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POVZETEK 

 

Želja človeka, da bi si lastil trenutek, ne ozirajoč se na njegovo minljivost, je bila izpolnjena 

z izumom fotografske kamere. V diplomskem delu sem se osredotočila na dokumentarno 

fotografijo ter njeno estetsko vrednost. Raziskala sem, kako se je razvoj dokumentacije 

razvijal skozi likovne medije, zlasti slikarstvo, v različnih zgodovinskih  obdobjih in kakšno 

vlogo je imela fotografija kasneje, v službi dokumentacije. Pri samem raziskovanju so me 

vodila vprašanja o insceniranosti fotografije in njen vpliv na dokumentarno in sporočilno 

vrednost. Tematsko sem se osredotočila na socialno angažirano fotografijo, ki dokumentira 

tako življenja ljudi iz roba družbe kot tudi prizore trpljenja. Od fotografov, ki so se 

osredotočali na bedo in stisko ljudi sem izbrala Lewisa Hina in predstavila njegovo delo. 

Zadrževalno moč prizorov trpljenja sem primerjala s tisto, ki si jo lastijo tudi pornografske 

podobe, pri tem pa sem, predvsem skozi posnetke iz zapora Abu Graib, prikazala možnost 

zlorabe fotografije, ko le ta svojo dokumentacijsko vlogo zamenja za vlogo glavnega povoda 

za dogodek sam. Tu sem hkrati odprla tudi vprašanje o prezenci in distanci, torej o razliki 

doživljanja dogodka v živo oziroma preko fotografije. Še zlasti pa me je zanimalo, kaj je tisti 

element, preko katerega se določena dokumentarna fotografija loči od preostalih, kaj je tisto 

kar jo dela zapomljivo. Na to vprašanje sem odgovarjala skozi likovne analize posameznih 

fotografskih del in pri tem raziskovala ter poglabljala Barthovski koncept punctuma. 

Kljub izjemni razširjenosti fotografskega medija kot sredstva likovnega izražanja, pa ji šolski 

sistem pri predmetu likovne umetnosti ne namenja dosti pozornosti. V pedagoškem delu sem 

del teoretičnega dela prenesla v pedagoško prakso, kjer so učenci pri likovni nalogi posneli 

fotografijo s poljubno socialno tematiko. Eno od del, ki so nastala skozi učno uro, sem tudi 

podrobneje predstavila. 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: fotografija, dokumentiranje, estetika, insceniranost, socialno 

angažirana fotografija, prezenca, distanca, studium, punctum 
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ABSTRACT 

 

The human desire to seize the moment, regardless of its fleetingness, had been fulfilled with 

the invention of a photographic camera. In my dissertation I focused on the documentary 

photography and its aesthetical value. I explored how the documentary research has been 

developing through visual media, especially painting, in different time periods; furthermore, 

I looked at the role the photography had in more modern history of documentation. My 

research was guided by the problem of photography staging and how that influences its 

documentary and communicative value. Thematically, I was interested mainly in the social 

photography, which documents the life of people from the edge of society as well as the 

scenes of horror and misery. Amongst the photographers focusing on aforementioned sights 

of humans’ squalor, I've chosen Lewis Hine and presented his work.  I compared the 

captivating power of the scenes of great suffering with the one also possessed by 

pornographic pictures; at the same time, I've used the photos from the Abu Ghraib prison to 

show how photography can be abused, when it switches its documentary role to being the 

main reason for the incident itself. At this point, I presented the issue of 'presence and 

distance', the difference of actually witnessing an event in real life to observing it on a photo. 

One of my main interests was also, what is that very thing that makes some documentary 

photography so memorable and distinguishes it from the rest. I tried to answer that question 

through visual analysis of several photography works while researching and deepening the 

Barthes’ concept of punctum. Despite the exceptional popularity of photography medium as 

the manner of visual expression, it is too often overlooked at the art lessons in contemporary 

school system. In the pedagogic part of my dissertation I tried to implement a part of my 

theoretical research into pedagogical practice. A group of school children was given an art 

assignment to take a photograph with a social theme of their choice. In the end I made the 

detailed analyses of one of the photos made during the lesson. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: photography, documentation, aesthetics, staging the incident, social 

photography, presence, distance, studium, punctum 
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1. UVOD 

 

» Prednost fotografije je, da združuje dve protislovni potezi. Pooblastilo objektivnosti je že 

vgrajeno vanje. Pa vendar, neizogibno, izražajo tudi določeno stališče. So zapis resničnega 

– tako neizpodbiten, kot ne more biti nobeno besedno sporočilo, naj je še tako nepristransko, 

saj je stroj zabeležil ta zapis. Obenem pa so pričevanje resničnosti – saj je bil tam človek, ki 

jih je posnel.«  (Sontag, 2006, str. 22) 

 

Beseda 'dokument', ki v slovenščini pomeni listino z uradno veljavnostjo (SSKJ), izhaja iz 

latinske besede documentum, ki označuje ''1. primer, vzor, zgled;  2. dokaz ; 3. opomin, 

svarilo.'' (Bradač, 1980, str: 168) Dokument je torej nesporen dokaz in status dokumenta 

lahko pridobi vsaka fotografija, za katero se ugotovi, da vsebuje koristne informacije o 

določenem predmetu študije (Newhall, 1994). Fotografsko kamero namreč že vse od začetka 

njenega obstoja povezujejo s sposobnostjo objektivnega zapisovanja podob s predpostavko 

resničnosti, kakršne slikarstvo ni moglo nikoli podati s takšno avtoriteto (Graham, 1997). 

 

Celostna raziskovalna ideja teoretičnega dela diplomske naloge izhaja predvsem iz zgoraj 

navedenih besed Sontagove (2006), iz nasprotja med subjektivnostjo in objektivnostjo, kateri 

sta obe paradoksalno temeljni lastnosti fotografije. Dokumentarna fotografija pred gledalci 

sicer odstira njim v prezenci nedostopno stvarnost in jo pomaga razumeti, vendar to delo 

opravlja na način, ki ji ga je vsilil njen avtor. Gre za protislovje medija, ki nas približa 

resnici, hkrati pa z nami (nezavedno) manipulira.  Vendar pa fotografska reprezentacija gole 

realnosti, subjektivna ali ne, še zdaleč ni dovolj za dobro dokumentarno fotografijo.  

 

Na naslednjih straneh bom predstavila razvoj in zgodovino vizualnega likovnega 

dokumentiranja ter dejavnike, ki vplivajo na dokumentarno in estetsko vrednost fotografije. 

Predstavila bom delo socialno orientiranega fotografa Lewisa Hina, na primeru razvpitih 

fotografij iz Abu Graiba pa tudi tako imenovano zlorabo fotografije. Še posebej podrobno pa 

bom skozi formalne likovne analize izbranih dokumentarnih fotografij raziskala ključni 

element, punctum, ki predstavlja ločnico med likovnimi deli, ki kljub likovni estetiki in 

dokumentarni vrednosti zgolj dosegajo splošno normo in tistimi, ki postanejo presežek. 
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V drugem, pedagoškem delu sem teoretični del prenesla v pedagoško prakso. Skozi njo sem 

pri uri likovne umetnosti raziskala estetsko in socialno razsežnost mišljenja otrok devetega 

razreda osnovne šole, ter njihovo sposobnost prenosa idej v fotografski medij. Svoje 

ugotovitve bom, tako kot pri teoretičnem delu, tudi tu podprla s formalno likovno analizo. 
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2. SLIKARSTVO PRED FOTOGRAFIJO 
 

»Fotografija ni nezakonski otrok, ki ga je znanost pustila na pragu umetnosti, ampak 

legitimen otrok zahodne slikarske tradicije.« 

Peter Galassi (Batchen, 2010, str. 31) 

 

Dejstva, da so se znanstveniki, kot so bili Daguerre, Wedgwood in brata Niepce, ukvarjali s 

prvimi poizkusi produciranja stvarnosti in izumili proces fiksiranja podobe na različne 

podlage, ne moremo imeti za naključje. Prej bi lahko rekli, da je fotografija kot taka le 

čakala na primeren trenutek, da bo lahko izumljena in ko je končno le bila, je bilo to logično 

nadaljevanje slikarske umetnosti, ki se je na prihod mlajše sestre pripravljala že stoletja. 

 

Težko je reči, kolikšen je vpliv naturalističnega slikarstva na razvoj fotografije, oziroma 

kolikšen je vpliv fotografije na naturalistično slikarstvo. Lampič v svoji knjigi o fotografiji 

in stilu ugotavlja »…da sta slikarski in fotografski realizem (naturalizem) nedvomno 

soodvisna in da imata v kameri obskuri eno od pomembnih skupnih izhodišč« (Lampič, 

2000, str. 91). Kamera obscura (latinsko za temna soba) je bila na evropskih tleh prisotna od 

13. stoletja, čeprav so njen koncept poznali že za časa Aristotela. V slikarske namene 

preučevanja perspektive so jo začeli uporabljati v dobi renesanse.  Prvotno je kamera 

obscura predstavljala temno sobo, v katero je slikar stopil, v 18. stoletju pa so pripravo 

prilagodili, postala je manjša in lažja, tako da jo je bilo lažje prenašati in uporabljati. Cilj 

praktičnosti je bil tako dosežen, ostala pa je želja po fiksaciji podobe.  

 

2.1. VLOGA DOKUMENTACIJE V SLUŽBI SLIKARSTVA 

 

Že od nekdaj so ljudje želeli obeležiti pomembne dogodke, vsakodnevne običaje ali zgolj 

obraz ljubljene osebe in tako spomin nanje ohraniti za prihodnje rodove. Pri tem so se 

posluževali najrazličnejših medijev, pogosto tistih v službi umetnosti. Iz roda v rod so se 

prenašale pesmi in zgodbe, prve stenske poslikave pa naj bi nastale že več deset tisoč let 

pred koncem zadnje ledene dobe, pred približno 40.000 leti (Annoscia, 2000). Seveda pa teh 

prvih podob, najdenih v notranjostih jam, ne moremo imeti za »pravo« dokumentarno 

slikarstvo, ampak preko njih lahko zgolj izvemo več o življenju takratnega prebivalstva. 

Podobno je z umetnostjo starega Egipta in z umetnostjo drugih starih kultur. Egipčanski 
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ploski reliefi in poslikave najdene v notranjosti grobnic prikazujejo (poleg religioznih 

vsebin) predvsem splošne skupinske dejavnosti oziroma priljubljene aktivnosti pokojnega 

faraona (Slika 1). Vendar družbena funkcija takratne umetnosti ni bila dokumentarna, niti ni 

imela razstavne vrednosti (Benjamin, 1998), ampak je bil njen namen zagotoviti 

nadaljevanje tostranskega dogajanja v posmrtnem življenju vladarja in visokih uradnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podobna zgodba se nadaljuje v času stare Grčije, rimskega imperija, staro in srednjeveške 

krščanske umetnosti in celo v renesansi. Umetniki in njihovi naročniki niso stremeli k 

realistični in dokumentarni likovni upodobitvi, ampak je bilo slikarstvo predvsem medij za 

posredovanje in čaščenje takšne ali drugačne religije. 

 

Poleg redkih izjem, so bili portreti v tem obdobju edini dokumentarni zapis kot izsek časa in 

poskus prikaza realnosti, katere »resničnost« pa je vseeno pod vprašajem, saj velika večina 

portretov prikazuje visoke dostojanstvenike, velike vojskovodje ali pa kronane glave, ki so 

pogostokrat bili tudi naročniki. Umetnik je bil tako zavoljo strankinega zadovoljstva in 

posledično svojega plačila primoran videno dostikrat olepševati. Vojskovodje so postali še 

bolj mogočni, papeži pobožni, junaki so dobili več mišic in kraljice manj podbradkov (več o 

dokumentarni vrednosti portreta v poglavju Punctum v fotografiji Henri Cartier-Bressona -

portret kot dokumentarna fotografija, str. 70). 

 

Fotografski aparat je objektiven. Nič več pozornosti ne posveča filmski zvezdi kot 

brezdomcu, nič več poetičnim sončnim zahodom kot od vojne izpraznjenim ulicam. Njegova 

edina naloga je zapisati na trak tisto, kar skozi objektiv ujame fotograf. Tisto dokumentarno 

slikarstvo, ki z enakim zanimanjem upodablja tako ljudi iz dna družbe, kot tiste iz najvišjih 

Slika 1: Nebamon na lovu, Stenska poslikava iz Teb, okoli 1390 pr.n.š. 
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slojev in je potemtakem resnični predhodnik dokumentarne fotografije, ima svoje začetke v 

17. stoletju, svoj vrhunec pa doživi dobrih dvesto let kasneje. 

 

2.2. 17. STOLETJE 

 

V Franciji so kmečki prizori bratov Le Nain idealni primer naturalizma takratnega časa 

(Slika 2). V svojih delih slikajo vsakodnevno resničnost iz sveta neprivilegiranih, ki je zajeta 

s tako iskrenim zanimanjem, da gledalcu razkrije več kot le zunanji videz upodobljenih, saj 

zajema tudi njihovo visoko človeško in moralno dostojanstvo (Annoscia, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V holandskem slikarstvu so se takrat začeli uveljavljati predvsem skupinski portreti, ki pa, za 

razliko od skupinskih portretov iz preteklosti, upodabljajo predvsem pripadnike različnih 

cehov in vojaških oddelkov mestne straže. 

 

Eno najbolj znanih imen iz tistega časa je prav gotovo Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

(1606-1669). Eden njegovih največjih doprinosov k slikarstvu je njegovo preučevanje 

svetlobe, »ki ustvarja oblike v sugestivnih ozračjih in omogoča poudarjanje duševnosti« 

(Annoscia, 2000, str. 280). Njegovo upodabljanje svetlobe je, za razliko od Carravaggiovega 

dramatičnega, bolj pretanjeno, bolj življenjsko, bolj podobno dejanskemu. Igra svetlobe na 

njegovih slikah je prav takšna, kakršno poskuša zajeti in izkoriščati tudi fotograf pri svojem 

delu.  

 

Slika 2: Luis Le Nain, Kmečka družina (Famille de 

paysans), 1642 
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Anatomija dr. Deymana (Slika 3) iz leta 1656 je avtorjevo kasnejše delo, od katerega se je po 

požaru leta 1723 ohranil samo glavni prizor, to je figura kirurga, njegovega pomočnika in 

odprtega trupla Jorisa Fonteina (Annoscia, 2000). Tisto, kar mene najbolj pritegne na tem 

likovnem umotvoru – poleg precizno upodobljene svetlobe, ki osvetli ravno to, na kar 

umetnik želi usmeriti gledalčevo pozornost – je sam prikaz procesa raztelešenja gospoda 

Fonteina, rožnati možgani ki se svetlikajo izza šopa las, pomočnikove roke, ki držijo 

skodelico, čakajočo na del možganov. Prizoru, ki je daleč od lepega in ima predvsem 

dokumentaren značaj, je uspel Rembrandt vdahniti estetiko znanosti in realizma. Sama tukaj 

vidim vzporednico s fotografijami, ki jih je sredi 20. stoletja pri svojem delu posnel doktor 

Duchenne de Boulogne (Slika 4). Duchenne ni bil prvi, ki je novi medij fotografije uporabil 

za obeleženje medicinskega postopka, je pa za razliko od svojih predhodnikov razumel 

likovni koncept fotografije, ter tako vzpostavil most med znanostjo in likovno umetnostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Rembrandt Van Rijn, Anatomija dr.Deymana (De 

anatomische les van Dr. Deijman), 1656 

Slika 4: Duchenne de Boulogne, Kontrakcija mišic (Contraction 

musculaires), 1856 
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Tudi v Španiji je že od prvih desetletij stoletja prevladoval naturalizem, ki ga je spodbujala 

širitev caravaggizma in umetnin, ki so prihajale iz Italije. Eden najbolj prepoznavnih 

slikarjev je Sevillčan Velazquez  Rodriguez de Silva (1599-1660), ljubljenec Filipa IV. Že v 

mladih letih je odkril neverjetno moč svojega izraznega jezika pri upodabljanju vsakdana in 

prizorov iz ljudskega življenja, vendar je največjo kompozicijsko in estetsko kakovost 

dosegel pri kasnejših delih, ki so nastala v času, ko je delal za kraljevi dvor.  

 

Iz takratnega obdobja pa bi omenila tudi sliko Beraški deček (Slika 5), ki jo je naslikal 

Bartolome Esteban Murillo (1618-1682) in katera nas asocira na podobe revnih otrok, 

kakršne je fotografiral Lewis Hine ter kakršne fotografirajo dokumentarni fotografi še danes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 18. STOLETJE 

 

Za stoletje razsvetljenstva je značilna vera v razum, poveličevanje znanstvenega 

raziskovanja, pa tudi tako imenovani grand tour, oziroma potovanje po Evropi. Slikanje 

veličastnih prizorov narave so nadomestile vedute – pogledi na mesta in krajine, ki so 

pogosto končale kot lastnina turistov. Vedute so bile predhodnice razglednic, ki se ponašajo 

s fotografijo obiskanega mesta in so bile konec 19. stoletja priljubljen spominek. Ker je za 

najbolj priljubljeno destinacijo tisti čas veljala Italija, ne preseneča, da so bili največji 

mojstri vedut Italijani, najbolj priljubljen motiv pa Benetke (Slika 6, Slika 7). 

Slika 5: Bartolome Esteban Murillo, 

Beraški deček (The begger boy), 1645 
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Poleg velikega vzpona vedutskega slikarstva, pa so cvetele tudi druge vrste dokumentarnega 

slikarstva, predvsem žanrsko slikarstvo, ki je upodabljalo prizore iz vsakdanjega življenja 

preprostih ljudi, beračev, vojakov, malih trgovcev ali pa žensk zatopljenih v domača 

opravila. Eden izmed slikarjev prizorov iz realističnega sveta je bil tudi Anglež William 

Hogarth (1697-1764), katerega prikaz takratne londonske družbe ima pogosto grenko-

satirični priokus. Njegove teme so sodobne, z njimi pa je želel prikazati svoja prizadevanja 

za družbene reforme ter boj proti prostituciji in alkoholizmu. Dve izmed njegovih 

najznamenitejših del sta prav gotovo Beer street in Gin Lane (Slika 8) (oboje 1751). 

Ilustraciji nista narejeni v naturalističnem slogu, vendar ravno pretiravanje pri upodabljanju 

človeške bede in socialnega dna, povzdigne delo iz množice podobnih in s tem izpolni svoje 

poslanstvo, ki mu ga je namenil avtor. Ozavešča. 

Slika 6: Giovanni Antonio Canal – Canaletto, Trg sv. Marka (Piazza 

S. Marco), okoli 1730 

Slika 7: Francesco Guardi, Trg sv. Marka proti baziliki (Piazza San Marco 

verso la Basilica), okoli 1760-65 
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2.4. 19. STOLETJE 

 

Na prehodu iz 18. v 19. stoletje je želja dokumentirati tekoče dogodke postajala vse bolj 

izrazita. Narava v vsej svoji veličini, bojna polja, vojne grozote, skrivnosti patologije in 

katastrofe so se preko umetniških stvaritev iz doživljanja posameznika, prelevile v dogodek 

v lasti javnosti. Ameriški slikar John Singleton Copley (1738-1815) je tako kot eden prvih 

leta 1778 skrbno obnovil resničen dogodek na sliki Watson in morski pes (Slika 9). Naročnik 

slike je bil hkrati tudi glavni junak zgodbe. Podobe na platnu so povsem realistično 

upodobljene, hkrati pa lahko divjo morsko zver beremo tudi kot simbol naravnih sil, s 

katerimi se spopada človek, ki za spremembo v tem času ni več gibalo dogajanja, ampak se 

lahko znajde tudi v boju proti naravi. Slednje pa je tudi ena glavnih misli umetniškega 

obdobja v 19. stoletju – romantike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8:: William Hogarth, Ulica Gina (Gin Lane), 1751 

Slika 9: John Singleton Copley, Watson in morski 

pes (Brook Watson and the shark), 1778 
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Upodobitve resničnega dogodka se je leta 1818 lotil tudi Theodore Gericault (1791-1824), ki 

je upodobil brodolom ladje Meduza (Slika 10), ki je tri leta prej v javnosti dvignil veliko 

prahu. Po potopu ladje se je vsaj 147 ljudi (''Teodor Žeriko-Splav Meduze'', 2014) rešilo na 

improvizirani splav, po dveh tednih lakote, dehidracije in kanibalizma, jih je preživelo le 15. 

Umetnik je naslikal trenutek največjega vznemirjenja, hip ko brodolomci v daljavi zagledajo 

ladjo, ki bi lahko pomenila rešitev. Temne tercialne barve, ki jih je uporabil slikar, delujejo 

grozeče, v njih je zajet ves strah, norost in smrt. Telesa preživelih so shujšana, izrazi na 

obrazih izražajo izmučenost, zanemarjenost in stisko. Gericault ni želel naslikati vzvišene 

podobe človeka, ampak čim bolj zvesto dokumentirati dogodek, ki je v tistem času buril 

javnost. V svoji želji po realistični dokumentaciji je takrat sedemindvajsetletni umetnik 

intervjuval dva preživela človeka, splav pa je naslikal na osnovi modela, ki mu ga je izdelal 

tesar, preživeli brodolomec, ki je naredil tudi originalni splav. Delo lahko brez dvoma 

označimo za dokumentarno, poleg tega pa je v tistem času imel tudi bolj politično noto, saj 

je predstavljalo cinično obtožbo tedanje post napoleonske oblasti. Kapitan nesrečne ladje naj 

bi bil mornar brez pravih izkušenj, ki ga je na vodilno pozicijo postavila takratna francoska 

vlada, ki je poskušala celoten dogodek pomesti pod preprogo. Gledano iz tega stališča ima 

Splav Meduze veliko več skupnega s sodobnimi politično kritičnimi fotografijami, kot se zdi 

na prvi pogled (Vlajič, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihče od omenjenih pa skozi svoje stvaritve ni dosegel tolikšne ujetosti trenutka kot Goya. 

Francisco Goya y Lucientes (1746-1828) je bil španski slikar in grafik, katerega delo je 

pomenilo gromozanski preobrat v umetnosti, tako glede sloga, kot glede same dokumentarne 

Slika 10: Theodore Gericault, Splav Meduze (La Balsa de la 

Medusa), 1818-1819 
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vrednosti. Goya, ki slovi tudi kot svojevrstna priča svojega časa, je brez olepševanja 

upodabljal tako portrete, kot vojno opustošenje, tako dražljive akte, kot prizore iz bikoborb. 

Njegov 3. maj 1808 (Slika 11) je za vedno zaznamoval zasuk v umetniškem upodabljanju 

vojnih dogodkov. To delo nas, kljub svojemu nastanku šest let po omenjenem dogodku, 

odpelje v trenutek usmrtitve. Obrazi ljudi, ki so ujeti v trenutek tik pred usodnim strelom, 

izražajo predsmrtni strah skupaj z vdanostjo v usodo in opazovalčevo upanje, da je kdo od 

političnih nasprotnikov vendarle ostal živ, je bilo že za časa nastanka slike brezplodno, saj 

nam že naslov dela pove da se je likvidacija izvršila že pred leti. Celotna kompozicija slike 

je naslikana iz zornega kota skritega opazovalca, ki ga ne vidimo, pa vendar imamo občutek, 

da je tam in izvršitev sodbe opazuje iz nekega temnega kota ali izza zavese v domači hiši. 

