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POVZETEK
V svojem diplomskem delu sem raziskovala področje kolažirane fotografije.
Zanimala me je predvsem vloga fotografije v sodobni umetnosti, s poudarkom na
interakciji fotografije z drugimi mediji, v stiku z ostalimi tehnikami in materiali,
sovpadanje in združevanje fotografije s kolažem ter fotografija kot del kolažne
slike. V teoretičnem delu sem se osredotočila na njen razvoj skozi različna
obdobja - od samega začetka vse do

digitalne manipulacije fotografije in

spreminjanja fotografirane podobe. Pod drobnogled sem postavila posamezne
avtorje in smeri, ki se s tem ukvarjajo, ter jih tudi predstavila. Dodatno pozornost
sem posvetila nekaterim feminističnim umetnicam.
Danes ima pomen vizualnega enormne oblike z raznolikimi možnostmi, ki jih
ponuja predvsem fotografija. Že njeni začetki razlagajo njeno vlogo v slikarski
produkciji ter njene izrazne vrednote. Dialektika umetnosti 20. stoletja je bila s
konceptualizmom prekinjena in prav fotografija je kasneje, v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja, pomagala, da je umetnost naredila korak naprej, povezana s
področjem konceptualizma.
V nadaljevanju sem predstavila rezultate svojega lastnega ustvarjanja, katerega
koncept

je kolažirana post-modernistična vsebina. Anatomija sestavljank,

zgrajena z beleženjem detaljev človeških teles, govori o praznini, minljivosti in
poetiki razdalj.
V učnih načrtih sta kolaž in fotografija vključena v področje poučevanja in
omogočata ustvarjalnost predvsem v drugi in tretji triadi ter pri delu z dijaki.
Danes je fotografija neprestano prisotna v našem okolju, in prav je, da otroke
poučimo o njenih vrednotah. Zanimala me je vloga fotografije kot likovno
izraznega sredstva in njene vsebine v procesu poučevanja, zato sem na to temo z
učenci izvedla likovno nalogo, ki sem jo predstavila v pedagoško-raziskovalnem
delu diplomskega dela.
KLJUČNE BESEDE:
kolaž, fotografija, fotomontaža, razvoj kolažirane fotografije, zgodovina
fotografije, portret.
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ABSTRACT
In my thesis I was investigating the field of collage photography. Mostly, I was
interested in a role of photography in modern art, with an emphasis on interaction
of photography with other media, in contact with other techniques and materials,
concurrence and merging of photography and collage and photography as a part of
collage painting. Therefore, in theoretical part I focused on its development
through different periods - from early beggining until digital manipulation of
photography and modification of photographed images. I analized individual
artists and art directions. Additional attention, I paied to some feminist female
artists.
Nowadays, the meaning of visual language has enormous shapes with a varitety of
possibilities, offered mostly by photography. Already its begginings explain
photography's role in painting production and also its expressive values.
Dialectics of art in the 20th century was interrupted by conceptualism and later
on, in the sixties of the previous century, exactly photography helped the art to
make a step forward connected with the field of conceptualism.
Afterwards I presented the results of my own creating process, whose concept is
collage postmodern content. A puzzle, built by details of human bodies, speaks of
emptiness, impermanence and poetics of distances.
School curriculum includes collage and photography in to the field of teaching
especially in the second and third triad of primary school and at work with
students in high school. Today we can feel the continuous presence of
photography in our environment, and it is important to educate children about its
values. I was interested in the role of photography as an artstic mean of
expression, so I carried out an art task about that topic with the students, which I
also presented in pedagogic research of my thesis.
KEYWORDS:
collage, photography, photomontage, development of collage photography,
history of photography, portrait
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1 UVOD
Fotografija in kolaž sta od začetka dvajsetega stoletja zlita in vpeta v sodobne
likovne prakse in ju le še redko najdemo v njuni »čisti« obliki. Prisotna sta v
likovnih delih številnih umetniških področij, kot tudi vpeta v naš vsakdan.
Življenja brez fotografij si skorajda ne moremo več predstavljati. Tako kot s
fotografijami se dnevno srečujemo tudi s kolažem v najrazličnejših oblikah.
Tehnika, ki je nekoč zaslovela z vključevanjem potrošniških izdelkov v umetniška
dela, se sedaj prodaja sama po sebi kot izdelek.
V diplomskem delu sem raziskovala področje kolažirane fotografije oziroma
intervencije v fotografiji, ki je danes del sodobnih umetniških praks. Namen tega
diplomskega dela je bil raziskati ozadje kolažirane fotografije, njen vpliv na
moderno umetnost in vmeščenost v prostor in čas v katerem je nastajala.
Diplomsko delo sestavljajo trije osnovni sklopi. Prvi sklop je najobširnejši,
predstavlja ga teoretični del, v katerem sem pojasnila pojme: kolaž, fotografija in
kolažirana fotografija. Raziskala sem, kako se je kolažirana fotografija razvijala
skozi različna slikarska obdobja in zgodovino širom sveta ter kako se je zasnovala
in preoblikovala skozi obdobja moderne zgodovine. Podrobneje sem predstavila
izbrane predstavnike obdobij, med katerimi sem posebno izpostavila feministične
umetnice, ki so pomembno vplivale tudi na moje lastno ustvarjanje in
razmišljanje. Avtorski del, ki raziskuje sodobno fotografijo skozi konceptualno
kolažiranje, sem predstavila v drugem sklopu diplomskega dela. Na koncu, v
tretjem sklopu, pa sem se posvetila pedagoško-raziskovalnemu delu, izvedla sem
likovno nalogo z učenci in jo v diplomskem delu analizirala.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

POMEN

IN

RAZLAGA

POJMOV

KOLAŽ,

FOTOGRAFIJA IN KOLAŽIRANA FOTOGRAFIJA
Za razumevanje pojma kolažirane fotografije, je najbolje, da besedi najprej
opredelimo posamično. Torej, kolaž in fotografijo.
»Kolaž – a, tudi collage – ea
Slikarska tehnika, pri kateri se podoba oblikuje z lepljenjem koščkov papirja,
krpic, lesa… - lepljenka« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2008, str. 883)
Kolaž je izhaja iz francoske besede collage, ki je izpeljana iz glagolla coller, ki v
prevodu pomeni zalepiti, prilepiti.
Kolaž je starodavna umetnost, ki sega vse do desetega stoletja, ko so se z njim
ukvarjali že kaligrafi na Japonskem. Z njim se prav tako srečamo v številnih, z
lističi zlata prekritih, evropskih sakralnih objektih iz petnajstega in šestnajstega
stoletja (religiozna ikonografija). Šele v času modernizma, v začetku dvajsetega
stoletja, z ustvarjanjem Pabla Picassa in Georgea Braquea, pa se je kolaž
razbohotil in razrastel. (O'Reilly, 2008) Idealen je bil za upodabljanje hitrosti,
časa, hrupa in mestnega vrveža v času industrijske revolucije ter služil kot zapis
družbenega in političnega življenja umetnika. (Waldman, 1992) S časom je
zabrisal mejo med umetniškim delom in popularno kulturo - elemente kolaža
danes namreč najdemo v številnih vidnih sporočilih. npr. knjižnih ovitkih, letakih,
tiskanih reklamnih oglasih.
Iz njega so se postopoma razvile nove tehnike, med drugimi dekolaž, asemblaž in
fotomontaža. Slednji se bom podrobneje posvetila nekoliko kasneje, sprva pa naj
nekaj besed namenim še fotografiji.
Fotografija, ki ustvarja podobo realnosti, je v umetnosti že splošno priznan
tradicionalni medij, »ki nas očara s svojim ustaljenim pogledom na svet, dogodke
in ljudi, je izrazito bogat: njegov namen je tako dokumentiranje kot izpoved. Z
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njim nastaja likovni izdelek posebne umetniške vrednosti.« (Tomšič Čerkez,
2004, str. 3)
Prve fotografske kamere so bile v začetku štiridesetih let dvajsetega stoletja
izdelane v Franciji in Angliji (iznajditelj: Fox Talbot, leta 1839). Fotografija je
bila hitro razširjena, njena masovna produkcija se je začela že v času
industrializacije z iznajdbo litografije in s tem mehaničnega tiskanja. (Foster,
2004) V dvajsetem stoletju, zlasti med obema vojnama, je kot neposreden in
verodostojen dokaz stvarnosti zamenjala besedo in se do današnjega dne tako
razširila, da imamo pofotografirano že praktično vse. Fotografija ni več zgolj
omejena na estetsko vrednost pač pa je postala ljudski medij, tako rekoč za vse, in
tudi nepogrešljiv propagandni medij. (Berger, 1999) Digitalizacija fotografije je
podaljšala njeno življensko dobo. (Alvardo, Buscombe, Collins, 2001) Dandanes
je skorajda nemogoče preživeti dan, ne da bi videli fotografijo v takem ali
drugačnem kontekstu – promocije, prodaje, informiranja. Živimo v času v
katerem, po besedah Susan Sontag, »vse obstaja zato, da bi končalo na fotografiji.
/…/ Potreba po potrjevanju realnosti in okrepitvi doživetja s fotografijami je
estetsko porabništvo, ki je danes zasvojilo prav vse. Industrijske družbe
sprevračajo svoje državljane v odvisnike od podob /…/« (Sontag, 2001, str. 2728)
Razlikujemo dve popolnoma različni rabi fotografije, in sicer zasebno in javno
rabo fotografij. Zasebna fotografija je namenjena utrinkom

in spominjanju

življenja, ki ga nekdo živi, medtem ko javna fotografija (znanstvena, umetniška,
komercialna) prikazuje dogodek, ki načeloma ni povezan z bralci, prinaša nam
zgolj zunanjo informacijo o nečem tujem, nepovezanim z našim osebnim svetom.
(Berger, 1999) Vendar pa tudi te fotografije subjektivirajo in objektivirajo
realnostt ter tako »niso le dokument, temveč ovrednotenje sveta«. (Sontag, 2001,
str. 85)
Glede na kontekst v katerega je fotografija, kot samostojna enota, umeščena, se
spreminja njena čustvena in moralna teža. (Sontag, 2001) »V fotografiji se
vsebina vedno prebije v ospredje, zato pa različni motivi ustvarjajo nepremostljive
vrzeli med posameznimi obdobji obsežnega opusa in zamegljujejo individualnost
podpisa.« (Sontag, 2001, str. 127)
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Fotomontaža ali je fotografija narejena iz različnih posnetkov (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2008)
To je izpeljanka iz kolaža pri kateri podobo sestavlja več različnih fotografij, ki se
med seboj dopolnjujejo, morda so razrezane in ponovno zlepljene v nove podobe.
Ne omejuje se zgolj na kombinacijo fotografskih fragmentov pač pa umetnik
vanjo lahko vključi tudi izrezke iz tiskovin ali recimo tipografske elemente, s
katerimi skupaj tvori novo delo svojega značaja. Tehnika se je najbolj razširila na
področju vizualnih komunikacij. Odkar je v Dadaizmu preplavila naslovnice revij
in časopisov, se v oglaševanju le širi in nadgrajuje. Predstavlja najenostavnejšo in
hkrati najkompleksnejšo obliko manipulacije.

4

2.2 RAZVOJ KOLAŽIRANE FOTOGRAFIJE SKOZI
ZGODOVINO IN SLIKARSKA OBDOBJA

»Zgodovino fotografije členi vrsta dualističnih nasprotovanj – recimo »čiste«
neobdelane kopije proti obdelani [»manipulirani«] kopiji ali »piktorialne«
fotografije proti dokumentarni fotografiji /…/« (Sontag, 2001, str. 122)

2.2.1 RAZVOJ KOLAŽIRANE FOTOGRAFIJE DO 19. STOLETJA
»Prvi fotografski posnetek je nastal okoli leta 1826. A rezultati projeciranja slike s
pomočjo padanja svetlobnih žarkov skozi majhno odprtino so bili znani že od
Aristotela dalje.« (Tacol, 2004, str. 5)
Velik korak v zgodovini fotografije je bil storjen v 16. stoletju, v Italiji, ko so
renesančni umetniku začeli uporabljati camero obscuro kot pripomoček pri
razreševanju problemov s perspektivo. V naslednjih desetletjih je bila naprava
izpopolnjena, najprej z lečo, nato še z zaslonko. V času pozne renesanse je
izboljšana projekcijska slika postala pomagalo pri portretiranju, slikanju itd..
Njena zgodba se začenja s camero lucido. Inovator fotografije, posnete s svetlobo,
je Thomas Wedgwood. (Newhall, 1982; Tacol, 2004)
Prvi fotografski portreti v 19. stoletju so bili posneti na podoben način kot
slikarski portreti - v laboratoriju pred enostavnim črnim odzadjem oziroma z
montažnim ozadjem. Fotografije, nastale v studiju, pa so dopolnjevale poslikane
draperije, zastori, preproge, stilno pohištvo, slikarska stojala in stebri. (Pultz,
1995; Tacol, 2004) Pri portretiranju so morali modeli, katerih krog je bil takrat
omejen zgolj na peščico pomembnih ljudi, zaradi dolgega ekspozicijskega časa
fotoaparata, nekaj minut popolnoma mirovati, pri čimer so jim bili v oporo
podstavki, stebriči in mizice. Kot je zapisal Foster (2004), tovrsten način
fotografiranja daje delu neke vrste odprt pogled in verodostojnost.
Z industrializacijo so se pogoji za produkcijo fotografij bistveno spremenili. Z
izumom litografije so se začele podobe masovno producirati.

5

Proti koncu 19. stoletja so fotografi z eksperimentiranjem prešli na področje
kolaža oziroma fotomontaže. Tehnika, poimenovana kombinirano tiskanje, katere
začetki sežejo v leto 1950, temelji na sestavljanju dveh ali več fotografij. Nekateri
umetniki so fotografirali isti motiv z več različnimi ekspozicijami, drugi
sestavljali številne negative različnih motivov.
Kot primer naj navedem kombinacijo negativov v procesu tiskanja umetniških del
britanskega umetnika Oscarja G. Rejlanderja in Henryja P. Robinsona.
(Newhall, 1982; Waldman, 1992)

slika 1: Henry Peach Robinson: Ugašanje (Fading away). 1858. Sestavljen tisk.
George Eastman House. Rochester, New York.

