UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA RAZREDNI POUK

SLIKARSKE NALOGE S POMOČJO DIGITALNE
FOTOGRAFIJE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE
ŠOLE
DIPLOMSKO DELO

Mentor:

Kandidatka:

mag. Črtomir Frelih, izr. prof., spec.

Sara Jakopič

Ljubljana, september, 2011

Najprej naj se najlepše zahvalim mojemu mentorju, mag. Črtomiru Frelihu,
ki mi je prijazno priskočil na pomoč z nasveti kadarkoli sem jih potrebovala
in me vzpodbujal med pisanjem diplome.
Diplomsko delo je le vrh Gore, na katero vodi strma pot … zato bi se rada
zahvalila mojim sopotnicam/sopotnikom na tej poti. Skupaj smo preživeli
lepe čase, si stali ob strani, si pomagali in vsak v svojem ritmu osvajali to
Goro. Brez vas si ne predstavljam stati na vrhu.
In na koncu, seveda, hvala domačim, ki ste moje zaledje.
Hvala!

I

POVZETEK
Fotografija je danes malodane vsepovsod. Vsak dan nas zasuje z vizualnimi
sporočili, tehnološki napredek pa je omogočil, da lahko fotografira kdorkoli, ne glede
na znanje in izkušnje. Skoraj vsak učenec ima pri sebi telefon z vgrajenim
fotoaparatom.
Četudi nam je danes omogočeno množično fotografiranje, pa ni vsaka
fotografija kvalitetna. Potrebno je poznavanje ne le fotoaparata, pač pa tudi osnov
kompozicije, barvnih problemov, svetlobnih odnosov ... vse to zaobjema prav učni
načrt likovne vzgoje.
Glede na to dejstvo se mi zdi smiselno razmišljati o fotografiji v kontekstu učnega
načrta osnovne šole (obravnave fotografije tam skorajda ni).
S pomočjo fotografije bi lahko učenci usvajali raznolika znanja s področja
likovne vzgoje. Ta tehnika ima namreč določene prednosti … pa tudi slabosti.
Zato sem se v empiričnem delu odločila primerjati klasične slikarske tehnike s
fotografijo na ravni izvajanja slikarskih nalog. Zanimali so me tako končni izdelki
(fotografije in slike) kot tudi sam postopek snovanja – kako motivirani so učenci,
koliko časa usmerjajo pozornost, razmišljajo o problemu, kako se soočajo z novimi
pristopi itd. Bi bilo smiselno nadomestiti klasične slikarske tehnike s fotografijo?
Do ugotovitev in zaključkov sem prišla na podlagi analize najbolj značilnih del
otrok.
KLJUČNE BESEDE:
-

fotografija

-

slikarstvo

-

likovna vzgoja

-

barve

-

toplo-hladni kontrast
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ABSTRACT
Photography can be nowadays found almost everywhere. Every day we are
being swamped with visual messages and the technological progress has made it
possible for anyone to take photos, regardless of the knowledge and experiences.
Almost every pupil owns a phone with built-in camera.
Even if mass photography is available to us today, this doesn't mean that
every photo is a quality photo. You need to be familiar not only with a camera itself,
but also with the basics of composition, color problems, relations of the light ... and all
this is embraced in the arts education curicculum.
Given this fact, I find it reasonable to treat photography in the context of
primary school curicculum (where the issue of photography is almost non-existent).
With the help of photograpy, pupils could acquire diverse knowledge in the
field of art education. This technique does have certain advantages … and also
disadvantages.
Therefore, I decided to compare classical painting techniques with
photography at the level of implementation of painting tasks in the empirical part of
my Diploma. I was interested in the final products (photographs and paintings) as
well as the design process itself - how motivated the pupils really are, how long can
they stay focused, think about the problem, how they deal with new approaches etc.
Would it be advisable to replace the classical painting techniques with photography?
My findings and conclusion are based on the analysis of the most distinct
works of children.
KEY WORDS:
-

photography

-

painting

-

art education

-

colors

-

warm-cold contrasts
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I. UVOD
»Fotografija, osrednji moderni vizualni medij, učinkuje kot novo zrcalo, v
katerem se pojavljajo podobe sveta.« (Belting, 2010, 227)
Živimo v svetu, ki ga vedno bolj uokvirja človekova volja. Človek si namreč od
nekdaj želi nadzirati okolje, to je njegova prvinska težnja, izvirajoča iz nagona
preživetja. Morda je eden od odrazov tega tudi človekov zanos po fotografiranju.
Zbirati fotografije pomeni zbirati svet.
Fotografije lepimo v albume, uokvirjamo, postavljamo na police, objavljamo na
internetnih storitvah. Omogočajo različne oblike narcisistične rabe, hkrati pa
razosebljajo naše razmerje do sveta.
Fotografije približajo eksotične stvari in jih naredijo intimne, dobro poznane
stvari pa naredijo majhne, abstraktne in tuje – torej veliko bolj oddaljene. Ponujajo
tako udeležbo kot odtujenost, v našem življenju in življenju drugih. (Sontag, 2001, 710)
Svet je poln fotografskih podob, ki nam 's prstom' kažejo, kaj je pomembno.
Tehnologija je omogočila slehernemu posamezniku, da ga razišče s fotoaparatom,
pokaže (dokaže) svoj pogled nanj. Fotoaparati so vgrajeni celo v mobilne telefone,
brez katerih si danes ne predstavljamo več vsakdana in na katere prelagamo
organizacijo.
Nič nenavadnega ni, da ima skorajda vsak osnovnošolski otrok fotoaparat –
pa čeprav na mobilnem telefonu; in redki so ljudje, ki v življenju še niso posneli niti
ene fotografije. Glede na razširjenost in (mnogokrat neozaveščeno) vseprisotnost
fotografije v naši družbi pa preseneča dejstvo, da ji učni načrt osnovne šole posveča
bore malo pozornosti.
Morda je to le odraz splošnega odnosa do nje, saj smo tako 'zasuti' s
podobami, katerih nosilka je, da fotografije same sploh ne opazimo. S tem pa
dopuščamo, da na nas vpliva nezavedno – usmerja tok misli, čustvovanja, v nas
vzbuja občutke ugodja in nekakšno lakoto po 'še' – umetno proizvaja potrebe. Kaj ni
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ravno to strategija potrošniško naravnane družbe? Fotografija je njeno sredstvo
manipulacije.
Fotografija pa je še marsikaj drugega. Uporaba fotoaparata je enostavna in
zato je prevladalo mnenje, da zna fotografirati vsakdo. Zakaj potemtakem nekatere
fotografije v nas vzbudijo ugodje, druge pa ne? Ljudje občutimo ugodje ob doživljanju
estetskega. Če pomislimo, se fotografije ravnajo prav po tistih smernicah, ki jih je
razvila umetnost naše družbe skozi stoletja prakse. Da sami posnamemo kvalitetno
fotografijo, je potrebno poznavanje likovnih vsebin v ozadju. Fotografiranja se je
potrebno naučiti.
Zakaj torej ne bi ozavestili jezika, ki ga govori ta tako razširjeni sodobni medij?
Tako bi bolje razumeli njegov značaj in pasti, ki nam jih nastavlja, hkrati pa pridobili
na možnostih lastnega izražanja (ki že dolgo ni več omejeno zgolj na besedni jezik).
In zakaj ne bi s tem začeli že zgodaj, v osnovnošolskih letih, ko so otroci še kako
odprti in dovzetni za svet, v katerem živijo, njihovo razmišljanje pa še ni podrejeno
pravilom in konceptom družbe?
V učnem načrtu so različne likovne vsebine razdeljene na področja risanje,
slikanje, kiparstvo, grafika in prostorsko oblikovanje. Pri svoji raziskavi sem se
osredotočila na področje slikanja – njegovi cilji in vsebine bi se namreč lahko
dosegali tudi s fotografijo. Ne trdim, da je fotografija kot moderni medij boljša od
klasičnega slikarskega snovanja. Je pa res, da ponuja nekatere prednosti, ki se jih da
s premišljenim vključevanjem izkoristiti pri spoznavnem procesu učencev.
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II. TEORETIČNI DEL
1. Kaj je fotografija
»Kaj točno 'uteleša' fotografijo, če ne umetnost (ali pa vsaj zahodna tradicija
slikarstva)?« (Batchen, 2010, 33)
Fotografija je medij, ki zamrzne čas in prostor in s tem ovekoveči – ali pa
ukrade – trenutek iz sveta, ki ga doživljamo kot realnost. Je 'instant' dogodek, ki se
ga ne da izbrisati. Vseeno pa je fotografija tudi časovna in prostorska – opazovalec
podobe na njej zaznava kot celoto – zgodbo z lastnim prostorom in časom. Posneta
je v trenutku, ki ga dojemamo kot sedanjost, pa vendar se ta sedanjost z naslednjim
trenutkom spremeni v preteklost.
Bistvo fotografije je torej težko opredeliti, ne da bi govorili o tem, kaj fotografija
v človeku vzbudi, kakšen je njen vpliv, kako nastane.
Zaradi svoje narave (natančnega, realnega posnetka sveta) je bila tako ena
prvih nalog fotografije dokumentirati dogajanje. Služi lahko kot dokazno gradivo, s
katerim podpremo pripoved o nekem dogodku. Je nesporen dokaz, da se je
določena stvar zares zgodila. S tem namenom jo uporabljajo npr. policija, mediji.
Tako se zdi, da je z iznajdbo tega medija človek dosegel vrhunec svoje težnje
po reprodukciji podobe sveta okoli sebe. Omogoča mu tako natančen posnetek
sveta, da bi lahko govorili o objektivnosti – pa vendar fotografija ni tako nedolžna:
»Tudi za fotografskim aparatom stoji človek, ki izbira in tolmači s fotografijo tisto, kar
posname.« (Butina, 1999, 150)
Roland Barthes, francoski filozof in kritik, se je ukvarjal prav z vprašanjem
bistva fotografije.
»Pravzaprav nisem bil prepričan – ne glede na dokaze, ki jih ponujata tehnika
in raba, in kljub neverjetnemu razmahu, ki ga fotografija zdaj doživlja –, da fotografija
obstaja, da ima svojega lastnega 'genija'.« (Barthes, 1992, 11)
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Ugotavlja, da je lahko neka fotografija predmet treh praks: narediti (operator
oz. fotograf), utrpeti (referent oz. tarča) in gledati (spektator).
Operatorjevo dejanje je povezano z opazovanjem preko 'luknjice', ki omeji
njegovo vidno polje in mu omogoča kadriranje, umeščanje v perspektivo, izbor
elementov … fotografija je zanj povezana z videnjem.
Referent je tisti ali tisto, ki oz. kar je na fotografiji – podoba oseb, predmetov,
okolja, ki jo ujame fotograf in jo tako navidezno 'zamrzne' – naredi nesmrtno.
Spektatorji smo v današnjem svetu vsi – fotografske podobe nas obdajajo
vsak dan, na vsakem koraku se borijo za našo pozornost. Fotografijo spektator doživi
šele ob pogledu na predmet (fotografija kot list posebnega papirja), ki nastane s
pomočjo kemičnega postopka, kar pa je vedno na neki časovni distanci s samim
dogodkom fotografiranja.
Pri svojem razmišljanju je za merilo postavil sebe kot subjekt, na katerega
določena fotografija vpliva. Piše torej z vidika spektatorja.
Ugotovi, da fotografija (kakor gesta roke s kazalcem uperjenim na 'tisto tam')
vedno na nekaj kaže; usmerja in zgošča našo pozornost v določeno točko. Večina
opazovalcev ne zna ločiti fotografije od tistega, kar prikazuje (torej od njenega
referenta). Če pokažemo prijatelju fotografijo svojega brata, jo pospremimo z
besedami: »To je moj brat.« V resnici pa mu kažemo droben list papirja z barvnimi
madeži in ploskvami. Zavedati se tega zahteva od opazovalca sekundarno dejanje
vednosti in refleksije.
Hans Belting, nemški teoretik in umetnostni zgodovinar, pravi, da fotografske
podobe simbolizirajo zaznavanje sveta in spomin na svet. Pravi, da je fotografija
interakcija podobe (tistega, na kar kaže) in medija. Njun izvor pa je različen: medij je
tehnična iznajdba, podoba pa simbolni smisel medija. Oba sta tako prepletena, celo
zlepljena skupaj, da ju težko ločimo.
Gledano mehanično gre le za tanek list papirja oz. danes še to ne več –
fotografije v digitalni obliki snovno sploh ne obstajajo. Kako lahko na videz tako
krhek, uničljiv in skorajda banalen predmet nosi v sebi moč? Bolj natančno: v
katerem njegovem delu se ta moč skriva? Zakaj pravimo, da je brezčasna, ko pa je
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fizično še kako uničljiva? Brezčasna je le podoba trenutka, ki ga je ujela – moč
fotografije torej tiči v podobi, ki jo nosi.
Susan Sontag pravi, da so fotografije ujeto doživetje, fotoaparat pa je idealno
sredstvo za človeka, ki išče občutek varnosti preko nadziranja, torej kopičenja in
posedovanja sveta, dogodkov in lastnega življenja … kar mu daje občutek moči.
Fotografirati pomeni navezati s svetom razmerje, ki ga občutimo kot vednost, moč.
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1.1 Fotografija kot umetnost
Ko tako razmišljam o fotografiji, ne morem mimo večnega vprašanja: Je
fotografija umetnost?
Pri iskanju odgovora pa naletim na še več vprašanj: Kaj loči fotografijo z
umetniško vrednostjo od le še ene izmed poplave instant fotografij? Kje so meje
umetnosti? Je definicija umetnosti sploh opredeljiva? Je fotografija umetnost, ker išče
lepoto, kot je trdila Julia Margaret Cameron, ali zato, ker zna lagati, kot pravi Henry
Peach Robinson Wildean?
Morda se pri iskanju odgovora lahko oprem na razlike med klasičnimi
umetniškimi vejami in fotografijo predvsem z vidika tistega, ki ustvarja (npr. slikar na
eni in fotograf kot operator na drugi strani).
»Pravzor za danes dobro znano prakso, ki nadomešča izdelavo s srečanjem,
izdelane (ali predelane) predmete z najdenimi predmeti ali situacijami, napor z
odločitvijo, je takojšnja, 'instant' umetnost fotografije z mehansko napravo.« (Sontag,
2001, 123)
Klasične umetniške tehnike torej običajno zahtevajo veliko vloženega časa,
truda, natančnega dela, znanja in izkušenj. Vse to snovalca (npr. slikarja) močno
povleče v proces ustvarjanja in vsa vložena pozornost se kaže v kompleksnosti,
globini, večplastnosti končnega dela, opazovalca pa nagovarja s svojevrstnim
jezikom.
Pa poglejmo kako je pri fotografiji. Podobe so proizvedene v trenutku,
fotografu se ni potrebno poglabljati v konkretno (pre)oblikovanje materiala – delo
opravi aparat. Fotograf je lahko kdorkoli, fotografira lahko karkoli in kadarkoli.
»Ločnica