 

Slika spominja na fotografije javnih usmrtitev, ki so nastale med vojno v Vietnamu pa tudi 

na znano podobo streljanja na enajst kurdskih nasprotnikov režima, posneto 27.8.1979 (Slika 

12). Kljub temu, da je bila fotografija objavljena in je celo prejela Pulitzerjevo nagrado, pa je 

bilo ime moža, ki je omenjeno delo posnel, dolgo časa varovana skrivnost. Tako je fotograf, 

katerega ime je po zaslugi The Wall Street Journala vendarle pricurljalo v javnost, prav tako 

kot Goya, zavzel vlogo tihega opazovalca in na filmski trak zapisal grozote, ki jim je bil 

priča (http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6567103, 2014). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11: Francisco Goya y Lucientes, 3. maj 1808 (El tres de 

Mayo), 1814 
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Ko je govora o Goyi in njegovi upodobitvi vojnih zločinov, ne moremo mimo izredne serije 

jedkanic z naslovom Vojne grozote (Les desastres de la guerra), nastalih med leti 1810 in 

1820 (Slika 13; 14; 15). Umetnik s kompozicijo del in še z zlasti s podnaslovi le teh, zopet 

zavzame vlogo človeka, ki je bil tam, le korak proč od izvrševalcev in žrtev. Serija 

dvainosemdesetih bakrenih plošč brez olepšav prikazuje grozljivo nasilje, ki so ga 

Napoleonove sile izvajale nad španskim prebivalstvom. Posilstva, usmrtitve, mučenje, lakota 

in trupla so prikazana z drzno jasnostjo. Nikoli pred tem ni bilo nasilje človeka nad 

človekom tako ostro obsojeno kot ravno na teh delih (Chimot, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Džahangir Razmi, 27. 8. 1979, 1979 

Slika 13: Francisco Goya y Lucientes, Videl sem (Yo lo vi), 1810-1820 

Slika 14: Francisco Goya y Lucientes, Zakaj? (Por que?), 1810-1820 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 13 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. SLIKARSTVO PO IZUMU FOTOGRAFIJE 

 

Včasih se komu na prvi pogled zazdi, da je slikarstvu po izumu fotografije iz ramen padlo 

breme dokumentiranja. Pa vendar slikarstvo nikoli ni bilo podano s tolikšnim realizmom, kot 

v desetletjih po tem, ko je Daguerre predstavil svoj koncept ohranitve podobe. To dejstvo pa 

znova potrjuje trditev, da je bil izum fotografskega postopka samo stvar ustreznega trenutka, 

ki je le čakal, da bo človekova ambicija po čimbolj natančni upodobitvi materije dosegla 

vrhunec. Tako je fotografski način ovekovečenja kvečjemu nakazal slikarjem nove 

kompozicijske vzorce ter povečal zanimanje za utrinke iz vsakdanjega življenja, za študije 

mimobežnega gibanja in svetlobne učinke. Slikarstvo se tako ni takoj sprevrglo v 

abstrakcijo, ampak je prevzelo gledišče fotoaparata ter »dobilo teleskopsko, mikroskopsko in 

fotoskopsko strukturo« (Sontag, 2001, str. 137). 

 

Pa vendar je bilo javnosti (in kritikom) lažje prenesti fotografsko podobo kot čisti realizem 

del nekaterih takratnih umetnikov. Dober primer je Gustave Courbet (1819-1877), francoski 

slikar, ki je, v nasprotju s tedanjimi tradicionalnimi moralnimi in vsebinskimi vrednotami, 

želel prikazovati pravo, živo, konkretno umetnost. Njegova umetnost ni več segala po 

romantičnih idealih, ampak je zaradi svojega skorajda »fotografskega« prikazovanja 

življenja dostikrat izzvala osuplost ali celo zgražanje (Slika 16). 

Slika 15: Francisco Goya y Lucientes , Tega nočejo (No quiren), 

1810-1820 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 14 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepo število slikarjev se je, dostikrat skrivoma, v drugi polovici 19. stoletja spogledovalo 

tudi s fotografijo, kar se očitno pokaže pri kompozicijah slik, ki nimajo več epskih 

razsežnosti, pač pa se zgledujejo po fotografskem gledanju objekta skozi iskalo. Ujeti 

trenutki gibanja in intimnosti, podobe ljudi, ki gledajo nekaj izven platna, podobe glasbe in 

plesa; vse to so stvari, za katerih precizno upodobitev dolgujemo zahvalo fotografiji. 

Potrebno pa se je zavedati, da v času realizma, kljub svojemu obstoju, tehnološki razvoj 

fotografije še zdaleč ni bil sposoben dosegati njene prave narave, oziroma namena. Kljub 

predolgemu ekspozicijskemu času in barvni omejitvi takratne fotografije, pa je nekaj miselno 

naprednejših slikarjev prepoznalo zmožnosti, ki jih bo nudil novi medij in s to zavestjo so 

lahko začeli ustvarjati »fotografske« slike (Selan, 2005) (Slika 17; 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Edgar Degas, Zvezda (L'Etoile), 1876-1878 

Slika 16: Gustave Courbet, Slikarjev atelje (L'atelier du peintre), 1855 
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Po izjemnem zanimanju za čimbolj realistično upodobitev življenja v 19. stoletju, pa so se že 

na začetku 20. stoletja začele osnovati različne eksperimentalne, pogosto kratkotrajne 

umetniške skupine, katerih raziskovanje se je iz dokumentiranja stvarnosti preusmerilo v 

novo razumevanje umetnika, njegovega razmišljanja in dela. Naturalistično in natančno 

uprizarjanje, ki je dolga stoletja veljalo za »pravo umetnost« je tako zamrlo vse do 

šestdesetih let dvajsetega stoletja, ko se je za kratek čas spet dvignilo skupaj s smerjo 

fotorealizma in poparta. Treba pa je poudariti, da pri fotorealizmu nosilec motiva ni narava, 

oziroma svet, ki nas obdaja, ampak fotografski posnetek, ki je hkrati izhodišče in dejanski 

predmet upodobitve. Fotorealistična dela nikdar niso želela dokumentirati in imajo v 

primerjavi z današnjo fotografijo in naturalističnim slikarstvom devetnajstega stoletja, zelo 

majhno (če sploh) dokumentarno vrednost (Annoscia, 2000).  

 

Tako je morda Valery vendarle imel prav, ko je trdil, da je fotografija razbremenila 

slikarstvo tlake zvestega upodabljanja, tako da se je potem lahko posvetilo abstrakciji 

(Sontag, 2001). Namreč »le z zavestjo, ki vsebuje fotografsko zavest, je slikarstvo lahko 

prestopilo iz klasične v modernistično slikarsko zavest, zavest o 'nerealnih' resničnostih« 

(Selan, 2005, str. 48). 

 

Slika 18: Gustave Caillbotte, Skobljarji parketa (Les 

raboteurs de parquet), 1875 
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3. REALNOST FOTOGRAFIJE 
 

Barthes je dejal, da je fotografija realnost v minulem stanju (Barthes, 1992) in na prvi pogled 

se nam ta trditev zdi brezpogojno logična. Prideš, vidiš, fotografiraš. Oziroma prideš, 

fotografiraš in potem vidiš. V obeh primerih je rezultat fotografija, ki nam prikazuje 

stvarnost. In stvarnost naj bi bila realnost. V trenutku ko pa sprejmemo to razlago 

fotografije, v njej opazimo očitno luknjo (tako očitno, da se čudimo, kako to, da je nismo 

opazili že prej) in začne se porajati vprašanje kaj sploh je realnost. Verjetno se vsi strinjamo, 

da ima vsak posameznik svoj pogled na realnost, da ima tako imenovano subjektivno 

realnost, ki izhaja iz individualne interpretacije objektivnega sveta na podlagi lastnih 

preteklih izkušenj in prepričanj. Sledi ugotovitev, da moje mnenje ni enako kot tvoje in tvoje 

mnenje ni tako kot mnenje milijard drugih posameznikov, ki pa se med seboj prav tako 

razlikujejo. Glede na to, pa lahko povzamemo da objektivna realnost ne obstaja; oziroma 

mogoče obstaja vendar nihče ne more do nje, ker nanjo vedno gledamo skozi filter lastne 

interpretacije (Kos, 2012). 

 

Tudi če postavimo ob stran dejstvo, da je dojemanje vsakega posameznika drugačno, nam še 

vedno ostaja vprašanje, kako sploh vemo kaj prikazuje neka fotografija, ki jo opazimo v 

časopisu, reviji. Odgovor  je preprost: iz naslova fotografije, iz članka ob njej. Vse 

fotografije dobijo namreč šele s podnapisi svojo pravo ali ponarejeno razlago. V začetku 

vojne na Balkanu, v spopadih med Srbi in Hrvati so tako na hrvaških kot na srbskih 

propagandnih sporočilih krožile iste fotografije otrok, ubitih med obstreljevanjem neke vasi. 

Ob spremenjenem napisu so bile otroške smrti lahko uporabljene v različne, med seboj 

nasprotne si namene (Sontag, 2006). Ljudje imamo namreč zanimivo navado, da verjamemo 

skoraj vse, kar preberemo v javnih občilih, če se novica le ne razlikuje od naših lastnih 

prepričanj. Običajen odziv na fotografsko podkrepitev grozodejstev, ki jih je zagrešila lastna 

stran, je takojšnje zavračanje fotografije z izgovorom, da je gotovo ponarejena, inscenirana, 

da se tak zločin ni nikoli zgodil in da je fotografija plod nasprotne strani, ki želi očrniti našo 

lastno stran s krivimi pričanji. Tako je tudi večina Srbov, ki so živeli v Srbiji ali na tujem (ter 

so torej bili fizično distancirani od vojne) vse do konca srbskega obleganja Sarajeva in celo 

po njem trdila, da so Bošnjaki sami izvedli grozljivi »pokol v vrsti za kruh« maja 1992 in 

»pokol na tržnici« februarja 1994, ter so sami obstreljevali svojo prestolnico in podtikali 

mine le zato, da bi kameram tujim novinarjev postregli s kar se da grozljivimi prizori, ter 
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tako okrepili mednarodno podporo bošnjaški strani (Sontag, 2006). Seveda pa se propaganda 

z namenom zavajanja mnenja množic ne konča zgolj pri manipuliranju fotografskega 

materiala in se ne preneha, ko neposredna potreba po pridobitvi ljudskega mnenja usahne, 

ampak se lahko nadaljuje skozi zgodovinska »dejstva«, ki jih vsak narod prilagaja tako, kot 

najbolj ustreza njegovi politiki. Tako je na primer v srbskih zgodovinskih učbenikih 

zapisano, da »sta nacionalizem in separatizem, pri katerih je bilo zlasti zagnano vodstvo 

Slovenije, pripeljala do razpada Jugoslavije. Hrvaški učbeniki kot glavnega krivca za vojno 

na območju nekdanje SFRJ navajajo velikosrbsko politiko. Avtorji prvega bošnjaškega 

učbenika zgodovine za osnovnošolce pišejo, da so Srbi bombardirali in uničevali mesta in 

vasi, množično morili, ropali in preganjali prebivalce in uničevali vse, kar ni bilo srbsko. 

Novonastale države na Balkanu dvajset let po vojni vzgajajo otroke za prihodnja sovraštva« 

(Einspieler, 2012). 

 

 Fotografove namere ne določajo nujno pomena fotografije, saj ima ta lastno življenjsko pot, 

ki je odvisna od kapric in pripadnosti različnih skupnosti, ki se sklicujejo nanjo (Sontag, 

2006). 

 

3.1. INSCENIRANA FOTOGRAFIJA - JE RESNIČNOST RESNIČNO 

POMEMBNA? 

 

»Fotografija je sistem vizualne montaže. V bistvu gre za to, da uokvirimo delček našega 

vidnega polja, stoje na pravem kraju ob pravem času. Tako kot pri šahu ali pri pisanju gre 

za to, da izberemo med danimi možnostmi, le da pri fotografiji število možnosti ni končno, 

ampak neskončno.«   

John Szarkowski (Sontag, 2001, str. 177) 

 

Včasih je veljalo, da fotografiranje pomeni sestavljanje prizora, nameščanje modelov in 

poziranje, zato ni čudno, da se je za številne zgodnje dokumentarne fotografije izkazalo, da 

so bile inscenirane ali pa da so fotografi pred posnetkom popravili prizor. 

 

Zgodovina inscenirane fotografije sega prav do začetka same fotografije. Hippolyte Bayard 

(1801-1887) je bil nesojeni izumitelj dagerotipije, prvega komercialno uspešnega 

fotografskega postopka, katerega izum so uradno pripisali Louis Jacques Daguerru, ki je 
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imel veliko podporo francoske vlade. Bayard je v odgovor nastalemu položaju, leta 1840 

posnel za tisti čas skrajno nenavadno serijo avtoportretov z naslovom Avtoportret kot 

utopljenec (Autoportrait en noy), na katerih umetnik sam predstavlja utopljenca, ki je umrl 

zaradi brezbrižnosti in zanemarjanja (Slika 19). Z njimi je avtor želel izraziti lastno 

nezadovoljstvo nad francosko vlado, ki je vse zasluge za izum pripisala le Daguerru, njemu 

pa, po nekaterih pričevanjih, nazadnje le namenila nekaj denarja za nakup boljše opreme 

(http://www.gibbymcdnl.wordpress.com, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj je zaigrana fotografija s katero želi umetnik jasno izraziti notranje osebno sporočilo, 

drugo pa so inscenirane fotografije, ki so skozi zgodovino nastajale zaradi estetskega čuta 

fotografov. 

 

Roger Fenton (1819-1869), ki velja za prvega vojnega fotografa, je bil leta 1855 na Krim 

poslan na željo britanske vlade, z nalogo posneti fotografije, ki bodo gledalcem posredovale 

pozitivnejši vtis čedalje bolj nepriljubljene vojne. Upošteval je napotke ministrstva naj ne 

fotografira mrtvih, pohabljenih in bolnih, zato se je lotil drugih tem. Ker pa mu je okorna  

tehnologija in 15 sekundni čas osvetlitve onemogočal snemanje večine drugih tematik, se je 

Fenton lotil prikazovanja vojne kot moškega izleta. Fotografiral je britanske oficirje med 

kramljanjem, vojake med čiščenjem topov, pa še to le potem, ko jih je namestil v očesu 

estetski prizor, ter jih poprosil naj mirujejo (Slika 20).  

Slika 19: Hyppolyte Bayard, Avtoportret kot 

utopljenec (Autoportrait en noy), 1840 

http://gibbymcdnl.wordpress.com/
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Sama vojna, torej groza, nered, gibanje, je ostala daleč stran od fotografij. Edina fotografija, 

ki jo je Fenton posnel na Krimu in sega preko »dokumentacije moškega izleta« je Dolina 

sence smrti (Valley of the shadow of death) (Slika 21). Ta fotografija, ki je sčasoma dobila 

pomen ikone, je portret odsotnosti, smrt brez mrtvih. Prikazuje široko razbrazdano pot, 

posuto s skalami in topovskimi kroglami, ki vijuga po pusti planoti. Fenton je prizor osvetlil 

dvakrat. V prvi različici so topovske krogle ležale na tleh levo od ceste, a preden je posnel 

drugo, vedno objavljeno različico, je poskrbel, da so bile topovske krogle raztresene po cesti. 

(Sontag, 2006, str. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Roger Fenton, General Brown in zaposleni, 

Krim (General Brown and staff, Crimea), 1855 
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Prvi celoviti poizkus dokumentacije vojne je nekaj let kasneje, med ameriško državljansko 

vojno, izpeljala združba fotografov pod vodstvom Mathewa Bradyja. Bradyjeve vojne 

fotografije (katerih avtorja sta večinoma Alexander Gardner in Timothy O'Sullivan, četudi 

so jih pripisovali njunemu delodajalcu) so večinoma prikazovale tabore oficirjev in pešakov, 

topništvo in ladje, pa tudi mrtve zvezne in konfederativne vojake, katerih trupla so ležala po 

tleh Gettysburga in Antietama. In ravno slednje so najbolj zaslovele zaradi svojega brutalno 

razločnega beleženja smrti. »Kamera je oko zgodovine,« naj bi takrat izjavil Brady v 

opravičilo nazornih posnetkov. Vseeno pa to ni ustavilo njega in njegove ekipe, da ne bi pred 

pritiskom na sprožilec zgodovine majčkeno popravili, le toliko, da bo za oko gledalca 

prijetnejša. Sedaj je znano, da so prerazporedili in premestili nekaj še ne hladnih mrličev pri 

Gettysburgu. Fotografija Domovanje južnjaškega ostrostrelca, Gettysburg (Home of a Rebel 

Sharpshooter) (Slika 22) v resnici prikazuje mrtvega vojaka konfederacije, ki so ga za 

potrebe fotografije premaknili na bolj fotogenično prizorišče, v obokano votlino iz balvanov, 

dodali pa so mu tudi rekvizit: puško navadnega pešaka (torej ne tako, kot bi jo uporabljal 

ostrostrelec), ki so jo naslonili ob barikado poleg trupla (Griffin 1999; Sontag 2006). 

Slika 21: Roger Fenton, Dolina sence smrti (Valley of the 

shadow of death), 1855 
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Najbolj nas potre ali razjezi spoznanje o prirejenosti fotografije pri tistih posnetkih, ki 

prikazujejo najbolj intimne trenutke, zlasti smrt in ljubezen. Globoko v sebi si namreč 

želimo, da je fotograf kot vohun, ki je na film ujel zasebne trenutke posameznikov, ne da bi 

se ga fotografirani zavedali. Robert Doisneau, ki je leta 1950 posnel fotografijo mladega 

para, ki se poljublja sredi Pariza, ni nikoli izrecno zatrdil, da gre za naključni posnetek (Slika 

23). Kljub temu pa je odkritje štirideset let kasneje, da je fotografija popolnoma zrežirana, 

sprožilo veliko ogorčenja med tistimi, ki so sliko cenili kot vizijo romantične ljubezni. 

Zaljubljenca sta bila pravzaprav mlada nadebudna igralca, ki sta se poljubljala na prošnjo 

samega Doisneauja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Roger Fenton, Domovanje južnjaškega ostrostrelca, Gettysburg 

(Home of a Rebel Sharpshooter, Gettysburg), 1863 

Slika 23: Robert Doisneau, Poljub (Kiss by the 

Hotel de Ville), 1950 
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Prav tako krožijo zgodbe o najslavnejši vojni fotografiji Roberta Cape, Smrt republikanskega 

vojaka (Spanish loyalist) (Slika 24), ki je zaslovela prav zaradi ujetosti trenutka smrti. Če bi 

se izkazalo, da je vojak le poziral za Capovo kamero, bi fotografija izgubila svoj pomen. 

Različni viri razlagajo fotografijo po različnih teorijah: ena od njih pravi celo, da je bila 

posneta med vojaško vajo. Lažna ali ne, ko fotografija enkrat pridobi mesto ikone, ji ga je 

prav gotovo težko odvzeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi slavna fotografija postavljanja ameriške zastave na Iwo Jimi se je izkazala za 

rekonstrukcijo. Joe Rosenthal je namreč za dokumentarne namene poustvaril jutranji ritual 

dviganja zastave, ki je sledil zavzetju gore Suribachi, le da je uporabil večjo zastavo (Slika 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Robert Capa, Smrt republikanskega vojaka 

(Spanish loyalist), 1936 

Slika 25: Joe Rosenthal, Dviganje zastave, Iwo Jima 

(Raising flag, Iwo Jima), 1945 
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Preden poskusim odgovoriti na vprašanje, zastavljeno v naslovu, moram postaviti še eno 

vprašanje: Ali se pomen in vrednost fotografije spremenita, če vemo, da je inscenirana? Če 

se vrnemo k Doisneaujovi fotografiji zaljubljencev, moramo priznati, da dejstvo, da posnetek 

ni nastal naključno, nikakor ne zmanjša njene umetniške vrednosti, prav tako kot fotografija 

postavljanja zastave na Iwo Jimi ne izgubi na estetiki, ker je »le« fotografija rekonstrukcije 

rituala. Nasprotno – če se Rosenthal ne bi odločil za ponovitev jutranjega obreda in posnel 

znamenite fotografije, bi verjetno sam dogodek (zavzetje gore Suribachi) veliko hitreje 

izginil iz kolektivnega spomina (Editors of Phaidan Press, 2001). Pomen fotografije in njena 

vrednost se ne spremenita če fotograf skozi inscenirano fotografijo izraža svoje zamisli, 

oziroma, če je namen avtorja s foto zapisom podpreti neko neizpodbitno dejstvo (zaigrani in 

obenem fotografirani prizor družinskega nasilja na primer nikakor ne zanika dejstva, da je 

družinsko nasilje v veliki meri prisotno v naši družbi, ampak trditev podpira). Torej, če 

fotografija ne služi izključno dokumentarnemu namenu, kot prenos podatkov iz kraja 

dogajanja svetovni javnosti, je realnost dogodka, ki ga prikazuje, postranskega pomena. 

 

3.2. SOCIALNO ANGAŽIRANA FOTOGRAFIJA IN RESNIČNOST 

 

Kaj bi se zgodilo, če bi svet nenadoma preplavila novica, da lakota v Afriki ne obstaja, da 

vojne v Bosni sploh ni nikoli bilo, da Američani konflikte po svetu rešujejo zgolj na 

diplomatski način? Bili bi ogorčeni. Še več, počutili bi se opeharjene. V resnici zaradi lakote 

in vzrokov povezanih z njo, ne umre en človek na približno vsake 4 sekunde 

(http://www.lonweb.org/hunger/hung-slo-eng.htm, 2014). 

 

Namesto veselja, da je svet v bistvu veliko lepši kraj kot smo si vedno mislili, bi občutili 

jezo, ker so nas dolga leta vlekli za nos, ker smo se v svojih naslanjačih brez veze 

obremenjevali z lačnimi afriškimi otroci, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kako vase 

zaverovana, egoistična bitja znamo biti ljudje.  