Nemški fotograf je sredi sedemdesetih let 19. stoletja izumil prvo tehniko
retuširanja in manipuliranja negativov. Fotografija je začela lagati in ponarejati
stvarnost. Začel se je boj med olepšano in verodostojno fotografijo. (Sontag,
2001)
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2.2.2 KOLAŽIRANA FOTOGRAFIJA DVAJSETEGA STOLETJA
Šele v dvajsetem stoletju postane tehnika kolaža, z variaciami, ki so se iz njega
razvile, izrazno sredstvo umetnikov, ki je vplivalo na razvoj moderne umetnosti.
Sočasno z novimi eksperimenti umetnikov pa se je razvijala tudi potrošniška
kultura ter z njo povezani izdelki, ki so prav tako močno zaznamovali razvoj in
uveljavitev novih tehnik.
Lepljenje in kombiniranje slik v novo obliko je bilo eno izmed novosti, ki so jih
uvedli umetniki dvajsetih let dvajsetega stoletja. Njihovo delo je po tehniki
spominjalo na sestavljene fotografije Robinsona, Rejlandra in drugih fotografov
devetnajstega stoletja, vendar je bil tako rezultat kot namen del drugačen. Medtem
ko so našteti fotografi slike pazljivo sestavljali v povezujočo se celoto, podobno
akademskim slikam, so se umetniki dvajsetih let zgledovali po abstraktnih
slikarjih. (Newhall, 1982)

2.2.2.1 DADAIZEM
Začetke kolažirane fotografije kot novega umetniškega medija bi lahko umestili v
čas dadaizma. (Newhall, 1982)
Umetnostno gibanje (oziroma anti-gibanje) dada se je uradno začelo v nevtralni
Švici,

natančneje Zürichu, leta 1916, kamor so se z izbruhom vojne zatekli

številni avantgardni umetniki. Skozi umetnost so začeli odražati svoj bes, prezir,
gnus in upor proti tradiciji, vrednotam kapitalistične družbe in vanjo vpetega
umetniškega trga. (Zalaznik, 2009; Lynton, 1994) V osnovi so zavračali
kakršnokoli obliko kulture in umetniškega ustvarjanja kot tudi vsako povezano
organsko komunikacijo. (Annoscia, 2010) Duh, ki ga imenujemo dada je prinesla
brutalna vojna, težavne življenske razmere in stresna politična situacija, ki so
silile ljudi naj bodisi sprejmejo grozljivo dogajanje okoli sebe ali pa ga obsodijo,
kot dokaz da je bil ves napredek okoli njih le navidezen. (Lynton, 1994) Vendar
pa dadaistični osnovni vzgib ni bil obup, upor in protest, temveč občutek sreče, ki
je prihajal iz navdiha nad novimi odkritji in občutka popolne svobode. V tem
7

obdobju je prišlo do radikalne spremembe - Duchamp je pod vprašaj postavil
povezavo med pojmom umetnosti in pojmom namensko ustvarjenega predmeta
ter umetniško vrednost poistovetil zgolj z umetnikom. (Lynton, 1994) Verjeli so,
da je edino upanje za obstoječo družbo destrukcija obstoječega sistema baziranega
na razumu in logiki in nadomestitev le-tega z novim, ki bi temeljil na anarhiji,
primitivizmu in iracionalnosti. (Dempsey, 2010) Zanje nič ni bilo boljše ali
pomembnejše od ničesar drugega. (Osterwold, 1991) »Ni dadaizem tisti, ki je
nesmiseln – pač pa bistvo našega časa, ki je nesmiselno,« pravijo dadaisti. (Elger,
2004, str. 24)
Čeprav se bom v naslednjih odstavkih osredotočila le na likovna dela, dadaizem
ni bil le likovno gibanje – izražal se je predvsem z besedami, prek časopisov,
dogodkov, predstav. Pravzaprav bi lahko rekli, da se umetniški izdelki z duhom
dadaizma celo izključujejo, v njih se namreč kažejo konstruktivne sile in ne
anarhija. (Lynton, 1994) »Gibanje dada ni imelo nikakršnega programa, hotelo ni
ničesar, mislilo nič in ustvarjalo samo z namenom, da dokaže, da kreacija ni nič.«
(Alexandrian, 1993, str. 30) »Oblikovalo je svojo opozicijo v anathističnih,
iracinalnih, kontradiktornih in dobesedno »brezsmiselnih« akcijah, recitalih in
vizualnih umetniških delih.« (Elger, 2004, str. 7)
Značilnost dadaistične umetnosti je predvsem

raznovrstnost, skupna točka

dadaistov pa je poleg dediščine modernizma, postavljanje pod vprašaj to, kar naj
bi umetnost sploh bila. (Lynton, 1994) Dadaisti niso iznajdli novih, pač pa
reciklirali že obstoječe vsakodnevne materiale, katerim so le dali novo
(ne)estetsko obliko. (Elger, 2004)
Med drugim je bilo gibanje sredstvo za združevanje umetnosti s politično
propagando. Z raziskovanjem

možnosti asemblaža, kolaža, fotomontaže in

fotografije so dadaisti izražali svoje močno nestrinjanje s kulturnim okoljem in
družbo v kateri so bili primorani živeti ter kazali upor proti političnim in
družbenim vrednotam takratnega časa. (Zalaznik, 2009; Waldman, 1992)
V Nemčiji, natančneje v Berlinu, se je marca 1918 izoblikovala ostro levičarsko
usmerjena dadaistična skupina, katere člane je družila skupna želja po preureditvi
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sveta. Anarhistični duh jim je omogočal, da so živeli polno življenje na svojstven
način. V anti-umetnosti so si vsi želeli najti nov način lastnega izražanja.
Tako sta tam prijatelja in umetnika, George Grosz in John Heartfield, začela
skupaj ustvarjati kolaže, ki so postali del številnih knjig pisatelja in založnika
Wielanda Herzfelde (brata Johna Heartfielda). Njuni kolaži nemalokrat vsebujejo
fotografske podobe kot del propagandnega sredstva. (Lynton, 1994) Tip
fotomontaže na kakršno sta ustvarjala se je zdaj osredotočala na pomen širjenja
informacij in komunikacijo, med drugim pošiljanjem anonimnih sporočil
prijateljem, ki so se bojevali v prvi svetovni vojni. S slikami sta izražala, kar bi
bilo v takratnem času cenzurirano v kolikor bi bilo povedano z besedami predvsem sta karikirala nemško državo, se norčevala iz nacizma, komentirala
nazadnjaške antisemitske ideje, ki so se razširjale po državi ter poudarjala
iztirjenost družbe.

(Zalaznik, 2010; Newhall, 1982) Razvila sta tehniko

fotomontaže, ki je v naslednjih letih postala ena izmed najbolj priljubljenih tehnik
ter je nepogrešljiva v oglaševanju in grafičnem oblikovanju še danes.
Pri fotomontaži govorimo o izpeljanki kubističnega kolaža pri kateri umetnik
uporabi več različih realističnih fotografskih fragmentov, morda kombiniranih z
izrezki iz tiskovin, risbo ali tipografskimi elementi, ki jih na dinamičen način
združi v novo podobo s svojstvenim provokativnim pomenom. (Zalaznik, 2010) Z
združevanjem praktično česarkoli, kar je ležalo naokoli, so svet soočili z njegovo
noro lastno podobo, kaosom časa vojne in revolucije. Zavedali so se, da lahko
moč te metode zelo dobro uporabijo v propagandne namene. Grosz in Heartfield
sta raje kot razstavljala v galerijah, svoja dela širila med ljudi preko medijev saj
sta lahko tako nagovorila širšo publiko, predvsem pa segla tudi do delavskega
razreda, kar je bil tudi njun namen. Fotomontaža ni pomenila več le uničenja
slikarstva in kiparstva ali kulture kot neke ločene celote, njen cilj je postala masa
množic, katerim je posredovala didaktične informacije in hkrati prevzela vlogo
politične propagande. Heartfield in Klutsis sta bila prva člana avantgarde, ki se v
smislu fotomontaže sklicujeta na propagando kot umetniško delo. Politično moč
izdelkov sta vrednotila više kot zgolj njihovo estetiko. (Foster, 2004; Zalaznik,
2009)
Hitrost, ki sta jo omogočala rezanje s škarjami in lepljenje je bila natanko to, kar
so berlinski dadaisti iskali, postala je že kar njihova karakteristika. Navsezadnje je
bila večina njihovih del oblikovana kot futuristično nadahnjeni posterji, letaki,
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knjižni ovitki, ilustracije v časopisih ali oglaševalni material, ne pa samostojno
avtonomno umetniško delo. (Elger, 2004) Dadaistični umetniki so brezmejno
eksperimentirali z uporabo raznovrstnih materialov. (Annoscia, 2010)

slika 2: John Heartfield in George Grosz: Dada-merika.1920. Kolaž. Berlin,
Kunstakademie (arhiv Johna Heartfielda)
Tudi Raoul Hausmann (1886-1971), eden izmed vodilnih članov berlinske
dadaistične skupine, je ustvaril številne fotomontaže, kot na primer Umetnostni
kritik in Tatlin živi doma, skozi katere ilustrira dadaistično utopično mišljenje.
(Elger, 2004) Njegove fotomontaže so bile divje in eksplozivne, brez estetskega
okvirja, v primerjavi s Heartfieldom veliko bolj ostre, manj direktne in vse prej
kot klasično zastavljene. Po pričevanjih bivšega dekleta Hannah Höch naj bi bil
prav on pravi iznajditelj fotomontaže, čeprav je dandanes to težko točno pripisati
kateremukoli – tako Hausmannu, Grozsu kot Heartfieldu.

10

slika 3: Raoul Hausmann: Tatlin živi doma. Kolaž in gvaš. 1920. 40,9 cm x27,9
cm. Stockholm, Moderna Musset.
slika 4: Raoul Hausmann: Umetnostni kritik. 1919-20. Kolaž. 31,8 cm x 25,4 cm.
London, Tate Modern.
Omenjeni dadaistični umetnici Hannah Höch (1889-1978), so škarje prav tako
predstavljale instrument produktivnosti - poleg montaž je namreč uporabljala tudi
tehniko kolaža. Ti so bili včasih politični, drugič dokumentarni, morda lirični,
vendar vedno kompleksni in udarni. Kot edini ženski članici berlinskega
dadaističnega gibanja ji ni bilo lahko, stalno je bila žrtev seksizma. (Elger, 2004)
Poleg dadaistične ekspresije je v svojih kolažih izražala tudi izkušnjo sodobne
moderne ženske. (Dempsey, 2010) Med drugim je kritizirala zakon - temeljila je
na ideji, da ženske izgubijo nadzor nad svojim življenjem in niso obravnavane kot
popolni ljudje, pač pa le še kot objekti z otroki. V svojih delih velikokrat združuje
moške in ženske v eno androgeno bitje. Ti karakterji se morda navezujejo na
njeno biseksualnost in prepričanje, da lezbijke privlači moškost v osebi, ne pa
ženske. V svojih delih med leti 1926 in 1935 upodablja istospolne pare, ženske pa
zopet postavlja v ospredje svojega dela kasneje, med letoma 1963 in 1973. V
svoja dela je vpletala tudi tematiko rasizma. (Hannah Höch, b.d.) Medijske
podobe lepih in eksotičih žensk je razrezovala in sestavljala podobe s katerimi je
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želela prikazati njihovo pravo fragmentirano podobo in nemočen položaj.
(Dempsey, 2010) Hannah je primer fotografinje, ki je že objavljene podobe tako
transformirala, da je ustvarila nove predelane umetnine. (Pultz, 1995)
Kot primer naj prikažem eno izmed njenih fotomontaž, imenovano Da Dandy, ki
se nanaša na razlike med spoloma in vlogo ženske v moderni družbi, poleg tega
pa ironočno odraža njeno zapleteno razmerje s Hausmannom. (Elger, 2004)

slika 5: Hannah Höch: Da Dandy. Fotomontaža. 1919. 30x23cm. Osebna zbirka.

Dela umetnice Höch anticipirajo z deli umetnic s konca dvajsetega stoletja, kot sta
Barbara Kruger in Cindy Sherman. (Dempsey, 2010)
V kontrastu z evropskimi mesti, se je v Združenih državah Amerike, natančneje v
New Yorku, dadaistično gibanje razvijalo predvsem v smeri vizualne umetnosti in
ne literarne. K temu so največ pripomogli umetniki: Picabia, Man Ray in
Duchamp. (Elger, 2004)
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Umetnik Klutsis pravi, da v razvoju fotomontaže prihaja do dveh osnovnih teženj.
Ena izmed njih izvira iz ameriškega oglaševanja in je izkoriščana tako s strani
dadaistov kot ekspresionistov (t.i. fotomontaža oblike), druga pa predstavlja
vojaško in politično fotomontažo, kakršna je nastala v SSSR. (Waldman, 1992)

2.2.2.2 KONSTRUKTIVIZEM
Paralelno z razvojem fotomontaže v Evropskem prostoru je prihajalo do
simultanega razvoja tudi v Sovjetski zvezi. Uporabljali so jo predvsem v namen
politične propagande. Ruski konstruktivisti (Gustav Klutsis, Aleksander
Rodchenko itd.) so se navduševali nad družbenokritičnimi Grozsevimi in
Heartfieldovimi deli. (Lynton, 1994) Kljub temu, da sta obe strani trdili, da sta
iznašli fotomontažo, njen izvor sega daleč v zadnje desetletje 19. stoletja, ko je
bila uporabljana kot komercialna tehnika za oglaševanje in oblikovanje. (Foster,
2004) Medtem ko so nemški dadaisti fotomontažo uporabljali predvsem za napad
trenutnega političnega status qua, je le-ta Rusom predstavljala uporaben medij za
podporo novega sovijetskega režima. (Waldman, 1992) »Za Sovijete je kolaž igral
vitalno vlogo razrednega boja in prebujenja politične zavednosti.« (O' Reilly,
2008, str. 105) Konstruktivisti so se ubadali »z zavračanjem umetnosti kot
družbeno vredne dejavnosti v prid produktivnega dela v tovarni kot neposrednega
prispevka k življenju družbe«. (Lynton, 1994, str. 317) Vendar pa je stalinizem
postavljal vse jasnejše zahteve po umetnosti, ki naj ne bi bila nič drugega kot
jasen slavospev delavski oblasti. (Zalaznik, 2009)
Fotograf, tiskar in oblikovalec plakatov, Aleksander Rodchenko, je začel
posegati po fotomontaži, kasneje pa tudi fotografiji sami. Za spremljavo
ljubezenske pesnitve Majakovskega Pro eto (O tem) je, leta 1923, izdelal niz
fotomontaž, ki spominjajo na stil dadaistov. Le-te niso bile izdelane zgolj kot
avtonomno umetniško delo, pač pa za neskončno ponatiskovanje skupaj s
pesnitvijo. (Lynton, 1994; Newhall, 1982)
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slika 6: Aleksander Rodčenko: fotomontaža za pesem »Pro eto« Majakovskega.
1923. Srebroželatinasta fotografija. 21,5 cm x 16 cm. Ludwig collection.