med

ljubiteljem

in

profesionalcem,

med

primitivizmom

in

prefinjenostjo namreč v fotografiji ni le teže določljiva kot v slikarstvu –
brezpredmetna je. Naivna ali komercialna ali čisto uporabnostna fotografija ni kot
vrsta prav nič drugačna od fotografije, kakršno gojijo najbolj nadarjeni poklicni
fotografi: nekateri posnetki anonimnih amaterjev niso nič manj zanimivi, oblikovno nič
manj kompleksni in kot primerki značilnih zmožnosti fotografije nič manj
reprezentativni od kakega Stieglitzovega ali Evansovega dela.« (Sontag, 2001, 124)
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Menim, da izziv fotografije tiči prav v svobodi odločanja. Njena narava je
neizbirčna oblika videnja, nadarjenemu fotografu pa lahko pomeni nezmotljivo
ustvarjalno sredstvo. John Szarkowski, ameriški fotograf, kritik in zgodovinar, pravi,
da »zna vešč fotograf dobro fotografirati karkoli«.
Zdi se mi, da fotoaparat povleče v globino snovanja na drugačen način. Gre
za nekakšno medi(t)acijo. Dejanje fotografiranja fotografa loči od sveta, ga umakne
na razdaljo, s katere lahko varno opazuje in lovi delce sveta. Z vsakim pritiskom na
sprožilec se snovalec potopi v neko točko, jo razišče, razgali in ujame – sam pa lebdi
v brezčasnem prostoru, v katerem mu je omogočen neprekinjen tok snovanja v obliki
nizanja fotografije za fotografijo, preko česar se lahko približa občutju, ki mu sledi.
Omogoča upodobitev toka zavesti, kot to v literarnem smislu omogoča avtomatična
pisava.
Še ena je razlika med fotografom in slikarjem. Kot že omenjeno, fotograf s
tem, ko med sebe in svet postavi vmesnik (torej fotoaparat), poišče ločnico med sabo
in svetom; to ločnico občuti kot mejo med sabo in motivom tudi opazovalec.
»Večina turistov vrine fotoaparat med sebe in vse, kar jim posebnega pride
pred oči. (...) To izoblikuje doživetje: stoj, slikaj, gremo naprej.« (Sontag, 2001, 14)
Fotografiranje je v bistvu dejanje nevmešavanja.
Na drugi strani pa si slikar s svojim ustvarjanjem prizadeva k iskanju
celovitosti, želi ukiniti to mejo in doseči zlitje s svetom. Njegov medij je praktično
podaljšek njega samega, zlit z njegovim telesom.
Medtem ko je medij fotografa prav njegova oprema, nekaj ločenega od telesa.
Zanimivo je, da zato fotografi na veliko razpravljajo o svoji opremi, »na način, kakor
se govori o drugem,« slikarji pa ne, »na način, kakor se molči o sebi,« pravi Črtomir
Frelih.
Fotograf se torej dobro zaveda, da je delo, ki ga opravlja, deljeno med
njegovim lastnim trudom ter delom, ki ga opravi fotoaparat.
Peter Galassi je avtor razstave in kataloga 'Before Photography: Painting and
the Invention of Photography' leta 1981 v Muzeju moderne umetnosti New York.
Idejo razstave je podkrepil z naslednjimi besedami: »Fotografija ni nezakonski otrok,
ki ga je znanost pustila na pragu umetnosti, temveč legitimen otrok zahodne
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slikarske tradicije.« Še več, Galassi želi fotografijo opredeliti znotraj določene
slikarske

tradicije,

katere

gledalci

»sodelujejo

v

naključnem

izkušanju

vsakodnevnega življenja.« (Batchen, 2010, 31)
Susan Sontag je mnenja, da fotografiranje takoj po njegovem izumu še ni
imelo jasne družbene rabe; bilo je samo na sebi namen – torej umetniška dejavnost,
čeprav z bolj malo umetniškimi pretenzijami. Polnopravna umetnost pa je postalo
šele z industrializacijo fotografije. Industrializacija je namreč ustvarila razmere za
družbeno rabo fotografovih postopkov, reakcija proti takšni rabi pa je okrepila
samozavedanje fotografije kot umetnosti.
Danes si fotografije lahko ogledujemo kot nekdaj slike – v muzejih. Prav z
umikom od množičnih medijev v muzeje je bila fotografija v širši javnosti le sprejeta
kot umetnost. Vendar pa »sprejetje fotografije v muzej problematizira samo
fotografijo, kar sicer občuti le majhno število ozaveščenih fotografov – tistih, ki pri
svojem delu postavljajo pod vprašaj zmožnost fotoaparata, da zapopade stvarnost.«
(Sontag, 2001, 125)
Prej omenjena vprašanja o relaciji fotografije do umetnosti so na mestu in
vsekakor vredna razmisleka, čeprav se nam odgovor nanje izmika v neskončnost.
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2. Razvoj fotografije
Znano je, da si je umetnost zahodne likovne tradicije vse od antike dalje
prizadevala kar se da natančno in realno upodobiti zunanji svet. Svoj višek je ta
težnja dosegla v 19. stoletju, ko je bila glavna značilnost umetnosti prav zanimanje
za študij zunanjega videza narave. To je bil tudi čas izuma fotografije kot medija, ki v
popolnosti udejanja idejo realizma.
Beseda fotografija izvira iz grščine in pomeni 'pisanje s svetlobo'. Koncept
fotografije, kakršno poznamo danes, se je razvijal postopoma skozi stoletja
eksperimentiranja s svetlobo. Gre za združitev dveh idej: kamere in fiksacije podobe,
ki jo zariše svetloba na ravni površini po vstopu skozi kamero.

2.1 Camera obscura
»Glej, tukaj tvojim se očem predstavlja KAMERA OBSKURA, v kateri luči in
sence plešejo po belem platnu in poveličujejo navidezno življenje.« Erasmus Darwin

Slika 1: Prikaz delovanja camere obscure

Risarji in slikarji so si že stoletja pomagali z različnimi optičnimi pripomočki, ki
so jih uporabljali pri dvodimenzionalnem upodabljanju realnosti. Eden od njih je
camera obscura.
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Camera obscura (latinsko za 'temna soba') je v evropskem prostoru prisotna
od 13. stoletja dalje, vendar pa je bil njen princip poznan že v času Aristotla. Gre za
majhno, zatemnjeno sobo, v katero skozi odprtinico v steni vstopi svetloba, ki na
nasprotno steno zariše obrnjeno sliko predmeta zunaj.
»… slikarski in fotografski realizem (naturalizem) sta nedvomno soodvisna in
imata v kameri obskuri eno od pomembnih neposrednih skupnih izhodišč.« (Lampič,
2000, 91)
Sredi 16. stoletja se začne omenjati kot pomožno sredstvo pri risanju. To je bil
razmeroma velik in neroden pripomoček, soba, v katero je risar vstopil. V 18. stoletju
pa so jo izpopolnili. Kamera je postala manjša in posledično lažje prenosna, tako da
se jo je dalo sproščeno držati v rokah in prenašati naokrog.

Slika 2: Jurriaen Andriessen, Umetnik s kamero obskuro.

Slika v cameri obscuri pa je bila pomanjkljiva – majhna ostrina, slaba
osvetljenost. Zato so ji dodali sistem leč (objektiv) ter notranje ogledalo in tako dobili
projekcijo na horizontalni ravnini.
Po izpopolnitvi tega pripomočka so se ljudje začeli ukvarjati z naslednjim
izzivom – kako dobljeno podobo ujeti, jo fiksirati, narediti trajno.
10
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2.2 Fiksacija podobe
Zgodovina fotografije je polna ugibanj o tem, kdo je bil prvi, ki mu je uspelo
sliko, ustvarjeno s pomočjo camere obscure, narediti trajno.
Prvi postopki fiksacije v prvi polovici 19. stoletja so bili raznoliki. Zapis svetlobe
s pomočjo cinkove plošče, prekrite s kemikalijami, občutljivimi na svetlobo; bakrena
plošča, obdelana z jodovimi hlapi …

Slika 3: Najstarejša ohranjena fotografija iz leta 1826
Joseph Nicéphore Niépce, Pogled z okna na posestvo Le Gras

Zdi se mi pomembno, da na tem mestu
omenim Janeza Puharja, ki je deloval v Kranju. Na
podlagi dagerotipije (enega že znanih postopkov)
je izvajal poskuse z materiali in snovmi, ki so mu
bili cenovno dostopnejši in tako razvil fiksacijo
podobe kar na stekleno ploščo. Leta 1852 so ga v
Parizu uradno proglasili za 'izumitelja fotografije
na steklo'.