 

Barthes je dejal, da fotografija, ki vsebuje namerno nastavljene detajle nima punctuma (več o 

punctumu v poglavju Studium in punctum na strani 47). Dober primer za to so različni 

plakati, ki nas osveščajo o aktualnih problemih v družbi in jih najdemo po osnovnih šolah, 

zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo. Se nas bo plakat s fantom, ki igra 

heroinskega odvisnika, dotaknil? Verjetno ne, odšli bomo naprej. Nekaj drugega pa so 

fotografije v knjigi Christiane F., Mi otroci s postaje Zoo (Wir Kinder vom Banhof Zoo, 
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1979), ki so grob dokumentaren prikaz trenutkov iz življenja najstniških odvisnikov, poleg 

tega pa so opremljene z nedvoumnimi napisi, ki fotografirane osebe razgaljajo vsaj toliko kot 

posnetki sami. Te fotografije nas šokirajo in ganejo, nas pritegnejo; zgodbi, ki jo spremljajo, 

dajo vrednost resničnosti (Slika 26; 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: »Livia S. si je začela vbrizgavati heroin pri petnajstih letih in je umrla 

pri osemnajstih v javnem stranišču na Hansplatzu. V žepu mrtve Livie so našli 

pismo, naslovljeno na socialno skrbstvo, v katerem je prosila za zdravljenje: 

»Vnovič vas iskreno prosim, pohitite, zakaj vsak nadaljnji dan me lahko tako 

rekoč stane življenje. Prosim vas za pomoč, da bi iz mene spet naredili zdravega, 

dela zmožnega človeka.« (Christiane F., 2002) 

 

Slika 27: »Po raciji na Kurfürstendammu (skrajšano Kudamm) preiskujejo 

sumljive pohajkovalce v stražnici na železniški postaji Zoo. Iščejo 

mamila.«(Christiane F., 2002) 
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4. FOTOGRAFIJE TRPLJENJA KOT PORNOGRAFIJA - 

voajerstvo v fotografiji 
 

»'Fotografija se mi je vedno zdela 'poredno početje' – to je bila ena od stvari, ki mi je 

najbolj ugajala pri njej,' je zapisala Diane Arbus, 'in ko sem prvič posnela fotografijo, sem 

se počutila zelo perverzno.'« (Sontag, 2006, str.16) 

 

»Fotografija je idealen medij za prikazovanje travmatičnega. V sebi združuje nekaj krutega, 

slutnjo katastrofe, ki se je neizogibno že zgodila« (Hočevar, 2010, str. 82). Strast do podob, 

ki prikazujejo trpljenje, je skoraj tako močna kot poželenje po pornografskih podobah in 

stoletja dolgo je krščanska umetnost, pri upodobitvah pekla, ponujala oboje. Tudi miti iz 

rimske in grške antike, so bili dolgo časa odličen izgovor za prikaz takšnih in drugačnih 

grozljivosti. Upodobitve takih okrutnosti, navadno niso vsebovale nobene moralne obtožbe, 

le goli prikaz trpljenja. 

 

Marsikdo le s težavo gleda Goyeve jedkanice iz že omenjene serije Vojne grozote (Les 

desastres de la guerra) (Slika 28), katera vsaka zase prikazuje grozodejstva, ki so jih zagrešili 

Napoleonovi vojaki, ko so leta 1808 napadli Španijo, da bi zadušili upor proti francoskim 

oblastem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Goya, cikel Vojne grozote (Les desastres de la 

guerra), 1810-1820 
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Grozo v nas zbujajo tudi Mušičeve slike iz cikla Nismo poslednji (Slika 29), ki je nastal v 70. 

letih prejšnjega stoletja, kot umetnikov spomin na koncentracijsko taborišče Dachau. Vseeno 

pa še tako grozljiva slika ne more v nas prebuditi takih občutkov sramu in šoka kot 

fotografija, ki prikazuje gomile in gomile trupel iz prej omenjenega taborišča (Slika 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Za zlo velja isto kot za pornografijo, je zapisala Sontagova (2001, str.24). Šokantnost še tako 

grozljivih fotografiranih podob zbledi, ko jih vidimo znova in znova, prav tako kot se 

sčasoma izgubi začetni sram, ki ga začutimo ob prvem gledanju pornografskega filma. In kot 

je razgaljena manekenka danes nekaj povsem vsakdanjega, samoumevnega, tako običajni se 

nam zdijo tudi vojni posnetki in fotografije, ki jih dnevno srečujemo v časopisih, internetu 

ter večernih poročilih. Z vsakim pogledom, z vsako novo fotografijo, se nam prikazani 

dogodki zdijo bolj oddaljeni, bolj distancirani, bolj »tako to pač je in kdo sem jaz da bi to 

Slika 29: Zoran Mušič, Nismo poslednji T6, 1970 

Slika 30: Gilbert Pastche, Mrtvi zaporniki na kupu, Dachau 

(Dead inmates in pile, Dachau), 1945 
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lahko spremenil«. Poplava fotografskih podob nas dela ravnodušne. Vendar kaj je potem 

razlika med fotografijami trpljenja objavljenih v medijih in fotografijami, ki jih je v 60. in 

70. letih 20. stoletja posnel znameniti fotoreporter Donald McCullin? Na prvi pogled 

njegove fotografije, prav tako kot posnetki v časopisih, predstavljajo vojno in lakoto. A 

medtem, ko se nas fotografija v časopisu ne dotakne več, ko le zleti mimo, nas McCullinovi 

posnetki ustavijo. »Najnatančnejši pridevnik, ki bi ga lahko uporabil zanje, bi bil, da so 

zadrževalne. Zgrabijo nas,« pravi John Berger v knjigi Rabe fotografije. Nadalje razlaga: 

»Ko jih gledamo, nas pogoltne trenutek trpljenja nekoga drugega. Preplavita nas bodisi 

obup ali ogorčenost. Obup prevzame nase nekaj nesmiselnega trpljenja drugega. 

Ogorčenost zahteva akcijo. Iz fotografskega trenutka poskušamo priti nazaj v svoja življenja. 

Ko to storimo, je nasprotje tako veliko, da se naše življenjske nadaljevanke  zdi obupno 

neustrezen odgovor na to, kar smo pravkar videli.« (Berger, 1999, str. 18).  

 

McCullinove slike so večinoma ujeti trenutki človeškega trpljenja – smrt, groza, globoka 

žalost, krik bolečine (Slika 31; 32). Ti ujeti trenutki pa so vendarle v resničnosti popolnoma 

iztrgani iz normalnega časa. Gledalec, ki si ogleduje fotografije, lahko to iztrganost dojema 

kot lastno moralno neprimernost, kar se mu navadno med listanjem jutranjega časopisa ne 

pripeti. Njegova lastna moralna neustreznost ga šokira, ravno tako kot zločini in trpljenje na 

fotografijah. V takem primeru se lahko občutka neustreznosti hitro otrese, ali ga vsaj potlači, 

lahko pa ga prav ta občutek spodbudi k ukrepanju (Berger, 1999, str. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Donald McCullin, Otrok v Biafri (Child in Biafra), 1969 
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Fotografije, ki skozi nezakrito grozo verodostojno prikazujejo strahote holokavsta, so kmalu 

po svoji objavi dobile status ikon, kar učinkovito preprečuje pozabo. Vendar pa so ravno 

skozi to »razstavno vrednost«, pridobile na estetiki in s tem znova ublažile šok, ki ga 

doživimo ob pogledu nanje. Mogoče se nas ravno zato osebno dotakne fotografija z 

naslovom Belsen 92 (Slika 33), ki jo je leta 1992 na naslovnici objavil Daily mirror skupaj z 

napisom »the picture that shames the world«, oziroma slika, ki sramoti svet. Njena 

(namerna) podobnost z največkrat objavljeno sliko Margaret Bourke-White, ki je nastala leta 

1945 ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Buchenwald (Slika 34), je pretresljiva. Na 

obeh delih vidimo taboriščnike nagnetene za žičnato mrežo, tako suhe, da se nam zdi 

skorajda nemogoče da lahko stojijo. Vendar medtem, ko smo se na fotografijo Bourkove že 

nekako navadili, nas podoba Fikreta Alića šokira ravno zato, ker je »izkustvo holokavsta kot 

filter preteklosti, s posebno vrsto spominjanja, kar se kaže ne le v dojemanju, ampak tudi v 

načinu prezentacije, ki nekako ne prestopa meje reprezentacije podob iz leta 1945« 

(Hočevar, 2010, str. 106). V trenutku, ko pogledamo Belsen 92, se znajdemo v času 

holokavsta. Vendar ne tistega nemškega iz pred skoraj sedemdesetih let, ampak nekega 

drugega, nam časovno in geografsko bližjega, nekega, ki ne bi smel obstajati, še zlasti ne v 

Evropi konec 20. stoletja. Človek je bitje, ki se rado hitro distancira od stvari, ki ga ne 

zadevajo osebno, distanca oziroma nezainteresiranost pa se z leti in kilometri le veča. In 

čeprav je bilo kasneje ugotovljeno, da Belsen 92, ne prikazuje natanko tistega, v kar so 

časopisne hiše prepričale svetovno javnost, in so tuji novinarji iskali »najboljši« oziroma 

Slika 32: Donald McCullin, Žalujoča ženska z otrokom, Ciper (Grieving 

woman with young boy, Cyprus), 1964 
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najbolj šokanten posnetek, ni nobenega dvoma o nedoumljivih grozljivostih  taborišč, s 

katerimi je bilo ozemlje bosanske države, v prvi polovici devetdesetih let, dobesedno posuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Margaret Bourke-White, Zaporniki v Buchenwaldu 

(Buchenwald Prisoners), 1945 

Slika 33: Slika, ki sramoti svet (The picture that 

shames the world), 1992 
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Čeravno smo ugotovili, da imajo fotografije večjo »pornografsko« moč kot drugi statični 

likovni mediji (takšni in drugačni video zapisi so zgodba zase), pa težko primerjamo 

doživljanje trpljenja skozi opazovanje fotografskih podob z resnično izkušnjo trpljenja.  

 

Tudi pri opazovanju pornografskega posnetka začutimo vzburjenost, ki je neodvisna od 

realnega dogajanja »tukaj in zdaj«, pa vendar je izkušnja naše lastne spolnosti veliko bolj 

pristna kot tista, kjer smo bili le v vlogi opazovalca. Ne glede na to, kako pretresljive so 

podobe trpljenja, kako globoko občutimo sram, gnus, nelagodje ob opazovanju takih 

fotografij, naše čutenje izgubi verodostojnost v trenutku ko ga primerjamo s čutenjem 

tistega, ki je posneto trpljenje izkušal.  

 

Fotografija ima v tem pogledu sposobnost prezentifikacije, kar je že samo po sebi 

kontradiktorno, saj je zmožna distanciran dogodek spremeniti v prezenco, hkrati pa nam 

omogoča distanco od njega kadar koli želimo, kar pri dogajanju v realnem prostoru in času 

ni mogoče.  

 

4.1. ABU GRAIB (ZLORABA FOTOGRAFIJE) 

 

Stvari obstajajo zato, da bi bile prikazane na fotografijah. Kako resnična se zdi ta misel, ko 

opazujemo fotografije, ki prikazujejo dogodke, ki so se zgodili ravno zaradi prisotnosti 

kamer. Nobenega dvoma ne more biti o avtentičnosti fotografije Eddieja Adamsa iz leta 

1968, ki prikazuje vodjo južnovietnamske državne policije, generala Nguyena Ngoc Loana v 

trenutku ko ta strelja v vietkongovskega osumljenca (Slika 35). Pa vendar se ta nagla 

eksekucija ne bi zgodila, če ne bi bilo prisotnih fotoreporterjev, pred katerimi je general 

lahko izvedel svojo malo srhljivo predstavo (Sontag, 2006, str.55-56). Bi lahko potemtakem 

novinarje imeli za sokrive umora? S podobnim vprašanjem se je ukvarjala svetovna javnost, 

potem ko so pazniki v taborišču Trnopolje pobili devet internirancev, ki so se pogovarjali z 

novinarji. Ed Vulliamy, ki je o tem poročal za angleški časnik Guardian, je zapisal da so 

»novinarji vključeni, pa če to hočejo ali ne« ( Hočevar, 2010, str.107). 

 

 Če reporterji ne bi bili tam, taboriščniki ne bi »obstajali« in posledično ne bi bili usmrčeni.  
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Najbolj grozljiv ter neposreden primer zlorabe fotografskega aparata in njegovega vpliva na 

potek dogodkov, pa je dvesto devetinsedemdeset fotografij in devetnajst video zapisov, 

nastalih v zloglasnem oddelku 1A v iraškem zaporu Abu Graib in kasneje objavljenih v 

medijih.  

 

V času vladavine Sadama Huseina je bil Abu Graib zapor v bližini Bagdada, v katerem so 

obračunavali z nasprotniki političnega režima. Ko so ameriške vojaške sile 9. aprila 2003 

zavzele Bagdad, so pozaprle nove nasprotnike – domnevne nasprotnike vojne proti terorju 

(Hočevar, 2010). Razlika se zdi majhna, vendar kot pravi Slavoj Žižek je najbolj pomemben 

kontrast: »med »standardnim« načinom s katerim so zapornike mučili med Sadamovim 

režimom in načinom s katerim so jih mučili med ameriško okupacijo. Pod Sadamom je bil 

poudarek na neposrednem zadajanju bolečin, medtem ko so se ameriški vojaki osredotočili 

na psihološko poniževanje.« (Žižek, 2004)  

 

Prisilna masturbacija pred publiko, oralni seks, vodenje na povodcu, piramide golih mož z 

ostudno nasmejanimi obrazi Američanov v ozadju, so povečini motivi fotografij, nastalih 

izključno zaradi užitka, ki so ga vojaki čutili ob moči in »izključni pravici« (Hočevar, 2010, 

str.121), da pritiskajo na fotografski sprožilec. Fotografski posnetki mučenja in poniževanja 

na oddelku 1A, nas po Žižku pripeljejo v samo središče obscenega užitka, ki vzdržuje 

ameriški način življenja. Posnetki so namreč nevarno podobni fotografijam iz vojaških baz 

ali študentskih kampusov, kjer so novinci podvrženi »iniciacijskim obredom poniževanja in 

mučenja, ki se jim mora podvreči katerikoli posameznik pred sprejemom v zaprto družbo.« 

(Žižek, 2004) 

Slika 35: Eddie Adams, Usmrtitev v Saigonu. Južno-vietnamski oficir usmrti Vietkongovskega 

zapornika (Saigon execution. South Vietnamese officer executes a Viet Cong prisoner), 1968 
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Ena najbolj znanih fotografij prikazuje moža, ki se, kot zapornik  v iraškem zaporu, nikakor 

ni mogel izogniti ritualu lastne iniciacije. Na vrhu ozke škatle stoji postava z razširjenimi 

rokami, ki nas zaradi vreče poveznjene čez glavo, spominja na črnega kukluksklanovca. Na 

prstih nog in rok, ter na penisu ima nameščene električne žice. Moški, ki so ga zaradi 

skrivanja identitete, poimenovali Saad, je bil zaradi suma vključenosti v ugrabitev in uboj 

dveh ameriških vojakov, prisiljen v peklensko tridnevno iniciacijo na vrhu škatle, obvezno 

pospremljeno s klikanjem sprožilca (Slika 36).  

 

Bi se podobni »rituali« še vedno dogajali, če pripadniki ameriške vojske ne bi imeli 

nenehnega dostopa do digitalnih fotoaparatov? Verjetno ja. A najbrž v manjši meri. Le 

kakšen užitek je vendar graditi zapletene kompozicije iz golih človeških teles (Slika 37), če 

kasneje dosežka ne moreš shraniti na spominsko kartico kamere, skupaj s samovšečnim 

nasmeškom in dvignjenim palcem ponosnega arhitekta? Tudi  »kuklusklanovec«, ki tri dni 

nepremično stoji na škatli, kaj hitro izgubi svojo privlačnost, če nimamo priložnost 

fotografirati ga z vseh možnih perspektiv. Vsak ljubiteljski fotograf ki odide na nedeljski 

izlet ve, da je polovica užitka pri fotografiranju v poznejšem razkazovanju posnetkov 

prijateljem in sorodnikom. Tega so se dobro zavedali tudi pripadniki ameriške vojske, ki so 

nastale fotografije veselo pošiljali svojim domačim preko elektronske pošte in ob tem 

pozabili na možnost, da se njihovim bližnjim in kasneje svetovni javnosti posnetki ne bodo 

zdeli tako zabavni kot njim samim. 

 

Če smo prej govorili o povezavi opazovanja trpljenja in pornografije, se pri fotografijah iz 

Abu Graiba meje zabrišejo. Tu je trpljenje in tu je pornografija, ki to več ni, ki je v bistvu le 

še prikaz posilstva, ki nikakor ne more biti estetsko. Posnetki šokirajo neposredno in takoj. V 

nas zbujajo občutke sočutja, gnusa, razdvojenosti; vendar estetsko nikoli ne bodo presegli 

ravni dokumentov kot neposrednih dokazov. Popolno zlo ima pač ničelno estetsko vrednost 

(Hočevar, 2010). 
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Slika 36: Saad, Abu Graib, 2003 
 

Slika 37: Pripadniki ameriškega osebja stojijo za kupom nagih iraških zapornikov v zaporu Abu 

Graib (American personnel stand behind a pyramid of naked Iraqi prisoners at the Abu Ghraib 

prison), 2003 
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4.2. TUKAJ IN ZDAJ 

 

»Hrepenela sem po tem, da bi mogla zadržati sleherno lepoto, ki mi pride pred oči, in 

naposled se mi je to hrepenenje izpolnilo.« 

Julia Margaret Cameron (Sontag, 2001, str. 169) 

 

V svojem spisu Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati (Das Kunstwerk im 

zeitalter seiner tehnischen reproduzierbarkeit, 1939) je Benjamin Walter zapisal, da celo pri 

najpopolnejši reprodukciji nekaj odpade in sicer »tukaj« in »zdaj« umetnine, njena enkratna 

bivajočnost na mestu kjer je. Toda prav v tej enkratni bivajočnosti in v ničemer drugem se je 

odvijala zgodovina, ki ji je bilo v svojem obstoju podrejena umetnina.« (Benjamin, 1998, str. 

150) 

 

Ta, reprodukcijam manjkajoči del, Benjamin označi s pojmom aura in jo nadalje razlaga kot 

enkratni dogodek, še tako bližnje daljave. To pomeni, da le skozi izkustveni stik, skozi našo 

prisotnost »tukaj« in »zdaj«, lahko občutimo avro predmetov ali ljudi, ki nas obdajajo. 

Predmeti ujeti v fotografski objektiv na posnetku sicer izgledajo enaki kot sicer, vendar 

fotografska reprodukcija ne more vsebovati pristnosti – avre dejanskega objekta, ne more se 

nas dotakniti toliko, kot bi se nas dani objekt skozi celostno izkušnjo (Benjamin, 1998). 

»Izraz 'izkušnja' se zato nanaša prav na temeljno posredovanje, v katerem organizem in 

okolje stopata v interakcijo. V tem izkustvenem stiku z okoljem pa hkrati človek preoblikuje 

svet in svet preoblikuje njega. Izkušnja tako hkrati označuje usmerjenost organizma v svet, 

kot tudi vstopanje sveta v organizem,« (Selan, 2013, str. 5), je zapisal akademski slikar dr. 

Jurij Selan in nadaljeval s trditvijo, da nobena izkušnja ne more biti bodisi samo zaznavna 

bodisi samo preoblikovalna, ampak mora vedno zajemati oboje (Selan, 2013). Tako trenutek 

ogledovanja fotografije za opazovalca nikoli ne more biti celostna izkušnja, kajti opazovanje 

reprodukcije vsebuje zgolj elemente zaznavanja. Čas  izkušnje, lastne fotografiranemu 

prizoru, je že potekel, izkušnja pripada objektom in subjektom na fotografiji, včasih pa tudi 

fotografu, ki je vse skupaj obeležil.  

 

Za prave, celostne izkušnje, ki niso nekaj vsakdanjega ampak prej označujejo neko enkratno, 

izredno doživetje, je značilno, da jih spremljajo tako imenovana občutja. Vsak od nas, ki je 

kdaj izgubil ljubljeno osebo, dobil otroka ali pa se preprosto le zaljubil, pozna težnjo, da bi ta 
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enkratna, intimna doživetja delil z drugimi, da bi tudi oni lahko občutili neponovljivost 

izkušnje, ki smo jo doživeli. Izkušnje lahko delimo na več načinov: verbalno preko govora 

ali pa vizualno preko video posnetkov, še pogosteje pa preko fotografij, ko ponosno kažemo 

prve posnetke najlepšega otroka ali novega partnerja. 

 

Za prave, celostne izkušnje so značilna enkratna, intenzivna občutja, ki jim pripadajo ter nam 

posredujejo smisel stvari izven njihove verbalne pa tudi vizualne opredelitve. »V občutenju 

se izkustvo vselej vtisne v človekovo telo, mu daje nekakšno gotovost in občutek resničnosti. 

Zato pa občutij tudi ni mogoče nikomur posredovati.« (Selan, 2013, str. 6) 

 

V takih primerih govorimo o nasprotju med involviranostjo in distanco (Selan, 2013) 

oziroma med prezenco – prisotnostjo in distanco – odmaknjenostjo. Biti distanciran od 

nečesa, oziroma nekaj spremljati z distanco, nam omogoča racionalno presojanje situacije in 

verjetno tudi širši zorni kot na dogajanje, hkrati pa nam je odvzeta možnost občutja izkušnje 

vpletenih akterjev. Poleg distance od dogajanja, pa lahko govorimo tudi o distanci, ki jo 

posameznik čuti do podobe na fotografiji. Počutje ob opazovanju fotografije Margaret 

Bourke-White Zaporniki v Buchenwaldu (Slika 34), se razlikuje, če med ljudmi na sliki 

vidimo obraz svojih starih staršev (oziroma če vemo, da so naši stari starši med vojno bili 

zaprti v tem ali onem koncentracijskem taborišču, pa čeprav ne obstajajo podobe, ki bi jih 

prikazovale) ali če fotografijo opazujemo le kot prizor brezimne množice za mrežasto 

ograjo. Tudi v slednjem primeru nedvomno začutimo sočutje ali nelagodje ter krivičnost 

tedanje družbene in politične situacije Židov, vendar se to čutenje po intenzivnosti ne more 

primerjati s čutenjem tistega, ki na fotografiji prepozna družinske ali celo lastne poteze. Naš 

odziv na fotografsko podobo je vedno odziv na videno in ne na doživeto (Jakopič, 2011, 

str.16). 

 

Sontagova je o distanci, vezani na fotografirano podobo zapisala: »Ponavadi, če imamo 

kakršnokoli distanco do predmeta, lahko to, kar 'pravi' fotografija, preberemo na več 

načinov. Navsezadnje vnašamo v fotografijo to, kar naj bi govorila.« (Sontag, 2006, str 26) 
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5. LJUDJE Z ROBA DRUŽBE 
 

Odkar obstaja kamera, obstajajo ljudje, ki si želijo v objektiv ujeti male ljudi z roba družbe 

in njihove zgodbe posredovati ljudem, ki zaprti v svoja, finančno dobro stoječa življenja, 

bede na drugem koncu sveta, pa tudi tiste v lastnem mestu, ne vidijo. 