Šest let po rojstvu dadaizma v Zurichu se je, leta 1922, njegov čas iztekel v
Parizu. S koncem vojne je začel izgubljati svoj vpliv in razlog obstoja - kljub
temu da dadaizem ni bil le posledica političnih razmer pač pa dogodek v kulturni
zgodovini, ki bi se najverjetneje zgodil četudi ne bi bilo vojne in revolucij. V
različnih tehnikah, ki so jih dadaisti uporabljali se namreč kaže povezava z enim
ali drugim predvojnim stilnim gibanjem – ekspresionizem, kubizem, futurizem, s
katerimi so bili posamezni umetniki povezani. Uspelo pa jim je posamezne
elemente in ločene ideje povezati v celoto. (Richter, 1965) Prihajalo je do
nestrinjanj in kresočih se mnenj med člani skupine, kar je vodilo do njenega
razpada.
S publikacijo Nadrealističnega manifesta Andreja Bretona pa je prišlo do
formulacije nove tako imenovane Pariške nadrealistične skupine umetnikov,
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kateri so se med drugimi pridružili številni dadaisti, na primer: Francis Picabia,
Hans Arp, Man Ray in Max Ernst. Začeli so ustvarjati dela, ki so izvirala iz
dadaističnih začetkov. (Elger, 2004; Dempsey, 2010) Po letu 1924 tako dadaizma
ni bilo več, preostali pa so dadaisti in rojevala se je nova oblika umetnosti.

2.2.2.3 NADREALIZEM
Po teoriji, ki jo je oblikoval Michael Sanouillet, naj bi bil »nadrealizem francoska
oblika dadaizma«. Številni nadrealistični principi so se definitivno razvijali že
med dadaizmom. (Alexandrian, 1993) Beseda nadrealizem je bila sprva
uporabljena kot orožje za uničenje dadaizma. Dadaizem in nadrealizem nista
izolirana in nikoli ne bosta ločena, bila sta vzajemno potrebni pogoj za
medsebojni razvoj - nadrealizem je dal dadaizmu smisel in pomen, ta pa mu je v
zameno dal življenje. Medtem ko se v dadaizmu pojavljajo konceptualni, ironični
in pametni objekti, številni nadrealistični objekti izhajajo iz fantazije in inspiracije
norosti. (O'Reilly, 2008) »Nadrealizem ne more biti opisan kot fantazija, ampak
kot superiorna realnost v kateri so vsa nasprotja, ki prizadenejo človeštvo, rešena
kot v sanjah.« (Alexandrian, 1993, str. 49) Po besedah Dalija naj bi bil
nadrealizem ureditev zmede, oblikoval naj bi red.
Umetnostna oblika v kateri je nadrealizem najbolj našel je bila fotografija.
»Fotografija je edina umetnost, ki je po naravi nadrealistična, ampak to še ne
pomeni, da je šla po poti uradnega nadrealističnega gibanja. Nasprotno. /…/
Nadrealizem je v sami srčiki fotografskega delovanja: prav v tem, da fotografija
ustvarja duplikat sveta, drugostopenjsko stvarnost /…/« (Sontag, 2001, str. 52)
Poleg tega pa je nadrealizem tehniko kolaža osvobodil strogo slikovnih
pomislekov kubizma. (O' Reilly, 2008)
Max Ernst (1891 – 1976) je en izmed umetnikov, kateri so prešli iz dadaizma k
nadrealizmu. (O'Reilly, 2008) Med leti 1929 in 1932 je kolaž ponovno postal
njegova dominantna tehnika, ki jo je razumel kot »združitev dveh (ali več) na prvi
pogled nezdružljivih resničnosti na ravni, ki jim(a) na prvi pogled ne ustreza«.
(Zalaznik, 2009, str. 37) Podobe je sestavljal iz starih časopisov, ilustracij, reklam,
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fotografij, katere je včasih dopolnil s svojo risbo ali pa kolažirano sliko
fotografiral ter kot končno delo razstavil le povečano fotografijo le-te. S tem je
površino poenotil, zabrisal morebitne sledi lepljenja in različne obarvanosti
podlag. Ustvaril je podobo nerealnega sveta.
Dober primer fotografije fotomontaže je njegovo delo imenovano Nad oblaki
polnoč mineva. Nad polnočjo drsi nevidna ptica dneva. Malo višje nad ptico se
ster širi in zidovi in strehe plujejo.

slika 7: Max Ernst: Nad oblaki polnoč mineva. Nad polnočjo drsi nevidna ptica
dneva. Malo višje nad ptico se ster širi in zidovi in strehe plujejo. 1920.
Fotografska povečava fotomontaže. 28,75 cm x 21,75cm. Graphische Sammlung
Kunsthaus. Zurich.
»Ernstovi kolaži so s svojo namerno nelogičnostjo, ki so jo še podkrepili
(običajno) dolgi naslovi brez vsake zveze z elementi s slike, na široko odprli pot
domišljiji in povezavam, ki so možne le v polju nezavednega in sanj, to pa je
pomenilo enega od izhodišč nadrealistične misli.« (Zalaznik, 2009, str. 39)
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Ameriški nadrealistični umetnik Man Ray (1890-1976), rojen kot Emmanuel
Radnitsky, se je med drugim ukvarjal s fotografijo, poezijo in filmom. Že od
mladih let je rad ustvarjal, s svojimi enaindvajsetimi pa se je, z željo po tem, da
postane umetnik, preselil v New York. Tam je kmalu spoznal in se spoprijateljil z
Marcelom Duchampom. Pridružil se je skupini Dadaistov (v kateri so bili med
drugimi tudi Duchamp, Picabia, Schamberg), ki je bila ustanovljena med vojno v
New Yorku. (Dempsey, 2010; Ray, 2005) Sprva je ustvarjal tam, nato pa se zaradi
neugodnega ozračja in ločitve z ženo preselil v Pariz, prepričan, da ga tam čaka
svetlejša prihodnost, vendar ga je le-ta tako nagradil kot razočaral. Njegove slike
tudi v evropskem okolju niso imele trga, medtem ko je pa zaslovel po svoji
dovršenosti v portretni in modni fotografiji. (Elger, 2004) Čeprav je sprva kupil
kamero le da bi lahko reproduciral svoje lastne slike, se je nazadnje odločil postati
profesionalni fotograf. (Ray, 2005)
S transformiranjem fotografije v poetičnem smislu in raziskovanjem novih svetov
je v fotografiji izvedel revolucijo. Fotografiral je »ideje raje kot stvari in sanje raje
kot ideje«. (Alexandrian, 1993, str. 90) V nasprotju z večino drugih umetnikov je
skozi svoja dela, predvsem fotografijo, prikazoval svoj lasten čutni in čustveni
razvoj ter črpal navdih iz svojih partneric. V času svojega življenja je Man Ray
nenehno raziskoval in občudoval žensko lepoto v njenih neštetih oblikah. (Ray,
2005)
Obešalnik (1920), eno izmed njegovih zgodnjih tipično dadaističnih del, ki se
sprva zdi kot kolažirana fotografija, je vendarle fotografiran kiparski kolaž –
združitev dveh oblik v novo bitje - golo žensko telo v kombinaciji s konstrukcijo
lutke. (Elger, 2004; Alexandrian, 1993)
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slika 8: Man Ray: Obešalnik. 1920. Fotografija kiparskega kolaža. 40,4 cm x 26,9
cm. Zurich, Kunsthaus Zurich.
Okoli leta 1921 je izumil kako fotografirati brez fotoaparata - fotograme oziroma
»rayografe«, kot jih je imenoval sam (pravzaprav uporaba te tehnike seže stoletje
nazaj - vse do prvih eksperimentov Foxa Talbota iz leta 1830).
Princip fotogramov je slikanje s svetlobo, ki poteka s polaganjem raznovrstnih
poljubnih dvo ali trodimenzionalnih predmetov na svetlobno občutljiv papir v
temi

in naknadno izpostavitvijo kompozicije svetlobi. Sence oziroma obrisi

predmetov, ki ob tem padajo na papir ustvarijo bele silhuete, v primeru
prosojnosti predmeta teksture in izredno zanimiv efekt, specifičen le za to tehniko.
(Newhall, 1982) Na ta način je izdelal številne fotografije najslavnejših oseb iz
sveta umetnosti tedanjega časa. (Ray, 2005)

18

slika 9: Man Ray: Rayograf. 1922. Fotogram. 23,9 cm x 29,9 cm. MoMA, New
York.
Fotografija ima funkcijo podvojevanja – ne le kot zrcalo podobe pač pa neskončna
možnost tiskanja. Nadrealizem je to izkoristil, uporabljal dvojne ekspozicije,
negativne in pozitivne odtise iste podobe, montaže ter nekatere druge tehnike.
Fotografi v dvajsetih letih so to raziskovali, eden izmed najpomembnejših
umetnikov, ki so se ukvarjali s tem je bil poleg Rodchenka, prvi nadrealistični
fotograf - Man Ray. (Dempsey, 2010; Foster, 2004; Newhall, 1982)
Eno najznamenitejših Man Rayevih del je zagotovo Le Violon d' Ingres (1924).
Na fotografiji je na razgaljen hrbet modelke dorisal violinski zvočni luknji v
obliki črke f. (Man Ray, b. d.)
O svojih delih bi Man Ray nekaj let kasneje rekel: »Slikal sem, kar ne more biti
fotografirano, in fotografiral sem, česar si nisem želel naslikati.« (Ray, 2005, str.
21)
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2.2.2.4 POP ART
Pop Art je hkrati, vendar neodvisno, vzniknil v Ameriki in Veliki Britaniji.
(Lynton, 1994) Ne opisuje stila pač pa je zahodni kulturni fenomen šestdesetih let,
rojen pod kapitalističnimi, tehnološkimi pogoji v industrijski družbi, kot reakcija
na sodobno kulturo. Je ironičen, kritičen in živahen odgovor na takratno
vsakdanje življenje - rast komercializacije popularne kulture, obsesijo z denarjem
in lepotnimi ideali, estetiko in zgodbe množičnih medijev, tehnološki razvoj ter
klišeje, ki naravnavajo naše obnašanje. Potreba po potrošniških dobrinah in vplet
medijev v naša življenja vpliva tako na naše obnašanje kot tudi medsebojne
odnose, ki jih pop art postavlja pod vprašaj. Prihaja do »kulturne revolucije«, ki
promovira anti-avtoritarno vzgojo, enakopravnost žensk, nove karierne strukture
in svobodnejši pristop k seksualnosti.
Umetniki so osebni jezik nadomestili z neosebno komunikacijo, njihova dela so
težila k temu, da bi bila anonimna in depersonalizirana, čeprav vsako delo kljub
težnji k objektivnosti vsebuje subjektivne elemente. Pop art je prav tako
konceptualen – slike postajajo stvari in stvari postajajo slike. (Osterwold, 1991)
Njegov epicenter (kot tudi poglavitni vir ikonografije) je bila Amerika, proces
amerikanizacije zahodnega sveta pa je pustil vidne posledice predvsem v Evropi.
New York in London sta postala nova umetniška centra zahodnega sveta.
(Lynton, 1994; Osterwold, 1991)
Velika inspiracija za razvoj pop arta je bil dadaizem. Že ta je kombiniral različna
oglasna besedila in podobe, slogane, ljudsko umetnost, slike z besedili, vpletal
popularno kulturo v kolaže, fotografije, asemblaže itd.. Pop art pa je pokazal kako
umetnost lahko postane del vsakdanjega sveta in vsakdanji svet postane umetnost.
Vsakdanje potrošniške produkte je uporabil v umetniške namene po zgledu
readymade-a. Podobe medijev (časopis, radio, televizija) so bile same po sebi
tema pop arta. (Osterwold, 1991) Pop umetnost bolj ali manj neposredno
odslikava plati vsakdanjega stvarnega sveta, trudi se biti čimbolj naturalistična in
vključiti kritični prizvok. (Lynton, 1994) V njej glavno vlogo odigrajo
prepoznavni potrošniški izdelki, ikone iz filmskega in glasbenega sveta, podobe z
velikih oglasnih panojev in monumentalno povečane sličice iz stripov. (Zalaznik,
2009)
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Ameriški pop art je vzniknil v času, ko so v Ameriki rastla nova mesta in je
prihajalo do dramatičnega razvoja industrije in trga, je posledično prihajalo tudi
do porasta socialnih problemov družbe in širjenja medijev. (Osterwold, 1991)
Njegov center je bil Manhattan v New Yorku, kjer so delovali eni izmed
najpomembnejših predstavnikov te smeri: Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann in
Andy Warhol. Njihova dela so bila nemalokrat ironična ali kritična, navezovala so
se na čas in razmere v kakršnih so živeli. (Honnef, 2004)
Sprva je bil ameriški pop art veliko bolj izzivalen kritik obstoječih razmer v
družbi in umetnosti, kot njegova britanska enačica, nato pa zelo hitro asimiliran.
Poleg tega je bila dejavnost ameriškega pop arta večja in dlje obstoječa. (Lynton,
1994)

slika 10: Tom Wesselmann: Tihožitje št. 35. 1963. Olje in kolaž na platnu. 304,80
cm x 487,68 cm. The Estate of Tom Wesselmann, New York.
Tom Wesselmann (1931) je znan po svojih serijah kolažiranih aktov in tihožitij skrbno obravnavanih obrisih podob in prostora – v katere pogosto vključuje
elemente kolaža. Njegova dela ponazarjajo sanje zahodnega človeka – od
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vsakdanjega stremljenja po telesni ljubezni do poslušanja radia in drugih oblik
preživljanja vsakdana. (Lynton, 1994; Lucie-Smith, 1995 a)

slika 11: Robert Rauschenberg: Tideline. 1963. Olje in sitotisk na platnu. 213 cm
x 152 cm. Louisiana Museum, Humlebaek.
Robert Rauschenberg (1925-2008) je v svojem delu združeval dva silovita
umetniška vpliva – tradicionalno slikarsko in sodoben način ekspresivnega
izražanja v številnih tehnikah. Med drugim je ustvaril številne kolaže z
zgodovinsko tematiko. Njegova dela vključujejo najdene predmete, odpadke,
fotografije, fragmente iz tiskanih medijev, pisma prav tako pa tudi risbo in sliko.
Simboli in predmeti, ki jih uporablja izhajajo iz različnih plasti realnosti in so si
ponavadi med seboj zelo različni vendar pa jih povezuje skozi asociacije in
sugestije. (Osterwold, 1991) Kljub temu, da je naklonjen kubistični umetnosti, so
njegovi kolaži popolnoma drugačni. Že kar obsesivno vanje vključuje časopisne
izrezke, ki jih kombinira z barvim nanosom in tako bolj vpne v podobo. Elementi
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so na njegovih podobah navidezno nametani, zato so mu kritiki nemalokrat očitali
neurejenost kompozicij.
Najbolj znan je verjetno njegov trodimenzionalni asemblaž Monogram, na
katerem je gradil med leti 1955 in 1959.
Z namigi v svojih delih gledalcem podaja iztočnice za razmislek o sodobnem
potrošniškem svetu. V njegovih delih so se kasneje začeli pojavljati popolnoma
banalni vsakdanji predmeti, kot na primer steklenica kokakole, ter s tem
napovedal novo umetnost – popart. (Zalaznik, 2009) Nekatera njegova dela
vsebujejo elemente abstraktnega ekspresionizma, vendar bi kljub temu lahko
rekli, da je bil je pionir neštetih inovacij, ki so bile kasneje pripisane pop-artu.
Njegovo ustvarjanje je z vidika kolažirane fotografije posebej zanimivo, saj vanj
vključuje sitotisk in tako vključuje fotografije v slike na unikaten način, na
primer: Tideline (1963).