Slika 4: fotografija na steklu
Janez Puhar, Moški portret (portret svaka)
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Koncept fiksacije je izrazito znanstvene narave in kot tak zahteva poznavanje
in obvladanje kemičnih postopkov ter fizikalnih zakonitosti. Pa si človek res lahko
upravičeno lasti ta izum … ali gre bolj za odkritje?
»Ampak ne zanemarimo: svetloba se je zapisovala na našem svetu že dolgo
pred iznajdbo fotografije,« v svojem diplomskem delu ugotavlja Matjaž Ozimek.
»Svetloba spreminja naravo mnogih stvari: papir porumeni, barva na blagu obledi,
rastlinstvo ozeleni. Vpliva tudi na barvo naše kože in okoli nas riše sence.«
Lynn White ml. pa izpostavlja: »Na tem mestu se soočamo s težavo kritične
metode. Jabolka so že dolgo padala z dreves, preden je Newton odkril zakon
težnosti: razlikovati moramo vzrok od naključja.« (Batchen, 2010, 45)

2.3 Fotografija in stil
Vse od njenega tehničnega rojstva pa do danes je fotografija preživela
različna obdobja, umetniške tokove, spremembe v delovanju družbe in miselnosti
človeka, pri tem pa sta se spreminjala tudi njen pomen in namen.
Ob izumu je sodila v koncept realne podobe, posnete po vidni stvarnosti.
Nekateri avtorji, ki jo smatrajo za del likovne umetnosti, jo zaradi skorajda
objektivnega

odslikavanja

še

tako

majhnih

detajlov

obravnavajo

celo

kot

naturalistično izostritev realizma.
»Tu morda tiči vzrok, da je naturalizem v slikarstvu in kiparstvu (v tem času)
tako slabo izražen; fotografija je bila tista, ki je, resda neuradno, a vendar učinkovito,
zadovoljevala potrebe tako po najbizarnejših, kakor tudi po najbanalnejših podobah
stvarnosti.
Zato je medij breme realistične hipoteke čutil še dolgo po tem, ko je realizem
kot slog že odcvetel in so ga zamenjali drugi.« (Lampič, 2000, 237)
Ne glede na to je fotografija nadaljevala svoj razvoj v smeri od realizma proti
modernizmu. S psihološkega vidika je to pomenilo premik iz odslikovanja zunanje
stvarnosti v ustvarjalčevo notranjost. Tako je sledila toku likovne umetnosti od srede
19. stoletja do začetka osemdesetih let 20. stoletja.
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Prvi poskusi, da bi s fotografijo presegli strogo realnost in objektivnost, so se
pojavili že v drugi polovici 19. stoletja. Julia Margaret Cameron si je prizadevala s
kamero približati ne le zunanji, temveč tudi notranji podobi portretirancev.

Slika 5: Julia Margaret Cameron,
portret Julie Prinsep Jackson

Peter Henry Emerson, angleški pisatelj in fotograf, je fotografijo prvič postavil
na mesto umetniške oblike. Njegove fotografije naravnih prizorišč odsevajo
ustvarjalčev čut vida, njegov subjektiven pogled.

Slika 6: Peter Henry Emerson, Veslanje domov
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Največji odpor proti dotedanjemu realističnemu pristopu k fotografiranju je v
razvoju fotografije prinesel piktorializem, ki se je pojavil v koraku s secesijskim
gibanjem. Gre za pristop k fotografiji, ki poveličuje lepoto subjekta in kompozicije ter
se tako približa umetniškemu izrazu, namesto da bi zgolj dokumentiral realnost.

Slika 7: Georged Seely, Črna posoda

Pogled na megličasto piktorialistično podobo lahko interpretiramo kot model za
zastrt pogled v stvarnost sicer delno že vase zazrtega ustvarjalca.
V sledečih desetletjih pa do danes se je fotografija spreminjala tudi zaradi
sprememb v psihični strukturi ustvarjalca. Ta je vso svojo spoznavno moč in
oblikovalske sposobnosti prenesel na mehansko napravo.
»V okoliščinah, ko je kipar dovolil industrijsko izdelanemu predmetu, da je
prevzel vlogo umetnine, slikar prepusti sliki, da 'slika samo sebe', in obliki, da zaživi
avtonomno življenje, se zdi fotografova odločitev, da stroju prepusti zasnovo in
izdelavo podobe, povsem logična.« (Lampič, 2000, 238)
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3. Pomen fotografije danes
»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 orodje moči.« (Sontag, 2001, 12)
Danes je v obtoku neskončno mnogo podob, ki zahtevajo našo pozornost – in
jo tudi dobijo. S tem pa učijo množice, katere so stvari, ki so vredne naše pozornosti.
»Fotografije so slovnica in, kar je še pomembneje, etika videnja.« (Sontag, 2001,7)
Človek fotografira, da bi si prilastil svet, ga uredil v priročne poglede – zbirati
fotografije pomeni zbirati svet. Svet, ki je bil poprej 'tam zunaj', se preseli 'v'
fotografijo. Čar in skrivnostnost le te je prav v tem, kako zgošča in sestavlja okolje.
Lahko bi rekli, da si fotografija nalaga nekakšno pokroviteljstvo nad stvarnostjo. Nad
prostorom in časom.
Susan Sontag se v knjigi O fotografiji (On Photography) pri svojem
razmišljanju o pomenu in moči fotografije mnogokrat opira na Platonovo votlino, ki je
prispodoba današnjega sveta. Ljudje v njem se še vedno naslajamo zgolj nad
podobami resnice.
Tanka linija, ki ločuje (ali povezuje?) resnični svet od sveta podob, je danes
skorajda izbrisana. Še kako je pomembno, da ločimo naše resnično doživljanje
materialnega sveta od njegove slike.
»… pravi moderni primitivizem ni gledanje na podobo, kakor da bi bila stvar
sama; fotografske podobe vendarle ne učinkujejo tako zelo zaresno. Pač pa se
resničnost zdi čedalje bolj podobna tistemu, kar nam kažejo kamere. Ko danes ljudje
govorijo o svojem doživetju kakega nasilnega dogodka, v katerega so bili vpleteni
(…) pogosto poudarjajo, da je bilo 'kot v filmu'. S tem hočejo povedati – drugi opisi
se namreč zdijo nezadostni – kako resnično je bilo.« (Susan Sontag, O fotografiji, str.
150)
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Torej resničnega dogodka skoraj nismo več sposobni doživeti ločeno od
tistega, na kar nas medijsko nasičeno okolje ves čas opozarja preko fotografij, filmov
('dobra obveščenost' in 'posredovanje znanja').
A občutek, da smo stvar na fotografiji doživeli s tem, ko smo jo videli, je
seveda lažen. Gre le za odziv na videno. Ne pa na doživeto.
»Danes številne kraje poznamo le v podobi, v kateri so prisotni na drug način.
S tem se zveza med podobo in krajem prestavi. Namesto da bi obiskali podobe na
določenih krajih, obiskujemo raje kraje v podobi. To velja tudi za sodobno
fotografijo.« (Belting, 2010, 71)
Tako npr. tudi fotografija umetniškega dela na nas učinkuje drugače, kot bi se
nas dotaknilo delo 'v živo'. V resnici gre zgolj za obveščenost, informiranost –
fotografija kot posredovalka znanja pa daje današnjemu človeku občutek, da pozna
cel svet, v njem pa na nek način ubije željo po dejanskem doživljanju in raziskovanju,
občutenju, dotikanju, čustvovanju in odzivanju, in ga tako naredi pasivno
zadovoljnega. Z nenehno potrebo po 'še'.
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4. Slikarstvo
»Slikarstvo in fotografija nista potencialno tekmujoča sistema produkcije in
reprodukcije podob, ki sta si kratko malo morala natančno razdeliti ozemlje, da bi se
lahko pobotala.« (Sontag, 2001, 140)
Pri pisanju tega dela se sicer primarno posvečam fotografiji. Potrebno pa je
poudariti, da je fotografija (kljub samoumevnosti in vseprisotnosti) v primerjavi s
starejšimi likovnimi praksami razmeroma mlad medij, ki se v številnih pogledih opira
na tradicijo slikarstva – na načela, norme, zakonitosti, ki so se oblikovale v stoletjih
slikarske prakse.
Ker se ukvarjam z relacijo fotografije do slikarstva, je seveda logično, da nekaj
besed namenim tudi slednjemu. To področje pa je že samo po sebi (pre)obširno,
zato se bom osredotočila predvsem na slikarstvo v odnosu do fotografije.

4.1 Slikarstvo danes
»Slikarstvo je optika; vsebina naše umetnosti je predvsem v tem, kar naše oči
MISLIJO.« (Paul Cézanne)
V življenju človeka imajo likovne umetnosti nezamenljivo funkcijo. Temeljijo na
čutih, ki nas usmerjajo in vodijo po prostoru, zato je njihova temeljna funkcija, da
predlagajo in izdelajo predloge, kako je mogoče preoblikovati prostor, da postane
'humaniziran kulturni prostor'. (Butina, 1997, 149)
Slikarstvo je prepotovalo dolgo pot. Človek je že v času paleolitika slikal po
stenah – ljudje so bili že tedaj sposobni barvni packi pripisati nek simbolični, globlji
pomen. Torej je likovno razmišljanje in spoznavanje del človeka ne glede na stopnjo
in smer njegovega intelektualnega in duhovnega razvoja.
Obdobje renesanse je v slikarstvo prineslo model linearne perspektive, ki so
ga tedanji slikarji (Alberti, Leonardo, Piero della Francesca) iznašli na podlagi
obnovljenega znanja evklidske helenistične geometrije. Umetnost si je začela
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prizadevati k natančnemu načrtovanju likovnega prostora. Ta prizadevanja so se
pokazala v vedno bolj realističnih podobah, ki so bile lepotni ideal tedanjega časa.
Človek renesanse svet analizira z ostrim razumom.
S tem pa je bil nakazan nadaljni razvoj slikarstva. Vse do 'izuma' fotografije so
si slikarji prizadevali k čimbolj utemeljenem, realnem prikazu sveta kot likovnemu
poskusu 'zbližanja z naravo'. Nato pa se je – prav s pojavom fotografije – zgodil umik
od tradicionalne slike. Sprva so ga slikarji občutili kot skorajda katastrofalno
konkurenco. Kar se je kmalu izkazalo za odvečno skrb.
Weston je rekel, da je fotografija zanikala dobršen del slikarstva – za kar bi ji
moral biti slikar globoko hvaležen. Slikarstvo se je pač znašlo pred uganko, o kateri
bo 'tuhtalo' vse do današnjih dni (in še dlje): kakšen oz. kateri je sedaj jezik slike?
»Slikarstvo se je, potem ko ga je fotografija razbremenila tlake zvestega
upodabljanja, lahko posvetilo višji nalogi: abstrakciji.« (Sontag, 2001, 137)
Sledeča

