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POVZETEK:
V diplomskem delu raziščem odnos med fotografijo in kolažem, saj sta se ti dve umetniški
smeri v modernizmu začeli prepletati in povezovati. Sčasoma sta se zlili v eno kot ena izmed
novih tehnik dvajsetega stoletja. Interakcijo med fotografijo in kolažem obravnavam na
slikarskem in kiparskem področju, od obdobja izuma fotografije pa vse do danes.
Obravnavano tematiko razdelim na dva dela, na likovnoteoretični in likovnopraktični.
V likovnoteoretičnem delu najprej na kratko opišem izum fotografije, nato pa se posvetim
umetniški fotografiji in temu, kako si je pridobila status umetnosti. Po dolgih letih
neodobravanja in prilagajanja dominantnemu slikarstvu je ob začetku dvajsetega stoletja
postala ena od umetniških zvrsti, izum fotoaparata pa je krepko spremenil tudi slikarstvo in
kiparstvo. Kubizem je umetnosti omogočil nov pogled na svet, prav tako je vnesel v
umetniška dela nove, netradicionalne materiale. Rodil se je kolaž, z dadaizmom pa
fotomontaža.
V drugem delu teoretičnega dela se osredotočim na umetnike, ki v svojih delih prepletajo
fotografijo in kolaž tako na slikarskem kot na kiparskem področju. Opišem njihov način dela
in analiziram njihova umetniška dela. Zajamem populacijo umetnikov od začetka dvajsetega
stoletja pa vse do sodobne umetnosti. S tem razponom želim prikazati razvoj izraznih
možnosti fotografije v kolažu.
V likovnopraktičnem delu se tudi sama posvetim likovnim lastnostim kolaža in fotografije. Z
lastnimi likovnimi deli sem poglobila dojemanje teoretičnega dela in po inspiraciji nekaterih
umetnikov sem ustvarila slikarska ter kiparska dela.

KLJUČNE BESEDE: fotografija, kolaž, fotokolaž, fotomontaža, modernizem, sodobna
umetnost

ABSTRACT:
In this thesis I am researching the correlation between photography and collage, as this two
art movements started to combine and interwine in modernism. Over time they fused together
and became one of the techniques of the twentieth century. I am researching the interaction
between photography and collage in the fields of painting and sculpture from the invention of
photoghraphy to the present day. I divide my thesis into two parts, into art theory and art
practice.
In the first part I briefly describe the invention of photography and then focus on artistic
photography and how it became an art form. After years of disapproval and adjusting to the
dominant painting it established itself as one of the art forms at the beginning of the twentieth
century. The invention of camera also changed painting and sculpture. Cubism enabled art a
new perception of the world and brought new, unconventional materials into the works of art.
We got collage and later, with Dadaism, photomontage.
In the second part of art theory I focuse on artists, who combine potography and collage in
their works in the fields of painting and sculpture. I describe their way of work and analyse
their works of art. I include artists from the beginning of the twentieth century up to the
contemporary art. With this wide spectrum I try to depict the development of expressive
possibilities of photography in collage.
In the second part of my thesis, in art practice, I focus on art characteristics of collage and
photography. By drawing the inspiration from some of the artists mentioned, I created my
own paintings and sculptures and this way deepened my understanding of the theoretical part.
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1. UVOD
V današnjem času nas fotografija spremlja povsod, najdemo jo v revijah, časopisih, na ulicah,
na plakatih in v osebnih dokumentih, kjer dokazuje našo identiteto. V vsakdanjem življenju se
tako zavedno kot nezavedno srečujemo tudi z umetniško fotografijo in likovnim poseganjem
vanjo. Kolaže, predvsem pa fotomontaže, dnevno srečamo na internetnih straneh, v revijah, na
televiziji. Prodajalci jih uporabljajo predvsem v komercialne namene, prodajne izdelke
polepšajo in jih naredijo mamljivejše za nakup. V likovni umetnosti so začeli v fotografijo
posegati že ob njenih začetkih, kasneje, v modernizmu, pa so fotografije že sestavljali skupaj
in jim tako dodali nov vsebinski in likovni pomen.
Ljudje so imeli že od pradavnine dalje željo po upodabljanju in ohranjanju prizorov iz našega
življenja. To nalogo sta vsa dolga stoletja opravljala slikarstvo in kiparstvo, upodabljala sta
ljudi, predmete, pokrajine in dogodke. Ko se je pojavila fotografija pa se je svet umetnosti
bistveno preoblikoval, to moramo vedeti, če želimo razumeti moderno in sodobno umetnost.
Na začetku prejšnjega stoletja je prišlo do novih idej in eksperimentiranja z različnimi
tehnikami, tudi s fotografijo, ki se je povezala z drugim pomembnim likovnim izumom 20.
stoletja, kolažem. Umetniki so začeli fotografijo in kolaž vključevati in kombinirati v svojih
umetniških delih v obliki fotomontaž in fotokolažev. Pred tem pa je preteklo mnogo polemik,
debat in nestrinjanj o fotografiji kot samostojni umetniški zvrsti. Umetniki so se za njen status
borili več deset let. Še danes lahko slišimo podobna razmišljanja, da fotografija postane
umetnost šele, ko fotoaparat v roke vzame kreativen profesionalec. Prej je le naprava, ki
odseva, kar vidi. Danes je fotografija v različnih oblikah – kot so kolaži, fotomontaže,
instalacije in druge kiparske postavitve – vključena v mnogo umetniških del.
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2. LIKOVNOTEORETIČNI DEL
2. 1 Izum fotografije
Fotografija je v naših življenjih, umetnosti in drugih panogah prisotna že skoraj dvesto let.
Davnega leta 1827 je Joseph Nicéphore Niepce naredil prvo fotografijo svojega dvorišča, ki
ga je morala kamera osvetljevati več ur. Sledila sta mu W. H. Fox Talbot in Louis Daguerre,
ki sta vsak s svojo tehniko izboljšala Niepcove začetke. Leta 1839 je Daguerre predstavil
tehniko dagerotipije, kjer je uporabil jodirano srebrno ploščo, ki jo je osvetljeval le nekaj
deset minut. Čez dve leti je svojo tehniko patentiral še Talbot, ki mu je uspelo čas osvetlitve
zmanjšati samo na minuto. Sama ideja o fotografiji pa sega še mnogo let nazaj, v renesanso,
kjer se pojavi prvi približek fotoaparata, Camera Obscura (Newhall, 1997).