slika 12: Robert Rauschenberg: Znaki. 1970. Kolaž.
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Kot primer naj omenim še enega izmed njegovih fotokolažev, ki me je vsebinsko
močno pritegnil, imenovanega Znaki. Umetnik je v tem delu prikazal
apokaliptično obdobje šestdesetih let, v enem samem kolažu je združil vietnamsko
vojno, smrt

Janis Joplin, zatiranje Američanov afriškega izvora

in umore

številnih pomembnih osebnosti takratnega časa (John F. Kennedy, Bobby
Kennedy, Martin Luther King mlajši). (Vallen, 2008)
Britanski pop art je vzniknil iz novega načina dojemanja sveta in kulturnega
konteksta tistega časa v Britaniji. Prihajalo je do povečane amerikanizacije
Evrope, kultura je postala odvisna od medijev, novih tehnologij in družbenih
sprememb. Kar je bil povod za kritiko popularnih klišejev vsakodnevnega
življenja s strani umetnikov. (Osterwold, 1991) V očeh britanskih umetnikov so
imele ameriške podobe poseben sijaj, saj so jim bile podobe nedavne vojne še v
zelo živem spominu, medtem ko se ni Američanom svet zaslepljenih potrošnikov
zdel tako očarljiv. Beseda pop je tu sčasoma zajela najrazličnejše umetniške
dejavnosti – kar jih je združevalo je bilo njihovo opiranje na podobe ter postopke
množičnih občil. (Lynton, 1994)
Očeta neodvisne skupine (1952-55) v Londonu, sta bila industrijski oblikovalec
Richard Hamilton in njegov kolega Eduardo Paolozzi. (Foster, 2004; Lynton,
1994; Osterwold, 1991) Skupino so predstavljali umetniki in intelektualci, ki so se
srečevali in razpravljali o kulturnih spremembah v tedanjem času silovitega
tehnološkega napredka, analizirali simboliko in pojavne oblike množičnih podob,
kakršne je bilo najti v potrošniško naravnanem svetu. (Lynton, 1994; Osterwold,
1991)
Škot Eduardo Paolozzi (1924 - 2005) je bil edini britanski umetnik, ki se je
začel ukvarjati s kolažem že v 1947. letu - izrezoval je iz stripov, oglasnega
materiala, časopisov in s svojimi kontroverznimi deli vplival na nadaljni razvoj
pop arta. (Osterwold, 1991)
Zanimiv je britanski umetnik Richard Hamilton (1922 - 2011), ki je izdelal
številne kolaže. Ustvarjal je stilizirane interiorje s človeškimi figurami katerih
identiteta se skriva za pričakovano podobo s strani zunanjega sveta. Perfektno
oblikovano okolje kaže željo po stabilnosti in varnosti. V njegovih delih se
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prepletata sijaj klišejske podobe in ironičen izraz umetnika. Želel si je ustvarjati
na način, ki bi ga gledalci lahko razumeli. Njegova dela so kazala vpliv kubizma.
Njegovo najbolj znano delo je drobni fotokolaž z naslovom, Le kaj je tisto, kar
dela današnji dom tako drugačen, tako mikaven?, ki izhaja iz reklamnega oglasa.
Narejeno je iz že izdelanih motivov iz različnih neumetniških virov – modnih
revij in reklamnih katalogov. Le-ta ni oblikovan v umetniške namene kot
samostojno delo

pač pa kot reklamni plakat manjših dimenzij, za odprtje

neodadaistične razstave To je jutrišnji dan. Predstavi nam tipične klišeje
družbenih in spolnih vlog, povzel naj bi življenje in sanje vsakega posameznika v
Zahodnem svetu, prikazal stvari, ki naj bi bile pomembne v življenju sodobnega
potrošnika.
Seksualnost, udobje in tehnologija, kot del popularne kulture, ki jo prikazuje, so
bile hkrati tudi glavne teme neodvisne britanske skupine, vključno s kritičnim
podtonom.
(Foster, 2004; Honnef, 2004; Lynton, 1994; Osterwold, 1991; Zalaznik, 2009)

slika 13: Richard Hamilton: Le kaj je tisto, kar dela današnji dom tako drugačen,
tako mikaven? (Just what it makes today's homes so different, so appealing?).
1956. Kolaž na papirju. 26 cm x 25 cm. Tubingen, Kunsthalle Tubingen.
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Anglo-Ameriško pop art gibanje se je močno razširilo v šestdesetih letih in prišlo
je do vzporednega pojava gibanj po evropskih mestih. Čeprav je njihova aktivnost
temeljila na ameriškem modelu, umetniki evropskega pop arta niso bili tako
radikalni, ampak bolj kompleksni. (Osterwold, 1991)

slika 14: Wolf Vostell: Miss America. 1968. Fotografija, barva in sitotisk na
platnu. 200 cm x120 cm. Museum Ludwig, Cologne.
Wolf Vostel (1932 – 1998), nemški slikar in kipar, je ustvaril številna impresivna
kolažirana dela v katerih sitotisk fotografij na platnu kombinira z barvnimi nanosi.
V delu Miss America vidimo dva zelo različna svetova, kombinacijo brutalne
realnosti Vietnama in izumetničenih sanj lepotnega tekmovanja. Združil je dve
plati Amerike, kaj je spredaj in kaj za tem, kaj prikrito in kaj javno, kaj je maska
Amerike in kaj pravi obraz. Na platnu je združil slavno fotografijo brutalnega
umora nemočnega vietnamskega vojaka s podobo plesoče lepotice. V sredini slike
lahko zasledimo besedilo, ki je izrezek iz poročila o lepotnem tekmovanju. Žrtvi
sta nemočni – tako kot umorjeni vojak, tudi lepotna kraljica pravzaprav nima
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nikakršnega nadzora nad svojo prihodnostjo, upodobljena je kot lutka kateri kri
zastira pogled. Ideja, ki stoji za umetnikovo sliko, je po njegovih besedah
opozorilo, protest, opomnik in vprašanje. Material zanjo črpa iz potrošniškega
sveta revij, časopisov, televizije in reklam, tako kot njegovi sodobniki – ameriški
pop umetniki, ampak v nasprotju z njimi Vostel vse postavlja pod vprašaj in
uničuje.
Strgane in uničene slike so bile tipičen element Vostellovih del. Leta 1954 je
odkril tehniko, ki je postala najpomembnejša v njegovem načinu ustvarjanja –
imenoval jo je dekolaž. To je nasprotje kolaža – trganje, odlepljanje,
odstranjevanje plasti. Zanj to ni bila le tehnika pač pa tudi način razmišljanja.
(Masterworks: Wolf Vostell, Miss America, 1968 (in english), 2009)

Veliko umetnikov je našlo navdih in način svojega izražanja prav v raztrganinah
številnih plasti plakatov in oglasov ter širilo polje izraza znotraj tehnik kolaža in
asemblaža. V likovna dela so s tem vnesli dimenzijo časa. Do konca petdesetih let
se je asemblaž že močno vpel v estetiko poparta s poudarjanjem podob sodobne
potrošniške kulture. (Zalaznik, 2009)
»Tako umetnost šestdesetih in sedemdesetih let, po eni strani obremenjena z
dvomom zahodnega človeka o vrednotah svoje družbe in njeni veljavi v širšem
svetu, po drugi pa s široko zavestjo o moči in omejitvah umetnosti minulih dob,
niha med dvema skrajnostima:« (Lynton, 1994, str. 300) Umetnikom, ki se trudi
ustvarjati lepa in pomembna dela ter na drugi strani umetnikom, ki le-te postavlja
pod vprašaj. (Lynton, 1994)
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2.2.3 SODOBNA KOLAŽIRANA FOTOGRAFIJA
2.2.3.1 NEO POP
Neo Pop ali post pop se nanaša na dela številnih umetnikov, ki so v času poznih
osemdesetih ustvarjali v New Yorku. Neo pop je bil reakcija na prevladujoči
minimalizem in konceptualno umetnost v sedemdesetih letih. Kot izhodišče si je
vzel pop art iz šestdesetih let, njegove metode, materiale in podobe. V
objektivnosti in ironiji neo popa je čutiti tudi vpliv konceptualne umetnosti. S tem
terminom bi lahko označili že dela dveh umetnikov, ki sta ustvarjala v času
poznega pop arta, in sicer Jasperja Johnsa in Roya Lichtensteina. (Dempsey,
2010)
Gilbert Proesch (1943) in George Passmore (1942), britamska umetnika, znana
kot Gilbert & George, sta se kot študenta spoznala v Londonu in že od leta 1968
ustvarjata skupaj. Poslužujeta se številnih medijev, sprva sta se posvečala
kiparstvu, leta 1971 pa začela s prvimi fotokolaži, ki so do dandanes ostali njuna
dominantna oblika izražanja. V svojih delih elemente, izposojene iz pop arta, na
provokativen način kombinirata z elementom družbene odgovornosti. V prvem
obdobju svojega ustvarjanja je njuna dela prežemal narcizem, kasneje pa sta se
usmerila k odločnem izražaju desničarskih pogledov. Od vpletanja osebnih
izkušenj v svoja umetniška dela, sta prešla k temam kot so: religija, spolnost,
upanje, narodnost, smrt, identiteta, strah, politika, razred, kraljevstvo. Verjameta,
da ustvarjata »umetnost zaradi življenja« in »umetnost za vse« ter s tem na
pozitiven način prodirata do ljudi. (Gilbert & George, b.d.; Lucie-Smith, 1995 b)
Podobi umetnikov sta večkrat vključeni v fotomontažo. Sebe predstavljata kot
utelešenji umetnosti v vsem kar sta in kar počneta. Kaže se odkrita domišljavost
in narcizem umetnikov samih. (Lynton, 1994)
Gilbert in George sta se ukvarjala s številnimi temami, ena izmed njih je tudi
družbeni in duhovni položaj sodobnega mestnega človeka. Fotomontaža Smrt, eno
izmed štirih del cikla Smrt Življenje Upanje Strah,

je alegorija na človeške

razmere v zgodnjih osemdesetih letih. Zlato odzadje se enači s plameni, torej
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gorenjem in skelenjem. Podobi umetnikov se dvigata in naraščata v smeri odprtih
ust in upadata proti črnini sredi vrtnice. Vsaka njuna podoba je obdana s
cvetlicama – marjetico in vrtnico. Oblečena sta v bogat kostim pogrebno violične
barve. (Wilson, 1991) Lynton je zapisal, da »sta zgradila podobo, ki nekoliko
spominja na slikana okna, in upodobila smrt kot vzpon in zaporedje povečanih
rojstev. Trde oblike in barve so v nasprotju z navidez nabožno ikonografijo in
formatom, kar velja tudi za vsiljivo navadnost podpisa in naslova na sliki in za
velika usta, ki nadomeščajo oblake in angele, kot bi jih pričakovali na kakem
Vnebovzetju.« (Lynton, 1994, str. 349)
Naked eye je delo iz serije The naked shit pictures, nastale leta 1994. Prikazuje
gola umetnika, ki si prekrivata oči, v kombinaciji z njunima povečanima
obrazema v odzadju. Prvič se pokažeta javnosti brez svojih kostimov, ki sta
postala njuna zaščitna znamka. Delo je z rjavkastim tonom obarvana črno bela
fotografija, z dodanimi detajli v roza in modri barvi. Umetnika nam preko svojih
podob pokažeta človeškost in ranljivost nas vseh. Z gesto sramu – prikrivanja oči
– nas asocirata na svetopisemski podobi Adama in Eve, ko se zavesta svoje golote
ter sta zaradi storjenega greha za vedno pregnana iz Raja. (Manchester, 2005)