obdobja

impresionizma,

ekspresionizma,

fauvizma,

kubizma,

abstrakcije, surrealizma, geometrijske abstrakcije ter drugih tokov moderne
umetnosti so le zaporedne stopnje iskanja primerne likovne podobe 'našega' časa.
Tudi Butina meni, da vloga likovne umetnosti še zdaleč ni samo imitiranje,
približevanje ali posnemanje zunanjega videza sveta. Likovna umetnost je
razmišljanje, iz katerega se izvije likovno spoznanje. To pa se ne razlikuje od drugih
oblik človeškega spoznanja – le izraženo je na specifično likoven način.
»Magija je prešla, religije so prešle, slikarstvo je ostalo. Pisava se je
osamosvojila, fotografija je primernejša za potrebe dokumentacije, iz tega pa ni
mogoče potegniti zaključka, da je slikarstvo izgubilo svoj družbeni pomen, svojo
osnovno nalogo. Ta pa je likovno spoznanje o vidnem prostoru.
Nikomur še ni prišlo na misel, da je glasba izgubila svoj pomen, ker znamo
govoriti, pa sta oba, glasba in govor, izšla iz istih začetkov.« (Butina, 1997, 149)
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4.2 Slikarstvo in fotografija
Tako slikarske tehnike kot tudi fotografija so človeku medij. Medij, s pomočjo
katerega izrazi svoje dojemanje, čustvovanje, razmišljanje o svetu, s katerim je v
konstantni interakciji. V različnih obdobjih so človeštvo zaznamovale različne težnje,
pogledi na svet in družbo. Lahko bi rekli, da je fotografija prekosila slikarstvo in
zadostila težnji nekega človeka v nekem času po kar čimbolj izpopolnjenem realnem
prikazu sveta. S tem pa sta s slikarstvom krenila vsak svojo pot.
Razlike med obema so jasne: fotografija zadosti potrebi današnjega človeka
po ekonomičnosti (čas, kvantiteta, majhen vložek energije – le en pritisk na gumb je
potreben).
V primerjavi s tem je slikarstvo zamudno, potrebno je veliko vloženega truda in
tudi denarja za ves material. A več časa pomeni tudi večjo 'predajo' snovanju
samemu, potovanje skozi vse faze prekrivanja, odkrivanja, razvijanja. Tako je likovni
razmislek bolj poglobljen, s svojim vplivom sproti preoblikuje umetnikovo notranjost,
kar slednji izrazi s svojim delom navzven.
Tudi med fotografiranjem je prisotno likovno razmišljanje, ki pogojuje kvaliteti
fotografije. Nekateri fotografi pred samim dejanjem natančno premislijo obravnavano
situacijo, kompozicijo … drugi pa delujejo nagonsko, imajo dober občutek za likovne
prvine. Več likovnega razmisleka pa pri fotografiji omogoča naknadna obdelava že
posnete fotografije. Tako ali drugače – poznavanju likovne teorije se ne izognemo.
»Umetniško mišljenje, ki vodi umetnika pri delu, je in mora biti visoko
specializirano in urejeno mišljenje, ki vsebuje močne sestavine umetnikove
osebnosti, je nad vse individualno in subjektivno,« pravi Butina in dodaja: »Umetnik
mora novo odprte znanstvene prostore doživeti, jih čustveno in nato miselno dojeti,
da jih lahko izrazi in oblikuje.«
Tukaj se mi zdi smiselno omeniti zanimivo povezavo med slikarstvom in
fotografijo, med umetnikom in strojem, ki jo je v obliki svojega slikarskega stroja
vzpostavil Bogoslav Kalaš.
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4.2.1 Bogoslav Kalaš in slikarski stroj
»Fotografijo uporabljam kot integralni postopek in je ne reproduciram.
Uporabljena je kot temelj za nadaljnji postopek v delu. V tem sem podoben slikarjem
preteklosti, ki so uporabljali različne pripomočke, npr. perspektivne mreže, kamero
obscuro, kamero lucido itd.« (Bogoslav Kalaš)
Bogoslav Kalaš, akademski slikar in profesor na ljubljanski Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje, se je slikarskega dela lotil na neobičajen način. V
70. letih prejšnjega stoletja je skonstuiral slikarski stroj.
Celoten postopek slikanja s strojem temelji na skrbno posneti in izbrani
fotografiji. Foto enota s pomočjo fotocelice nato iz prozornega pozitiva fotografije
razbira podatke, ki jih mehansko vodilo z zračnim čopičem prenese na platno.
Vendar pa stroj ne opravi vsega dela sam. Je le orodje – kakor čopič – in kot tako
potrebuje skrbno načrtovano vodstvo s strani slikarja. Kalaš sliko konstruira kot
kompozicijo. Določi njen notranji ritem, stopnjevanje odnosov v tonih in barvah – sliko
strukturira v vseh pogledih tako, kakor to dela klasičen slikar. Odloča torej o odtenku
barve (ki jo tudi nameša sam), številu nanosov, o tem, kdaj je slika gotova,
pomembne odločitve njegovega snovanja pa so tudi izbor velikosti in oblike formata,
izreza in kompozicije.

Slika 8: Bogoslav Kalaš ob slikarskem stroju
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Sam izbiro takšnega načina slikanja utemelji takole: »Izhajal sem iz
prepričanja, da je za sodoben občutek, občutenje likovnosti potrebno tako sredstvo,
ki ta občutek lahko izrazi. In ker sem figuralik, sem vedel, da s tradicionalnimi
metodami barvnega nanosa s čopičem, platnom in oljno barvo sam ne morem
reproducirati adekvatnega čutenja časa, v katerem sem živel, zato sem se tega
podviga tudi lotil.«
Idejo o slikarskem stroju je imel že Leonardo, vendar je ni uspel uresničiti.
Nasploh je imel do različnih risarskih pripomočkov skeptičen odnos. Bil je namreč
mnenja, da jih ljudje brez utemeljenega slikarskega znanja ne morejo uporabljati.
Pripomočki naj bi slikarju le pomagali k natančnejši upodobitvi, tedanjemu
slikarskemu idealu, nikakor pa ne kot nadomestek slikarjevega neznanja.
Kalaš poudarja, da se njegovo delo razlikuje od dela umetnikov, ki se
poslužujejo široko zastopanih medijev – video in reproduktivne tehnike. Z uporabo
stroja namreč slika unikat, posamezna slika zahteva kompleksne odločitve in veliko
časa (tudi po dva meseca).
»Ni nobene samodejnosti, treba je razumeti,
kaj je tisto, kar je možno iz stroja dobiti. To velja za
vse postopke, tudi za tako imenovano spontano
slikarstvo, ki ne uporablja nikakršnih pripomočkov;
brez razmisleka, brez vedenja, brez razumevanja še
taka čustvenost in spontanost ne more ustvariti dobre
slike.« (Bogoslav Kalaš)
Celotno poglavje je povzeto po intervjuju s
prof.

Bogoslavom

Kalašem,

s

katerim

pogovarjal izr. prof. mag. Črtomir Frelih.
Slika 9: Bogoslav Kalaš,
Polakt z ogrinjalom
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4.3 Likovni elementi
Kot že večkrat omenjeno, brez poznavanja likovnega ozadja ni dobrih slik niti
fotografij. Fotografija ponuja neskončno možnosti, zato je pomembno, da se
zavedamo nekaterih omejitev, znotraj katerih nato iščemo izrazno svobodo. Na
kratko bom opisala nekaj najpomembnejših elementov oz. prvin likovnega izražanja.
To so: kompozicija in kadriranje, svetlo- temno ter barve.

4.3.1 Kompozicija in kadriranje
Kompozicija (latinsko con – skupaj, ponere – postaviti; postaviti skupaj) je
način sestavljanja, kombiniranja delov v celoto.
V likovnem jeziku pomeni neko dokončno ureditev likovnih enot v strukturo
slike; ureditev izbranih likovnih prvin v enovito celoto. Vsaka uporabljena likovna
prvina ima svojo lastno notranjo vrednost, vse pa morajo biti uporabljene tako, da je
celota bolj pomembna od sestavnih delov.
Kompozicijsko urejanje temelji na usklajevanju razlik, nasprotij in sorodnosti
med likovnimi izraznimi sredstvi. Zato je kompozicija najvažnejše opravilo pri
likovnem delu. (Butina, 1995, 328)
Kompozicija pri fotografiji pomeni, da skozi iskalo fotoaparata razvrščamo
predmete, osebe v kontekst okolice. Pomembno je, da sliko uravnotežimo.
Slikarji kompozicijo ustvarjajo z dodajanjem elementov na prazno površino; pri
fotografiji pa je postopek obraten – fotograf se izogiba in izloči moteče podatke,
osredotoči pa se le na tiste, ki mu pomagajo doseči želeno kompozicijo.
S predmeti/osebami lahko manipuliramo sami in tako 'zrežiramo' prizor. Drug
način pa je, da kompozicijo uravnavamo s spreminjanjem naše perspektive, tako da
se gibljemo po prostoru. Možna je tudi kombinacija obeh pristopov.
Kompozicijo lahko predvidimo vnaprej, tako da s palcema in kazalcema
ustvarimo pravokoten okvir, ki postane naše izrazno polje.
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Ena od prednosti fotografije je, da jo lahko (pre)oblikujemo tudi tedaj, ko je že
posneta. Včasih so to počeli med razvijanjem fotografij, danes, v dobi digitalizacije,
pa imamo na voljo številne računalniške programi za obdelavo.
V primeru, da s kompozicijo na fotografiji nismo zadovoljni, uporabimo
postopek kadriranja. Z določanjem motiva na že posneti fotografiji tako izločimo
nepomembne podatke in dosežemo večjo notranjo napetost (dinamiko) ter boljšo
kompozicijo likovnih elementov – vse skupaj pa se odraža v večji likovni moči.

Slika 10: Sara Jakopič, Mačka
prikaz postopka kadriranja

V tem kontekstu Matjaž Ozimek izpostavi zanimivo misel: »Ali ni vsak 'klik' le
kadriranje našega vidnega sveta in poznejše kadriranje le izostritev likovne zamisli?«
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4.3.2 Svetlo-temno
»Že izvor sončne svetlobe je človeku prinesel prvo napoved umetniškega:
senco.« (Leonardo da Vinci)
Kot pove že ime samo, je fotografija 'pisanje s svetlobo'. Sprva so ljudje svet
fotografirali le v različnih svetlobnih odtenkih – ko svetlobo prestrežejo različni
predmeti, njihove oblike ustvarjajo sence. 'Pisanje s svetlobo' je tako zapis senc.
Svetlo-temno je v likovnem smislu eden temeljnih likovnih orisnih elementov,
ki je najbolj neposredno povezan z oblikovanjem likovnega prostora in globine v sliki.
Svetlost je tudi ena od dimenzij barve, kajti vsak barvni ton je lahko svetlejši ali
temnejši. (Butina, 1995, 341)
Če torej želimo na fotografiji prikazati
prostor, je dovolj, da fotografiramo s črnobelim filmom. Vsak pogled na črno-belo
fotografijo nam predstavi plastično obliko
stvari v prostoru in prostor sam, brez pomoči
barv.
Tudi sama se med fotografiranjem
rada poslužujem črno-bele tehnike. Njen
jezik je močan in neposreden, prenatrpano
realnost olupi vse do bistva, svetlo-temnih
odnosov.