 

Eden iz med prvih fotografov, ki je želel izpostaviti mizerijo neprivilegiranih, je bil ameriški 

policijski novinar danskega rodu, Jacob Riis (1849-1914). Med svojimi nočnimi pohodi po s 

kriminalom okuženimi revnimi predeli, je ugotovil, da je vizualna podoba mnogo 

prepričljivejša od tiskane besede. S svojimi posnetki, pri katerih je kot eden prvih začel 

uporabljati bliskavico, je želel ne le prikazati življenja ubogih, ampak tudi pokazati smer v 

kateri bi bilo pametno kaj storiti v dobro najbolj zapostavljenih. Vendar v osemdesetih letih 

devetnajstega stoletja reprodukcijska tehnika še ni bila tako razvita, da bi lahko fotografije 

natisnili tudi v časopise. Tako je Riis 1889 izdal knjigo How the Other Half Lives (Kako živi 

druga polovica), v kateri pa je bilo sedemnajst fotografij zelo slabe kakovosti, brez detajlov 

in ostrine, ostalih devetnajst ilustracij, pa je bilo predstavljenih kot risbe, narejene po 

fotografiji. Rezultat tega je bil, da je bilo fotografsko delo Jacoba Riisa spregledano, vse do 

leta 1947, ko je fotograf Alexander Alland naredil odlične povečave iz Riisovih originalnih 

negativov in jih razstavil. Šele takrat so Rissu priznali, da je bil pomemben tudi kot fotograf 

(Newhall, 1994). Njegove fotografije so prodorne in direktne, »tako surove kot umazane, kot 

so prizori, ki jih tako pogosto zastopajo« (Newhall, 1994, str. 133).  Njihova moč je v tem, 

da nas ne le obveščajo, ampak da nas premaknejo. So interpretacija in dokazi ob enem, in 

čeprav zgodba, ki jo prikazujejo ni več aktualna, vsebujejo kvalitete in lastnosti, ki bodo 

aktualne toliko časa, dokler bo človek imel interes ukvarjati se s sočlovekom (Newhall, 

1994) (Slika 38; 39). 
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5.1. LEWIS HINE 

 

»Dve stvari sta, ki ju želim narediti. Želim pokazati stvari, ki bi se morale spremeniti. Želim 

pokazati stvari, ki bi morale biti cenjene« (Koetzle, 2005, str. 126), je nekoč svoje delo 

razložil ameriški sociolog Lewis Wickes Hine (1874-1940). In ravno zaradi tega se uvršča 

med vodilne fotografe socialno orientirane dokumentarne fotografije. 

 

Slika 38: Jacob A. Riss, Ulica banditov, (Bandits' Roost), 1888 

 

Slika 39: Jacob A. Riss, Prostor za pet centov (Five cents a 

Spot), 1889 
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Njegova prva serija socialno angažiranih fotografij, ki je nastala v letih 1904 in 1905, 

prikazuje imigrante v New York, ki so vsak dan v tisočih prihajali skozi otok Ellis (Slika 

40). Za razliko od mnogih fotografov, ki jih je pestra in raznolika množica na otoku 

pritegnila, se je Hine pri fotografiranju osredotočal predvsem na posameznike in družine, ki 

jih je posnel pred navadno nevtralnim ozadjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V začetku 20. stoletja se je število delovnih mest za delavce v tovarnah močno povečalo. Ker 

pa so bile plače zelo nizke, so bile mnoge družine pripravljene poslati na delo tudi svoje 

otroke, da bi že v najrosnejših letih prispevali v družinsko blagajno. Podjetja so z veseljem 

najemala otroke, saj so jim lahko plačevali manj kot odraslim delavcem, njihovi majhni in 

spretni prsti, pa so bili nadvse primerni za natančno rokovanje z orodjem. Posledice 

tolikšnega dela pri otrocih pa so bile očitne: od izgubljene mladosti, pomanjkanja 

izobraženosti ter nepismenosti, do poškodb hrbtenice, tuberkuloze in visoke stopnje tveganja 

hujših poškodb zaradi preutrujenosti na delovnem mestu.  

 

Mnogi Američani so nasprotovali otroškemu delu v takem obsegu, kot se je pojavilo v 

začetku prejšnjega stoletja in so ga poimenovali kar »otroško suženjstvo«. Tako je leta 1904 

skupina naprednih reformatorjev ustanovila Nacionalni odbor otroškega dela (National Child 

Labor Committee), katerega cilj je bila popolna ukinitev otroškega dela. Pridružili so se jim 

različni raziskovalci, ki so odhajali na teren in zbirali dokaze o mukotrpnem delu otrok.  

Slika 40: Lewis W. Hine, Italijanska družina zapušča otok 

Ellis (Italian family in  ferryboat leaving Ellis Island), 1905 
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Lewis W. Hine je verjel, da bi slika povedala udarnejšo zgodbo kot le goli besedni zapisi in 

tako je leta 1908 opustil učiteljsko delo, se pridružil National Child Labor Committee, ter se 

posvetil tistemu, kar ga je najbolj navdihovalo - ljudem. Hine je potoval po vsej državi in v 

svoj objektiv ujel male prodajalce časopisov, rudarje (Slika 41), dekleta v predilnicah 

bombaža in še mnoge druge. Tako je nastala njegova najbolj znana serij fotografij Otroško 

delo (Child Labor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnost, kateri je namenil precej časa in pozornosti, so napisi ob njegovih slikah. Kot je 

sam dejal, je bil pri njih izjemno natančen, saj le kadar »se vse koordinate ujemajo – kraj, 

čas, situcija, itd. – lahko verjamemo njegovim fotografijam in le takrat te lahko kljubujejo 

skeptikom in dvomljivcem« (Koetzle, 2005, str. 126). Navadno so vsebovali kraj in 

okoliščine posnetka, včasih pa tudi ime, starost, delovno dobo ali celo višino otroka. Sami po 

sebi so omenjeni napisi le navedba podatkov, a ravno oni nam razkrivajo brezizhodni položaj 

fotografirancev. V naši domišljiji si lahko jasno predstavljamo okoliščine, ki so te, vse 

prehitro odrasle otroke, že tako zgodaj potisnile v tlačansko delo, prav tako pa si lahko 

predstavljamo njihovo prihodnost, ki bo/je bila verjetno zaznamovana z revščino, pijačo in 

nasiljem. Tako lahko ob fotografiji malega dečka, stoječega na robu tramvaja, z zavojem 

časopisov pod roko (Slika 42), beremo: Francis Lance, 5. let, visok 41 inčev (104 cm). Skače 

na in iz premikajočega se tramvaja in s tem tvega življenje. St. Louis, Missouri. In pod 

fotografijo portreta deklice v eni iz med predelovalnic bombaža (Slika 43): Ena od delavk v 

Whitnelskem bombažnem mlinu. Visoka je 51 inčev (129 cm). V mlinu dela eno leto. Včasih 

dela ponoči. Na dan zasluži 48 centov. Ko sem jo vprašal koliko je stara, je najprej oklevala, 

Slika 41: Lewis W. Hine, Mladi lomilci kamenja. Najmanjši je Angelo 

Ross (Breaker boys. Smallest is Angelo Ross). 1911 
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nato pa dejala: »Ne spomnim se,« in nato zaupno dodala, »Nisem dovolj stara za delo, 

ampak delam prav tako.« Od 50 zaposlenih je bilo 10 otrok njene velikosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Lewis W. Hine, Francis Lance, 5. let, visok 41 inčev (104 cm). Skače na in iz 

premikajočega se tramvaja in s tem tvega življenje, St. Louis, Missouri (Francis Lance, 5 years 

old, 41 inches high. He jumps on and off moving trolley cars at the risk of his life. St. Louis, 

Missouri), 1910 

Slika 43: Lewis Hine: Ena od delavk v Whitnelskem bombažnem mlinu. Visoka je 51 

inčev (129 cm). V mlinu dela eno leto. Včasih dela ponoči. Na dan zasluži 48 centov. Ko 

sem jo vprašal koliko je stara, je najprej oklevala, nato pa dejala: »Ne spomnim se,« in 

nato zaupno dodala, »Nisem dovolj stara za delo, ampak delam prav tako.« Od 50 

zaposlenih je bilo 10 otrok njene velikosti. (One of the spinners in Whitnel Cotton Mill. 

She was 51 inches high. Has been in the mill one year. Sometimes works at night. Runs 4 

sides - 48 [cents] a day. When asked how old she was, she hesitated, then said, I don't 

remember, then confidentially, I'm not old enough to work, but do just the same. Out of 50 

employees, ten children about her size.), 1908 
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Njegove fotografije so bile tudi javno objavljene v obliki foto zgodbe in so bile eden od 

glavnih povodov za spremembo ameriške zakonodaje o otroškem delu (Newhall, 1994). 

Hine pa nikakor ni imel namena omejiti svojega dela zgolj na negativno kritiko družbe, 

ampak je želel prikazati kvalitete človeka, kjerkoli jih je le lahko našel. Tako je leta 1918 

fotografiral delovanje Ameriškega Rdečega križa v državah srednje Evrope, čez nekaj let pa 

se je osredotočil na ameriške delavce in fotografske posnetke, ki jih predstavljajo, objavil 

leta 1932 pod naslovom Moški na delu (Man at Work) (Slika 44; 45). Najboljše fotografije v 

knjigi so nastale ob gradnji Empire State Building-a v New Yorku, ko je Lewis Hine dan za 

dnem, iz nadstropja v nadstropje sledil delavcem, se z njimi pogovarjal in celo malical. 

»Kljub spektakularnosti pa posnetki niso melodramatični, so enostaven zapis dela, ki utegne 

biti nevarno« (Newhal, 1994, str. 235).  

 

Za razliko od drugih fotografov, Hine fotografij, ki jih je posnel, nikoli ni videl kot umetnost 

in sebe nikoli kot fotografa. Če je za Stieglitza fotografija bila ena od oblik moderne 

umetnosti, kar so po njegovo potrjevali predvsem »izpopolnjeni procesi z žlahtnimi kovinami 

in eleganten konec« (Koetzle, 2005, str.130), je Hine v fotografskih posnetkih videl 

predvsem sodobno sredstvo komunikacije, s katerim mu bo morda uspelo prebuditi ljudi in 

jim odpreti srce za družbene krivice, ki se dogajajo okrog njih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 44: Lewis Hine, Ikar, Moški na delu (Icarus, Man at work), 1930 
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Slika 45: Lewis Hine, Delavec v elektrarni popravlja parno 

črpalko (Power house mechanic working on steam pump), 1920 
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6. ČRNO-BELA FOTOGRAFIJA (IN RESNIČNOST) 
 

»…ne morem se otresti vtisa, da je barva na vsaki fotografiji le prevleka, ki so jo pozneje 

nanesli na izvirno črno-belo resnico. Barva je zame ponaredek, ličilo (s kakršnim 

prepleskajo trupla).« (Barthes, 1992, str.72) 

 

Podobno kot Barthes je razmišljal tudi eden največjih fotografov 20. stoletja, Henri Cartier-

Bresson. Leta 1952 je v uvodu k svoji knjigi fotografij Odločilni trenutek (The Decesive 

Moment), kot razlago svojega odpora do barvne fotografije, navedel tehnične 

pomanjkljivosti barvnega filma in posledično manjšo kvaliteto fotografij. Ker pa je 

tehnologija skozi leta močno napredovala, je Bresson moral najti nove razloge proti barvni 

fotografiji in sicer je predlagal, da naj se fotografi odrečejo barvi iz načelnih vzrokov, saj naj 

bi barva pripadala slikarjem (Sontag, 2001). 

 

Večina ljudi, predvsem tisti, ki fotografsko kamero primejo v roke le da ovekovečijo otrokov 

rojstni dan ali počitnice na morju, imajo rajši barvno fotografijo, kar je konec koncev 

razumljivo, saj živimo v svetu polnem barv. Veliko profesionalnih fotografov pa ima kljub 

dobro razviti digitalni tehnologiji, še vedno rajši črno-bele fotografije, ».. ker se jim zdijo 

obzirnejše, manj vsiljive od barvnih – ali pa manj voajerske in manj sentimentalne ali surovo 

življenske« (Sontag, 2001, str. 121).  

 

Res je, da barve lahko postanejo moteči element, pripomoček za odvračanje pozornosti od 

poglavitnih elementov na sliki. Včasih zaradi dreves ne vidimo gozda, včasih zaradi barv ne 

vidimo resnice. Črno beli posnetki nam hitreje ter učinkovitejše predajajo sporočilo, ki ga 

nosi fotografija, zlasti to velja za socialno orientirane fotografije in/ali tiste z umetniško 

vrednostjo. 

 

Poraja se vprašanje, zakaj črno-bele fotografije delujejo prepričljivejše, bolj »resnične«, od 

barvnih posnetkov. Eden od razlogov je prav gotovo ta, da živimo v svetu, v katerem se 

raznoraznim vizualnim medijem le težko izognemo. Navajeni smo na spektakularne 

posnetke eksplozij v akcijskih filmih, kjer brez kupa mrtvih ne gre. Naši možgani so zaradi 

tega programirani tako, da takim in podobnim prizorom ne verjamejo, ne zdijo se jim več 

resnični ali pa vsaj nič posebnega. Zato tako brezbrižno gledamo dnevna poročila, kjer vsak 

dan prikazujejo vojne grozote iz vseh koncev sveta. Prizori so preveč podobni filmskim, da 
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bi jih lahko jemali resno. Na naše dojemanje barvnih posnetkov podobno vplivajo tudi 

reklamne fotografije, ki so jih polne vse revije, časopisi in jumbo plakati ob cestah. 

Vsebujejo namreč prizore, za katere vemo, da ne morejo biti realni, oziroma, da so pošteno 

obdelani v raznih računalniških programih. Tako barvno fotografijo avtomatično 

povezujemo z umetno ustvarjenim svetom reklam in televizijskih spektaklov, medtem ko 

črno-bela fotografija ostaja del pretekle družbe, ko je fotografirati še pomenilo dokumentirati 

in ne komercializirati.  

 

Vzemimo za primer fotografije brazilskega fotografa Sebastia Salgada (1994-danes), kateri 

velja za največjega umetnika fotografske kamere današnjega časa. Njegov opus zajema 

fotografije človeške bede z vseh koncev sveta. Nekaj te je ujel v presunljive portrete, nekaj 

jo najdemo v prizorih strasti, nekaj v valujočih množicah. Ne glede na to kdo je upodobljen 

na fotografiji – mati z otroci ali kanadski gasilci v Kuvajtu – pa imajo vsa njegova dela nekaj 

skupnega, vsa imajo nekakšno ikonsko vrednost, pri vseh dobimo občutek, da pripovedujejo 

svetopisemske zgodbe (Slika 47; 48).  

 

Sebastia Salgada večkrat primerjajo z Cartier-Bressonom, oba sta namreč mojstra ujetega 

trenutka, oba sta te trenutke iskala in ujela po vsem svetu. A medtem ko je se je Bresson 

svojemu motivu približal s kot nožem ostro preračunljivostjo kompozicije, se Salgado 

osredotoča predvsem na čustva posameznikov (Slika 46). Njegove fotografije so 

kompozicijsko odlično sestavljene, so neposredne in dramatične in kljub kasnejši 

računalniški obdelavi, resnične.  

 

V slovenščini žal ne poznamo besede, ki bi povsem nadomestila angleško besedo believable, 

a ravno ta najboljše opiše Salgadova dela. Angleško-slovenski slovar prevaja to besedo kot 

verjeten (Komac-Škerlj, 1983), a bolj pravilno bi bilo reči tisti, ki mu lahko verjamemo. In o 

resničnosti, verjetnosti in pristnosti Salgadovih posnetkov ne dvomimo, kljub njihovi 

(občasni) spektakularnosti, izrazitim kontrastom in računalniški obdelavi. Velik del te 

resničnosti nosi dejstvo, da so vsa njegova dela narejena v črno-beli tehniki. 
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Slika 46: Sebastiao Salgado, Mali, 1985 

Slika 47: Sebastiao Salgado, Kuvajt (Kuwait), 1991 

Slika 48: Sebastiao Salgado, Pretep med rudarjem rudnika Serra Pelada in policistom, 

Brazilija (Fight between a Serra Palada Mineworker and a Policeman, Brazil,) 1986 
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6.1. LIKOVNO DOŽIVLJANJE PRVINE SVETLO-TEMNO 

 

Poleg vprašanja resničnosti, pa je relevanten še problem resnobnosti. Črno-bela umetnost 

deluje bolj spoštljivo in resnobneje kot barvna, zato se tudi v današnjih časih, ko nam 

vrhunska fotografska tehnologija omogoča posneti skoraj neomejeno barvnih nians,  

dokumentarni fotografi dostikrat odločajo za črno-bele fotografije. Nasičene barvne podobe 

človeške mizerije bi lahko, kot že prej omenjeno, delovale celo neokusno. Tudi Picasso se je 

pri svoji upodobitvi bombnega napada na mesto Guernica odločil za odsotnost barve in s tem 

ustvaril kakovostno reportažo, podobno fotografskemu zapisu. 

(http://www.pablopicasso.org/guernica.jsp, 2014) 

 

Na naše doživljanje neke fotografije tako ne vpliva samo vsebina fotografije, ampak tudi 

različni svetlostni ključi kompozicije, ki že sami po sebi zbujajo v gledalcu različne občutke. 

Zaradi izrazitega psihološkega delovanja na posameznika, je mogoče ton slike primerjati z 

glasbo, zato tudi likovni teoretiki pri analizi svetlosti kompozicije uporabljajo izraze, ki 

sodijo na področje glasbene umetnosti. Za kompozicije z mehkejšimi prehodi pravimo, da so 

ustvarjene v molovskem tonu, tiste s tršimi pa v durovskem. Temne kompozicije 

označujemo z nizkim, svetle pa z visokim svetlostnim ključem. 

 

Vsak od ključev pa s svojimi značilnostmi lahko vpliva na posameznikova čustva, oziroma 

na njegovo subjektivno dojemanje kompozicije. Medtem ko visoki dur deluje spodbudno, 

nizki dur deluje težje in bolj eksplozivno in ko visoki mol v likovno delo vnese določeno 

zamišljenost in nežnost, lahko na fotografiji ali sliki narejeni v nizkem molu začutimo 

skrivnostnost. Če bi torej vzeli poljubno fotografijo in v Photoshopu oblikovali več njenih 

različic, tako da bi vsak posamezni izvod predstavljal po en svetlostni ključ, lahko 

predpostavimo, da bi bili emocionalni odzivi gledalca na vsako od replik različni. 
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7. STUDIUM IN PUNCTUM 
 

Studium, i, n  I. prizadevnost, vnema, marljivost, živa želja, hrepenenje, zanimanje: 

pugnandi bojaželjnost, summo, magno studio z veliko vnemo, studio pravus nataknjen, 

nalašč, studium conferre in alqd zanimati se, baviti se s čim. – 2. vdanost, privrženost, 

pristranost, ljubezen do česa: sine ira et studio nepristransko, st. rei p. ljubezen do, in senatu 

erant studia razprtije, razpori, razpadi na razne stranke. -3. najljubši posel, strast, posebno 

veselje za kaj: suo quisque studio maxime ducitur ravnati se po tem, kar je komu najmilejše, 

studiis suis obsequi nagnjenje. -4. znanstveno prizadevanje,  - delo, študij, znanstvo, 

znanstvena stroka 

(Bradač, 1980, str. 504) 

 

Punctum, i, n I. vbod, bodljaj. -2. točka, pika; volilni glas: puncto alcis po njegovi sodbi, 

omne tulit p. splošno pohvalo žeti. – 3. najmanjši del, trenutek, hip. – 4. odstavek 

(Bradač, 1980, str. 426) 

 

Po Barthesu obstajata dva primarna elementa, ki ju lahko začutimo ob opazovanju fotografij. 

Tisto, kar ob gledanju fotografij čutimo kot nekakšno splošno zanimanje, včasih tudi kot 

ganotje, imenujemo z latinsko besedo studium. Ta beseda izraža vrsto človeškega interesa, 

zavzetost za nekaj, vendar brez posebne ostrine. Studium pomeni nekakšno obče vljudno 

zanimanje na način všeč mi je/ni mi všeč, pomeni srečati se s fotografovimi nameni, jih 

bodisi odobravati ali ne, vendar jih vedno razumeti. Studium namreč služi osnovnim 

funkcijam fotografije: informirati, prikazati, presenetiti, zbujati željo ipd. (Barthes, 1992). Za 

primer vzemimo poljubno potopisno fotografijo, ki nam sicer pripoveduje o neki deželi, o 

tamkajšnji arhitekturi, podnebnih razmerah, načinih oblačenja, a nas pritegne le toliko, kot bi 

nas pritegnila katerakoli druga fotografija, ki prikazuje isto pokrajino, mesto. Večina 

reportažnih fotografij je taka – po njih lahko listamo, a se pri nobeni ne ustavimo, noben 

detajl ni tako izrazit ali moteč, da bi si fotografijo zapomnili.  

Nasprotno od studiuma pa je tu punctum, element, ki v latinščini pomeni vbod, saj »kakor 

puščica prileti iz prizorišča in me prebode« (Barthes, 1992, str. 28). To je tisto naključje 

(pogosto detajl) na fotografiji, ki opazovalca zbode. Zaradi njega začne opazovati posnetek 

na drugačen način, ne več s splošnim, občim zanimanjem, ampak z osebnim, lastnim samo 

njemu. 
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Včasih na fotografijah vidimo detajle, ki bi nas lahko zbodli, pa nas ne. Če nas ne zbodejo je 

to zato, ker jih je tja namerno postavil fotograf. Element naključja izgine. Odličen primer za 

to je reklamna fotografija, tako zelo razširjena v naši družbi. Na njej mrgoli paradoksalnih, 

oči pritegujočih detajlov, ki pa očitno svoje vloge ne opravljajo dovolj dobro. Naš pogled 

zadržijo le za delček sekunde ali pa še to ne.  

 

Pa je detajl edini element, ki lahko opravlja funkcijo punctuma? Barthes namenja to vlogo 

tudi času. Vzemimo na primer fotografijo Alexandra Gardnerja iz leta 1865, ki prikazuje 

mladega Lewisa Payna (Slika 49), kako v celici čaka na smrt, na katero je obtožen zaradi 

poskusa umora takratnega državnega sekretarja W.H. Sewarda. Studium nam pove, da je 

fotografija lepa, fant na njej pa tudi, očiten je tudi fakt lokacije posnetka – fant ima vklenjene 

roke. Punctum posnetka pa je dejstvo, da bo fant umrl, oziroma da je že umrl. Fotografija nas 

preseneča z dvojnostjo, ko govori o stvareh, ki se imajo namen zgoditi, a vendar so se v 

sedanjosti v kateri opazujemo sliko, že zgodile (Barthes, 1992). Da spoznamo to 

paradoksalno dvojnost, pa nam ni treba posegati po fotografijah na smrt obsojenih. Dovolj 

je, da odpremo katerikoli album svojih starih staršev in si jih ogledamo v času, ko so bili 

otroci, ki imajo pred seboj še celo življenje polno skrivnosti, a hkrati se zavedamo, da so 

skrivnosti že razkrite in življenje končano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 49: Alexander Garden, Lewis Payne, 1865 
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7.1. PUNCTUM IN SOCIALNO ANGAŽIRANA FOTOGRAFIJA 

 

Vsak, ki se ukvarja s fotografijo, si želi narediti posnetke, ki si jih bodo ljudje zapomnili. 