slika 15: Gilbert in George: Golo oko (Naked eye). 1994. Fotomontaža. 84,5 cm x
71,0 cm. London. Tate gallery.
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2.2.3.2 KONCEPTUALIZEM
Konceptualizem se je popartu pridružil približno desetletje kasneje, gibanje se je
začenjalo nekje med poznimi šestdesetimi in zgodnjimi sedemdesetemi in doseglo
svoj vrhunec v srednjih sedemdesetih letih. (Dempsey, 2010) Z njim so se
ukvarjali v vseh zahodnih oziroma »pozahodnjenih« državah. (Lynton, 1994)
Naslanja se na Duchampovo predpodstavko, da se ustvarjanje začne z neko idejo,
konceptom, ki je pomembnejši od umetniškega ustvarjanja in kateremu končna
materialna oblika klasičnega likovnega dela ni niti nujno potrebna, če pa že potem
je to le neka neizogibna predstavitev ideje same. (Annoscia, 2010; Zalaznik,
2009) Konceptualni umetniki nam ne glede na sredstvo, ki ga v posameznem delu
uporabijo, vedno prikažejo idejo - vse je odvisno od ideje same. Koncepualna
umetnost nam vceplja zavest o nas samih, naših reakcijah, dejanjih. Bolj kot je
ideja povezana z vsakdanjostjo, lažje se nas dotakne, v nas vzbudi dvom in nas
pripelje do želenih spoznanj o svetu in nas samih. Tovrstna umetnost nam daje
širšo idejo o umetnosti, ki ni istovetena s posebnim krajem ali predmetom.
(Lynton 1994) Od tod mu tudi njegovo ime – konceptualizem.
Konceptualizem kot tudi popart sta naredila korak naprej v umetnost, osredotočala
sta se na individualnost in prepletanje posameznika z družbenim okoljem. To je
vodilo do raznovrstnih likovnih načinov izražanja, ki so bili daleč od zahtev
enovitega modernističnega slikarstva. »Kolaž in asemblaž sta se zlila in vpela v
sodobne likovne prakse in ju tako le še redko najdemo v »čisti« obliki, čeprav sta
po drugi strani kot koncept ali kot del prakse prisotna v številnih likovnih delih od
slikarstva do instalacij.« (Zalaznik, 2009, str. 61)
Fotografija je bila že od samih začetkov tesno povezana s konceptualno
umetnostjo iz številnih razlogov – fotografije so bolj neosebne kot ročno izdelane
podobe, omogočajo enostavno povezavo med besedilom in podobami, kar je
uporabno tudi v oglaševanju. (Lucie-Smith, 1995 b)
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slika 16: David Hockney: Dan in Christopher, Los Angeles. 1982. Kolaž
polaroidnih fotografij.
Britanski umetnik David Hockney (1937) je izdelal številne kolaže, katerih
temeljni element so fotografski izseki. Opustil je slikarstvo in se posvetil izražanju
skozi kolažirano fotografijo. Motiv je sestavljal iz številnih zaporednih fotografij
ponavadi posnetih z različnih zornih kotov in položajev, kar lahko povežemo s
kubistično strategijo prikazovanja realnosti. Dimenzijo prostora in časa je le
prenesel v sodobnejši medij.
Včasih je namesto klasičnih uporabljal polaroidne fotoaparate za takojšnjo
izdelavo fotografij. Tako na primer pri delu Dan in Christopher, Los Angeles,
kjer je upodobljenca in prostor posnel v večurnem intervalu ter tako ujel njuna
spremenljiva stanja, značaja, celo medsebojni odnos prijateljev.
Hockney je svoj postopek imenoval »risanje s fotoaparatom«. Vsaka fotografija,
vsak fragment je samo po sebi zanimivo likovno delo, samostojna likovna celota v
kontekstu celotne podobe. Prav tu, v razmerju med posameznim delom in celoto,
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se kaže bistvena razlika med fotomontažami in Hockneyevimi fotografskimi
kolaži. (Zalaznik, 2009)
Kolaž je postal popularen tudi v načinu izražanja subkulturnih gibanj v
sedemdesetih in osemdesetih letih. Mladina si ga je prisvojila za izražanje
nezadovoljstva – rezala, trgala, lepila, fotokopirala, šokirala - podan mu je bil
anarhičen naboj.
Vsem dobro znano je delo britanskega umetnika in anarhista Jamia Reida (1947),
ki je oblikoval ovitek za ploščo skupine Sex Pistols z vključitvijo elementev
kolaža.

slika 17: Jamie Reid: motiv na sprednji strani ovitka male plošče Sex Pistols.
1977.

Tudi britanska umetnica in performerka Linder Sterling (1954) je znana po
svojih fotomontažah v katerih na šokanten način kombinira podobe iz moških
pornografskih revij z izseki iz ženskih modnih revij. Največkrat uporablja tiskane
medije izdane v sedemdesetih letih. S svojimi feminističnimi deli stremi k razbitju
kulturnih pričakovanj do žensk in uporabi ženskega telesa zgolj kot pasivno blago
vsesplošnega poželenja. (O' Reilly, 2008)
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slika 18: Linder Sterling: Naslovnica singla Orgasm addict glasbene skupine
Buzzcocks. 1977.
slika 19: Linder Sterling: Brez naslova. 1976. Tiskan papir na deski. 37 cm x 30
cm. Tate.
Začela je ustvarjati zgolj z uporabo skalpela, steklene plošče in kupa revij. Kot je
v intervjuju dejala sama, so bile revije v takratnem času strogo ločene glede na
spol – moške so se omejevale zlasti na avtomobile in pornografijo, medtem ko se
je v ženskih pojavljala moda in domača opravila. Vse kar sta imeli ti dve skupini
skupnega je bilo le žensko telo. Umetnica se je odločila s sestavljanjem ženskih
podob združiti ta dva različna svetova v svojih delih. (TateShots: Linder Sterling,
2007)
Linder je med drugim pomembna oseba iz Manchesterjeve punk in post-punk
scene. Eno izmed njenih najbolj znanih del iz serije nenaslovljenih kolažev, je bilo
narejeno prav za podlago naslovnice punk skupine za singel Orgasm addict
(1977), ki je postalo ikona punk kulture. Prikazuje frontalno podobo gole ženske,
stoječe v zapeljivem položaju, katere glavo predstavlja likalnik, njeni bradavički
pa smejoča se usta. (Linder Sterling, b. d.)
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Po besedah umetnice »pozna sedemdeseta leta so bila pre-style tisk, tako podobe
hrane, pralnih strojev ali video predvajalnikov so prihajala iz naročenih katalogov
in mainstream ženskih revij, kot recimo Woman's Own. V britanski pornografiji,
ki sem jo sama uporabljala – Fiesta, Men Only – telesa niso bila obarvana ali
retuširana, sramne dlake niso bile depilirane, tam je bila prava telesnost. Danes
smo sproščeni ob tovrstih podobah, vendar nazaj v preteklosti od žensk ni bilo
pričakovano, da bi kaj vedele o pornografiji, si jo ogledale ali z njo delale.«
(Sumpter, 2007)
Linderina uporaba pornografskih podob v feminističnem duhu prikliče
fotomontaže predhodno že omenjene dadaistične umetnice iz Berlina – Hannah
Höch – ki je v poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja s
svojimi kolaži izzivala stereotipične ideje ženske lepote in eksotike. (Manchester,
2007)
Konceptualna umetnost živi in se znova in znova rojeva v novih oblikah. (Lynton,
1994)

2.2.3.3 POSTMODERNIZEM
Postmodernizem nadaljuje z eksperimentom, ki se je začel z Marcelom
Duchampom in nato razvijal skozi obdobja dada, nadrealizem, neo-dada, pop art
in konceptualno umetnost. (Dempsey, 2010)
»Nekoliko površno bi lahko rekli, da umetnost postmoderne dobe označujejo
citati, parafraziranja, prepletanje različnih umetniških praks, križanje elementov
klasične in popularne kulture ter recikliranje. Danes elemente kolaža, asemblaža
in fotomontaže najdemo v številnih likovnih praksah, pri čemer pogosto niti ne
zaznamo in ne ločujemo različnih kategorij, ki sestavljajo določeno vizualno
delo.« (Zalaznik, 2009, str. 63)
Mnogi sodobni umetniki želijo opozoriti gledalca na probleme, ki ogrožajo
človeštvo, probleme, ki jih s svojim nepremišljenim, pasivnim in pohlepnim
obnašanjem povzročamo sami – tako ekološke, sociološke kot politične.
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Z razvojem tehnologij je do sprememb prišlo tudi v umetnosti. Številni ustvarjalci
so se izza platen preselili pred računalniške ekrane, kjer jim programi, kot na
primer Photoshop, odpirajo nov pogled v umetnost virtualnega sveta.
Manipulirane digitalizirane podobe nas obkrožajo že skorajda vsepovsod preko
raznovrstnih medijev. Tehnika kolaža pa vendar ostaja nepogrešljiva, le pristop je
dandanes nekoliko drugačen. (Zalaznik, 2009) Kot primer naj omenim
»fotokopirane letake te generacije, ki nas nenehno opominjajo na vpliv
tehnologije na kolaž«. (O' Reilly, 2008)
Umetnica ameriškega izvora, Barbara Kruger (1945), ustvarja kolaže v katerih
črno-belo fotografijo dopolnjuje z verbalnimi sporočili, ponavadi v močnih rdeče
belih barvah. Njeno delo je izraz silovite feministične umetnosti. (Annoscia,
2010) Preplet tipografije in fotografij kaže vpliv ruskih konstruktivističnih
propagandnih plakatov. (Lucie-Smith, 1995 b)
Uporablja tehnike, s katerimi je kot grafična oblikovalka promovirala lepoto in
modo v ženskih revijah. Raziskuje vlogo ženskega telesa v medijih, ki je
izkoriščeno za promocijo kozmetičnih izdelkov in modnih oblačil drugim
ženskam. (Pultz, 1995) Masovno je proizvedla številne posterje, majice,
nakupovalne vrečke skozi katere nagovarja gledalca – potrošnika in mase, na
nezapleten način. Njen koncept je javen in političen. Njen visoko prepoznaven
stil kombinira podobe in tekst. Naslavlja jih na kulturne predstave moči, identitete
in seksualnosti ter s tem izziva vsesplošne strereotipe in klišeje, o spolnih vlogah,
družbenih odnosih in političnih problemih, ki jih v družbo širijo mediji. (Barbara
Kruger, b. d. a) Z uporabo osebnih zaimkov v prvi in drugi osebi ednine,
vzpostavi direktno povezavo med gledalcem in umetniškim delom. (Pultz, 1995)
Velika umetniška dela vključujejo podobe vzete iz medijev masovne produkcije in
sodobne družbe. Fotografije in besede izhajajo iz televizije, filmov, revij in
časopisov, ki imajo neverjetno moč komunikacije z gledalci. Ob uporabi
tovrstnega materiala, medijskih efektov in načinov izražanja, Krugerjeva na
kritičen način ustvari svoja lastna seksualna, družbena in politična sporočila.
(Barbara Kruger, b. d. b) Dela so postala njena zaščitna znamka, v njih prepleta
najdene podobe in provokativne stavke, ki gledalcu na agresiven in prodoren
način zlezejo pod kožo in v njem povzročijo intelektualno bitko s samim seboj.
Sporočila šokirajo in razdirajo obstoječe mišljenje.
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slika 20: Barbara Kruger: Brez naslova (svet je majhen, ampak ne, če ga moraš
očistiti). 1990. Fotografski sitotisk/ vinil. 143 cm x 103cm.
Spol igra zelo veliko vlogo v Barbarinih delih. Skozi njih želi ponovno definirati
kaj pomeni ženska umetnost in kako funkcionira v svetu umetnosti. Odličen
primer je njeno delo Brez naslova [Ne potrebujemo še enega junaka], iz leta
1987,

na katerem sta deček in deklica preko katerih se na rdeči podlagi

razprostira napis. Slika, ki jo je umetnica izbrala – njena tekstura, oblikovanje in
predstavitev karakterjev – nas spomni na podobe iz časa druge svetovne vojne, ko
so si ženske vihale rokave in razglašale: »To zmoremo!« [»We can do it!«], z
namenom uveljavljanja svoje enakopravne vloge z moškimi. V njenem delu pa
gre, kljub vizualni podobnosti, v ideološkem smislu za popolno nasprotje.
(Zimmerman, 2008)
Trenutno je njeno delo multimedijsko – v njem kombinira pisana sporočila z
zvokom, fotografijo in videom. Prenehala je napadati družbene navade in se
usmerila na človekov intimni svet.
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Tako Shermanova kot Krugerjeva raziskujeta stereotipiziranost masovne družbe.
(Pultz, 1995)
Cindy Sherman (1954) je umetnica, katere dela po tehniki nekoliko odstopajo,
vendar sem se glede na njen konceptualen pristop k fotografijam vendarle
odločila, da jo vključim v obravnavo. Ukvarja se z umetniško fotografijo skozi
katero prikazuje popačene - zlasti ženske - stereotipe. (Annoscia, 2010) Subjekt
njenih fotografij je ona sama. Razvija je predvsem svoj avtoportret, pozira kot
figura v prepoznavnih prizorih - iz dekliških revij, televizijskih programov,
različnih filskih prizorov, umetnin priznanih mojstrov – skozi spreminjanje lastne
identitete

in

stereotipov,

ki

jih

pooseblja,

nas

pripelje

do

lastnega

samospraševanja. Zanima jo družbena vloga žensk, v obliki kakršno predstavljajo
mediji, zlasti revije in televizija. Umetnica pravi, da njene fotografije poosebljajo
emocije. Z njimi skuša gledalca pripeljati do tega, da prepozna nekaj v njem
samem, ne njej. (Dempsey, 2010)