Spominja

na

nekaj

starega,

pozabljenega, zaprašenega, minljivega v
svoji večnosti.
Slika 11: Sara Jakopič, Jajce v prostoru

Vendar pa »ljudje danes v fotografiji iščejo informacijo, ne čutnosti v stilu
impresionizma. (…) Ostro zarisane oblike postrežejo našemu pogledu z informacijo:
rdeč mak na zelenem polju, sonce nad obzorjem … Oblike so vedno bolj prekrite s
podobami. Hočemo vedeti, kaj je na fotografiji. Za racionalno evidentnost žrtvujemo
čutno impresijo.« (Butina, 2000, 157)
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4.3.3 Barve
Prve fotografije so bile črno-bele, zato so jim barve dodajali naknadno. Ali so
jih ročno pobarvali, ali pa jih v celoti obarvali z enim barvnim odtenkom. Prave barvne
fotografije so dobili šele, ko so posneli tri negative (vsakega v eni od primarnih barv)
in jih nato združili.
Tudi barva je ena od temeljnih orisnih prvin. Njena poglavitna likovna lastnost
je, da po svoji naravi zahteva ploskovito uporabo. Če npr. rdeč list papirja zvijemo v
valj, bo rdeča barva v sencah drugačna. Ko valj razvijemo in ga položimo na ravno
podlago, pa bo enako rdeč po celotni površini.
Slikarji imajo z uporabo barve in njenim prostorskim prikazom kar nekaj težav
(temnenje s črno namreč 'ubije' prvoten žar barve, zato si pomagajo z modulacijo).
Pri fotografiji pa barve lahko vključujemo na drugačne načine. Izkoristimo lahko npr.
njeno lastnost, da vzbuja tople ali hladne občutke.
Tople in svetle barve naše telo aktivirajo, zato so svetli in topli deli prostora ali
teles za nas psihološko pomembnejši kot temni in hladni, ki naš organizem
pasivizirajo. Posledica tega je, da občutimo svetlo in toplo obarvane dele kot večje in
bližje in se nam navidezno primikajo, temno in hladno obarvani pa se nam zdijo
manjši in se zato navidezno odmikajo. Tako se nam barve in svetlosti razkrivajo tudi
kot psihične energije. (Butina, 2000, 30)
S kompozicijo različnih barv lahko ustvarimo kontrast. Poznamo na primer
toplo-hladni kontrast, komplementarni kontrast, svetlo-temni barvni kontrast …
Kontrasti tako pripomorejo k sporočilnosti fotografije, z njimi izpostavimo problem ali
motiv, poudarimo nek element.
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Slika 12: Sara Jakopič, Prehajanje duš

Tako nas fotografija zgoraj 'zebe' s svojo ostro modrino, kar s seboj prinaša
celo paleto drugih občutenj in asociacij ter vzbudi skoraj zlovešče vzdušje. Iz le tega
pa pozoren pogled vendarle najde izhod – barvni kontrast so oranžno žareča okna, ki
vabijo vase z obetom toplote.
Popolnoma drugače začutimo spodnjo fotografijo. Četudi so tople barve
zatemnjene, nas fotografija še vedno ovija v valove medene topline. Temne barve pa
namigujejo na prihajajoč mrak – konec še enega poznopoletnega dne.

Slika 13: Sara Jakopič, Igrišče poletja
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5. Učni načrt in možnost uporabe fotografije
Učni načrt likovne vzgoje za razredno stopnjo devetletne osnovne šole ne
vključuje obravnave fotografije. Kot že omenjeno, je fotografija pomemben del
današnje družbe, posamezniku pa – ob poznavanju osnovnih likovnih konceptov ter
poznavanju njenih prednosti in pomanjkljivosti – nudi zanimiv način izražanja, ali pa
vsaj razmišljanja o likovnem. Zato sem mnenja, da bi bila vključitev v sistem
osnovnošolskega izobraževanja smiselna.
V sledečem poglavju se bom posvetila pregledu veljavnega učnega načrta za
likovno vzgojo, bolj natančno področju slikanja. Poskušala bom zaobjeti tiste likovne
probleme, katere bi se dalo reševati s pomočjo fotografije, nato pa bom še nakazala
nekaj pristopov h konkretni izvedbi. Zaradi potrebnega predhodnega znanja in
izkušenj se bom pri tem omejila na 4. in 5. razred. To je namreč obdobje likovnega
izražanja, ki ni več podrejeno predstavi – učenci opuščajo intuitivno pridobljene
pojme in prehajajo v obdobje vizualnega realizma, zanimajo se torej za bolj realen
prikaz vidnega sveta.

5.1 Likovni problemi s področja slikanje, ki bi se jih dalo reševati v
likovni tehniki digitalna fotografija
4. razred:
-

velikost, oblika, kakovost slikovnih podlag;

-

sorodne (podobne) barve;

-

svetle in temne barve.

5. razred:
-

svetle in temne barve ter njihovi odtenki;

-

svetlitev in temnitev barve;

-

tople in hladne barve.

(ZRS za šolstvo, 2004, 35-44)
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5.2 Primer uresničitve problema
Za primer uresničitve problema sem si izbrala problem svetle in temne barve,
ki je predviden za 4. razred devetletne osnovne šole. Učenci naj bi naslikali
kompozicijo s poudarkom na smiselnem razporejanju svetlih in temnih barvnih
ploskev po formatu in s tem razvijali občutljivost za določanje svetlosti posamezne
barve ter se navajali na smiselno, uravnoteženo razporejanje svetlih in temnih barv
po formatu. Eden od ciljev je tudi prepoznavanje svetlih in temnih barv v okolju in
naravi.
Fotografija nam v tem kontekstu ponuja številne možnosti. Z učenci
('oboroženimi' s fotoaparati) se lahko odpravimo na sprehod – po šoli, v naravo, skozi
mesto – kjer jim damo možnost individualnega iskanja likovne rešitve na problem
svetle – temne barve. Posneti morajo tri problemsko različne fotografije: eno s
prevladujočimi svetlimi barvnimi odtenki, drugo v temnih barvnih odtenkih in tretjo –
uravnoteženje obeh.
Fotografije ob prihodu v razred naložimo na računalnik, se o njih pogovorimo.
Prednost tega medija je, da lahko ob posneti fotografiji nazorno prikažemo razliko
med temnimi in svetlimi barvami.
Fotografijo v računalniškem programu (na voljo imamo pestro izbiro
zastonjskih programov za obdelovanje fotografij, npr. PhotoScape, ki jih lahko na
računalnik namestimo kar z interneta) spremenimo v črno-belo z odtenki sivine; lahko
celo pretiravamo s funkcijo, ki omogoči pretvorbo le v črne in bele ploskve. Tako
pokažemo, da barve na izvorni fotografiji vsebujejo različne količine črne in bele
barve, lažje pa tudi ugotovimo, katere barve so temnejše in katere svetlejše.
Učenci lahko sami preverijo ustreznost svoje rešitve, hkrati pa v barvah
prepoznajo dimenzijo svetlosti/temnosti.
Neustrezne rešitve lahko učenci rešujejo tudi po opravljenem fotografiranju.
Fotografije natisnemo, učenec svojo kompozicijo razdeli na elemente, ki jih nato
izreže, ter ponovno sestavi, nalepi na nevtralno podlago. Ta tehnika, podobno kot
kolaž, omogoča premikanje delov celote v iskanju ustrezne kompozicije. Po drugi
strani pa učenec spozna, da je realnost fotografije lahko nadgrajena, kombinirana z
drugimi tehnikami.
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III. EMPIRIČNI DEL
1. Namen empiričnega dela
S pomočjo fotografije bi lahko učenci usvajali raznolika znanja s področja
likovne vzgoje. Ta tehnika ima namreč v primerjavi s klasičnimi slikarskimi tehnikami
določene prednosti (je hitra, omogoča popravljaje, nadgrajevanje, poskušanje,
izbiranje oz. izločanje in s tem sprotno razmišljanje med samim delom, pa tudi za
kvalitetno rešitev problema ni potrebno, da je otrok fino motorično zelo spreten, kar v
obdobju 2. triade pripomore k njegovi samozavesti pri likovni vzgoji) … pa tudi
slabosti (problemi z organizacijo pouka, pomanjkanje fotoaparatov, računalniške
opreme, pomanjkanje izkušenj, problem časa, usmerjene pozornosti posameznega
učenca oz. časa njegove aktivnosti).
Zato sem se v empiričnem delu diplomske naloge odločila primerjati klasične
slikarske tehnike s tehniko digitalne fotografije na ravni izvajanja slikarskih nalog v 5.
razredu devetletne osnovne šole. Zanimajo me tako končni izdelki (fotografije in
slike) kot tudi sam postopek snovanja – kako motivirani so učenci, koliko časa
usmerjajo pozornost, razmišljajo o problemu, kako se soočajo z novimi pristopi itd.
Pred izvedbo raziskave so bila moja predvidevanja sledeča:
-

Glede na poznavanje prednosti fotografije jo je mogoče smiselno vključiti v
pouk.

-

Fotografija

ima

določene

prednosti

–

je

hitra,

omogoča

popravljaje,

nadgrajevanje, poskušanje, izbiranje oz. izločanje in s tem sprotno razmišljanje
med fotografiranjem.
-

Slabosti fotografije se bodo pokazale v problemih z organizacijo pouka
(pomanjkanje fotoaparatov, računalniške opreme), pomanjkanje izkušenj,
problem časa, usmerjene pozornosti posameznega učenca oz. časa njegove
aktivnosti.

-

Otroci v 5. razredu so dovzetni za učenje preko fotografiranja.

-

Slikarske tehnike so bolj učinkovite pri usvajanju ciljev v primerjavi s fotografijo.
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Učenci so med izvajanjem raziskave isti likovni problem reševali preko dveh
tehnik (digitalna fotografija in tempera); obravnavani in interpretirani pa so izdelki, ki
so najbolj reprezentativni.

2. Načrt empiričnega dela
Empirični del sem izvedla na Osnovni šoli Dolsko maja 2011. Ker me je
zanimalo, kako bi se tehnika digitalne fotografije obnesla pri reševanju slikarskih
likovnih nalog, sem se odločila primerjati učinkovitost te tehnike s klasično slikarsko
tehniko (tempera).
Temu primerno je raziskava eksperimentalne narave.
Moj vzorec zaobjema 40 učencev iz dveh 5. razredov devetletne osnovne
šole. En razred je bil eksperimentalna skupina, drugi pa kontrolna skupina. Gre za
otroke iz primestnega oz. vaškega okolja.
Pri obeh sem izvedla enako učno uro, le da so učenci eksperimentalne
skupine slikarsko nalogo reševali s pomočjo fotografije, v kontrolni skupini pa s
klasično slikarsko tehniko.
Rezultati raziskave tako temeljijo na opazovanju učencev med snovanjem
(fotografiranjem oz. slikanjem) – opazovala sem njihovo motivacijo, pozornost, čas,
ki ga je posameznik namenil razmisleku o zadani nalogi – ter na primerjavi izdelkov
(fotografije in slike).
Število otrok v vzorcu je manjše, kar se mi zdi smiselno glede na kvalitativno
analizo rezultatov. V vsakem razredu so namreč tako učenci, ki so v likovnem
izražanju bolj in tisti, ki so manj uspešni.
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3. Fotografija in slika
Barve pomembno vplivajo na človekovo doživljanje sveta in predmetov.
Poznavanje barv lahko izkoristimo pri našem likovnem izražanju, z njihovo pomočjo
oblikujemo želeno sporočilnost in tako vzpostavimo komunikacijo z občinstvom.
Glede na to, kakšne občutke nam vzbujajo, delimo barve na tople in hladne.
Katere so tople barve hitro ugotovimo, če jih povežemo s pojavi v naravi (poletje,
sonce) ali pa s telesi, ki nam dajejo toploto (ogenj, žarnica). Tople barve so torej
rumena, oranžna in rdeča.
Na hladne barve pa nas spominjajo snovi, ki oddajajo hlad (voda, led). Modra,
zelena in vijoličasta so barve, ki nas 'zebejo'.
Likovna naloga, na podlagi katere sem izvedla eksperiment, so tople in hladne
barve. Ta likovna vsebina iz učnega načrta je predvidena za 5. razred devetletne
osnovne šole.
Učenci eksperimentalne skupine so tihožitje s predmeti v toplih in hladnih
barvah fotografirali, učenci kontrolne skupine pa so ga slikali s temperami. Pri tem so
iskali smiselno kompozicijo toplih in hladnih barv. Ker so tihožitje postavljali sami, se
je njihovo razumevanje pojma kompozicija pokazalo tudi tu.
S primerjavo slikarskih in fotografskih izdelkov sem ugotavljala, kolikšna je
učinkovitost tehnike digitalne fotografije pri doseganju zastavljenih ciljev. V
eksperimentalni skupini je fotografiralo 21 otrok, v kontrolni pa jih je slikalo 19.
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3.1 Učna priprava za eksperimentalno skupino
UČNA PRIPRAVA
Študentka: Sara Jakopič
Mentor: Črtomir Frelih
Datum: 27. maj 2011
Šola: OŠ Dolsko

Razred: 5.

