različnim ciljnim skupinam – 

otrokom, šolarjem, dijakom in študentom, kot tudi odraslim, starejšim, ljudem s posebnimi 

potrebami, celotnim družinam itd.  

V učnem načrtu predmeta Likovna vzgoja (Kocjančič et al, 2011) je med didaktičnimi 

priporočili zapisano, da mora učitelj učence ves čas kulturno vzgajati. To pomeni, da v 

posamezne korake učnega procesa vključuje primere likovnih del, reprodukcij ali originalov 

likovnih stvaritev, za poglobljeno spoznavanje umetniških stvaritev pa jih vsaj enkrat na leto 

pelje na ogled razstave v galerijo ali muzej, organizira pogovor z umetnikom ipd. Ker se v 

času študija nisem imela možnosti spoznati z muzejsko pedagogiko in zlasti s takšno obliko 

sodelovanja med umetnikom in šolo, sem organizirala pogovor s fotografom umetnikom Lado 

Jakšo, ki je svojo glasbeno-fotografsko multivizijo predstavil dijakom smeri fotografija 

Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Njegovi predstavitvi je sledil tudi 

pogovor oziroma diskusija, ob kateri smo se pogovarjali ne le o Jakševem umetniškem delu, 

pač pa tudi o umetniški fotografiji, stanju fotografskega delovanja pri nas, možnostih 

zaposlitve, o pomembnosti osebne angažiranosti itd.  

Takšni pogovori so pomembni torej tudi, ker ob njih učenci in dijaki ne spoznavajo le 

umetnine, pač pa tudi sebe in druge, ter se ob tem pogovarjajo tudi o kontekstu in svetu, v 

katerem je umetniško delo nastalo ter ob tem prepoznavajo tudi probleme sodobne družbe. 

Žal se pogovori z umetnikom v praksi preredko uporabljajo, vzrok pa verjetno tiči zlasti v 

tem, da v starih študijskih programih likovne pedagogike takšne didaktične smernice niso bile 

vključene v učni načrt in se likovni pedagogi v takih situacijah dandanes ne znajdejo najbolje, 

saj o tem niso poučeni. Lahko pa upamo na izboljšanje stanja zaradi prenovljenih bolonjskih 

programov, ki imajo pri predmetu likovna didaktika že vključeno tudi muzejsko pedagogiko 

in s tem verjetno tudi pogovor z umetnikom.  
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