slika 21: Cindy Shermann: Untitled #479. 1975. Moma.
Posebno se me je dotaknila in me impresionirala ameriška umetnica Martha
Rosler (1943), ki se ukvarja s fotografijo, instalacijami, performansi, kolaži, videi
ter pisanjem knjig o umetnosti in kulturi. V svojem delu prepleta oseben in javni
prostor – naš vsakdan, medije, arhitekturo itd. (Martha Rosler, b. d.) Vsestranska
umetnica med drugim ustvarja na področju fotomontaže, ki jo uporablja kot medij
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za kritiko sveta v katerem živimo in sredstvo s katerim gledalca šokira ter
opominja na dogajanje izven njegovega milnega mehurčka. (O'Reilly, 2008)
Predpodstavka njenih del je sestavljanje podob v konfliktne strukture. En izmed
razlogov, zakaj počne točno kar počne je izvzemanje podob iz svojega prostora v
reviji ali na televiziji in, kot pravi sama, samospraševanje: »Razmislimo kakšna je
dejanska vsebina tega in kaj je bilo dodano« (Manifesto collage, 2012, str. 92) V
svojih delih se kritično naslavlja na probleme modernega ameriškega načina
življenja: način dojemanja žensk v družbi, socialne probleme, konfliktne ameriške
vojne, medije in arhitekturo. Ponovno želi povezati elemente naše človeške
izkušnje, ki so bili ločeni, ter nenehno dekonstruira podobo našega nestabilnega
sveta. S prepletanjem travm iz preteklosti, politike strasti in poželenja ter ženskih
teles v odnosu do tehnologije, nas v svojih delih želi spodbuditi k razmišljanju
kako zlahka človeška oblika postane le objekt in se razširi v drugačen svet.
(O'Reilly, 2008; Manifesto collage, 2012)
V poznih šestdesetih letih je ustvarila serijo del, imenovano Bringing the world
home: House Beautiful, ki spominjajo na Heartfieldov kolaž Just what is it that
makes today's homes so different, so appealing? (1956). Barvne slike potrošništva
(moda, oglasi, oblikovanje domov) je združila s fotografijami pustošenja vojne v
Vietnamu. V prijetne in udobne ameriške domove je vnesla smrt njihovih lastnih
sinov z druge strani sveta, kot to prinaša televizija. Fotomontaže so bile
namenjene masovni cirkulaciji in razširitvi, čeprav ji tega žal nikoli ni uspelo
realizirati. Kasneje, leta 2004, je bila serija dopolnjena z novimi deli, ki so se
nanašala na Iraško vojno. Po istem principu je umetnica v svojih delih z ostrim
političnim sporočilom združevala neprijetne vojne detajle z modo in interiori iz
vsakdanjih revij. Sooči ranjence, bežeče muslimanke v burkah in manekene na
modnih pistah, katerih udarnost in pristnost še poglobi uporaba široko znanih
fotografij vojnih fotografov. Medtem ko je prvi del serije pomenil le vdor vojne v
udobne domove gospodinj, se je v drugem delu nanašal na ženske, ki v vojaški
uniformi prostovoljno širijo trpljenje z ramo ob rami z moškimi kolegi. (Foster,
2004; Lütgens v Manifesto collage, 2012)
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slika 22: Martha Rosler: Siva draperija iz serije House beautiful: Bringing the
War Home, New series. 2008. Fotomontaža natisnjena kot barvna fotografija.
Kolaži Marthe Rosler so me napeljali do del švicarskega grafičnega umetnika
Thomasa Hirschhorna (1957). Čeprav se oblikovno močno razlikujejo, lahko v
njunih tematikah najdemo skupno točko – vojno. Njega zanima hard core
resničnost brez ustvarjanja iluzij, kar izraža preko svojih del v katerih »uporablja
kolaž in fotomontažo za enačenje vizualnega jezika medijev, pornografije,
ekstremne vojne fotografije in vojaške ikonografije« (O' Reilly, 2008, str. 137).
Navdihnjen s strani filozofov, kot je Michael Foucault, je oblikoval svoj lasten
»red stvari« kot protiutež še bolj zapletenemu svetu. Njegov »red« ni red,
reduciran k osnovam, kakršnega si ob besedi predstavljamo mi, pač pa
poudarjanje divjega, izvornega v podobah. (Manifesto collage, 2012)
Hirschhorn je o kolažu dejal: » Kolaž je interpretacija. Interpretacija, ki hoče
ustvariti nekaj novega. Delati kolaž pomeni ustvarjati nov svet z elementi tega
sveta. Vsakdo je enkrat v življenju ustvaril kolaž in vsi so vključeni v kolaž.
Kolaž ima moč, da vanj nemudoma vključi druge. Rad imam zmožnost
neizključenosti kolažev in rad imam dejstvo, da so vedno sumljivi in nikoli
smatrani resno. Kolaž se še vedno vzdržuje potrošnje, čeprav – kot vsi – se mora
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tudi ta bojevati proti glamuroznosti in modnosti. Rad bi združil, kar ne more biti
združeno, mislim, da je to cilj kolaža in moja naloga umetnika.« (Thomas
Hirschhorn, b. d.)

slika 23: Thomas Hirschhorn: Neprijetne resnice (Uncomfortable Truths). 2007.
Papir, tiskovine, nalepke, nalivno pero, kemični svinčnik, plastična folija, lepilni
trak. 160 cm x 207 cm. Stephen Friedman gallery. London.
Povsem drugače ustvarja britanski umetnik John Stezaker (1949), ki je umetnosti
kolaža posvetil zadnjih 30 let svojega življenja. Raziskoval je estetiko simetrije
naključnih najdenih podob ter gradil kolaže iz kompozicij portretov in pokrajin na
veliko bolj zreduciran in izčiščen način kot Hirschhorn. V svojih kolažih
uporablja najdene oziroma izbrane podobe iz knjig, revij in razglednic, ki mu
služijo kot readymade-i pri ustvarjanju premišljene in elegantne postavitve.
Njegova dela raziskujejo odnos do fotografske podobe – kot dokumentacije
resnice, glavne ohranjevalke spomina in simbola moderne potrošniške kulture.
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Eni izmed njegovih prepoznavnejših serij predstavljata Maske in Zakon.
V prvih je ustvarjal manifest z lepljenjem razglednic pokrajin preko podob
obrazev ter z zlitjem detajlev pokrajine s portretom ustvaril njegove nove obrazne
karakteristike. (O'Reilly, 2008)

slika 24: John Stezaker: Stara maska I (Old mask I). 2006. Kolaž. 24,5 cm x 19,5
cm.
V seriji Zakon se umetnik osredotoča na koncept portreta, tako v umetniškozgodovinskem smislu kot tudi vlogi javne identitete. Ustvarjal je hibridna
dvospolna bitja s kombiniranjem fotografij znanih filmskih zvezdnikov, katerih
obraze po načelu podobnosti je združeval v enega. S prepletanjem in prekrivanjem
obrazov moške in ženske identitete ustvarja harmonične medsebojno povezane
celote. Umetnik se z uporabo stilizanih podob iz zlate dobe Holliwooda časovno
in vsebinsko preda svojemu zanimanju za nadrealizem. Njegovi portreti so kljub
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vmestitvi v sodoben kontekst še vedno glamurozni, ohranjajo pa tudi eksotiko že
zastarele kulture. (John Stezaker, b. d.)

slika 25: John Stezaker: Zakon I (Marriage I). 2006. Kolaž. 23,5 cm x 28,5 cm.

Termin postmodernizma živi in se bo nadaljeval ter še naprej izzival vprašanja v
nas samih.
Za konec naj kot primer navedem še dela dveh konceptualnih umetnikov –
Smithsonove posege v naravo [Earthworks] in Christove ovite krajine. Poznamo
ju predvsem po razstavljenih fotografskih dokumentacijah njunih del. Tu vidimo
kako so fotografije dandanes že prevzele vodilno vlogo vizualnega doživetja –
nekatera umetniška dela so izdelana izrecno zato, da so lahko fotografirana.
(Sontag, 2001)

42

3 AVTORSKI DEL
Moje raziskovalno delo na področju kolažirane fotografije temelji na izrazito
osebnih izhodiščih in ga čutim kot del osebne poetike. Kolažiram najdene oziroma
izbrane podobe in fotografije iz osebnega arhiva. Ustvarjam v črno-beli tehniki,
kar moj odnos do fotografije oziroma kolažiranja še bolj poglobi, s tem vodilno
vlogo v svojih monokromatskih fotografijah in kolažih, namesto barvi, prepuščam
sencam , oblikam in teksturam.
Izbrana dela v mojem diplomskem delu temeljijo na minimalističnih konceptih
znotraj geometrije, razdalj s fragmentiranimi anatomskimi podobami – deli rok,
glave, teles in detajli kože. Prav minimalistična globina dela z razdaljami in
tipografskimi dodatki deluje več kot realno in ga čutim kot osebno izpovedno
lirično vsebino, ki mi omogoča občutenje lastne bivanjske tesnobe.
Na fotografijah, ki jih vključujem v kolaže se pojavljajo osebe iz mojega
najožjega osebnega kroga. Z izražanjem tistega, kar čutim do fotografiranega, v
najglobljem smislu, v procesu fotografiranja in ustvarjanja kolažev, nezavedno
upodabljam svoje notranje občutke.
Po besedah Susan Sontag, fotografsko videnje pomeni »dovzetnost za odkrivanje
lepote v stvareh in prizorih, ki jih vsi vidijo, vendar se jim zdijo prevsakdanji, da
bi se zmenili zanje.« (2001, str. 86) Uporaba tovrstnih foografij pri kolažiranju mi
omogoča vrhunsko priložnost za samoizražanje, ki daleč presega ustvarjanje le v
risbi ali sliki.
Kljub temu da mi fotografija predstavlja osnovo vsakega dela, ne uporabljam
najnovejše visoko zmogljivostne fotografske opreme, pač pa se oklepam
preprostega digitalnega fotoaparata, ki me spremlja vse odkar sem se s fotografijo
začela resneje ukvarjati. Eksperimentiram pri uporabi različnih ekspozicij, načinih
ostrenja ter lestvici ISO vrednosti, ki s povečano občutljivostjo fotografijam doda
misteriozen šum.

Nekatere učinke kasneje učinkovito izvedem tudi z

računalnikom, s pomočjo katerega občasno po navdihu dodelam, predelam ali
zgolj tehnično izpopolnim fotografije predno jih vključim v kolaže.
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Tako kot običajno slikarska dela, tudi moje kolažirane fotografije obdaja
navidezni okvir. Osrednji del omejuje bel oziroma črn prostor podlage, ki mu
služi za osnovo. S tem podobo ujamem v praznino prostora in časa.
Reference za moja avtorska dela je mogoče najti pri različnih umetnikih in
umetniških obdobjih. V večini primerov se te vzporednice z različnimi obdobji
prepletajo in tvorijo nov osebni slog izražanja. Osnovane so na podlagi
konceptualizma in minimalizma.
Izpostavila bi ženske avtorice, predstavljene v teoretičnem delu diplomskega dela,
ki me navdihujejo in spodbujajo pri nastajanju del, čeprav v delih ki jih prilagam
v diplomsko delo, ni čutiti neposrednega vpliva le-teh. Dela se očitneje
povezujejo s prečiščenimi kolaži umetnika Johna Stezakerja.
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slika 27: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.

slika 28: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.
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slika 29-32: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni
arhiv.
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slika 33: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.

slika 34: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.
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slika 35: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.

slika 36: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.
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slika 37: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.
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slika 38 - 40: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni
arhiv.
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slika 41: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.

slika 42: Simona Leban: brez naslova. 2011. Kolažirana fotografija. Osebni arhiv.
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4 PEDAGOŠKO - RAZISKOVALNI DEL
Pedagoški del diplomskega dela sem opravljala na OŠ Franceta Bevka Tolmin,
dne 8. in 15. januarja 2014. Likovno nalogo sem izvedla s sedemnajstimi učenci
9. razreda, pri izbirnem predmetu likovno snovanje III.
Teoretični del učne ure sem želela oblikovati čimbolj zanimivo in razgibano, zato
sem vanjo neprestano vključevala učence. Temeljil je na diskusiji o medijih,
informiranju in vidnih sporočilih. Sledilo je spoznavanje likovne tehnike
fotokolaža, po načelih katerega so učenci izdelali likovne izdelke, ki sem jih nato
podrobno analizirala. Postopek zbiranja podatkov (raziskovalna metoda) je
temeljil na praktičnemu delu z učenci.
K osnovanju naloge, izboru tehnike in motiva so me napeljali številne
obravnavane feministične umetnice(Höch, Linder, Rosler) ter osebno razmišljanje
ob prebiranju naslednjih besed Susan Sontag (2001).
»Fotografija komunicira z nami na vseh področjih naših življenj. Dandanes je
skorajda nemogoče preživeti dan, ne da bi bili, že ob najkrajšem sprehodu skozi
mesto, obkroženi z množico vizualnih podob, katere pretežno predstavljajo
fotografije v vlogi reklamnih oglasov. Tako v osebnem kot javnem prostoru
fotografije postajajo dejavnik spominjanja in spreminjanja našega dojemanja
sveta ter manipulacije. Njena vloga že daleč presega obveščevalno, informacijsko
in arhivsko vrednost, le-te niso več »le dokument, temveč ovrednotenje sveta« (str.
85)
»Fotografija ustvarja dvojnik sveta, s tem pa željo po njegovem spreminjanju, če
ne drugače vsaj na fotografiji. Zanimivo je, da je že skoraj od začetka fotografije
znano, da je moč fotografije spreminjati in ponarediti. Popravljanje, ponarejanje
in retuširanje fotografij je staro skoraj toliko kot fotografija sama«. (str. 52)
Zdi se mi pomembno, da se učenci prisotnosti ponarejanja in spreminjanja
fotografij, ki nas obkrožajo, zavedajo in si jih znajo razumno interpretirati. S
samim uvodnim delom šolske ure sem se zato dotaknila zastavljene naloge
predvsem z vzgojnega vidika. Kljub temu, da je tematika manipulacije medijev, ki
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stoji za tem zelo obširna, sem si želela vsaj za trenutek učence osvestiti o tem,
kako naša osebna življenja postajajo odvisna od podob.
Odločila sem se za tehniko kolaža in motiv portreta, ki sta se mi zdela dobra izbira
pri ustvarjanju družbeno-kritičnega likovnega dela. Cilj učencev je bil s
kolažiranjem različnih fotografij iz revij in spleta ustvariti nekaj novega, vendar
ne v stilu všečnega in prodajanega (reklamnega), kakršne so bile fotografije, ki so
jih v prvotni obliki našli v revijah, pač pa z namenom, da s preobrazbo ustvarijo
svoje lastno kompleksno likovno zanimivo delo. Odločila sem se za motiv
portreta, ker so tako lahko učenci razrezovali in ponovno gradili figure, tako kot
to mediji počnejo pri dovrševanju vizualnega izgleda modelov, ki nam jih
ponujajo v najpopolnejši obliki, ustrezajoči našim družbenim idealom. Učenci, v
nasprotju z mediji, niso stremeli k lepotnim idealom pač pa podobe razkrajali in
jih postavljali v nov kontekst - namesto »Photoshopa« so uporabljali škarje in
lepilo, ter pustili kreativnosti prosto pot. Glede na to, da jim namenoma nisem
zastavila preostrih meril, ki bi jih uokvirila, so se pri ustvarjanju motiva lahko
sprostili in nastala so zanimiva in raznolika likovna dela.
Na

začetku

tretjga

vzgojno-izobraževalnega

obdobja

osnovnošolskega

izobraževanja učenci izpopolnijo občutek za trodimenzionalnost, človeka že
upodabljajo s strani, od spredaj in zadaj ter figuro že postavljajo na ploskev. S
časom, okrog 13. leta, se poveča realnost figur, upadati začne domišljija in
posledično izraznost v likovnem izražanju. Učenci se že naučijo obvladovanja
prostorskih ključev, tudi perspektivičnega pogleda, vendar kljub temu da učenec
že obvlada prikrivanje, prihaja do obrnjene perspektive in v tem obdobju lahko
začnemo s posredovanjem znanja o proporcih, ko učenec to fizično in umsko to
zmore. Kasneje, okrog 15. leta, se na obrazih že pojavljajo izrazi razpoloženja,
gube, zobje. Učenci znajo tudi že upodobiti akcijo. V tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju »se učenci likovno izražajo na temelju trdnejših, jasno
premišljenih kriterijev, ki so si jih pridobili vizualno in z abstrakcijo. To je čas
upodobitev. Spontano likovno izražanje usiha, učenci preidejo k zavestnejšem
reševanju likovnih problemov z materialnim, perceptivnim pristopom. Likovno
izražanje postane namerno, cilj je že likovni. Še posebej starejši učenci uživajo v
zavestnem upodabljanju predmetov, ki so po vizualni plati najbliže videzu.
Obvladajo empirični vidni svet in ga razumejo na praktičen način. Pri likovnem
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izražanju razumsko obvladajo čustveno doživetje in vodijo svojo ustvarjalnost.«
(Učni načrt, 2001, 52-53)
Glede na predviden likovni razvoj otrok, sem sklepala, da je izbrana tehnika
fotokolaža v kombinacji z motivom portreta najprimernejša za enega izmed
zadnjih dveh razredov osnovne šole, oziroma celo za srednješolce. Učenci morajo
biti že vešči upodabljanja portreta, saj bo od njih kolažna tehnika tokrat zahtevala
dodatne predstavne zmožnosti in širše razmišljanje.
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4.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST
GLAVA PRIPRAVE
Šola