Predmet: Likovna vzgoja

Število ur: 2

Oblikovalno področje: slikanje
Likovna naloga: tople in hladne barve
Likovna tehnika: fotografija
Likovni motiv: tihožitje
Materiali in orodja: fotoaparat, računalnik
Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija
Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del
Učna sredstva in pripomočki: slikovno gradivo, predmeti v toplih/hladnih barvah,
mize, blago za ozadje, okvirčki za diapozitive, dve škatli, topli/hladni predmeti
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetno povezovanje: GVZ, SPO
Cilji:
Učenci:
• na primerih pojavov in predmetov v naravi in okolju opredelijo tople in hladne barve;
• naštejejo primere toplih in hladnih barv in pojasnijo občutke hladnosti in toplote;
• ugotovijo uporabnost toplih in hladnih barv;
• razvijajo smisel za komponiranje toplih in hladnih barv;
• pri slikanju razvijajo samostojnost pri izbiri toplih in hladnih barv.
Literatura:
-

Učni načrt za likovno vzgojo.
Tacol T., Tomšič Čerkez B. (2007). Likovno izražanje. Učbenik za likovno
vzgojo za 5. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Založba Debora.
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POTEK UČNE URE
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

I) UVODNI DEL
Uvodna motivacija :
Pred sabo imam dve škatli. V
eni je hladen predmet (npr.
posoda z mrzlo vodo,vrečka z
zmrznjeno zelenjavo …), v
drugi pa topel (npr. posoda s
toplo vodo, …).
Učence pozivam, naj z roko
otipajo vsebino, ne da bi
pogledali.
Nato preko vprašanj vodim
njihovo razmišljanje: Kakšen je
občutek?
Če zapreš oči … kakšne barve
si predstavljaš?

Poslušajo navodila.

Razlaga,
demonstracija.

Eden po eden sežejo v
škatlo.

Individualno.

Vsak posameznik
odgovori na zastavljena
vprašanja.

Nekajkrat ponovimo, nato na
tablo zapišem barve, ki so jih
posamezniki asocirali z
občutenjem hladnega/toplega
predmeta.
Zanimajo nas torej tople in
hladne barve, današnja ura pa
bo malce drugačna tudi zaradi
nečesa drugega …
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Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

II) OSREDNJI DEL
1. Posredovanje likovnih
pojmov:
•

Tople in hladne barve

Pravkar smo torej občutke
toplote in mraza povezali z
barvami.
Vprašam:
Katere mislite, da so tople
barve? In katere so hladne?
(zapišemo na tablo)
Pokažem primere (fotografije,
primeri v učbeniku), med
ogledom opredelimo tople in
hladne barve.

Odgovorijo na zastavljeno
vprašanje.

Pogovor.

Sodelujejo v pogovoru,
opredeljujejo tople in
hladne barve.

Opazovanje, pogovor.

Vprašam:
Kje v naravi najdemo te barve?
Kakšni so občutki pri enih in
Glasno razmišljajo,
drugih (spomnimo se na
odgovarjajo na vprašanja,
uvodno motivacijo)?
naštevajo primere.
Nas lahko slika/fotografija
zebe?
Kaj vse lahko izrazimo z enimi
in drugimi barvami?
Kaj pa, če imamo na
sliki/fotografiji tako ene kot tudi
druge? (kontrast)
Opozorim na predmete:
Pred vami je nekaj predmetov.
Razvrstimo jih glede na to, ali
so tople ali hladne barve.

Razvrščajo predmete.
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Postavitev kompozicije

Nekaj učencev prosim, da mi
pomagajo na sredo učilnice
postaviti mizo, pokončno
postavimo tudi nekaj miz, ki
bodo služile za ozadje.
Učence vodim:
Zdaj pa si pripravimo motiv.
Pred vami so različni predmeti,
nekateri toplih, drugi hladnih
barv.

Pomagajo pri postavitvi.

Na mizo postavim predmete v
Odgovarjajo:
vrsto z enakomernimi presledki
(dolgočasna, nezanimiva,
in vprašam, kakšna je ta
urejena, pričakovana …)
postavitev.
Ali je mogoče to kompozicijo
fotografirati tako, da jo
prikažemo na bolj zanimiv
način? Kako?
Spreminjam postavitev in z
učenci sproti ugotavljamo,
kakšna bi bila najboljša.

(da)
(s premikanjem
fotoaparata, zoom, različni
zorni koti)
Usmerjajo postavitev
predmetov.

Pri tem poudarjam tudi
problem barvne kompozicije.
Ko s(m)o s postavitvijo
zadovoljni izpostavim še
Izberejo barvo ozadja.
problem ozadja, ki tudi
pomembno vpliva na končni
vtis dela. Izberemo tkanino, ki
najbolj ustreza rešitvi problema
toplih in hladnih barv.
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Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

2. Posredovanje likovne
naloge
Naš likovni motiv je torej
tihožitje.
PRIPRAVA NA DELO:
Učencem pokažem uporabo
fotoaparata.
Fotografirali bodo z enim
samim fotoaparatom, s
katerega bomo lahko
fotografije pozneje prenesli na
računalnik in se o njih
pogovorili.

Poslušajo, sprašujejo.

Razlaga,
demonstracija

Razložim, da ne morejo
fotografirati vsi naenkrat, lahko
pa si že vnaprej zamislijo svoj
izrez, kako in s katerega mesta
bodo fotografirali.
Pomagajo si lahko z okvirčki
za diapozitive.
Opozarjam na problem toplih
in hladnih barv.
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

3. Likovno izražanje
IZVEDBA LIKOVNE NALOGE:
Učence razdelim na 2 skupini,
vsaka fotografira svoje tihožitje
(najprej postavijo dinamično
kompozicijo, nato še statično)
Opozorim na kriterije:
- izbor odnosa med toplimi in
hladnimi barvami;
- dinamičnost fotografije;
- izvirnost zornega kota .
Učencem sproti individualno
svetujem, jih spodbujam k
izvirnosti.

Poslušajo.

Po skupinah fotografirajo,
se odločajo za
kompozicijo s pomočjo
okvirčka za diapozitive.
Vsaka skupina ima tajnika,
ki zapisuje vrstni red
uporabe fotoaparata in
število fotografij
posameznika.
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Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

III) ZAKLJUČNI DEL
ANALIZA IN VREDNOTENJE
LIKOVNIH DEL:
Nastale fotografije naložim na
računalnik.
Ogledamo si jih in se ob vsaki
posebej pogovorimo o
razmerju toplih/hladnih barv, o
kompoziciji, o odnosih
elementov na fotografiji.

Opazujejo fotografije,
glede na kriterij ugotavljajo Pogovor.
ustreznost, izražajo svoje
mnenje.

POSPRAVLJANJE:
organiziram skupino učencev,
ki pospravi učilnico.

Pospravljajo.
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3.2 Učna priprava za kontrolno skupino
UČNA PRIPRAVA
Študentka: Sara Jakopič
Mentor: Črtomir Frelih
Datum: 27. maj 2011
Šola: OŠ Dolsko

Razred: 5.

Predmet: Likovna vzgoja

Število ur: 2

Oblikovalno področje: slikanje
Likovna naloga: tople in hladne barve
Likovna tehnika: tempera
Likovni motiv: tihožitje
Materiali in orodja: risalni list, tempera barve, čopiči
Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija
Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del
Učna sredstva in pripomočki: slikovno gradivo, predmeti v toplih/hladnih barvah,
mize, blago za ozadje, okvirčki za diapozitive, dve škatli, topli/hladni predmeti
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetno povezovanje: GVZ, SPO
Cilji:
Učenci:
• na primerih pojavov in predmetov v naravi in okolju opredelijo tople in hladne barve;
• naštejejo primere toplih in hladnih barv in pojasnijo občutke hladnosti in toplote;
• ugotovijo uporabnost toplih in hladnih barv;
• razvijajo smisel za komponiranje toplih in hladnih barv;
• pri slikanju razvijajo samostojnost pri izbiri toplih in hladnih barv.
Literatura:
-

Učni načrt za likovno vzgojo.
Tacol T., Tomšič Čerkez B. (2007). Likovno izražanje. Učbenik za likovno
vzgojo za 5. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Založba Debora.
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POTEK UČNE URE
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

I) UVODNI DEL
Uvodna motivacija :
Pred sabo imam dve škatli. V
eni je hladen predmet (npr.
posoda z mrzlo vodo,vrečka z
zmrznjeno zelenjavo …), v
drugi pa topel (npr. posoda s
toplo vodo, …).
Učence pozivam, naj z roko
otipajo vsebino, ne da bi
pogledali.
Nato preko vprašanj vodim
njihovo razmišljanje: Kakšen je
občutek?
Če zapreš oči … kakšne barve
si predstavljaš?

Poslušajo navodila.

Eden po eden sežejo v
škatlo.

Vsak posameznik
odgovori na zastavljena
vprašanja.

Nekajkrat ponovimo, nato na
tablo zapišem barve, ki so jih
posamezniki asocirali z
občutenjem hladnega/toplega
predmeta.
Zanimajo nas torej tople in
hladne barve, današnja ura pa
bo malce drugačna tudi zaradi
nečesa drugega …
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Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

II) OSREDNJI DEL
1. Posredovanje likovnih
pojmov:
•

Tople in hladne barve

Pravkar smo torej občutke
toplote in mraza povezali z
barvami.
Vprašam:
Katere mislite, da so tople
barve? In katere so hladne?
(zapišemo na tablo)
Pokažem primere (fotografije,
primeri v učbeniku), med
ogledom opredelimo tople in
hladne barve.

Odgovorijo na zastavljeno
vprašanje.

Pogovor.

Sodelujejo v pogovoru,
opredeljujejo tople in
hladne barve.

Opazovanje, pogovor.

Vprašam:
Kje v naravi najdemo te barve?
Glasno razmišljajo,
Kakšni so občutki pri enih in
odgovarjajo na vprašanja,
drugih (spomnimo se na
naštevajo primere.
uvodno motivacijo)?
Nas lahko slika/fotografija
zebe?
Kaj vse lahko izrazimo z enimi
in drugimi barvami?
Kaj pa, če imamo na
sliki/fotografiji tako ene kot tudi
druge? (kontrast)
Opozorim na predmete:
Pred vami je nekaj predmetov.
Razvrstimo jih glede na to, ali
so tople ali hladne barve.

Razvrščajo predmete.
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Postavitev kompozicije

Nekaj učencev prosim, da mi
pomagajo na sredo učilnice
postaviti mizo, pokončno
postavimo tudi nekaj miz, ki
bodo služile za ozadje.
Učence vodim:
Zdaj pa si pripravimo motiv.
Pred vami so različni predmeti,
nekateri toplih, drugi hladnih
barv.

Pomagajo pri postavitvi
tihožitja.

Na mizo postavim predmete v
Odgovarjajo:
vrsto z enakomernimi presledki
(dolgočasna, nezanimiva,
in vprašam, kakšna je ta
urejena, pričakovana …)
postavitev.
Ali je mogoče to kompozicijo
prikazati na zanimiv način?
Kako?
Spreminjam postavitev in z
učenci sproti ugotavljamo,
kakšna bi bila najboljša.