Lahko razumljiv, a težko dosegljiv cilj v današnjem svetu, ki se zdi bombardiran s takimi in 

drugačnimi vizualnimi zapisi. Biti zapomljiv in biti zapomnjen sta dve najbolj želeni 

lastnosti socialno orientiranih fotografij, katerih naloga je ne le obveščati, ampak tudi 

spodbuditi k akciji, k družbenim spremembam. Fotograf, ki torej posname fotografijo s tem 

namenom, si želi, da bi njegov posnetek vseboval nekaj, kar gledalčev pogled pritegne, ga 

nato zadrži in nazadnje spodbudi. Fotograf si želi, da bi fotografije vsebovale punctum, 

naključje, ki nas prebode. A kako to doseči, kako ga umestiti v sliko, če je punctum ravno to: 

naključje? Izgine, če ga želimo namerno ustvariti.  

 

7.2. PUNCTUM - LIKOVNI VIDIKI 

 

Ugotovili smo, da punctum izgubi svojo poglavitno lastnost – prodorno naključnost, če ga v 

posnetek namerno postavi avtor. Vseeno pa obstajajo določeni likovni elementi, ki 

pripomorejo k pojavu punctuma na posameznem fotografskem delu. Od avtorjeve 

izkušenosti, inovativnosti, senzibilnosti ter njegovega likovnega predznanja je odvisno, 

koliko jih bo znal izkoristiti pri svojem delu. Skozi likovne analize posameznih fotografij 

bom poskušala poiskati in predstaviti tiste likovne elemente, ki so zaslužni za to, da nas 

določeno delo pritegne. Katere so torej tiste likovne prvine in spremenljivke, ki lahko 

vplivajo na pojav punctuma? 
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7.2.1. PUNCTUM V FOTOGRAFIJI LEWISA HINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Črno bela fotografija prikazuje tri mlade fante, po videzu mlajše od 14 let, oblečene v srajce 

in jopiče, s čepicami na glavi (Slika 50a). Vsi trije kadijo: dva cigareto, tisti na skrajno levi 

strani fotografije pa pipo. Deček na desni strani pod roko drži sveženj časopisov, iz česar 

lahko sklepamo, s čim si ti trije fantje služijo kruh, našo domnevo pa nam napis ob 

fotografiji še potrdi. Zanimivi so predvsem obrazi teh otrok – ne izražajo otroškosti, ampak 

odraslo izkušenost in brezbrižnost. V pogledih fantov ni naivne otroške nedolžnosti, oni so 

že spoznali kako deluje družba, kakšna pravila delujejo v njej in kje je mesto njih samih. In 

ravno v tem nasprotju, nasprotju med mladostjo in samoumevno prisotnostjo cigaret, med 

mladostjo in izkušenimi izrazi na obrazih, se skriva punctum. Punctum so obrazi otrok, ki so 

že nekaj časa možje.  

 

Posebno vlogo pri tej fotografiji igra svetlo-temni kontrast (Slika 50b), ki nadomešča vlogo 

barve, še več: določa celotno fotografijo. Čeprav delo vsebuje precejšnjo število sivin, je 

najpomembnejši kontrast med črno in belo, med izrazito temnimi ter izrazito svetlimi deli 

slike. Prehodi med njimi so ostri, prisoten je trši oziroma durovski svetlostni ključ, zaradi 

katerega sama fotografija deluje še bolj realno in ozemljeno. Prav igra svetlobe, ki prihaja iz 

smeri fotografske kamere, izpostavlja obraze vseh treh fantov. Zlasti očitna je pri dečkih, ki 

na sliki stojita skrajno levo in desno.  

Slika 50a: Lewis W. Hine, Mladi raznašalci časopisa kadijo na Skeeter's Branchu , St 

Luis (News boys smoking at Skeeter's Branch, St. Louis), 1910 
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Slika 50b:  razdelitev kontrastov iz slike 50a 

 

Sliko lahko na grobo razdelimo na prvi (fotografiranci), drugi (lesena ograja) in tretji plan 

(Slika 50c). Prvi in tretji plan predstavljata nasprotno razporeditev kontrastov, medtem ko je 

pri drugem planu prehod sivin mnogo mehkejši. V prvem planu si kontrasti sledijo: svetlo-

temno-svetlo, v drugem se zgodba obrne: temno-svetlo-temno. Ostra in močna svetloba 

definira samo početje fotografirancev, hkrati pa neusmiljeno pokaže njihova leta. Da 

punctum na posnetku deluje, oziroma da sploh obstaja, je omenjeni kontrast nujno potreben. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Slika 50c:  razdelitev slike 50a  po planih 

 

Kompozicijo fotografije bi lahko označili za dokaj klasično, vertikalno kompozicijo v katero 

pa sta vključena tudi elementa trikotne in centralne kompozicije (Slika 50d). Le ta je 

določena z obrazom dečka, ki stoji na sredini in je za malenkost višji od ostalih dveh. Zaradi 
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te postavitve omenjeni fant prvi pritegne pozornost opazovalca, prav tako pa ga naš pogled 

zapusti kot zadnjega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 50d: prikaz kompozicij, ki se pojavljajo na delu prikazanem pod sliko 50a 

 

Ker pri delu prevladujejo zlasti vertikale in horizontale, celotno delo deluje statično in 

pasivno, kar nam vzbuja dodaten občutek da je usoda fantov določena v naprej. Ko gledamo 

fotografijo se začnemo zavedati, da prizor, ki leži pred nami, ni enkraten dogodek v življenju 

dečkov. To niso otroci, ki si v mladostniški objestnosti prižigajo prve cigarete. To so otroci, 

katerih odraščajoča realnost je odraslost z vsem kar ji pritiče.  

 

Kljub temu da gre za statično, pasivno kompozicijo, pa slika ne deluje če jo prezrcalimo 

(Slika 50e). Za dečke, ki prvotnemu delu določajo enakomeren ritem, se na obrnjeni sliki 

zdi, da so prisilno postavljeni preveč na desno stran slike. Če bi želeli doseči ravnovesje, bi 

morali računalniško obrezati sliko tako, da bi odstranili fanta, ki se na prezrcaljeni sliki 

pojavi na skrajno desni strani (Slika 50f). 
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                 Slika 50e: prezrcaljena slika 50a                                

 

Vendar pa kljub doseženem ravnovesju na sliki, obrezana fotografija nima takega učinka kot 

originalna. Izgleda nepopolna, ponarejena, izgubila je punctum, ki ga je delno določalo tudi 

število tri, za katerega je slikar Oscar Schlemmer nekoč dejal, da je dominantno število, »v 

katerem sta posameznikov jaz in dualistično nasprotje premagana in se začne sodelovanje 

kolektiva« (Butina, 2004, str.253). 

 

Ko število tri zmanjšamo na dva, zožimo realnost in s tem razširjenost otroškega dela na 

posameznika, na osamel dogodek. Tega se je dobro zavedal tudi Lewis Hine, saj se število tri 

velikokrat pojavlja v njegovi seriji fotografij o otroškem delu. 

 

Veliko njegovih del, zlasti iz cikla Otroško delo (Child Labor), nima naslova ampak le tega 

nadomeščajo podnapisi pod vsako fotografijo, ki opazovalcem dajo boljši vpogled v 

dogajanje na fotografiji ter na okoliščine, v katerih je bila le ta posneta (Slika 51; 52; 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 50f: slika 50e po obrezovanju 
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Slika 51: Lewis W. Hine, Josie, 6 let, Bertha, 6 let, Sophie, 10 let, vse redno ličkajo koruzo 

(Josie, six year old, Bertha, six years old, Sophie, ten years old, all shuck regularly. 

Maggioni Canning Co. Location: Port Royal, South Carolina, Febraury 1911), 1911. 

Slika 52: Lewis W. Hine, Mladi izdelovalci cigar v Engelhardt & Co. Vsi trije zgledajo mlajši 

od 14 let. Delovodja je povedal, da, ko je veliko dela, mnogokrat zaposlujejo otroke. Vsi med 

njimi kadijio. Tampa, Forida (Young cigar makers in Engelhardt & Co. Three boys looked 

under 14. Labor leaders told me in busy times many small boys and girls were employed. 

Youngsters all smoke. Tampa, Florida), 1909 

Slika 53: Lewis W. Hine, Raznolikost del: Trije mladi fantiči z lopatami 

med vrati železniškega vagona (A Variety of Jobs: Three young boys with 

shovels standing in doorway of a Fort Worth & Denver train car), 1912 
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Vzemimo eno umetnikovih zgodnejših fotografij, nastalo na otoku Ellis. Slika prikazuje 

žensko z otrokom-deklico v naročju (Slika 54). Obe imata lase pokrite z ruto, njuna pogleda 

se srečujeta. V ozadju fotografije vidimo osebe. Nekaj od njih jih gleda naravnost v 

fotografski objektiv, vendar pa jih kljub temu ne dojemamo kot del prizora, saj med njimi in 

osrednjim prizorom (mati z otrokom) stoji žičnata ograja. Prav ta groba ograja, ki bi lahko 

bila moteči element pri tako nežnem in zasebnem prizoru, le tega uokviri in mu da nekakšno 

ikonsko vrednost. Spominja nas na tisoče različic podobe najbolj znane matere z otrokom v 

naročju – na Marijo z Jezusom (Slika 55). Ni znano, ali je Hine posnel fotografijo zatem ko 

je v prizoru prepoznal Devico z detetom, ali ga je fotografija asocirala na to kasneje, ko je 

stal pred razvitim pozitivom. Gotovo pa je, da je prizor prepoznal, saj je fotografijo naslovil 

Italijanska Marija (Madonne italienne, Ellis Island, 1905).  

 

Kompozicija, zaradi katere se v delu pojavlja punctum, je trikotna kompozicija na 

pravokotni podlagi, ki je značilna za svetopisemske prizore, najbolj pogosta pa je pri ikonah. 

Osrednji prizor, mati z otrokom, dominira na fotografiji. Ker je postavljen v samo središče 

slike, le ta deluje uravnoteženo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 54a: Lewis W. Hine, Italijanska 

Marija, otok Ellis (Madonne Italienne, 

Ellis Island), 1905 

Slika 55:  Trikotna kompozicija: Madonna 

Conadomini (Madonna Conadomini), okoli 1225  
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Prevladujočo smer na sliki predstavljata dve diagonali, ki obrobljata motiv in sta skoraj 

skladni s poševnicami, ki jih najdemo v strukturi ograje. Sekata se nad glavo ženske, natanko 

v višini horizonta. Sečišče je postavljeno na desno polovico fotografije, kot protiutež na levi 

strani pa rob ograje predstavlja močno vertikalo (Slika 54b). Podoba izžareva mir, tolažbo 

ter skrito povezanost, ki je lastna le materam in otrokom. Le to lahko začutimo toliko 

močneje, ker vemo, da je bil prizor »ujet« v tako stresnem vzdušju, kot je vladalo na otoku 

Ellis med novimi priseljenci, katerih obljubljena dežela se je kljub bližini zdela še daleč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 54b: prevladujoče smeri v kompoziciji slike 54a 

 

Delo lahko razdelimo na tri plane (Slika 54c). Prvi plan predstavlja glavni motiv, drugi plan 

je žičnata ograja, tretji plan pa so ljudje, ki stojijo za njo. Opazovalčev pogled se najprej 

osredotoči na prvi plan, nato zazna ograjo kot ozadje osrednjega prizora, nato pa šele v 

polnosti dojame globino posnetka, ki se širi daleč za mrežasto ograjo. 
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Slika 54c: razdelitev prostora slike 54a po planih 

 

Ograja pripomore k ikonskemu videzu fotografije. Je ločnica med ostrimi kontrasti, ki se 

pojavljajo v prvem planu in mehkejše zabrisanimi toni v tretjem planu. Svetlostni interval, ki 

se pojavi na delu, ima izredno velik razpon – vse od svetlo sive, skorajda bele na dekličini 

oblekici, do globoke črne, ki se v prvem planu pojavlja v manjših količinah, bolj ko pa 

gremo proti globini slikovnega prostora, večje so temne površine. Tako lahko rečemo, da v 

ospredju fotografije prevladuje srednji durovski (trdi) ključ, v ozadju pa temni molovski 

(mehki) ključ. 

 

Sama ograja je sestavljena iz posameznih kosov žice, katerih smer poteka diagonalno in se 

med seboj križajo v enakomernem ritmu. Tako ustvarjajo raster (Slika 54d), ki ga, zaradi 

velikega števila poševnic, ne dojemamo kot splet posameznih žic ampak kot celovito 

površino.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 54d: raster – detajl slike 54a 
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Sama menim, da se pri tej fotografiji lahko punctum skriva v več elementih. Prvi punctum 

pri tem delu je oseben in pogojen s poznavanjem zgodbe v ozadju fotografije ter s 

poznavanjem same krščanske religije, oziroma umetnostjo le te. Ta punctum je poza 

osrednjega objekta, ter predvsem dejstvo, da to staro »sveto« pozo najdemo povsod, ne glede 

na okolje, na pripadnost določeni kulturi in finančnemu stanju. Punctum je majhen intimni 

svet otroka in njegove matere. Drugi punctum pa je tudi obraz dečka za mrežasto ograjo, 

katerega pogled je usmerjen naravnost proti nam in ga ne opazimo, ko prvič pogledamo 

sliko. Gostota rastra je ravno pravšnja, da njegovega obraza ne opazimo takoj, čeprav je 

skoraj v celoti viden. Ta fant nikakor ne paše v našo predstavo o prizoru o materi in otroku, 

vendar ko ga enkrat opazimo, fotografije ne moremo gledati več na isti način kot smo gledali 

prvič. Njegova navzočnost je večna in neizbrisna. 
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7.2.2. NICK UT: NAPALM  GIRL 

 

 

Eno najbolj znanih vojnih fotografij je 8. junija 1972 posnel takrat komaj enaindvajsetletni  

vietnamski fotograf Huỳnh Công Út, bolj znan kot Nick Ut. Fotografija v črno-beli tehniki je 

bila posneta na vietnamski avtocesti (Route 1) in prikazuje otroke, ki bežijo pred eksplozijo 

napalma, s katerim je bila ravnokar bombardirana  njihova vas (Slika 56a). 

 

Najprej zagledamo popolnoma golo deklico z razprtimi rokami in z obrazom spačenim od 

bolečine, ki teče naravnost proti kameri. Njeno ime je Phan Thi Kim Phuc in je stara devet 

let. Pred njo, v skrajnem levem kotu slike, vidimo njenega starejšega brata Phan Thanh 

Tama v beli srajci katerega obraz je prav tako poln bolečine in strahu. Njegove roke so toge, 

stegnjene kot v krču, usta kričijo.  Za njima pa, oziraje se nazaj proti uničeni vasi, teče njun 

petletni mlajši brat Phan Thanh Phuoc. Na desni strani gole Kim Phuc z roko v roki tečeta še 

dva otroka, njena bratranec Ho Van Bo in sestrična Ho Thi Thing. Za skupino otrok tečejo 

vojaki, skrajno desno pa vidimo fotoreporterja, ki pripravlja svojo kamero, da bi posnel 

celoten prizor, ki mu je priča. 

 

Slika 56a: Nick Ut, Podoba deklice z napalmom (Napalm girl), 1972 
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Na fotografiji ne najdemo močnih svetlo-temnih kontrastov, ki so navadno značilni za 

dramatične prizore. Sivine so zamolkle, prehodi med posameznimi ploskvami pa mehki in 

predvsem v ozadju, zabrisani. Edini močni kontrast najdemo na vietnamski deklici na desni 

strani fotografije, ki nosi belo srajco in zelo temne hlače ter na čeladah vojakov, ki delujejo 

svetle na temnem ozadju oblaka eksplozije. Bolj ko se s pogledom spuščamo v globino slike, 

bolj prevladujejo temni odtenki in izrazitejša je zračna perspektiva, zaradi katere so sivine v 

ozadju še bolj poenotene. Čeprav izraz sfumato (it. zamegljen) uporabljamo predvsem v 

slikarstvu, menim, da tudi pri tem delu odlično opiše predvsem ozadje fotografije, ki je 

precej nedefinirano. Lahko si samo skušamo predstavljati kakšne grozote se skrivajo v 

temnem oblaku. Prevladuje srednji molovski ključ, za katerega je v Likovni teoriji zapisano 

»da deluje kot somrak sanjskega sveta« (Butina, 2004, str. 139), kar je povsem primerna 

definicija, zlasti v povezavi z Utovo fotografijo. Svetloba je difuzna. Sence, še posebej 

vržene, so neopazne. Lahko vidimo le nekaj nasebnih senc in sicer na telesu vpijočega dečka 

na levi strani in na telesu gole deklice. 

 

Močno vlogo pri likovnem vidiku fotografije igra ravnovesje in uravnoteženost celotne 

kompozicije, kljub množici elementov, ki se ponavljajo na njej. Sama kompozicija je 

horizontalna, določajo jo osebe, ki se pojavljajo na fotografiji. Horizont leži rahlo nad 

podobami otrok in teče naravnost v višini glav vojakov v ozadju. Čeprav ga dejansko ne 

vidimo zaradi  »oblaka« v ozadju, ga zlahka določimo s pomočjo navidezne konvergence 

vzporednih linij (Slika 56b), oziroma v tem primeru s pomočjo cestnih robov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56b: konvergenca vzporednih linij in navidezna horizontala na sliki 56a 
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Osebe lahko razdelimo v dve skupini (Slika 56c). Prvo predstavljajo svetlejši otroci spredaj, 

na levi strani, drugo temnejši vojaki zadaj, na desni strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56c: Razdelitev oseb iz slike 56a v dve skupini 

 

Prav tako lahko vsakemu elementu na delu poiščemo nasprotnega, oz. tistega, ki uravnoteži 

njegovo likovno težo (Slika 56d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56d: pari likovnih elementov iz slike 56a, ki medsebojno ustvarjajo ravnovesje likovne teže 
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Likovne enote se na fotografiji pojavljajo v enakomernih intervalih. Tako figure v sprednjem 

planu slike, kot tiste v zadnjem, nastopajo v svojstvenem ritmu, zato tu lahko govorimo o 

variirani repeticiji (Slika 56e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56e: variirana repeticija na sliki 56a 

 

O idealni razporejenosti likovnih elementov se lahko prepričamo tudi tako, da delo 

prezrcalimo (Slika 56f). Podoba, ki jo dobimo z zrcaljenjem je neuravnotežena, desna stran 

prevladuje. Fant, ki v originalni verziji stoji v spodnjem levem kotu, s premikom na desno 

stran pridobi na likovni teži. Element na levi strani slike, deluje namreč lažje kot enak 

element na desni strani, kar je pogojeno tudi s smerjo branja v naši kulturi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 56f: prezrcaljena različica slike 56a 
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Eden od najbolj pretresljivih detajlov na fotografiji so vsekakor usta dečka Phan Thanh 

Tama (Slika 56g), ki groteskno spominja na »tragično gledališko masko« (Hočevar, 2010, 

str. 96) ali pa  »Krik« Edvarda Muncha (Slika 57). Munchovo delo se nam kljub rahli 

norosti, ki jo prikazuje, ob prizoru čiste groze in brezizhodnega obupa, ki ju vidimo na Utovi 

fotografiji, zdi skorajda prijazno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56g: detajl slike 56a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je tu punctum? Je to golota deklice? Krik in stegnjene roke dečka? Morda dejstvo, da 

vojaki bežijo prav tako kot otroci? Ali vedenje, da gledamo fotografijo dogodka, ki se ne bi 

smel nikoli zgoditi? Morda vse skupaj, nikakor namreč ne moremo zanikati dejstva, da 

fotografija ima tisto nekaj, nekakšno iglo, ki nas prebada vsakokrat, ko jo pogledamo. Eden 

od dejavnikov, ki omogočajo pojav punctuma na fotografiji, je gotovo zgoraj opisana 

Slika 57: Edvard Munch, Krik (Skrik), 1895 
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uravnoteženost kompozicije, ki kljub dinamičnosti in razgibanosti grozljivega bega, ostaja 

trdna in racionalna. V tem lahko najdemo odgovor, zakaj nobena od drugih fotografij, ki jih 

je Nick Ut posnel 8. junija 1972 (Slika 58; 59; 60), kljub pripovednosti in prikazovanju 

enakih grozot, nima take moči biti zapomnjena, kot »Napalm girl«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Slika 58: Nick Ut, 8.6.1972, 1972 

Slika 59: Nick Ut, 8.6.1972, 1972 

Slika 60: Nick Ut, 8.6.1972, 1972 
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7.2.3. PUNCTUM V FOTOGRAFIJAH ČISTE GROZE (ABU GRAIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobenega dvoma ni o šokantnosti pričujoče fotografije, ene izmed mnogih podobnih, ki so 

nastale v iraškem zaporu Abu Graib, ko so nad njim dobili nadzor Američani. Tega in 

prizore podobne temu, so z osebnimi foto kamerami posneli pripadniki ameriške vojske, ki 

so želeli svojo navidezno dominanco nad zaporniki, shraniti na spominske kartice svojih 

aparatov. Na njihovo presenečenje, so prizori shranjeni v kolektivnem spominu večine 

svetovnega prebivalstva.  

 

Zaradi grozljive, absurdne, a povsem dokumentarne narave slike pred nami, bi na prvi 

pogled rekli, da fotografija vsebuje tako elemente studiuma kot punktuma. Studiuma zato, 

ker je le ta zlasti značilen za reportažno fotografijo, torej za golo prikazovanje in beleženje 

dogodkov, kar je bil vsekakor namen fotografa, ki je pritiskal na sprožilec. Po drugi strani pa 

je za studium način opazovanja, značilno ogledovanje slike z distanco, oziroma bolje rečeno 

z malomarnim zanimanjem. Bolnost, ki veje iz posnetka nas zagrabi in nas ne spusti. 

Brezbrižno ogledovanje ni mogoče. Vendar – ali sama fotografija izstopa med stotinami 

drugih, posnetih v Abu Graibu? Ali opazovanja te fotografije ne spremlja nekakšna 

otopelost, če smo pred njo videli že dvesto podobnih? Ali potem taka fotografija lahko 

vsebuje »puščico, ki nas prebode«?  

Slika 61a: Abu Graib, 2003 
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Na sliki vidimo mlado, kratkolaso vojakinjo, oblečeno v spodnji del puščavske uniforme in 

ustrezno majico s kratkimi rokavi, ter obuto v vojaške škornje. V rokah drži vrvico, na konec 

katere je kot pes privezan popolnoma gol moški. Izraz na njegovem obrazu izdaja močno 

fizično in psihično trpljenje. Obrazno mimiko njegove »sprehajalke« je zaradi slabe kvalitete 

fotografije težje razbrati, vendar lahko iz njene telesne drže razberemo določen odpor, ali pa 

vsaj brezbrižnost do dogodka, katerega del je ona sama. V ozadju vidimo zanemarjen hodnik 

z več vrati, tako na desni, kot na levi strani (Slika 61a). 

 

Čeprav gre za barvno fotografijo, barva na sliki nima posebne vloge. Prevladujejo predvsem 

nenasičeni barvni odtenki, zlasti v zemeljskih tonih. Tako na posnetku najdemo barvno 

harmonijo na osnovi sorodnosti in sicer harmonijo manj nasičenih barv (Slika 61b). 

Nenaravna barva in zrnatost slike, ki sta plod tehnično zelo slabe digitalne fotografije, 

delujeta neestetsko ter poudarjata banalnost nasilja. 