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Izvajalec

Simona Leban

Datum

8. in 15. januar 2014

Razred

9 (likovno snovanje III)

Predvideno število ur

2

Likovno področje

vidna sporočanja ali vizualne komunikacije

Likovna naloga

oblikovanje družbeno kritičnega fotokolaža

Likovni motiv

portret

Likovna tehnika

kolaž ali mešana

Material za delo

papir A4, revije, natisnjene fotografije, lepilo, škarje
[dodatno: tempera barve, lonček z vodo, čopiči,
paleta, flumastri, barvice]

Učni pripomočki

power point predstavitev, različni primeri likovnih
izdelkov

Učna oblika

frontalna, individualna

Učne metode

razlaga, pogovor, opazovanje, primerjanje, praktično
delo

Medpredmetne

domovinska in državljanska kultura ter etika

povezave
Vzgojno-izobraževalni cilji
Učenci:
•

utrdijo in ponovijo pojme: fotografija, reklamna umetnost, reklamna

fotografija, umetniška fotografija, fotokolaž
•

poznajo in razločijo pojme: vidno (vizualno) sporočilo, reklamni medij

•

pojasnijo posebnosti in naloge različnih vizualnih sporočil

•

analizirajo učinkovitovitosti vizualnega sporočila

•

pojasnijo izbor likovnih izrazil pri oblikovanju vizualnih sporočil
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•

razvijajo pozitiven in kritičen odnos do vloge vizualnih komunikacij

•

razvijajo zmožnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli

•

razvijajo smisel za kreativno likovno interpertacijo sporočila

•

razvijajo smisel in občutljivost za načrtno nastajanje fotokolaža

•

se izpopolnjujejo v tehniki kolaža

•

razvijajo zmožnost ustvarjanja portreta po lastnih zamislih

•

krepijo občutljivost za barvne odnose

•

razvijajo ustvarjalnost in domišljijo

•

privzgajajo samozaupanje pri individualnem izvajanju likovne naloge

•

razvijajo samozaupanje pri samostojnem oblikovanju likovnega dela

•

kritično ovrednotijo svoj izdelek in dela sošolcev

Viri in literatura
Nacionalni učni načrt za likovno vzgojo
Ciuha, P. in Plazar M. (2008). Likovna vzgoja 9. Ljubljana, MK.
Tepina, B. (2009). Spoznajmo likovni svet – likovna vzgoja za 8. razred osnovne
šole. Ljubljana, Modrijan.
Tacol T., Frelih, Č. in Muhovič, J. (2004). Likovno snovanje III – učbenk za
izbirni predmet likovno snovanje III za 9. razred osnovne šole. Ljubljana, Debora.
Tacol T., Frelih, Č., Muhovič, J. in Zupančič, D. (2012). Likovno izražanje.
Učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana, Debora.
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POTEK UČNE URE
AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST
UČENCA

Uvodna motivacija:

Učenci

Učence najprej pozdravi in se predstavi.

video.

Predvaja jim kratek video posnetek, ki prikazuje uporabo

o

programa za računalniško obdelavo fotografij.

mnenje o tem, kar so

Vir: You Tube – Barbie Doll Transformation from Real Life

videli. [manipulacijo

Girl

fotografije/ uporabo

Z učenci se pogovori o tem kar so videli, nato pogovor

Photoshopa…]

si

ogledajo

Delijo svoje

naveže na področje medijev in informiranja.
Osrednji del:
Ob slikovnem gradivu (računalniška projekcija) z učenci

Učenci odgovarjajo na

diskutira in ponavlja pojme.

vprašanja

in

Najprej jih vpraša na kakšen način pridejo informacije

sodelujejo

pri

(reklame) v stik z javnostjo. Jedrnato jim predstavi način

diskusiji.

potovanja informacij nekoč in danes.

o

•

Nekoč so dogodke razglašali na trgu, ob cerkvi oz.

prostorih kjer so se zbirali ljudje.
•

Naštevajo,

kako potujejo
informacije.

Danes nas tiskane informacije v sliki in besedi

pričakajo že v hišnem nabiralniku, na letakih, v časopisih,
na plakatih, prospektih, nalepkah, v knjigah, lahko si jih
sami natisnemo s spleta, najdemo jih v trgovini, kulturnih
ustanovah…
Učence ob pomoči slikovnega gradiva nagovori k
Povezujejo

razmišljanju o tem, na kakšen način prihajajo informacije do

o

nas.

slike in načine širjenja

o

slušni

o

vidni

o

slušno-vidni

informacij.
Učenci

poslušajo

Učence ponovno spomni na uvodni video, ki ga naveže na

razlago in odgovarjajo

reklame.

na vprašanja.
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Pove jim, da so reklame so del uporabne umetnosti, ki jo
imenujemo propagandna umetnost, pri kateri gre za
oblikovanje sporočil, ki tekmujejo med seboj, da bi
pritegnila pozornost kupcev, uporabnikov. Njihov prvotni
namen je, da bi jih opazilo čimveč ljudi. S tujko jim rečemo
vizualne komunikacije (vidno sporočilo).Vsa vidna
sporočila so namenjena množici ljudi. Vidno sporočilo
ponavadi obsega sliko (likovni jezik) in temu podrejeno
krajše besedilo. Oboje mora biti izrazito in hitro
prepoznavno. Vsi ti tiskani mediji morajo poleg
sporočilnosti upoštevati tudi to, da ljudje raje posegamo po
likovno estetsko oblikovanem in vizualno (vidno) dobro
opaznem likovnem sporočilu.

o

Učence vpraša, kako se imenuje umetnik, ki oblikuje

vizualna sporočila

vizualna sporočila? [grafični oblikovalec]

oblikuje grafični

Na podlagi slikovnih primerov učence usmeri k

oblikovalec.

razmišljanju, na kaj morajo biti grafični oblikovalci pri

o

oblikovanju sporočila pozorni.

kaj mora biti le-ta

o

Na izrazito povezanost med sliko in tipografijo,

tipom črk - vsak tip pisave ima poseben značaj, ki lahko

Povedo, da

Naštevajo na

pozoren pri
oblikovanju.

bistveno vpliva na končni videz tiskovine
o

Pozorni so tudi na uporabo barv in odnose med
Delijo mnenje

barvami.

o

Pogosto posežejo po barvnih nasprotjih (kontrastih).

o tem, kaj jim pomeni
fotografija.

Podajanje novih likovnih pojmov:
Učence spomni, da so med sredstvi vizualne komunikacije o

Ugotavljajo

ste že spoznali plakat, zdaj pa se bodo seznanili še s razlike med slikami
fotografijo.

fotoaparatov in

Učence vpraša, kaj jim pomeni fotografija.

fotografijami ter tako

Pove, da je fotografija med drugim neizogiben del

utrjujejo pojme.

sodobnega vidnega sporočanja, t. i. vizualnih komunikacij.
Ob slikovnem gradivu z učenci diskutira o vrstah
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fotografije.

o

Naštevajo v

•

Poznamo: Analogno in digitalno fotografija

kakšne namene se

•

Ločimo: črno-belo in barvno fotografijo.

uporablja fotografija.

Vpraša jih, kdaj je po njihovem mnenju najprimerneje
uporabljati črno-belo oziroma barvno fotografijo.
•

Črno-bela fotografija je primerna za svetlostne

poslušajo

Učenci

kontraste (svetlo-temno) ali pa za fotografiranje postopnih

razlago in postavljajo

svetlo-temnih prehodov med belo in črno.

morebitna vprašanja.

•

Barvna fotografija je nasprotno namenjena barvnim

kontrastom.
Učence vpraša, v kakšne namene uporabljamo fotografijo.
•

Zasebna raba

•

Javna raba (komercialne, umetniške, znanstvene)

Dodatno razloži, kaj je umetniška fotografija.
o

Kadar gre pri fotografiranju za likovno izvedbo

ideje, govorimo o umetniški fotografiji. Fotografija dobiva
karakter glede na umetnikova nagnjenja in želje. Umetniški
fotograf ponavadi načrtuje svoje delo iz zamisli. Ve, kaj želi
s posnetkom doseči, da bo le-ta zanimiv idejno ali tematsko
(vsebinsko), kompozicijsko ali slikovno.
Ponovno jih spomni na to, kar so videli v uvodnem
videoposnetku.Pove jim, da je digitalno fotografijo mogoče
manipulatirati/spreminjati z pomočjo različnih računalniških
programov, kot so Photoshop in drugi. opozori jih, da
dandanes prihaja do pretiranega idealiziranja modelov v
komercialni fotografiji, zato je pomembno je, da se
zavedamo, da so reklamne fotografije daleč od realnosti.
[Ob tem prikaže primere fotomontaž in lepotnih popravkov.]
o
Napoved likovne naloge:

Učenci

ugotavljajo razlike

Prikaže jim primere likovnih del (kolaž, fotokolaž oz. med kolažem,
kolažirana fotografija) ter nagovori učence k odkrivanju fotografijo in
razlik ter skupnih točk.

fotokolažem.
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Pove jim, da bodo izdelali družbeno-kritični fotokolaž.

Učenci

pozorno

Učencem osveži postopek izdelave kolaža. Povem jim, da poslušajo navodila in
bodo uporabili različne revije, reklamne letake, časopise in postavljajo morebitna
natisnejene fotografije iz katerih bodo izrezovali izbrane vprašanja.
fotografije in sličice, ki jih bodo uporabili pri izdelavi
svojega fotokolaža. Opozori jih, naj si na podlagi najprej
sestavijo kompozicijo in šele nato lepijo posamezne koščke.
Doda, da lahko kolaž nato lahko po želji nadgradijo tudi z
barvo. [Na računalniški projekciji prikažem primere
fotokolažev v mešani tehniki.]
Učenci

Napoved likovnega motiva: PORTRET

o

Posreduje likovni motiv (portret) in učence spodbudi k

naštevajo kakšne

razmišljanju in pripovedovanju o motivu.

portrete poznamo

[Na računalniški projekciji jim za inspiracijo pokaže

[glede na število

raznolike primere kolažiranih portretov.]

upodobljencev, izrez

Opozori jih, da je portret je lahko realističen, domišljijski,

telesa, način

grotesken itd, vendar pa mora jasno izražati sporočilnost

ustvarjanja…]

fotokolaža (družbena kritičnost). Opomni jih, da je motiv
portreta zelo širok in so svobodni pri eksperimentiranju.
Skupaj z učenci povzame najpomembnejše zahteve pri
likovni nalogi.
-

vpetost motiva v format (figura + ozadje)

-

detajli

-

kritičnost (anti-reklama)

-

ustreznost tematike (portret)

-

doslednost tehnike (fotokolaž)

-

izvirnost

Učenci sodelujejo in
dopolnjujejo učitelja.

Praktično delo:
Priprava materiala:

Pripravijo

potreben

Učence usmeri v pripravo likovnega materiala (papir, revije, material.
škarje, lepila) in izbiro podlage poljubnega formata in Individualno
oblike.

izdelujejo fotokolaže.
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Likovno izražanje:
Opazuje delo učencev in jih pri praktičnem delu vodi, v
kolikor imajo težave pri realizaciji likovnega problema,
izvedbi likovne tehnike ali razumevanju motiva jim svetuje
individualno ali frontalno.

Zaključijo z delom in

Ob koncu ure jih opozori, naj zaključijo z delom in pospravijo
pospravijo svojo delovno površino.

svojo

delovno površino.

Zaključni del - vrednotenje likovnih izdelkov:
Učence pozove, da končne likovne izdelke razstavijo na Učenci
mizah.

razstavijo

svoje izdelke.