(da)
(različni zorni koti)
Usmerjajo postavitev
predmetov.

Pri tem poudarjam tudi
problem barvne kompozicije.
Ko s(m)o s postavitvijo
zadovoljni izpostavim še
problem ozadja, ki tudi
pomembno vpliva na končni
Izberejo barvo ozadja.
vtis dela. Izberemo tkanino, ki
najbolj ustreza rešitvi problema
toplih in hladnih barv.
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Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

2. Posredovanje likovne
naloge
Naš likovni motiv je torej
tihožitje.
PRIPRAVA NA DELO:
Razložim uporabo tempera
barv (nanašanje, mešanje, …).

Poslušajo, sprašujejo.

Razlaga,
demonstracija.

Znova poudarim pomen toplih
in hladnih barv.
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

3. Likovno izražanje
IZVEDBA LIKOVNE NALOGE:
Opozorim na kriterije:
- prikaz odnosa med toplimi in
hladnimi barvami;
- dinamičnost kompozicije;
- izvirnost zornega kota .
Učencem sproti individualno
svetujem, jih spodbujam k
izvirnosti, iskanju barvnih
odtenkov ...

Poslušajo.

Slikajo.
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Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

III) ZAKLJUČNI DEL
ANALIZA IN VREDNOTENJE
LIKOVNIH DEL:
Nastale slike razporedimo po
tleh in se ob vsaki pogovorimo
o problemu toplih/hladnih barv.
POSPRAVLJANJE:
organiziram skupino učencev,
ki pospravi učilnico.

Opazujejo slike, glede na
kriterij ugotavljajo
ustreznost, izražajo svoje
mnenje.
Pospravljajo.
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3.3 Izvedba učnih ur
Po uvodni motivaciji, ko so občutenju toplote in mraza pripisovali barve, in po
prepoznavanju toplih oz. hladnih barv ob fotografijah, so učenci razdelili različne
predmete glede na to, ali so tople ali hladne barve in iz njih sestavili tihožitje. Pri tem
sem opozorila še na pomen kompozicije. Za postavljeno tihožitje so lahko izbirali tudi
med različnimi barvami blaga v ozadju.

3.3.1 Eksperimentalna skupina
Učence eksperimentalne skupine sem razdelila na dve podskupini, vsaka je
dobila svoj fotoaparat ter svoje tihožitje. Predvideno je sicer bilo, da bi bile
podskupine vsaj tri. Čas aktivnosti posameznega učenca bi bil tako daljši, možnost
bolj poglobljenega razmisleka večja. Vendar pa se je izkazalo, da imamo na voljo le
dva fotoaparata s povezavo z računalnikom. Težave z organizacijo pouka torej.
Najprej so fotografirali dinamično razporejene predmete. Zanimivo je bilo, da
so si med postavljanjem tihožitja izbirali samo predmete v toplih barvah, ozadje pa
hladno oz. obratno. Niso pa jih mešali.
Ena od podskupin je tople predmete najprej postavila pred svetlo zeleno
ozadje. Ko so si ogledali prvih nekaj posnetih fotografij, so ugotovili, da vse skupaj
izpade zelo harmonično, toplo – hladnih barv sploh ni bilo zaznati. Ovrgli so svetlo
zeleno blago in tihožitje postavili raje pred zeleno-modro obarvana vrata.
Ko so zaključili s fotografiranjem dinamičnega tihožitja, sta obe skupini
elemente razvrstili še v dolgočasno, statično kompozicijo (večinoma so jih zložili v
vrsto). Novi izziv pa je bil, da kljub statično postavljenim predmetom posnamejo
dinamično fotografijo.
Učenci so se znotraj skupine izmenjavali tako, da je vsak posnel najmanj eno
fotografijo tihožitja. Če opazujemo čas snovanja posameznika, je ta zelo kratek – v
tem primeru se ekonomični značaj fotografiranja (nameri in pritisni) ne izkaže za
prednost. Ostali učenci so medtem opazovali fotografiranje in pogosto se je izkazalo,
da so, ko so prišli na vrsto, fotografirali na enak način.
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Nekateri učenci so se večinoma posluževali statičnega in frontalnega
fotografiranja (tudi fotografije same so nekako šablonske, z motivom tihožitja v
sredini), drugi pa so izvirno iskali različne zorne kote (stopali so na stole in mize,
počepnili in fotografirali iz žabje perspektive, eden od učencev je uporabil celo
funkcijo za makro fotografijo in zelo približal nekaj predmetov, s tem pa druge izločil,
obrezal …).
Je pa zanimivo, da med delom ni nihče potreboval moje pomoči, nihče ni
ničesar vprašal.
Po končanem fotografiranju smo fotografije prenesli na računalnik in jih preko
projektorja skupaj pregledali. Ob posamezni fotografiji so učenci ugotavljali
fotografovo upoštevanje kriterijev. Ta del ure je bil kar nekako zamuden, učence je
bilo potrebno voditi. Mislim, da je to delno zaradi njihovega nepoznavanja te tehnike,
poleg tega pa je njihova pozornost proti koncu druge ure že tako padla.
Po izvedeni učni uri sem imela občutek, da sem veliko dela opravila jaz sama
– veliko je bilo razlage, tudi analizo sem vodila sama. Učenci so bili aktivni le kratek
čas - fotografiranje.
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3.3.2 Kontrolna skupina
V kontrolnem razredu sem izvedla enako uvodno motivacijo in predstavitev
toplih in hladnih barv. Slednjo sem oblikovala v obliki PowerPoint predstavitve in je
večinoma zaobjemala fotografije, na katerih so učenci prepoznavali tople in hladne
barve, opisovali svoje občutenje vsake posebej.
Znova so sami postavili tihožitje, imeli so ogromno izvirnih idej. Odločili so se
za predmete v toplih in hladnih barvah, ki so jih dinamično razporedili. Problem se je
pojavil pri ozadju – nobena od barv blaga se jim ni zdela primerna.
V tem razredu so bili vajeni pogoste rabe izobraževalne tehnologije. Eden od
učencev je tako iznajdljivo predlagal, da bi lahko s projektorjem projecirali na platno
različna barvana ozadja in se tako odločili za ustrezno rešitev. Mnenja so bila
različna, tako kot okusi, vendar pa smo projecirano ozadje vendarle opustili – razred
bi moral biti zatemnjen in bilo bi pretemno za slikanje, poleg tega pa je projektor
obarval tudi tihožitje v ospredju, ki je tako izgubilo na barvi.
Na koncu smo tihožitje postavili ob temno zeleno tablo. Opozorila sem jih še
na umeščanje predmetov na list papirja, nato so začeli s snovanjem.
Osrednji del ure je potekal v ustvarjalni tišini. Učenci so imeli kar nekaj težav s
prvo potezo čopiča – bili so negotovi, za vsako črto so dvigovali roko in me
spraševali: »Ali je tako prav?«
Kljub težavnemu začetku pa so nadaljevali suvereno. Marsikdo se je lotil
mešanja različnih barvnih odtenkov, ki jih je nato razporedil po predmetih. Opazila
sem tudi, da imajo težave s perspektivo – kako naslikati predmet, ki je v ozadju, ali
prekrivanje drugih dveh. S temi problemi so se učenci aktivno spopadali.
Ob evalvaciji končanih slik se je izkazalo, da so učenci zastavljen likovni
problem zavestno reševali. Natančno so opisali posamezne slike in povedali kako
zadoščajo kriterijem.
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4. Interpretacija izdelkov
Fotografije in slike, izbrane za objavo, so analizirane glede na zastavljene
kriterije za vrednotenje v podrobnih učnih pripravah. Izbranih je bilo pet fotografij –
prve tri so fotografije dinamično postavljenega tihožitja, drugi dve pa prikazujeta dve
uspešni rešitvi zastavljenega problema: posneti dinamično fotografijo kljub statični
postavitvi predmetov. Za primerjavo pa je izbranih še pet najbolj reprezentativnih slik,
nastalih v kontrolni skupini.
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4.1 Eksperimentalna skupina

Slika 14: fotografirala učenka

Učenka je izbrala izrazit toplo-hladni kontrast. V ospredju so odtenki rumenih,
oranžnih ter rdečih barv, postavljeni na hladno modro-zeleno ozadje, nevtralna
površina podlage pa med obema vzpostavi ravnotežje.
Glavni element (krogla za biljard) je postavljen v sredino. Dinamičnost
kompozicije oblikuje diagonalna smer (nagib podlage), še dodatno pa je poudarjena
z zgostitvijo elementov v spodnjem levem delu slikovnega prostora, ki je tako
obtežen.
Učenka si je izbrala nekoliko dvignjen pogled od strani, z rahlim odmikom od
centra motiva.

48

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Sara Jakopič, diplomsko delo

Slika 15: fotografirala učenka

Toplo-hladni kontrast je komaj opazen. Sicer je bil motiv sestavljen iz
ustreznih barv, vendar pri fotografiranju učenci niso uporabljali dodatne osvetljave,
zato nekatere barve izgubijo svojo barvitost, intenziteto.
Gre za zanimivo kompozicijsko rešitev. Predmeti v precejšnji relativni velikosti
skoraj v celoti zasedajo slikovni prostor.
Učenka se dobro zaveda možnosti in zahtev fotografskega medija, ki v
primeru tihožitja zahteva bližnje posnetke.
Zorni kot je tipični pogled od spredaj in nekoliko zgoraj, s horizontom na
sredini formata.
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Slika 16: fotografiral učenec

Tudi tu gre za neizrazit toplo-hladni kontrast, ki pa ga vendarle popestri
element rdečega (noga mize), ki je verjetno prisoten po naključju.
Učenec je dinamičnost kompozicije poskušal izraziti z odstopanjem od
ortogonalnih smeri. Med analizo fotografij so učenci o fotografiji povedali, da imajo
občutek, da bodo predmeti padli z mize.
Zorni kot je pogled z vrha – ta motiv nekoliko razširi ter vključi zanimive
medprostore. Učenec je raziskal različne poglede, na koncu pa stopil na stol in izbral
tega.
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Slika 17: fotografirala učenka

Takole je učenka ugodila zahtevi po dinamični fotografiji kljub statično
postavljenem tihožitju.
Elementi so urejeni glede na odtenek toplih barv na hladnem ozadju, toplohladni kontrast je tako ustrezno izbran in izražen.
Dinamiko je dosegla z delnim prekrivanjem predmetov in stopnjevanim ritmom
v vrsti, v kateri so sicer urejeni po velikosti. Na gladki površini podlage opazimo
paralelni svet odbleska predmetov, ki še podkrepi idejo stopnjevanja.
Učenka je tihožitje fotografirala s strani. Horizont poteka v višini zgornjega
roba skodelice, kar motiv navidezno dodatno poplošči. Razen rahlega delnega
prekrivanja skoraj ni opaziti drugih prostorskih vodil.
Izbrani pogled po načelih čimvečje razvidnosti je zelo podoben zornemu kotu,
ki ga sicer učenci te starosti uporabljajo pri risarskih ih slikarskih upodobitvah.
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Slika 18: fotografiral učenec