 

 

 

Slika 61b: barvni odtenki, ki se pojavijo na sliki 61a 

 Barve so terciarne, niso izrazito tople, niti hladne. Če fotografiji odvzamemo vso barvo 

(Slika 61c) ali pa barve nasičimo do skrajnosti (Slika 61d), to ne zmanjša njene 

pripovednosti, prav tako se bistveno ne spremeni učinek fotografije. Posnetek v črno-beli 

tehniki iz likovno-tehničnega stališča morda deluje celo bolje, saj svetlo-temni kontrast pride 

bolj do izraza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Slika 61c: črno-bela različica slike 61a   

 

  Slika 61d: maksimalna nasičenost barv iz slike 61a 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 67 ~ 
 

Slednji je viden kot kontrast med figurama in ozadjem, v manjši količini pa ga najdemo tudi 

na ozadju samem. Opazen je zlasti kot nasprotje med svetlostjo stene in temo, ki sili izza 

priprtih vrat. 

 

Na fotografiji je prisoten kontrast med vertikalo in horizontalo (Slika 61e). Mlada 

uslužbenka ameriške vojske tako predstavlja dominantno navpičnico, v ozadju pa najdemo 

še dodatne navpičnice. Ležeči zapornik pa je v nasprotju s tem v horizontalni legi. Edina 

druga vodoravnica na posnetku je spodnji rob hodnika. Tako kot v prizoru vojakinja 

dominira nad zapornikom, tako iz likovnega vidika vertikala prevladuje nad horizontalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrata na hodniku z navpično smerjo ustvarjajo podporo glavni vertikali. Njihova 

orientiranost ni nujno vedno vertikalna, ampak rahlo diagonalna. Isto velja za »vodoravno« 

linijo na koncu hodnika. Odstopanja, pa čeprav le za stopinjo ali dve, lahko rušijo ravnovesje 

likovne kompozicije (Slika 61f). Če bi želeli vertikale, ki se pojavljajo na levi strani 

fotografije, poravnati s pravim kotom 90 stopinj, bi morali celotno sliko zavrteti za natanko 3 

stopinje v desno (Slika 61g). S tem bi poravnali tudi horizontalo na koncu hodnika. Pri tem 

iz ravnotežja padeta vertikali na desni strani fotografije. 

Slika 61e: kontrast med horizontalo in vertikalo iz slike 61a 
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Slika 61f: odstopanje vertikal in horizontal iz slike 61a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61g: obrezana in za tri stopinje zavrtena slika 61f 

 

Poleg očitne vertikalne in horizontalne smeri, na sliki najdemo tudi poševnico, ki jo 

predstavlja vrvica. Le ta povezuje oba subjekta na sliki v nekakšno dvojno trikotno 

kompozicijo (Slika 61h) in poudarja ujetost obeh v tem neprijetnem prizoru. 
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Slika 61h: prikaz trikotne kompozicije na sliki 61a 

 

Prizor je posnet iz rahle ptičje perspektive, zato je horizont postavljen dokaj visoko, natanko 

nad glavo ženske (Slika 61i). Ptičja perspektiva zmanjšuje dominacijo ženske in nam 

odkriva možnost, da obstaja nekdo, ki je še »večji« in dominira nad njo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61i: prikaz horizonta na sliki 61a 

 

Pomembno vlogo pri fotografiji ima tudi razporeditev likovne teže. Postava vojakinje na levi 

strani, zaradi velikosti in navpične lege, dominira nad postavo vertikalno ležečega moškega. 

Če temu dodamo še zamaknjenost fotografije na levo in smer prihoda moškega na sliko iz 

desne proti levi, vidimo, da celotna kompozicija »drsi« proti levemu robu. Neenakomerna 

razporeditev likovne teže je še bolj očitna, če sliko prezrcalimo (Slika 61j). 
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Slika 61j: prezrcaljena različica slike 61a 

 

Na začetku poglavja je bila postavljena trditev, da k pojavu punctuma na fotografiji 

pripomorejo tudi pravilno razporejeni likovni elementi, oziroma dobra likovna zgradba 

posnetka. Skozi kratko likovno analizo smo ugotovili, da kompozicija fotografije ni 

uravnotežena, fotografija bi delovala bolje v črno-beli tehniki, pojavljajo pa se še druga 

likovna neskladja.  

 

Fotografija iz Abu Graiba, kljub šokantnosti in izprijenosti, ne more vsebovati punctuma 

zaradi različnih razlogov. Prvi je pravkar omenjeni likovni vidik. Drugi je pomanjkanje 

naključja, ki je bistvo punctuma. Nobenega dvoma ni, da sta subjekta na fotografiji načrtno, 

čeprav ne nujno po lastni izbiri. In tudi če zanemarimo oba omenjena razloga, ostane sama 

narava prizora na posnetku. In tako kot ima banalno zlo ničelno estetsko vrednost (Hočevar, 

2010), ima tudi ničelne pogoje za nastanek punctuma.  

 

7.2.4. PUNCTUM V FOTOGRAFIJI HENRI CARTIER-BRESSONA – portret kot 

dokumentarna fotografija 

 

Francoski fotograf Henri Cartier-Bresson (1908-2004) je sebe označil za fotoreporterja, a 

njegova dela pričajo, da je kljub temu, da je velik del njegovega opusa nastal na službenih 

potovanjih, bil veliko več kot to. Njegove fotografije niso značilne za tako imenovani 
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fotožurnalizem. So namreč lepe, graciozne in iz likovno-estetskega vidika: popolne 

(Szarkowski, 2010). 

 

Umetniška vrednost pa nikakor ne zmanjšuje dokumentarne vrednosti njegovega dela. 

Nasprotno – šele umetnost reportažno fotografijo naredi brezčasno. Njegova dela imajo torej 

iz likovno analitičnega vidika vse možnosti, da vsebujejo punctum, a kot vemo, le ta ne more 

biti umetno ustvarjen, prisiljeno ujet v fotografski objektiv. Cartier-Bressonu so nadeli 

vzdevek »mojster ujetega trenutka«, saj je znal z izjemno potrpežljivostjo in natančnostjo 

ujeti na film prizor, ki si ga je želel, ne da bi zato prizor sam insceniral, ali osebe na 

fotografiji poprosil k določeni pozi. Ravno zaradi te popolnosti, pa njegove posnetke, le 

redko prevzema punctum. Dela so čudovita, prevzamejo nas in nas očarajo, vsak detajl je 

ravno tam kjer mora biti in kljub temu, da gre morda za naključno ujet prizor, ima gledalec 

občutek, da gleda čudovito, ampak skrbno načrtovano sliko. Ta načrtovanost se porazgubi 

edino pri množičnih prizorih, ko je nemogoče ujeti pravi izraz na obrazu vseh prisotnih in pa 

pri portretih, ki vedno na takšen ali drugačen način izpričujejo določeno identiteto 

portretiranca, na katero fotograf ne more vplivati.  

 

David Bate je v svoji knjigi Fotografija: ključni koncepti zapisal da je »problematika 

portretnih podob povezana z vprašanji družbene identitete in procesov identifikacije« (Bate, 

2012, str. 88). Že bežen pogled v zgodovino nam razkrije, da skoraj vsako portretno 

fotografijo sestavljajo štirje ključni elementi. To so obraz, drža, oblačila in lokacija. Skozi te 

elemente spoznavamo portretiranca, njegov videz, karakter, razpoloženje in tudi njegov 

odnos do fotografa (Bate, 2012). 

 

Na prvi pogled portreta ne moremo uvrstiti pod rubriko dokumentarne fotografije, a vendar 

nam ravno portretna fotografija poroča o identiteti določene osebe, o njenem videzu in 

nenazadnje o njenem družbenem statusu v nekem že minulem obdobju. Iz portreta lahko 

razberemo več kot le osebno vpetost v okolje in družbo, saj nam lahko služi kot pričevanje 

določene populacije skozi različne situacije, v nekem času in okolju. 

 

Tako Lewis Hine s portretom otroka v predilnici bombaža (Slika 62), ne pripoveduje samo 

zgodbe otroka na fotografiji, ampak hkrati pripoveduje zgodbo vseh otrok iz začetka 20. 

stoletja, katerih otroštvo je predstavljalo slabo plačano otroško delo. 
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Prav tako tudi Bressonova fotografija črnskega para (Slika 63a) ne govori samo njune 

zgodbe, ampak bi lahko bila sinonim družbenega statusa črncev v New Yorku leta 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 62: Lewis  W. Hine, Mala predilka v 

predilnici bombaža, Georgia (A little spinner 

in Globe Cotton Mill, Georgia), 1909 

Slika 63a: Henri Cartier-Bresson, Joe, jazzovski 

trobentač in njegova žena, New York (Joe, a jazz 

trumpet player, with his wife, New York), 1935 
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Fotografija prikazuje par z afriškimi koreninami. Lahko bi bila kdorkoli, a iz podnaslova 

izvemo, da sta to jazzovski trobentač Joe in njegova žena. Postavljena sta v nevtralno okolje, 

ki ga ne moremo dobro določiti, morda je slika nastala v fotografskem studiu, še verjetneje 

pa  se naslanjata na domači naslanjač. Njune obleke so preproste, ženska z izjemo uhanov ne 

nosi ne nakita, ne ličil. Roka moža, ki se lagodno dotika rame ženske, priča o intimni zvezi 

med osebama. Obraz ženske je obrnjen naravnost proti fotografski kameri, medtem ko obraz 

njenega partnerja vidimo v delnem profilu. 

 

Zelo pomembno vlogo ima zopet svetlo-temni kontrast, še zlasti kontrast med svetlostjo 

kože obeh oseb. Čeprav lahko iz obraznih potez ženske razberemo, da njeni predniki 

pripadajo tako imenovani negridni oziroma črni rasi, je njena polt v izrazitem kontrastu s 

poltjo moškega, ki je dosti temnejša od njene.  

 

Na fotografiji v grobem prevladujeta predvsem dva odtenka sive (Slika 63b). Temno siv, ki 

se nahaja na obrazu moškega, na njegovih oblačilih, na naslonjalu kamor naslanja roko ter 

deloma tudi na oblačilu ženske, ter svetlo siv, ki ga najdemo na ozadju ter na ženskem 

obrazu. Oba odtenka sta zastopana v približno enakem razmerju, vendar je celoten učinek 

slike  prej temen, kot svetel. Kot svetlostni ključ prevladuje nizki dur, oziroma temni in trdi 

ključ. 

 

 

 

Slika 63b: svetlo-temni kontrast 

 

Poleg dveh prevladujočih odtenkov, pa se na fotografiji nahaja cela lestvica sivin. Tako 

lahko najdemo skoraj popolno belino v vzorcu na ženski srajci, njenih ličnicah, ter v 

vpadljivi črti na ovratniku moškega, ter globoko črno, ki se skriva predvsem v nasebni senci 

trobentačevega obraza, ter v njegovih laseh. 

 

Če sliko prerežemo vzdolžno na približno polovici, dobimo dva podobna, a kontrastno 

nasprotna dela. Pri zgornji polovici obraz moškega predstavlja temno ploskev na svetli 

podlagi (Slika 63c), pri spodnji polovici pa ženski obraz predstavlja svetlo ploskev na temni 

podlagi (Slika 63d). 
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        Slika 63c: temna ploskev na svetli podlagi           Slika 63d: svetla ploskev na temni podlagi 

 

Na fotografiji prednjačijo predvsem že omenjene nasebne sence, odsebnih skorajda ni, kar 

govori o tem, da je fotograf za fotografiranje izkoristil naravno, mehko svetlobo, ki jo na 

posnetku opazimo kot difuzno (razpršeno) svetlobo.  

 

Fotografijo lahko v grobem razdelimo na tri plane (Slika 63e). V prvem planu vidimo žensko 

figuro, v drugem moško figuro, tretji plan pa predstavlja ozadje oz. stena. Čeprav je med 

postavitvijo obeh figur v prostoru le malenkostna razlika, nam ženska figura zaradi svetlejših 

odtenkov deluje bližje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 63e: razdelitev slike 63a po planih 

 

Na prvi pogled ima delo centralno kompozicijo, prizor je ujet v štirikotnik, katerega lega je 

diagonalna, sestavljen pa je iz dveh parov nasprotno enakih trikotnikov. Prvi par določa 

glavna vertikala, ki povezuje zgornji in spodnji kot v rombu, drugi par pa je določen z 

diagonalo, ki razpolavlja lik po dolžini (Slika 63f). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 75 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 63f: kompozicija  slike 63a 

 

 

Pojavlja se več močnih diagonal, ki kot že rečeno, v kombinaciji z vertikalami določajo 

kompozicijo fotografije. Čeprav diagonale med seboj niso vzporedne, si ne nasprotujejo. 

Diagonala označena s številko 1 poteka skozi obraza moškega in ženske, ju povezuje in 

poudarja njuno medsebojno pripadnost. Diagonala številka dve, je odvisna od črte na 

ovratniku moškega in predstavlja linijo, ki povezuje svetle odtenke na ženinem obrazu s 

podobno svetlimi odtenki stene v ozadju. Poteka naravnost po liniji moške roke na levi strani 

posnetka. Številka tri ponazarja smer in nagib moške roke, četrta diagonala pa je pasivna, 

njen položaj določa pas svetlobe (Slika 63g). Vertikale, ki se pojavljajo kot protiutež 

diagonalam, kompoziciji dajejo statičnost in uravnoteženost, vendar so iz likovnega vidika v 

podrejenem položaju (Slika 63h). Poševnice so namreč tiste, ki določajo smer branja 

fotografije (Slika 63i). 
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       Slika 63g: položaj diagonal na sliki 63a               Slika 63h: položaj vertikal na sliki 63a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 63i: smer branja fotografije 63a 

 

Ker je obraz moškega postavljen v sam center fotografije, za razliko od ženskega obraza ne 

potrebuje protiuteži, za uravnavanje ravnovesja likovne teže na posameznih delih fotografije. 

Čeprav so vertikale v desnem zgornjem kotu veliko manj opazne kot ženska figura, ki je 
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eden od dveh glavnih elementov na fotografiji, pa ji vendarle predstavljajo antitezo in 

ohranjajo likovno ravnotežje posnetka. Če posnetek prezrcalimo po vertikali (Slika 63j), se 

likovna teža na desni strani močno poveča, obenem pa ženski obraz postane rahlo 

deformiran. Drobna asimetrija, ki je bila prej skoraj neopazna, sedaj odvrača pozornost od 

slike kot celote. Če bi želeli sliko spet likovno uravnotežiti, bi jo morali na levi strani 

obrezati, tako da bi decentralizirali položaj moške figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 63j: prezrcaljena fotografija 63a 

 

Poleg likovne teže imata pomembno vlogo še likovni spremenljivki tekstura in število.  

Tekstura se pojavlja kot struktura (Slika 63k), oziroma kot »lastnost površine, ki je posledica 

organske zgradbe materiala« (Butina, 2004, str. 240). Zlasti opazna je na moški roki, katere 

koža v nasprotju z obrazom, deluje grobo, skorajda usnjato. Druga vrsta teksture ki se 

pojavlja, je umetni raster na srajci ženske (Slika 63l), pri kateri ne gre za pravo križanje, 

ampak le za narisan vzorec neke mreže. 
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Slika 63k: struktura na sliki 63a                       

 

Število dve, ki predstavlja število oseb na fotografiji, ustvarja gibanje. Dva likovna elementa 

med sabo tvorita vizualno napetost in tako nujno pride do interakcije med njima. Zaradi 

relativne medsebojne bližine likovnih enot, se le ti privlačita. Obe osebi skupaj vidimo kot 

neko enoto. Zaradi intime med njima jih ne dojemamo več kot dva samostojna posameznika, 

ampak kot par.  

 

Punctum na tej fotografiji ni nekaj oprijemljivega, a vendar ne morem zanikati njegovega 

obstoja. Ker je pojav punctuma vedno pogojen z osebnim videnjem slike, lahko rečem, da 

fotografija tega para mojo pozornost pritegne veliko bolj kot katerokoli drugo Bressonovo 

delo. Prepriča me ponosno dvignjena brada ženske, ta neznačilna gesta črnke leta 1935, še 

posebej ker je bil fotograf belec. Nesorazmernost njenega obraza, še zlati škiljenje očesa, me 

spomni na Barthesovo osebno videnje fotografije otrok v italijanski četrti fotografa Williama 

Kleina v New Yorku, ko je namesto celote trmasto opažal le »gnile zobe enega iz med 

dečkov« (Barthes, 1992, str.45). Očara pa me tudi izjemna fizična, seksualna privlačnost 

moškega, katerega obraz je deloma skrit v senci. Svoj pogled upira naravnost proti kameri in 

čeprav objektivno gledano verjetno ni nikoli veljal za ideal lepote, se v njem skriva karizma 

prvinske moškosti, tako močna, da je očitna celo na posnetku. Punctum je njegova 

nedosegljivost meni v času in prostoru, paradoksalni kontrast prisotnosti energije na 

posnetku in vedenje o njegovem neobstoju v sedanjem času. In nenazadnje je punctum roka, 

ki se sproščeno dotika ženinega ramena, saj negira abstraktno upanje na pripadnost 

fotografiranca meni, tudi če bi bile ovire časa odstranjene. 

 

 

Slika 63l: raster na sliki 63a 
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7.2.5. KONCENTRACIJSKO TABORIŠČE MANJAČA 

 

 

Slika 64a: Patrick Robert, Logor Manjača, 1992 

 

Vojna v Bosni in Hercegovini je bila brez dvoma ena najbolj krutih in nesmiselnih vojn na 

območju balkanskega polotoka. Nedoumljivo je, kako je lahko v srcu Evrope konec 20. 

stoletja, prišlo do kršenja človekovih pravic v takih razsežnostih in kako so se lahko zločini 

proti človeštvu dogajali toliko let, kljub temu da vojna v nekdanji Jugoslaviji velja za 

medijsko vojno, katero je že od samega začetka, preko satelitov, poročil in nenazadnje 

fotografij spremljala svetovna javnost, s poudarkom na demokratičnem Zahodu. 

 

Pričujočo fotografijo (Slika 64a) je 9. avgusta 1992 v koncentracijskem taborišču Manjača 

posnel francoski vojni fotograf Patrick Robert. Koncentracijski »logor« Manjača, je bil le 

eden iz med mnogih taborišč širom Bosne med leti 1992 in 1995. Kljub pogostemu curljanju 

vizualnih dokumentov z grozljivimi prizori v medije, so mnoga izmed njih brez 

posredovanja mednarodnih sil, ostala odprta vse do konca vojne. To je le ena izmed številnih 

fotografij posnetih med vojno v Bosni, ki prikazujejo nečloveške razmere in pretresljivo 

podobo skoraj do smrti sestradanih človeških bitij. Šokantnost posnetka je neposredna in 

takojšnja.  
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V prostoru obloženem z belimi ploščicami sedijo, ali napol ležijo, trije shujšani moški. Na 

tleh so položene vzmetnice, ob njih pa vidimo nekaj blazin, odej ter plastično vrečo, v kateri 

je verjetno osebna lastnina enega od moških na posnetku. Po pomanjkljivih oblekah oseb na 

fotografiji lahko sklepamo, da je bila le ta posneta na vroč poletni dan. Roka, ki je ujeta na 

levi strani fotografije, priča o prisotnosti še najmanj ene osebe. Pogledi vseh so obrnjeni 

stran od fotografskega aparata, samo ugibamo lahko, kaj je pritegnilo njihovo pozornost. 

Detajl, ki prvi pritegne našo pozornost in katerega je v svoj objektiv želel ujeti tudi Patrick 

Robert, je telesno stanje moškega na desni strani fotografije. Občutek imamo, da njegove 

kosti prekriva samo še koža, najbolj izrazite so rebrne kosti in izstopajoča ključnica.  

 

Položaj elementov na fotografiji bi lahko v grobem razdelili v štiri plane (Slika 64b). V 

prvem planu se nahaja moški na desni strani fotografije. Roka »skritega« moža spada v drugi 

plan, oba moška naslonjena na steno  pa v tretji plan. Stena v ozadju predstavlja četrti plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 64b: razporeditev elementov slike 64a po planih 

 

Prav stene hkrati tudi določajo in zaključujejo meje prostora. Ploščice na stranskih dveh 

stenah ustvarjajo navidezno konvergenco vzporednih linij, ki se sekajo nad glavo moža na 

desni strani. Medtem pa se zaradi ptičje perspektive vzporedni liniji, ki ju predstavljata 

robova med stranskima in zadnjo steno, navidezno sekata nekje globoko pod spodnjim 

robom slike. Gre torej za dvobežiščno perspektivo (Slika 64c). 
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Slika 64c: dvobežiščna perspektiva slike 64a 

 

Na kompoziciji prevladujejo diagonale, ki nadomeščajo vlogo horizontalnih in vertikalnih 

smeri. Poševnice v kompozicijo vnašajo dinamiko, ker pa ima glavna diagonalna smer od 

spodaj-levo proti zgoraj-desno svojo protismer, kompozicija deluje razmeroma stabilno 

(Slika 64d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 64d: smeri glavnih diagonal na sliki 64a 

 

Že na prvi pogled prizor na fotografiji ne deluje uravnoteženo. Celoten posnetek je nagnjen v 

desno stran. Trije manjši elementi (dva moža in roka) na levi strani nimajo tolikšne likovne 

teže kot moški na desni strani, zlasti ker telesna podoba slednjega najhitreje vzbudi našo 

pozornost, naše osebno zanimanje pa njegovo likovno težo še poveča. Več svetlobe 

dodajamo fotografiji, več likovne teže pridobivajo elementi na levi strani, ki so bolj 

kontrastni kot moška figura na desni (Slika 64e). Pri določeni količini svetlobe postane 

podoba slabotnega možaka povsem neprepoznavna in likovna teža leve strani začne 

prevladovati na posnetku. Enako se zgodi, če fotografiji odvzamemo barvnost (Slika 64f).  
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Slika 64e: preveč dodane svetlobe – prevladuje likovna teža elementov na levi strani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 64f: odvzem barv, črno-bela fotografija 

 

Čeprav gre za barvno fotografijo, barve same nimajo velike vloge. Tudi če barve 

odvzamemo, fotografija še vedno ne deluje, predvsem zaradi premajhnega svetlostnega 

kontrasta na desni strani fotografije. 

 

Ko fotografijo prezrcalimo (Slika 64g), se moška v temnejših oblačilih prestavita na zgornji 

desni rob slike. Na desni strani moška lažje predstavljata protiutež likovni teži možu, ki je 

sedaj na levi strani, čeprav razporeditev likovnih elementov še zdaleč ni idealna. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 83 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 64g: prezrcaljena fotografija 64a 

 

Na likovni kompoziciji dokumentarnega posnetka, se pojavlja več nasprotij oziroma 

kontrastov, ki določajo njegovo celostno podobo, ter obenem vplivajo na naše osebno 

doživljanje fotografije. To so: 

- svetlo-temni kontrast (med levo in desno polovico fotografije, med temnimi oblačili 

obeh moških in svetlostjo ploščic in rjuh), 

- kontrast velikosti (moški v prvem planu prevladuje nad ostalimi elementi, govorimo 

lahko o dominaciji), 

- številčni kontrast (moški na desni strani proti več moškim na levi) 

- kontrast položaja likovnih elementov (na levi strani zgoraj, na desni spodaj) 

Kontrasti v korelaciji s prej omenjenimi diagonalnimi smermi na sicer pasivnem prizoru 

ustvarjajo potrebno dinamiko. 