Učence usmeri v oblikovanje meril za vrednotenje.
•

upoštevanje likovne naloge: oblikovanje družbeno-

kritičnega fotokolaža
•

tehnična izvedba: natančnost izrezovanja in

Z

učenci

ponovno

skupaj

oblikujemo

merila.

lepljenja, vključenost detajlov, velikost oz. vmeščenost v
format, detalji, kontrasti
•

ustreznost motiva: portret

•

odzivnost in trud posameznega učenca

•

izvirnost, kreativnost, domiselnost pri izdelavi

•

vizualni in sporočilni učinek likovnega dela

Analiza likovnih izdelkov:

Učenci sodelujejo pri

Skupaj z učenci glede na oblikovane kriterije ovrednoti vrednotenju
uspešnost rešitve problema na primerih posameznih likovnih podlagi
del.

del

na

oblikovanih

meril.
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4.2 ANALIZA IZVEDBE LIKOVNE NALOGE
Likovno nalogo sem izvedla v dveh ločenih šolskih urah, in sicer dvakrat prvo
šolsko uro v razmaku enega tedna. Vzdušje je bilo prijetno, kljub zgodnji jutranji
uri, saj sem delala z manjšo skupino učencev, ki je bila pripravljena sodelovati in
ustvarjati. Glede na to, da sem uro izvedla pri izbirnem predmetu likovnega
snovanja, je bilo očitno, da so učenci spretnejši pri likovnem izražanju in razviti v
svojih motoričnih spretnostih.
Vsebino sem skušala ustrezno prilagoditi razvojni stopnji učencev. Naloga se je
močno navezovala na tematike, ki so jih pri likovnem pouku že obravnavali. Uri
sem oblikovala kot kombinacijo pogovora in njihovega praktičnega dela. Najprej
sem frontalno komunicirala z učenci kot skupino, nato pa se posvečala
posameznikom in jim svetovala pri njihovem načinu dela, dodelavi motiva.
V računalniški projekciji sem jim pripravila slikovno gradivo, ob katerem so
učenci skozi diskusijo ponavljali snov ter usvajali nove pojme. Pri podajanju
snovi sem skušala učence čim aktivneje vključevati in jih voditi do samostojnih
zaključkov. Spoznala sem, da je treba ob vsakem novem pojmu učencem pokazati
eno ali več likovnih del in se o njih pogovarjati – na nivoju primernem starosti in
likovno-razvojni stopnji učencev.
Delovno in ustvarjalno razpoloženje je v razredu bilo prisotno – vsi so se naloge
aktivno lotili. Disciplinskih ukrepov ni bilo potrebno izvajati, otroci so sodelovali
in pridno delali Učence sem med delom dodatno spodbujala in usmerjala. Sprva
so se le redki prepustili izražanju in svobodno ustvarjali, vendar smo za vse težave
in dvome skupaj našli rešitev z individualnim pogovorom in pomočjo. Največ
energije sem vložila v spodbujanje posameznikov k drznim in svobodnim
rešitvam. Učence sem želela nagovoriti k spontanem likovnem izražanju, s
katerim bi skušali razbijati pravila, ki so se jih do sedaj učili in so v njih že
globoko zasidrana. Kljub temu da sem že ob napovedi likovne naloge opozorila
na širino motiva in svobodo formata, ki jim ga podajam, se prenekateri sprva niso
drznili dlje od proporcionalno pravilnega doprsnega človeškega portreta na A3
formatu. Frontalno smo se v drugi šolski uri ponovno pogovarjali o tem kakšne
portrete poznamo – kako jih delimo glede na širino upodobitve, glede na število
upodobljenih oseb, vrsto upodobljenih (žival, človek…), koliko svobode dopušča
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portret, itd.. Pri posredovanju likovne naloge in motiva sem jim pokazala le
kolažirane doprsne portrete in glave ter jih s tem morda nekoliko omejila in
nagovorila k zaprtemu razmišljanju o motivu. Morda bi bilo bolje, da bi jim
predstavila tudi drugačna dela prej omenjenih različic portreta.
Kljub vsemu sem bila s končnimi rezultati in učinki likovne naloge pozitivno
presenečena in zadovoljna. Izkazalo se je, da je bila izbira likovne tehnike in
motiva za doseganje učnih ciljev primerna in je vodila do realizacije učnih ciljev.
Učenci so razumeli namen naloge in jo navsezadnje tudi uspešno rešili. Vzeli smo
si dovolj časa, da smo se ob koncu ure z učenci o delih tudi pogovorili in
analizirali.
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4.3 ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV

slika 43: Sabina Benedejčič: Premišljevanje o hrani. 2014.
Dobro zasnovan, kompozicijsko premišljen in tehnično dovršeno izdelan
fotokolaž je izdelan v mešani tehniki. Učenka je upodobila doprsni portret
nasmejane ženske, ki premišljuje o hrani, kar je prikazano v oblačku. Delo je na
prvi pogled barvito in veselo, spominja na ilustrativne stripovske upodobitve, če
pa se osredotočimo na monotono črno-belo besedilo v ozadju, vidimo, da le to
govori o drogah in odvisnostih v sodobni družbi. S premišljeno kombinacijo
članka in figure v ospredju, je učenka izpostavila hrano, kot sodobno zasvojenost
prenekaterih žensk, ki jim predstavlja drogo današnjega vsakdana. Učenka je
nalogo rešila na izviren in zanimiv način.
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slika 44: Kim Pogačar: Človeške besede. 2014.
Učenka je uspešno rešila likovno nalogo. Že s samim naslovom fotkolaža,
»Človeške besede«, je nakazala preobilico besed, ki nas obkrožajo. Željen učinek
je dosegla z natrpanimi in prekrivajočimi izrezki besedil v ozadju treh figur z
velikimi, prenapolnjenimi glavami. Okolje je prenapolnjeno z informacijami,
vprašanji in zahtevami do nas samih. S tem ko je nekatere figure postavila na rob
formata je nakazala nadaljevanje prostora. Tudi sam izbor podolgovatega formata
je zanimiv, spominja nas na srednjeveške svitke, ki bi se lahko v nedogled
nadaljevali, besedam ne bi bilo konca. Kolažna tehnika je izvedena dosledno.
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slika 45: Katarina Ivančič: Car. 2014.
Likovno zanimivo delo, osnovano iz teksta in podob, vzetih iz potrošniškega
sveta. Prikazuje statusne simbole oziroma vse kar danes rabimo, da smo lahko
srečni – prestižen avto, modne obleke, privlačno postavo, psa in mačka. Besedilo
v ozadju, s posameznimi črno prekritimi besedami, bi lahko simboliziralo okolje,
ki nam narekuje kako naj živimo (besedilo poleg vsega govori o vrednotah v
življenju), treba si je le zakriti oči pred nekaterimi nauki in besedami ter naše
življenje bo popolno.
Tudi sam naslov dela »Car« lahko interpretiramo kot igro besed - »Kdor ima car
(ang.: avto) je car.«
Pri oblikovanju kompozicije je učenka upoštevala perspektivični pogled in figure
umestila

v

prostor

s

pomočjo

horizonta

in

tako

ustvarila

občutek

trodimenzionalnosti prostora. Očitno je prav tako obvladovanje nekaterih
prostorskih ključev - prekrivanje in zmanjševanje velikosti glede na oddaljenost.
Tehnično je likovno nalogo učenka dobro izvedla. Pri likovnem izražanju je bila
samostojna in izvirna.
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slika 46: Teja Perše: brez naslova. 2014.
Likovno zanimivo delo, reducirano na črno bele fotografije, dopolnjene z rdečimi
detajli, ki poudarjajo nekatere ženske atribute. V prepletu številnih obrazov in rok,
je namreč barvno poudarila le rdeč noht, bohotne rdeče ustnice in oči kot simbol
zapeljevanja, kateremu hitro podležemo. Učenka je glede na kriterije vrednotenja
likovno nalogo uspešno realizirala.
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slika 47: Sandra Kavčič: brez naslova. 2014.
Likovno delo je izdelano izključno iz črno-belih fotografij moških obrazev, ki se
dopolnjujejo v zanimivo kompozicijo. Največ pozornosti pritegne obraz v centru
kompozicije, učenka mu je namreč dodala tretje oko (duhovnost, intuicija) ter
hkrati iztegnjen jezik (negacija, norčevanje, nagajivost, zapeljevanje), ki nakazuje
dvojnost sporočila. Likovna naloga je bila uspešno izvedena.
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slika 48: Katja Rutar: Party mix. 2014.
V delu ozadje samo predvlada nad figuro - celopostavnega ženskega portreta,
postavljenega na rob podlage, med množico velikih vpadljivih besed skorajda
nismo opaziti. Ljubezen, lepota, zabava so besede, ki nas obvladujejo. Celoten
izdelek je sestavljen iz močnih barv in je oblikovan kot naslovnica najstniške
revije.
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slika 49: Sara Rovšček: Super zvezdniki. 2014.
Likovno delo je izrazito popartistično. Učenka je na dvodimenzionalnem ozadju,
sestavljenem iz številnih besedil, upodobila skupinski celopostavni portret. V
figurah se odraža moda današnjih najstnikov, hkratna igrivost barvnih oblačil kot
tudi že stremljenje k odraslosti. Vse figure so osnovane na množici besed,
pripovedi in zapovedi, ki jim narekujejo kako naj živijo.
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slika 50: Lana Testen: Zmešnjava. 2014.
Likovno delo izstopa predvsem zaradi svoje živo zeleno obarvane podlage, ki
sama po sebi kliče k temu, da jo opazimo. Učenka je po formatu naključno
razporedila izbrane in nepovezane in nerazčlenjenih podobe, ki nas vsakodnevno
obdajajo. Povezali bi jih lahko s preobilico reklamnih sporočil, ki nam ponujajo to
in ono – prvo nam želi prodati obleke, drugo plastično lučko, tretje kozmetiko.
Likovno delo bi z estetskega vidika lahko nadgradila. Učenka se je omejila na
format, nobena izmed podob ne posega iz tega prostora, da bi nakazovala
neskončno nadaljevanje poplave izdelkov in podob v začaranem potrošniškem
svetu. Prisotna je obrnjena perspektiva, ki je razvidna iz prekrivanja dveh figur v
osrednjem delu kompozicije. Učenka pa je bila med drugim edina, ki se je
reševanja naloge lotila z uporabo tempera barv.
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slika 51: Vire Pirih: Čudakinja. 2014.
Učenec je likovno nalogo zanimivo realiziral. V prvem planu vidimo žensko
podobo, natrpano z detajli, ki jo uokvirja besedilo, natipkano s starim tipkarskim
strojem. S tem združuje novo, moderno s starim oziroma z zastarelim. Če se
poglobimo v detajle popolno naličenega obraza, vidimo, da se v navidezni
bleščeči podobi, obdani z bisernim nakitom, pojavljajo podobe, ki nas prebudijo –
stara roka s cigareto, dva otroška in brezizrazen moški obraz. Vsi nas opazujejo,
vsi strmijo direktno v nas. Besedilo pa nas nagovarja k temu, naj »popolnoma
spremenimo svoj videz«. Likovno delo lahko interpretiramo kot spreminjanje v
času in dvojnost novodobne realnosti. Vsi si nadevamo maske, ki pa ne morajo
prikriti tega kar v resnici smo.
S tehničnega kot oblikovnega vidika je učenec likovno nalogo uspešno izvedel.
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slika 52: Sara Jerončič: [brez naslova]. 2014.
Likovno delo nas pritegne zaradi svobodne razgibane oblike formata, katerega
svobodno izbiro si je drznila izkoristiti le ta učenka. Upodobila je dvojni ženski
portret v eni figuri, s katerim nakazuje dvojnost osebnosti – obraz s katerim se
nasmihamo javnosti in množico oblačil s katerimi skušamo ugajati. Zasnova dela
je likovno zanimiva vendar bi ga bilo mogoče nekoliko nadgraditi še z estetskega
vidika in tehničnega vidika. Likovno nalogo je učenka vendarle uspešno rešila.
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slika 53: Nataša Štremfelj: Tina Maze v akciji. 2014.
Učenka je v svojem likovnem delu upodobila celopostavno žensko figuro,
neumeščeno v prostor. Z reduciranim izborom barv (črna, rdeča, bela) in detajli,
ki jih je učenka figuri dodala (rdeče uči, nož, pesti), je ustvarila agresivno in
bojevito podobo v akciji, s katero je izrazila družbeno-kritični vidik fotokolaža –
upor proti obstoječi družbi.
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slika 54: Gregor Gabršček: Lakota. 2014.
Učenčevo delo je estetsko odlično izdelano. Prav tako je natančno in dosledno
izvedela likovna tehnika. Na zanimivo oblikovanem črno-belem ozadju je
upodobil dvojni celopostavni barvni portret, sestavljen iz živalskega in hibridnega
bitija, s pasjo glavo in človeškim telesom. Glede na naslov dela, »Lakota«, bi
figuri s svojimi agresivnimi položaji lahko nakazovali, ne le lakoto kot primarno
biološko potrebo, pač pa lakoto polaščevanja in grebaštva ter s tem izražali
družbeno-kritični vidik avtorja na svet. Končni izdelek dokazuje sposobnost in
izvirnost učenca.
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slika 55: Tomas Ibraimović: Počitnice. 2014.
Estetsko in kompozicijsko dobro oblikovano likovno delo, ki se dotika ujetosti v
današnjem potrošniškem sistemu z nekoliko drugačnega vidika kot ostala dela.
Učenec je edini, ki se je odločil, da tudi za ozadje uporabi fotografije in s tem
dodal fotokolažu novo dimenzijo. V prvem planu vidimo zanimivo sestavljeno
osrednjo figuro – bujni sivi lasje nam obljubljajo prijeten ženski obrazek, spodaj
pa se razkrivajo moške poteze, kar skupaj tvori neke vrste hemafrodita. Dodatno
pozornost vzbudi detajl Hello Kitty na elegantnem suknjiču, ki nas spominja na
otroštvo. Spretno sestavljena figura predstavlja tako časovno širino kot
neomejenost na spol - ženska in moški v eni osebi, sivi lasje in pridih otroškosti,
uraden suknjič, daleč v ozadju pa narava, sprostitev, počitnice. Upodablja realnost
v kateri je ujeta večina »služečih«, cikel v katerega vstopimo že kot otroci in se v
njem nevede postaramo, medtem ko le hrepenimo po svojih sanjah, za katere ne
najdemo dovolj časa in se jim ne drznemo slediti. Oziroma z druge plati ideja oz.
ideal, da nam le uspeh v karieri omogoča izpolnitev sanj.
Učenec je izvirno rešil likovni problem in ga tehnično dosledno izvedel.
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5 ZAKLJUČEK
V svojem diplomskem delu sem podrobneje raziskovala kolažirano fotografijo iz
teoretičnega, kot tudi praktičnega vidika. Raziskala in opisala sem njen razvoj,
razjasnila pojme kolaža, fotografije in kolažirane fotografijeve. Nato sem se
osredotočila na dela in avtorje, ki so v tovrstni tehniki ustvarjali predvsem v
dvajsetem in evaindvajsetem stoletju, saj so se v tem času razvijale smeri s
katerimi sem se najlažje poistovetila.
Avtorski del, ki sem ga predstavila, zavzema naključen izbor del, ki so nastala v
zadnjem letniku študija likovne pedagogike. Vanj so vključene kolažirane
fotografije in njene različice, ki jih povezuje likovna prvina svetlo-temnega in
temeljijo na izrazito osebnih izhodiščih.
V pedagoško-raziskovalnem sklopu diplomskega dela sem se posvetila otroški
ustvarjalnosti. Združila sem tehniko kolaža oziroma kolažirane fotografije z
motivom svobodnega portreta ter v likovno nalogo vključila vzgojno noto
kritičnega pogleda na medije, ki se mi je zdela nadvse primerna za ciljno skupino
učencev s katerimi sem delala. S tem sem sledila poti, ki sem si jo predhodno
začrtala v diplomski nalogi in izvedla dve šolski uri z devetošolci v osnovni šoli.
Celoten proces praktičnega dela in nastalih likovnih izdelkov učencev sem tudi
podrobno opisala.
Simultano z raziskovanjem in odkrivanjem, tekom pisanja diplome, sem bila
navdahnjena s strani številnih avtorjev, ki so mi dali povod za razmislek in tudi
zasnove za ustvarjanje v prihodnosti.
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