Ta fotografija je edini primer, pri katerem je učenec izvedel podrobno selekcijo
elementov in s tem izločil odvečne predmete ali njihove dele. Tak izbirčen prikaz je v
likovno umetnost prinesla prav fotografija, ki razbije svet na koščke, medtem ko si
slikarstvo prizadeva predvsem k celovitosti upodobitve in svojih motivov praviloma ne
'reže'.
Barvno gre za harmonijo hladnih odtenkov, z nevtralno obarvanimi
medprostori.
Kompozicija je izrazito dinamična. Elementi so postavljeni tako, da njihovi
robovi učinkujejo kot pasivne linije, ki prostor razčlenijo na ploskve zanimivih oblik.
Teža elementov je zgoščena v spodnjem levem delu slikovne površine, ki se nato
stopnjuje proti zgornjem desnem kotu.
Pogled je močno približan in rahlo dvignjen.
Učenec s to fotografijo ni želel nazorno prikazati vse elemente tihožitja
(postavljenega v dolgočasno urejeno vrsto), temveč ga je zanimalo iskanje (sprva,
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gledano od spredaj, neopaženih) odnosov med njimi. Nihče ne bi pomislil, da je
tihožitje v resnici postavljeno statično – tako subjektivno je lahko oko fotoaparata.
Kljub fotografskim kvalitetam pa likovna naloga toplo-hladnega kontrasta ni
razvidna. To, kar je predstavljeno na fotografiji, bi lažje uvrstili med barvne harmonije,
kakor med kontraste.
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4.2 Kontrolna skupina

Slika 19: naslikal učenec

Učenec je izbral ustrezne barve za prikaz toplo-hladnega kontrasta.
Prevladujejo hladni modrikasti odtenki, ki jim nasprotujejo manjše količine rdečih,
oranžnih in rumenih tonov. Barve so intenzivne in tako pripomorejo k izrazitejšemu
kontrastu.
Kompozicija je oblikovno dinamična, predvsem zaradi dinamične postavitve
celotnega motiva v format. Gre za edini tak kompozicijski način, ostali učenci so
namreč motiv praviloma postavljali v sredino formata.
Uporabljen je tipični pogled od spredaj, horizont je na sredini formata oz.
motiva, zato ni skrajšav. Od prostorskih ključev je v manjši obliki prisoten ključ
delnega prekrivanja. Otroci v teh letih namreč preko slikanja iščejo tisti tipični pogled
na predmet.
Zanimivo je, da učenec ni prikazal talne ploskve tihožitja.

54

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Sara Jakopič, diplomsko delo

Slika 20: naslikala učenka

Učenka je problem toplo-hladnega kontrasta rešila z uporabo čistih barv, ki
kontrast izrazito poudarijo.
Motiv je postavila v sredino slikovnega polja, zato je slika kompozicijsko
gledano statična. Vsi elementi so zgoščeni in prikazani kot majhna skupina, celota,
čeprav so bili v resnici nekateri predmeti postavljeni stran od ostalih. Motiv je majhen
in se nekako izgubi v primerjavi s prostorom okoli njega.
Tudi tu gre za pogled od spredaj, od prostorskih ključev je prisotno
prekrivanje, ki ga deklica (za razliko od večine sošolcev) že dobro obvlada. Zanimivo
pa je, da se je odločila mizo upodobiti na imaginaren način – po svoji predstavi o
tem, kako miza izgleda, in ne glede na opazovanje podlage ter njenih proporcev.
Tudi v tem se razlikuje od ostalih učencev, ki jih je pri podlagi (upodobili so jo s talno
črto) begala le barva.
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Slika 21: naslikal učenec

Učenec je sicer izbral prave barve, vendar je njihova pestrost zmanjšana
(barve so se pri mešanju 'umazale'), zaradi česar toplo-hladni kontrast izgubi na
intenziteti. Učenec je dosegel dinamičen učinek z neenakomernim nanašanjem barv
ozadja (faktura, sled orodja) in nekaterih predmetov.
Kompozicijsko je postavitev elementov na sliki statična. Elemente tihožitja je
nanizal kar v vrsto, na talno črto.
Učenec namreč še ne obvladuje prostorskih ključev, ne uporablja delnega
prekrivanja. Šele ko sem ga opozorila na to, kako tisti spredaj zakrijejo predmete v
ozadju, je popravil levi del tihožitja. Uveljavljen je izrazit ploskovit način oblikovanja
likovnega prostora; nasprotje perspektive, torej aspektiva.
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Slika 22: naslikala učenka

Toplo-hladni kontrast na tej sliki je nekoliko manj izrazit, ker mu konkurira
svetlo-temni kontrast. Učenka je za prikaz tihožitja izbrala večinoma pestre ('žive') in
tople barve, manjša je prisotnost hladnih barv modrikastih odtenkov. Ozadje je
zeleno z dodatkom rumene, zato v kombinaciji z ostalimi elementi deluje toplo ter
ustvari vtis tople harmonije.
Kompozicijsko gledano je motiv postavila v sredino, elementi zasedajo velik
del slikovne površine oziroma formata, kar govori o ustreznem izrezu, komponiranju
celote.
Učenka že obvlada prekrivanje, tudi proporcem predmetov že pripisuje
pozornost, upodablja pa pogled na predmete od spredaj.
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Slika 23: naslikala učenka

Čeprav je učenka za prikaz toplo-hladnega kontrasta izbrala prave barve pa
jih je uporabila na nezanimiv način. Nekatere barve oslabijo kontrast. Ta se še
najbolje kaže preko temnozelenega ozadja in živo rumene podlage.
Kompozicija je statična – motiv je znova postavljen na sredino, poleg tega pa
je zelo majhen in plašen.
Pogled je od spredaj, predmeti so upodobljeni v njihovi idealni podobi in se le
delno prekrivajo. Skrajšav ni. Zanimivo je, da je deklica upodobila predmete v
nenavadnih velikostih – limona na desni strani je vsaj za desetkrat večja od tiste v
rdečem loncu in deluje, kot bi bila zelo blizu v primerjavi z ostalimi elementi.
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5. Povzetek
Najprej opomba. Prostorski ključi, ki jih omenjam med analizo del, niso bili cilj
ali kriterije te naloge. Omenjeni pa so, ker preko njih lažje opazimo razlike v odnosu
do likovnega prostora pri fotografiranju in slikanju.
Fotografiji blizu je registriranje iluzije globine prostora, pri slikanju pa učenke in
učenci te starosti praviloma zmorejo upodobitev plitvega likovnega prostora.
Fotografski, vizualni način jih nekako sili v izražanje s prostori, ki jih na likovni ravni
še niso dojeli, obvladali.
Učenci, ki so fotografirali, so večinoma bolje ustregli kriteriju izvirne
kompozicije. To pa zato, ker s fotoaparatom na barve predmetov ne znajo vplivati
(barv predmetov niti ne ločijo od barv, ki jih fotoaparat zabeleži na fotografijo), zato je
bilo razmisleka o barvah med fotografiranjem samim zelo malo. Več pozornosti so
tako namenjali izboru kadra, zornemu kotu in končni kompoziciji. Barvam pa so se
učenci bolj posvečali med postavljanjem tihožitja. Popolnoma drugače pa je bilo med
slikanjem s temperami. Učenci so ves čas razmišljali o barvnih problemih, zato je bila
umestitev motiva v slikovni prostor drugotnega pomena – v večini primerov že v
začetku predvidena v sredino, v žarišče naše pozornosti, kot nazoren prikaz
predmetov.
Pri slikanju s tempero učenci sami kontrolirajo barve, nadzor nad njimi je
presenetljivo bistveno večji kot pri fotografiranju. Tam so odvisni od izbora barv
predmetov, ki predstavljajo motiv, in jih za fotografiranje sicer lahko pozorno izberejo,
a da vpliv osvetljave in drugih (tehničnih) okoliščin na koncu precej drugačen likovni
rezultat, kot ga načrtujejo. Učenci še ne obvladujejo zahtev fotoaparata, ki barve
interpretira po svoje. Materialne barve so bolj obvladljive od obarvane svetlobe.
Morda bi bilo pri uvajanju fotografije kot likovnega orodja v pouk likovne vzgoje
ena pomembnejših nalog prav ozaveščanje razlike med motivom (lokalno barvo
predmetov v realnosti) in novo, drugačno vizualno realnostjo fotografije.
Pri likovni vzgoji je zelo pomemben čas snovanja – dlje, kot se učenci
posvečajo neki nalogi, bolj se likovna izkušnja vtisne v njih. Fotografija je hiter medij,
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posledično je bil tudi čas snovanja učencev eksperimentalne skupine bistveno krajši
od časa tistih v kontrolni skupini. To bi se dalo delno popraviti tako, da bi imel vsak
učenec svoj fotoaparat, vendar pa pri fotografiranju obstaja nevarnost, da preide v
'klikanje' – likovno nepremišljeno upodabljanje vseh mogočih objektov, dogodkov. To
se pri slikanju, ki zahteva neprestano pozornost in posvečanje, ne more zgoditi.
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IV. SKLEP
Naj začnem kar z ugotovitvijo, da učenci preko slikanja s klasičnimi slikarskimi
tehnikami bolj učinkovito usvajajo likovne vsebine na področju slikarstva. Menim pa,
da je fotografijo smiselno uporabiti, ko želimo pozornost učencev preusmeriti še na
problem kompozicije, zornega kota.
Fotografija je hitra, kar je lahko tako prednost kot slabost. V primeru, da si
učenci delijo en fotoaparat, te prednosti ne moremo izkoristiti. Če pa ima vsak
učenec svoje orodje, pa mu fotoaparat omogoči nadgrajevanje likovne izpovedi s
sprotnim opazovanjem posnetih fotografij, ki jih lahko v naslednjem koraku izboljša.
Tako išče (in najde) vedno nove in ustvarjalne rešitve zastavljenega problema, ki mu
nameni dovolj razmisleka in pozornosti.
Tehnološki zapleti organizacije pouka so skorajda dejstvo. Morda bi se porabi
odvečnega časa zaradi slednjih lahko izognili. Učenci bi lahko fotografije npr. naložili
na svoj domači računalnik ter objavili na enem od internetnih interakcijskih
programov, npr. spletni učilnici, kjer bi pod vodstvom učitelja izvedli podrobno analizo
(morda celo na začetku naslednje ure likovne vzgoje). Digitalna fotografija ponuja in
vzpodbuja novejše, 'modernejše' oblike dela, ki so zaradi pomanjkanja izkušenj in
nepoznavanja v šolstvu skoraj neuporabljene.
Na koncu naj še izrazim svoje mnenje, da se (gledano z vidika pedagoške
psihologije) fotografiranje učencem zdi varno. V obdobju druge triade opuščajo
intuitivno upodabljanje in se zanimajo za bolj realen prikaz sveta. Vendar je ta prehod
v praksi za otroka naporen, med snovanjem težko usklajuje oko in roko in se počuti
negotovega. Veliko učencev opazuje druge pri delu, se primerja z njimi in tako hitro
presodi, kako 'dober' ali 'slab' je pri likovni vzgoji. To pa bistveno vpliva na njegovo
nadaljnjo likovno izražanje.
Fotografija posname realno podobo, zato se jim s tem ni potrebno ubadati.
Lažje se posvetijo samemu problemu, pri tem so bolj samozavestni in samostojni. Po
svoje je to prednost – ne glede na njegovo 'uspešnost' lahko vsakemu učencu
ponudimo priložnost, da poišče izvirno, ustrezno rešitev problema. Vendar pa je (ne
le pri likovni vzgoji, temveč tudi na svetu) tako, da se moramo soočati s svojimi
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slabostmi, s takšno ali drugačno samopodobo, in preko dela, vaje, trmastega
ponavljanja doseči cilj. Si dokazati, da zmoremo. Današnji svet že tako ponuja
nešteto bližnjic, da se nam le ni potrebno soočati s sabo. In to ni nekaj, kar bi želeli
sporočiti otrokom, že tako zasutim z miselnostjo potrošniško naravnane družbe.
Fotografije torej po mojem mnenju v pouk ne bi smeli vključevati kar naprej –
to moramo storiti z razmislekom, da stimuliramo likovno mišljenje in snovanje
učencev.
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