 

Tu pa se pojavlja vprašanje punctuma. Po prvotni hipotezi je obstoj punctuma odvisen od 

skladnosti vseh likovnih elementov. Skozi likovno analizo fotografije sem ugotovila, da je 

sama postavitev kompozicije daleč od idealne, čeprav nekateri njeni deli delujejo. Gledano iz 

likovno-estetskega stališča dosega posnetek povprečno ali celo nizko vrednost, ki jo narava 

samega prizora še dodatno znižuje, torej fotografija ne ustvarja okoliščin potrebnih za pojav 

punctuma. A vendar se punctum pojavi. Punctum je zame obraz ostarelega in shujšanega 

moža, še zlasti njegove oči. Ena preveč odprta, z izrazom neznanskega presenečenja in druga 

priprta, poškodovana, mogoče celo slepa. Prvič, ko sem opazila ta neenaki pogled, so vsi 

ostali, bolj očitni detajli, kot je na primer okostnjaku podobno telo, izgubili mojo pozornost. 

Punctum so tudi vprašanja, ki se porajajo ko gledam sliko: Kam dotični moški gleda? Na 

katero oko sploh vidi? Ali je za tolikšno različnost njegovih oči kriva genska zasnova ali 
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brutalno nasilje, kateremu je bil izpostavljen v taborišču? Nenazadnje pa je punctum moje 

vedenje, da kljub razmišljanju ne morem dobiti odgovora na zastavljena vprašanja. 

 

7.3. SKLEP IN UGOTOVITVE 

 

Poglavje sem začela s trditvijo, da je sam pojav punctuma odvisen od skladnosti in 

ravnovesja vseh elementov, ki sestavljajo določeno likovno kompozicijo. In čeprav je 

navadno res tako, exceptio firmat regulam, kot je tu v primeru fotografije iz 

koncentracijskega taborišča Manjača. Likovni elementi in njihova vloga pri delovanju 

celotne kompozicije, vplivajo na verjetnost pojava punctuma, niso pa brezpogojno nujni za 

njegov nastanek. V redkih izjemah se lahko pripeti, da nas punctum prebode iz fotografije, 

katere kompozicija ni idealna, ampak iz likovnega vidika zgolj zadovoljiva.  

 

Likovno analiziranje fotografij pri katerih (ne) pride do pojava punctuma, me je pripeljalo do 

novih odkritij, s katerimi bi rada dopolnila Barthesovo definicijo, kaj punctum je in kakšna 

je njegova vloga. Naj še enkrat povzamem njegove glavno misel, ki pravi, da je punctum 

naključje, oziroma detajl, ki nas kot puščica prebode in spremeni naše prvotno gledanje 

točno določene fotografije. Podobno funkcijo kot jo ima podrobnost, Barthes namenja tudi 

času. Po njegovi teoriji sta časovna in krajevna razsežnost punctuma majhni, saj segata le do 

roba fotografije in sicer tako dolgo, dokler je opazovalec osredotočen na gledano. Med 

pisanjem diplomske naloge, še zlasti ob analiziranju portreta, ki ga je posnel Henri Cartier-

Bresson in izrazito reportažne fotografije Patricka Roberta iz leta 1992, pa sem ugotovila, da 

ima časovna funkcija punctuma mnogo daljši rok trajanja, kot je predvidel Barthes. Pravi 

punctum in še zlasti naš čustveni odziv nanj, nas spremlja od trenutka, ko nas usodna puščica 

»prebode« in nas nikoli ne zapusti. Vedno si lahko v spomin prikličemo sliko z usodnim 

detajlom in vedno znova ob tem podoživljamo iste občutke, kot ob prvem opazovanju 

fotografije. Prav tako čez okvir sega prostorski domet punctuma, saj se »prebadajoči« detajl 

iz fotografije lahko spremeni v zbadajoča vprašanja in misli, ki jih nato nosimo s seboj. 

 

Punctum pravzaprav predstavlja paradoks pri cilju ne samo vsake fotografije, ampak vsakega 

likovnega dela, ki skuša biti več kot le uspešno estetsko in formalno dodelano. Ne bom 

trdila, da likovno delo brez punctuma ni umetnina, lahko je. A tiste vrste, ki bo v množici 

podobnih hitro pozabljena, oziroma sploh nikoli dobro videna. Zgolj formalno in estetsko 
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dobro likovno delo bo hitro izstopalo izmed kompozicijsko slabših, pa vendar ga med deli 

podobne kakovosti lahko opazimo le na način studium. Za razliko pa bo umetniško delo, ki 

vsebuje punctum, vedno pritegnilo našo pozornost, ne glede na to v kakšnem kontekst bo 

postavljeno. Ni vsako delo, ki vsebuje punctum a priori umetnina in tudi vsako kvalitetno 

likovno delo nima punctuma, a vendar je za želen presežek nujni pogoj, seveda le v povezavi 

s formalno podlago. Umetnik, ki preko svojega likovnega dela stremi k presežku, pa 

prodornosti in zapomljivosti svojih del nič kaj rad ne zaupa naključju, pa čeprav je le ta (spet 

paradoksalno) nujni pogoj za izbrani cilj. Poleg dobre formalne postavitve kompozicije in 

skladnosti elementov na njej, pa obstaja še en dejavnik, ki močno pripomore k pojavu 

punctuma v določenem likovnem delu, hkrati pa izvira iz ustvarjalca samega. To je strast. 

Umetniška dela katerih avtor k svojemu delu pristopa z zanosom na vseh ravneh svojega 

ustvarjanja, ter poseduje strast do motiva, ki ga želi upodobiti, do likovne tehnike in 

likovnega medija skozi katera se izraža, kot tudi do umetnosti same, imajo veliko več 

možnosti, da bodo vsebovala punctum kot tista, pri ustvarjanju katerih avtor ni bil s srcem in 

dušo predan vsem likovnim vidikom ustvarjanja. Strast ustvarjalca in njen vpliv na pojav 

punctuma pa lahko primerjamo tudi s strastjo opazovalca, ki ima veliko večji vpliv kot se zdi 

na prvi pogled. Tako kot avtor ne more (ali vsaj zelo težko) ustvari delo s punctumom brez 

absolutne predanosti svojemu delu, pa gledalec na likovnem delu ne more opaziti 

obstoječega punctuma, če motiva ne opazuje z zanimanjem ali celo čuti odpor do določene 

likovne tehnike, oziroma smeri. Večji je torej osebni interes tistega, ki opazuje, večja je 

verjetnost da ga bo »prebodla puščica«. 
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8. FOTOGRAFIJA V LIKOVNO-PEDAGOŠKI PRAKSI 
 

O fotografiji kot vrsti likovne umetnosti, ki se poučuje v osnovnih šolah, je bilo doslej malo 

napisanega, pa vendar bi med osnovnošolci zadnje triade težko našli posameznika, ki se s 

fotografijo ne ukvarja. Susan Sontag je že v sedemdesetih letih 20. stoletja zapisala: »V 

novejšem času je fotografija postala skoraj tako razširjeno razvedrilo kot spolnost ali ples – 

kar pomeni, da se, tako kot pri vseh množičnih oblikah umetnosti, večina ljudi ne ukvarja z 

njo kot z umetnostjo. Predvsem je družbeni obred, ščit proti tesnobi in orožje moči« (Sontag, 

2001, str. 12). 

 

Če so njene besede veljale že štirideset let nazaj, pa danes veljajo še toliko bolj. S 

tehnološkim razvojem mobilne tehnologije, opremljene z bolj ali manj solidnimi fotoaparati, 

je fotografija postala najbolj zastopana veja likovne umetnosti tudi pri mladih. Najstniki 

vsakodnevno snemajo fotografije in jih objavljajo na družbenih omrežjih, pa vendar 

fotografije navadno ne vidijo kot umetniškega medija, ampak zgolj socialnega, 

povezovalnega. Kljub temu, pa imajo te fotografije močno dokumentarno vrednost, katere se 

mladostniki velikokrat ne zavedajo, pa vendar je to vizualni zapis o njihovem življenju, še 

zlasti pa o njih samih, njihovi družbeni umestitvi, samopodobi, ali bolje rečeno o podobi, s 

kakršno bi se radi predstavili okolici. 

 

V pedagoškem delu sem raziskovala, koliko so se učenci sposobni miselno premakniti od 

ustaljene miselnosti, s katero preko internetne socialne mreže izpostavljajo predvsem sebe, v 

drugačno fotografsko zavest, kjer socialno orientirana posneta slika ne bo zgolj družbeni 

medij, ampak bo prevzela tudi umetniško funkcijo.  

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 87 ~ 
 

8.1. UČNA PRIPRAVA ZA 9. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

 

DATUM: 2013 

RAZRED: 9. 

ŠTEVILO UR: 3 ure 

PREDMET: likovna umetnost 

LIKOVNO PODROČJE: vizualne komunikacije 

LIKOVNA NALOGA: kompozicija na fotografskem likovnem delu 

LIKOVNI MOTIV: poljubna socialna tematika (problemi družbe, mladostništvo,..) 

LIKOVNA TEHNIKA: digitalna fotografija 

MATERIALI IN ORODJA: fotoaparat, mobilni telefon, računalnik 

UČNE METODE: razlaga, pogovor, demonstracija, praktično delo 

UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power Point predstavitev 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: ZGO, DKE, TIT 

 

UČNI CILJI: 

- Učenci ob prakticiranju z novimi likovnimi praksami razvijajo izvirne                                                    

in ustvarjalne ideje, ki odražajo lastno razmišljanje ter njihovo videnje sveta okoli 

sebe 

- Učenci ponovijo, bogatijo in nadgrajujejo pojme kot so kompozicija, kontrast, 

likovna teža, smer, prostorski ključi 

- Učenci usvojijo pojem reportažna fotografija 

- Učenci razlikujejo med digitalno in analogno fotografijo 

- Učenci znajo pojasniti razliko med vsakdanjo reportažno in umetniško reportažno 

fotografijo 
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- Učenci pojasnijo povezavo med likovno in naslovno vsebino del 

- Učenci primerjajo ustrezna likovna dela in jih razdelijo glede na motiv, snov in 

vsebino 

- Učenci kritično ovrednotijo svoje delo in delo sošolcev 

 

POTEK UČNE URE 

 

UČITELJ 

 

UVOD 

 

Predstavim se in otrokom pokažem fotografijo. 

 

1. revščina 

Povprašam jih, kaj po njihovem prikazuje ter ali bi 

videno označili za socialni problem. 

Razvijem pogovor tudi o ostali problematiki, ki jo 

učenci izpostavijo. 

 

Nadalje jih vprašam, kateri so mediji, skozi katere 

smo seznanjeni o prej naštetih problemih. 

Skupaj ugotovimo, da je eden najpomembnejših 

medijev fotografija. 

 

 

 

UČENCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo:  

Slika prikazuje revščino, 

brezdomstvo,alkoholizem,… 

 

 

 

 

Časopis, televizija, internet,.. 
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OSREDNJI DEL- OBRAVNAVA VSEBINE 

 

Vsako vprašanje najprej zastavim učencem in jih s 

tem spodbudim k razmišljanju in k sodelovanju v 

pogovoru. Šele nato povem definicijo pojma 

oziroma odgovor na vprašanje. 

 

Kaj je to reportažna fotografija? 

Reportažna ali dokumentarna fotografija je vsaka 

fotografija, ki prikazuje določen dogodek, kraj. 

Reportažna fotografija je navadno že posneta z 

namenom, da posreduje vizualne informacije širši 

javnosti.  

 

V Power Pointu pokažem dve dokumentarni 

fotografiji in spodbudim učence, da mi razložijo 

razliko med njima. (ena fotografija je vsakdanja, 

kot jo dnevno najdemo v časopisu, druga ima poleg 

dokumentarne še umetniško vrednost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo, primerjajo, razmišljajo in 

odgovarjajo:  

Reportažna fotografija je 

tista, ki govori o določenih 

dogodkih, o vojnah, prometnih 

nesrečah, itd… 

 

 

Ugotavljajo in razlagajo: 

- Prva slika je novejša od 

druge, 

- Ena je barvna, druga pa 

narejena v črno-beli tehniki, 

- Prva nima umetniške 

vrednosti (je vsakdanja, 

oziroma komercialna), druga 

pa jo ima 
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1. slovenska vojska 

2. Henri Cartier Bresson: Children Playing in the Ruins Seville, 1933 

 

 

Kaj je razlika med komercialno (vsakdanjo) in 

umetniško reportažno fotografijo? 

Komercialne fotografije so posnete izključno z 

namenom posredovanja novice, včasih pa so le 

spremljevalke pisane novice, članka. Njihov pomen 

se lahko tudi spreminja s spremembo  naslova in 

vsebine članka. 

Umetniška reportažna fotografija se od vsakdanje 

razlikuje predvsem po estetski plati.  

 

Kakšna je razlika med digitalno in analogno 

fotografijo? Katera izmed prej prikazanih 

fotografij je digitalna in katera analogna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S svojimi besedami prvi pridejo do 

rešitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotavljajo: 

Prva fotografija je bila posneta z 

digitalnim fotoaparatom, kar pomeni, 

da se podatki o sliki zapišejo na 

spominsko kartico in lahko 

fotografijo takoj prenesemo na 

računalnik, druga fotografija pa je 

bila posneta z analognim 

fotoaparatom, torej s tistim, pri 
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Na podlagi izbranih primerov umetniških 

dokumentarnih fotografij prikazanih v Power 

Pointu, se z učenci pogovarjamo o vrstah 

kompozicij, o likovnih spremenljivkah in prvinah, 

kot so točka, prostorski ključi, svetlo-temno, smer, 

kontrast, likovna teža. Skupaj si pogledamo kratko 

likovno analizo ene od fotografij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katerem se slika zapiše na film, ki ga 

je potrebno potem razviti. 

 

Prepoznajo in poimenujejo 

posamezne prvine in spremenljivke . 

Predstavljena fotografska dela 

likovno primerjajo med seboj ter 

ugotavljajo kateri likovni elementi so 

močneje zastopani pri posameznih 

fotografijah. Obenem na kratko 

obnovijo znanje o likovnih prvinah in 

spremenljivkah, ki so jih opazili na 

kompoziciji. Pripovedujejo: 

- Točka je mirujoča prvina, ki 

pritegne in zadrži pogled 

 

- Prostorski ključi nam na 

slikovni ploskvi ustvarjajo 

iluzijo globine na ploskvi. Pri 

fotografiji je to še toliko bolj 

očitno, saj gre za dejanski 

posnetek realnosti. 

- Navidezna konvergenca 

vzporednih linij, 

- Manjšanje predmetov z 

oddaljenostjo, 

- Manjšanje razdalj med 

predmeti, 

- Gostota teksture se z 

oddaljenostjo stopnjuje 

- Podrobnosti z oddaljenostjo 

izginjajo 

- Atmosferski učinek (zračna 

perspektiva) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 92 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Svetlostni ključ 

- Sence 

 

- Smer je likovna 

spremenljivka, ki vpliva na 

občutek dinamičnosti ali 

statičnosti v kompoziciji 

 

- Na likovno težo vplivajo 

barva, smer, velikost, stopnja 

koncentracije, oblika in 

položaj. Zaradi smeri branja v 

naši kulturi deluje predmet na 

desni strani težji, kot 

podoben predmet na levi 

strani. 

 

- Vrste kompozicij: 

(učenci na fotografijah prepoznavajo 

vrste kompozicij): 

- Centralna kompozicija, 

- Diagonalna kompozicija 

- Trikotna kompozicija 

- Krožna kompozicija 

- Spiralna kompozicija 

- Razpršena s poudarjenim 

gibanjem 

 

- Kontrast v likovnem 

ustvarjanju predstavlja 

nasprotje med lastnostmi ali 

količinami istovrstnih ali 

različnih lik. elementov, 

spremenljivk. Kontrast 
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1. Lewis Hine, Power house mechanic working on steam 

pump, 1920 

2. Nick Ut, Napalm girl, 1972 

3. Robert Capa, Smrt republikanskega vojaka, 1936 

4. Lewis Hine, Girl worker in Carolina cotton mill, 1908 

5. Hine, Girl worker-likovna analiza: točka 

6. Hine, Girl worker-likovna analiza: diagonale 

7. Hine, Girl worker-likovna analiza: horizontale in vertikale 

8. Hine, Girl worker-likovna analiza: kompozicija 

9. Hine, Girl worker-likovna analiza: likovna teža 

(prezrcaljena fotografija) 

 

NAPOVED LIKOVNE NALOGE 

 

Razdelite se v skupine, po tri ali štiri učence. V 

okolici šole boste posneli reportažno, socialno 

obarvano fotografijo, ki pa bo imela tudi umetniško 

in estetsko vrednost. Zamislite si, kateri »problem« 

vam je najbližji oz. kaj bi radi sporočili drugim. Ne 

pozabite, da fotografija ni samo pritiskanje 

sprožilnega gumba, ampak da morate biti pozorni 

na kompozicijo in uravnoteženost fotografije. 

Upoštevajte tudi kontraste, zlasti svetlo-temnega če 

želite posneti črno-belo fotografijo. Na koncu boste 

morali argumentirati svojo fotografijo in pojasniti 

sošolcem zakaj ste si izbrali ta motiv. Fotografirate 

lahko s fotoaparatom ali z mobilnim telefonom.  

 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

 

Vsaki posamični skupini prisluhnem in jim v 

primeru, da potrebujejo pomoč, pomagam z 

nasvetom. 

 

nastane s kombiniranjem 

maksimalne razlike med lik. 

elementi v kompoziciji 

(svetlo-temno, grobo-

hrapavo, toplo-hladno, črta-

točka,…). Kontrast je lahko 

šibek ali močen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pozorno poslušajo, nato pa 

se razporedijo v ekipe. 

 

 

 

 

 

Vsaka posamična skupina se med 

seboj pogovori o motivu in 

morebitnih možnostih kompozicije, 
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ZAKLJUČNI DEL 

 

Fotografije iz digitalnih medijev naložim na usb 

ključ in jih projiciram na tablo.  

Vsaka skupina na kratko predstavi svoje delo. 

Spodbudim učence, da si jih dobro ogledajo nato pa 

jih skupaj vrednotimo na podlagi kriterijev, ki so: 

- socialna vsebina, 

- kompozicija, 

- izvirnost in ustvarjalnost, 

- likovna estetika. 

 

 

 

 

 

 

nato pa v šoli ali njeni bližnji okolici 

posnamejo vsaj eno fotografijo. 

 

 

 

Predstavijo svoje delo 

 

Ob prikazu del skupaj ponovijo 

likovne pojme (likovna teža, smer,..) 

 

Pomagajo pri oblikovanju kriterijev 

in fotografije sošolcev tudi kritično 

analizirajo. 
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Predstavila bom delo ene od skupin, recimo ji skupina 1, ki se je pri likovni nalogi odrezala 

daleč najbolje. Skupino so sestavljali trije fantje, posneli pa so več kot 10 fotografij. Skupina 

ni delala reportaže, ampak je prizore inscenirala in tako skozi posnetke opisovala družbene 

probleme. Vse fotografije tako dobro opišejo socialno problematiko, nekatere od njih pa se 

odlikujejo tudi po likovni plati. Pri opisu in kritični analizi nekaterih fotografij, bom 

upoštevala pojasnilo in naslove skupine 1, pri njihovi predstavitvi v razredu. 

 

 

Slika 65: Skupina 1, Brezdomstvo, 2013 

 

Fotografija (Slika 65) je posneta v črno-beli tehniki, katera dobro izpostavi belino papirja v 

prvem planu, ki je v kontrastu s temnejšim zadnjim planom. Naš pogled pritegne fant, ki leži 

na tleh, prekrit s časopisnim papirjem, deloma tudi zaradi svoje mladosti. Figura jasno 

odraža sporočilo fotografije, ki opozarja na brezdomstvo tudi med mladimi. Vodilna smer na 

fotografiji je diagonala, ki sicer mirujočemu prizoru doda dinamiko. Kljub temu, da 

kompozicija ni uravnotežena, pa delo v celoti zadosti drugim kriterijem dane likovne naloge. 
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Slika 66: Skupina 1, Odvisnost, 2013 

   

Tudi tu (Slika 66) so se učenci poslužili črno-bele tehnike, ki je za prizore socialne 

problematike zaradi svoje resnobnosti dostikrat bolj primerna kot barvna. V ospredju sta dve 

deški figuri, ki skozi zakrčeno pozo in brezizrazne obraze prikazujeta telesno in duševno 

stisko odvisnikov. Na fotografiji lahko opazimo več kontrastov: organske oblike v ospredju 

proti geometričnim oknom v ozadju, hrapav zid na katerem sedita figuri proti navidezni 

gladkosti stavbe zadaj. Diagonali, ki ju tvorita obe postavi tvorita rahlo trikotno 

kompozicijo.  

Tudi v tem delu skupina zadosti vsem kriterijem. 
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Pri delu Vandalizem (Slika 67) se je skupina izjemoma odločila za barvno različico 

fotografije. Kljub sporočilnosti in uravnoteženi kompoziciji - glavno dogajanje na levi drži 

lepo ravnovesje z višino stavbe na desni in parkiranim avtomobilom - pa fotografija ne 

deluje prepričljivo niti iz strani motiva, niti iz likovnega vidika. Da bi posnetek deloval bolj 

estetsko, bi bil priporočljiv izrez kompozicije, s katerim bi se izognili motečim elementom, 

ki odvračajo pozornost od ključnega prizora. Sam naslov Vandalizem se mi za dotični prizor 

zdi premočan, oziroma je motivika fotografije prešibka v primerjavi s sporočilom, ki ga želi 

podati. 

Fantje so v tem primeru le delno zadostili danim kriterijem. 

Slika 67: Skupina 1, Vandalizem, 2013 
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8.2. DELO UČENCA SKOZI LIKOVNO ANALIZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki vidimo čepečo in pokrčeno fantovsko postavo, ki se z rokami drži za glavo, njen 

manevrski prostor pa tako iz leve kot iz desne strani omejuje stena. Nad glavo mladeniča 

opazimo več cevi, ki poudarjajo občutek ujetosti in zapirajo prostor od zgoraj. Ob dečkovih 

nogah ležita zmečkan časopis in lesena deska, ki nedvoumno določata spodnji rob 

centralnega dogajanja (Slika 68a). 

 

Slika 68a: Skupina 1, Depresija, 2013 
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Kompozicija fotografije je izrazito centralna, vendar pa vsebuje tudi spiralne elemente, ki jih 

določajo položaj subjektovega telesa in cevi nad njim (Slika 68b).  Učenci iz skupine 1 so se 

pri gradnji kompozicije zgledovali po Hineovi fotografiji Power house mechanic working on 

steam pump.  

 

Ravnovesje celotne kompozicije je odlično podprto s kontrastom med glavnimi 

horizontalami in vertikalami (Slika 68c). Njihovo medsebojno razmerje ustvarja občutek 

brezizhodnosti. Tako vodoravne linije kot navpičnice se na delu pojavljajo v variirani 

repeticiji, katera v delo vnaša razgibanost, hkrati pa ga kontradiktorno še bolj stiska sama 

vase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 68b: spiralno-centralna kompozicija v                Slika 68c: vertikale in horizontale v sliki 68a 

sliki 68a  
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Delo se odlikuje skozi kontraste. Organske linije telesa so v nasprotju z geometričnimi, 

hrapava tekstura tal kljubuje gladkosti deske, kateri kontrast predstavlja zmečkan papir, ki pa 

se razlikuje od površine tkanine, nad katero prevlada gladka in sijoča kovina, ki se hitro 

sreča s strukturo betona v ozadju.  

 

Prav tako je izrazito nasprotje tonskih vrednosti fotografije ali svetlo-temni kontrast. Ob 

robovih posnetka se sivine med seboj skorajda ne razlikujejo, bolj ko gremo proti centru, 

izrazitejši so prehodi med posameznimi niansami – iz mehkega mola, preidemo v trdi 

durovski ključ (Slika 68d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

                                                                  Slika 68d: prikaz svetlostnih vrednosti na fotografiji 68a 

 

 

Čeprav gre za dokaj pasivno kompozicijo, le ta ne deluje, če fotografijo prezrcalimo (Slika 

68e). Pri originalni postavitvi se likovna teža lepo uravnovesi skozi posamezne likovne 

elemente, pri obrnjeni pa teža desne strani prevlada nad tisto na levi in tako poruši 

uravnoteženost kompozicije. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Verena Zorenč, diplomsko delo 

~ 101 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Slika 68e: prezrcaljena fotografija 68a 

 

V delu Depresija učenci niso poskušali prikazati družbenega problema na banalen način, pač 

pa so s pomočjo osvojenega znanja o kompoziciji posneli fotografijo, ki deluje estetsko tako 

iz likovnega vidika, kot tudi glede motiva samega. Danes tako razširjen pojem depresije, ki 

je nenazadnje za osnovnošolce zelo zahteven motiv, so upodobili na višjem nivoju. Vanj so 

poleg golega prikaza vpletli tudi simbolne komponente, ki na gledalca vplivajo na 

podzavestni ravni in tako omogočijo, da se le ta na prizor odzove tudi na emocionalnem 

nivoju. Fantje so pri ustvarjanju tega dela pokazali veliko mero izvirnosti in ustvarjalnosti, 

dokazali pa so tudi, da imajo bogato likovno znanje.   

 

8.2.1. PUNCTUM V LIKOVNEM DELU 

 

Velika večina likovnih del, ki nastane pod diktatom šolskega sistema, zgolj zadosti (če 

sploh) postavljenim kriterijem, le redko pa se zgodi, da bi bila izvedba take šolske naloge 

presežek tako iz likovno-tehničnega stališča, kot iz stališča ustvarjalnosti. Kljub temu, da 

tehnična dovršenost likovnega dela ni izključen, niti zadosten pogoj za nastanek punctuma, 

kot je že bilo povedano v teoretičnem delu diplomske naloge, pa ima ravnovesje likovnih 

elementov precejšnjo kompetenco pri pojavu le tega. 
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Fotografija Depresija nesporno vsebuje nekaj, kar privablja opazovalčev pogled, nekaj, kar 

jo, v nasprotju z ostalimi, dela zapomljivo. Pa vendar – ali ima ta fotografija sploh lahko 

punctum, glede na našo vedenje o njeni insceniranosti? Menim, da ja.  Le da v tem primeru 

punctum ni del motiva, ki je v celoti nastavljen, ampak nastopa zgolj kot likovni element. 

Punctum je zame temni oval na desnem robu fotografije, ki s svojo intenzivno črnino izstopa 

iz svetlejšega in monotonega okolja. Likovni detajl, ki na kompoziciji nastopa bodisi kot 

točka, bodisi kot majhna ploskev, tonsko povezuje osrednji motiv z obrobnim delom, pa 

vendar deluje kot vsiljivec na kompoziciji. Ko ga enkrat opazimo, vedno znova privlači naš 

pogled in začno se porajati vprašanja o njegovih fizičnih lastnostih. Samo z ogledovanjem 

posnetka je namreč nemogoče ugotoviti, ali gre za oznako na steni, ali za luknjo v njej. 

Zmožnost porajanja vprašanj, ki sega preko časovnega okvira gledanja fotografije, pa je 

konec koncev zopet – punctum. 
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9. ZAKLJUČEK 
 

»Moč fotografskega posnetka je v tem, da ohranja za vpogled trenutke, ki jih normalni tek 

časa nemudoma izpodrine z novimi.« 

 (Sontag, 2001, str. 107) 

 

Iztrganje trenutka iz časa in prostora katerima pripada, je sposobnost fotografije, ki si je 

drugi likovni mediji, ki se spogledujejo z nalogo dokumentacije, ne morejo lastiti že zaradi 

svoje narave. Kljub temu pa je, zaradi začetnih tehničnih omejitev fotografije, v 19. stoletju 

slikarstvo po realnosti s katero se je lotilo upodabljanja motivov, močno prednjačilo pred 

takrat novim medijem. Osredotočenost dogodka na delček sekunde in dejstvo, da fotografija 

ni le stvaritev aparata ampak predvsem osebe za njim, pa pušča široke možnosti za 

insceniranje dogodka oziroma za prirejanje resničnosti. V diplomskem delu sem ugotovila, 

da je le ta pogosto postranskega pomena, vse dokler fotografija dosega zadostno mero 

sporočilnosti. Dokumentarne fotografije pogosto nosijo v sebi pridih travmatičnosti, katera 

nas pritegne na podoben način kot pornografija. Naš prag tolerance do prizorov trpljenja pa 

se dnevno zvišuje zaradi poplave prizorov, ki smo jih vsakodnevno deležni preko tiskanih in 

vizualnih medijev. Raziskala sem dejavnike, ki prisostvujejo dejstvu, da nas nekatere 

podobe, kljub agresiji podajanja mučnih prizorov, še vedno ne pustijo hladnih. Intenziteto 

doživljanja sem pripisala moči časa in prostora, ter skozi razmišljanje o prezenci podala 

ugotovitve o razliki doživljanja skozi fotografijo in dejansko prisotnostjo. Skozi razmišljanje 

o trpljenju sem se dotaknila tudi zlorabe fotografije in pokazala da le ta ni nujno goli 

zapisovalec dogodkov, ampak lahko zavzame mesto glavnega povzročitelja. Čeprav se nas 

osebno dotakne vedno manj podob, pa nekatera fotografska dela kljubujejo času in so 

aktualna še danes. Njihovo sposobnost, da nas zaustavijo in pretresejo vedno znova, sem 

utemeljila z konceptom punctuma, poskušala prikazati njegove razsežnosti in predvsem 

iskala nujne in zadostne pogoje za njegov nastanek. Ko se strast umetnika skozi likovno, 

estetsko in pomensko kvaliteto dela sreča s strastjo gledalca, je pogojem navadno zadoščeno. 

Vedno je potrebno ljubiti Umetnost. 
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Slika 22: Roger Fenton, Domovanje južnjaškega ostrostrelca, Gettysburg (Home of a Rebel 

Sharpshooter, Gettysburg), 1863 

Pridobljeno 28. 7. 2014 iz:  

http://blogs.militarytimes.com 

 

Slika 23: Robert Doisneau, Poljub (Kiss by the Hotel de Ville), 1950 

Pridobljeno 28. 7. 2014 iz:   

http://www.masters-of-photography.com/D/doisneau/doisneau_kiss_full.html 

 

Slika 24: Robert Capa, Smrt republikanskega vojaka (Spanish loyalist), 1936 

Koetzle H., Photo Icons The story behind the pictures 1827-1991, Tachen Gmbh, 2005 

 

Slika 25: Joe Rosenthal, Dviganje zastave, Iwo Jima (Raising flag, Iwo Jima), 1945 

Pridobljeno 28. 7. 2014 iz: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raising_the_Flag_on_Iwo_Jima 

 

Slika 26: »Livia S. si je začela vbrizgavati heroin pri petnajstih letih in je umrla pri 

osemnajstih v javnem stranišču na Hansplatzu. V žepu mrtve Livie so našli pismo, 

naslovljeno na socialno skrbstvo, v katerem je prosila za zdravljenje: »Vnovič vas iskreno 

prosim, pohitite, zakaj vsak nadaljnji dan me lahko tako rekoč stane življenje. Prosim vas za 

pomoč, da bi iz mene spet naredili zdravega, dela zmožnega človeka« (Christiane F., 2002) 

Christiane F., Mi, Otroci s postaje zoo, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2002 

 

Slika 27: »Po raciji na Kurfürstendammu (skrajšano Kudamm) preiskujejo sumljive 

pohajkovalce v stražnici na železniški postaji Zoo. Iščejo mamila.«(Christiane F., 2002) 

Christiane F., Mi, Otroci s postaje zoo, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2002 

 

Slika 28: Goya, cikel Vojne grozote (Les desastres de la guerra), 1810-1820 

Pridobljeno 25. 7. 2014 iz: 

http://www.richardharrisartcollection.com/portfolio-view/francisco-goya-2/ 
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Slika 29: Zoran Mušič, Nismo poslednji T6, 1970 

Pridobljeno 29.07.2014 iz:   

http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115&idfoto=19438/ 

 

Slika 30: Gilbert Pastche, Mrtvi zaporniki na kupu, Dachau (Dead inmates in pile, Dachau), 

1945 

Pridobljeno 29. 7. 2014 iz:   

http://www.chgs.umn.edu/histories/minnesotans/andHolocaust/pastche/index.html 

 

Slika 31: Donald McCullin, Otrok v Biafri (Child in Biafra), 1969 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://www.pixelpress.org/afterphotography/?p=485 

 

Slika 32: Donald McCullin, Grieving woman with young boy, Cyprus, 1964 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://theredlist.com/wiki-2-16-601-795-view-war-reporting-photojournalism-profile-

mccullin-don.html 

 

Slika 33: Slika, ki sramoti svet (The picture that shames the world), 1992 

Pridobljeno 29. 7. 2014 iz: 

http://www.artnet.com/artists/margaret-bourke-white/buchenwald-prisoners-1945-time-inc-

a-8hUuCmmpjXep5tihLWr1Ug2 

 

Slika 34: Margaret Bourke-White, Zaporniki v Buchenwaldu (Buchenwald Prisoners), 1945 

Pridobljeno 28. 7. 2014 iz: 

http://life.time.com/history/buchenwald-photos-from-the-liberation-of-the-camp-april-

1945/#1 

 

Slika 35: Eddie Adams, Usmrtitev v Saigonu. Južno-vietnamski oficir usmrti Viet-

kongovskega zapornika. (Saigon execution. South Vietnamese officer executes a Viet Cong 

prisoner.), 1968 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://www.cah.utexas.edu/db/dmr/image_lg.php?variable=di_05291 
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Slika 36: Saad, Abu Graib, 2003 

Pridobljeno 4. 6. 2014 iz: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse 

 

Slika 37: Pripadniki ameriškega osebja stojijo za kupom nagih iraških zapornikov v zaporu 

Abu Graib (American personnel stand behind a pyramid of naked Iraqi prisoners at the Abu 

Ghraib prison), 2003 

Pridobljeno 4. 6. 2014 iz: 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013715113237109200.html 

 

Slika 38: Jacob A. Riss, Ulica banditov, (Bandits' Roost), 1888 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://selvedgeyard.com/2011/02/26/bandits-roost-nyc-and-to-think-that-i-saw-it-on-

mulberry-street/ 

 

Slika 39: Jacob A. Riss, Prostor za pet centov (Five cents a Spot), 1889 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://www.mariabuszek.com/kcai/AmericanTo45/Final_Gallery2.html 

 

Slika 40: Lewis W. Hine, Italijanska družina zapušča otok Ellis (Italian family in  ferryboat 

leaving Ellis Island), 1905 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://education.eastmanhouse.org/discover/kits/imageNotes.php?id=8 

 

Slika 41: Lewis W. Hine, Mladi lomilci kamenja. Najmanjši je Angelo Ross (Breaker boys. 

Smallest is Angelo Ross). 1911 

Pridobljeno 30. 7. 2014 iz: 

http://www.archives.gov/education/lessons/hine-photos/ 
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Slika 42: Lewis W. Hine, Francis Lance, 5. let, visok 41 inčev (104 cm). Skače na in iz 

premikajočega se tramvaja in s tem tvega življenje. St. Louis, Missouri (Francis Lance, 5 

years old, 41 inches high. He jumps on and off moving trolley cars at the risk of his life. St. 

Louis, Missouri), 1910 

Pridobljeno 31. 7. 2014 iz: 

http://www.historyplace.com/unitedstates/childlabor/index.html 

 

Slika 43: Lewis Hine: Ena od delavk v Whitnelskem bombažnem mlinu. Visoka je 51 inčev 

(129 cm). V mlinu dela eno leto. Včasih dela ponoči. Na dan zasluži 48 centov. Ko sem jo 

vprašal koliko je stara, je najprej oklevala, nato pa dejala: »Ne spomnim se,« in nato 

zaupno dodala, »Nisem dovolj stara za delo, ampak delam prav tako.« Od 50 zaposlenih je 

bilo 10 otrok njene velikosti. (One of the spinners in Whitnel Cotton Mill. She was 51 inches 

high. Has been in the mill one year. Sometimes works at night. Runs 4 sides - 48 [cents] a 

day. When asked how old she was, she hesitated, then said, I don't remember, then 

confidentially, I'm not old enough to work, but do just the same. Out of 50 employees, ten 

children about her size.), 1908 

Pridobljeno 31. 7. 2014 iz: 

http://www.historyplace.com/unitedstates/childlabor/index.html 

 

Slika 44: Lewis Hine, Ikar, Moški na delu (Icarus, Man at work), 1930 

Pridobljeno 31. 7. 2014 iz: 

http://www.uic.edu/depts/oee/susi/research_hinesequence.html 

 

Slika 45: Lewis Hine, Delavec v elektrarni popravlja parno črpalko (Power house mechanic 

working on steam pump), 1920 

Pridobljeno 31. 7. 2014 iz: 

http://alexwasmuht.wordpress.com/2014/03/18/men-at-work-by-lewis-hine/ 

 

Slika 46: Sebastiao Salgado, Mali, 1985 

Peter Stepan and others, Icons of photography- the 20th century, Prestel Verlag, Munich, 

2005 
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Slika 47: Sebastiao Salgado, Kuvait (Kuwajt), 1991 

Peter Stepan and others, Icons of photography- the 20th century, Prestel Verlag, Munich, 

2005 

 

Slika 48: Sebastiao Salgado, Pretep med rudarjem rudnika Serra Pelada in policistom, 

Brazilija (Fight between a Serra Palada Mineworker and a Policeman, Brazil,) 1986 

Peter Stepan and others, Icons of photography- the 20th century, Prestel Verlag, Munich, 

2005 

 

Slika 49: Alexander Garden, Lewis Payne, 1865 

Pridobljeno 23. 7. 2014 iz: 

http://www.leninimports.com/alexander_gardner.html 

 

Slika 50a: Lewis W. Hine, Mladi raznašalci časopisa kadijo na Skeeter's Branchu , St Luis 

(News boys smoking at Skeeter's Branch, St. Louis), 1910 

Pridobljeno 1. 7. 2014 iz: 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1970.727.1 

 

Slika 50b:  razdelitev kontrastov iz slike 50a 

 

Slika 50c:  razdelitev slike 50a  po planih 

 

Slika 50d: prikaz kompozicij, ki se pojavljajo na delu prikazanem pod sliko 50a 

 

Slika 50e: prezrcaljena slika 50a 

 

Slika 51: Lewis W. Hine, Josie, 6 let, Bertha, 6 let, Sophie, 10 let, vse redno ličkajo koruzo 

(Josie, six year old, Bertha, six years old, Sophie, ten years old, all shuck regularly. 

Maggioni Canning Co. Location: Port Royal, South Carolina, Febraury 1911), 1911. 

Pridobljeno 1. 7. 2014 iz: 

http://leonie-broekstra.squarespace.com/blog/2012/9/16/lewis-hine-exhibition-nederlands-

fotomuseum 
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Slika 52: Lewis W. Hine, Mladi izdelovalci cigar v Engelhardt & Co. Vsi trije zgledajo 

mlajši od 14 let. Delovodja je povedal, da, ko je veliko dela, mnogokrat zaposlujejo otroke. 

Vsi med njimi kadijio. Tampa, Florida (Young cigar makers in Engelhardt & Co. Three boys 

looked under 14. Labor leaders told me in busy times many small boys and girls were 

employed. Youngsters all smoke. Tampa, Florida), 1909 

Pridobljeno 1. 7. 2014 iz: 

http://leonie-broekstra.squarespace.com/blog/2012/9/16/lewis-hine-exhibition-nederlands-

fotomuseum 

 

Slika 53: Lewis W. Hine, Raznolikost del: Trije mladi fantiči z lopatami med vrati 

železniškega vagona (A Variety of Jobs: Three young boys with shovels standing in doorway 

of a Fort Worth & Denver train car), 1912 

Pridobljeno 1. 7. 2014 iz: 

http://leonie-broekstra.squarespace.com/blog/2012/9/16/lewis-hine-exhibition-nederlands-

fotomuseum 

 

Slika 54a: Lewis W. Hine, Italijanska Marija, otok Ellis (Madonne Italienne, Ellis Island), 

1905 

Pridobljeno 3. 7. 2014 iz: 

http://leonie-broekstra.squarespace.com/blog/2012/9/16/lewis-hine-exhibition-nederlands-

fotomuseum 

 

Slika 54b: prevladujoče smeri v kompoziciji slike 54a 

 

Slika 54c: razdelitev prostora slike 54a po planih 

 

Slika 54d: raster – detajl slike 54a 

 

Slika 55:  Trikotna kompozicija: Madonna Conadomini (Madonna Conadomini), okoli 1225 

Pridobljeno 3. 7. 2014 iz: 

http://www.reginamundi.info/icone/madonnadiconadomini.asp 
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Slika 56a: Nick Ut, Podoba deklice z napalmom (Napalm girl), 1972 

Pridobljeno 12. 7. 2014 iz: 

http://oivietnam.com/wp-content/uploads/2013/05/12-4-napalm-girl.jpg 

 

Slika 56b: konvergenca vzporednih linij in navidezna horizontala na sliki 56a 

 

Slika 56c: Razdelitev oseb iz slike 56a v dve skupini 

 

Slika 56d: pari likovnih elementov iz slike 56a, ki medsebojno ustvarjajo ravnovesje likovne 

teže 

 

Slika 56e: variirana repeticija na sliki 56a 

 

Slika 56f: prezrcaljena različica slike 56a 

 

Slika 56g: detajl slike 56a 

 

Slika 57: Edvard Munch, Krik (Skrik), 1895 

Pridobljeno 12. 7. 2014 iz: 

http://www.lupiga.com/vijesti/edvard-munch-krik-progonilo-me-ludilo-morao-sam-ga-

naslikati 

 

Slika 58: Nick Ut, 8.6.1972, 1972 

Pridobljeno 12. 7. 2014 iz: 

http://leocamacho.novae.inf.br/94/garota-napalm-o-retrato-mais-forte-do-mundo/ 

 

Slika 59: Nick Ut, 8.6.1972, 1972 

Pridobljeno 12. 7. 2014 iz: 

http://blog.mondediplo.net/2013-05-27-Au-Vietnam-une-petite-fille-sur-une-photo 

 

Slika 60: Nick Ut, 8.6.1972, 1972 

Pridobljeno 12. 7. 2014 iz: 

http://leocamacho.novae.inf.br/94/garota-napalm-o-retrato-mais-forte-do-mundo/ 
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Slika 61a: Abu Graib, 2003 

Pridobljeno 12. 7. 2014 iz: 

http://reelfoto.blogspot.com/2012/09/the-abu-ghraib-prison-photos-tales-of.html 

 

Slika 61b: barvni odtenki, ki se pojavijo na sliki 61a 

 

Slika 61c: črno-bela različica slike 61a 

 

Slika 61d: maksimalna nasičenost barv iz slike 61a 

 

Slika 61e: kontrast med horizontalo in vertikalo iz slike 61a 

 

Slika 61f: odstopanje vertikal in horizontal iz slike 61a 

 

Slika 61g: obrezana in za tri stopinje zavrtena slika 61f 

 

Slika 61h: prikaz trikotne kompozicije na sliki 61a 

 

Slika 61i: prikaz horizonta na sliki 61a 

 

Slika 61j: prezrcaljena različica slike 61a 

 

Slika 62: Lewis  W. Hine, Mala predilka v predilnici bombaža, Georgia (A little spinner in 

Globe Cotton Mill, Georgia), 1909 

Pridobljeno 13. 6. 2014 iz: 

http://vlsphoto.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 

 

Slika 63a: Henri Cartier-Bresson, Joe, jazzovski trobentač in njegova žena, New york (Joe, 

a jazz trumpet player, with his wife, New York), 1935 

Pridobljeno 13. 6. 2014 iz: 

http://vlsphoto.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 

 

Slika 63b: svetlo-temni kontrast 
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Slika 63c: temna ploskev na svetli podlagi 

 

Slika 63d: svetla ploskev na temni podlagi 

 

Slika 63e: razdelitev slike 63a po planih 

 

Slika 63f: kompozicija  slike 63a 

 

Slika 63g: položaj diagonal na sliki 63a 

 

Slika 63h: položaj vertikal na sliki 63a 

 

Slika 63i: smer branja fotografije 63a 

 

Slika 63j: prezrcaljena fotografija 63a 

 

Slika 63k: struktura na sliki 63a 

 

Slika 63l: raster na sliki 63a 

 

Slika 64a: Patrick Robert, Logor Manjača, 1992 

Pridobljeno 18. 7. 2014 iz:  

http://bosniagenocide.wordpress.com/2011/11/21/slike-koncentracioni-logor-manjaca-

genocid-nad-bosnjacima/ 

 

Slika 64b: razporeditev elementov slike 64a po planih 

 

Slika 64c: dvobežiščna perspektiva slike 64a 

 

Slika 64d: smeri glavnih diagonal na sliki 64a 

 

Slika 64e: preveč dodane svetlobe – prevladuje likovna teža elementov na levi strani 

 

Slika 64f: odvzem barv, črno-bela fotografija 

http://bosniagenocide.wordpress.com/2011/11/21/slike-koncentracioni-logor-manjaca-genocid-nad-bosnjacima/
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Slika 64g: prezrcaljena fotografija 64a 

 

Slika 65: Skupina 1, Brezdomstvo, 2013 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 66: Skupina 1, Odvisnost, 2013 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 67: Skupina 1, Vandalizem, 2013 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 68a: Skupina 1, Depresija, 2013 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 68b: spiralno-centralna kompozicija v sliki 68a 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 68c: vertikale in horizontale v sliki 68a 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 68d: prikaz svetlostnih vrednosti na fotografiji 68a 

Vir: lastna zbirka 

 

Slika 68e: prezrcaljena fotografija 68a 

 Vir: lastna zbirka 
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