2. 1 Fotografija kot samostojna umetniška smer
David Bate se v svoji knjigi, Fotografija: ključni koncepti, sprašuje o odnosu med umetnostjo
in fotografijo. Pride do dveh zanimivih in različno zastavljenih vprašanj; »kakšen je prispevek
fotografije k umetnosti in kakšen je prispevek umetnosti k fotografiji« (Bate, 2012, str. 141).
Prvo vprašanje je povezano predvsem s pogledom na tradicionalno umetnost in z njenim
preobratom ob pojavu fotografije. S tem vprašanjem se bom ukvarjala v naslednjem poglavju.
Zdaj me zanima drugi vidik, torej kako je umetnost vplivala na razvoj in spremembe v
fotografskem mediju ter kako sta jo slikarstvo in kiparstvo zavirala oziroma preoblikovala.
Najprej je ob izumu fotografije v tridesetih letih devetnajstega stoletja vladalo vsesplošno
navdušenje in zanimanje za ta osupljiv tehnični napredek. Ne dolgo zatem pa je fotografija v
umetniške kroge zasadila negotovost in zmedo (Lampič, 2000). Najprej so se spraševali o
njeni izrazni možnost in kako natančno lahko sploh kamera odseva realnost predmetov ter
ljudi (Bate, 2012). Že v drugi polovici stoletja pa so jo začeli primerjati s čisto mehanično
napravo, ki le kopira, kar vidi (Lampič, 2000).
Oblikovali sta se dve popolnoma nasprotni mnenji, ki sta odpirali vedno več novih vprašanj
ter mnenj. V enem taboru so se zbirali konzervativni umetniki, ki so se fotografskega medija
sramovali, ga zavračali in v umetnosti podpirali zgolj tradicionalne, historične sloge.
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Zagovarjali so slikarstvo, čopiče, barve, platno in glino. V fotografiji so videli grožnjo ročno
narejenim izdelkom in propad umetniškega poslanstva. Fotografe so obravnavali zaničevalno,
saj za svoje izražanje niso uporabili svojih ročnih spretnosti (Bate, 2012). Ker je bila
fotografija mlad medij, so umetniki do nje pristopali počasi in negotovo. Zato je bilo le malo
takih, ki so bili nad fotografijo resnično navdušeni ter so jo podpirali in zagovarjali (Lampič,
2000).
Zagovorniki fotografije so se delili še v dve podskupini. Na eni strani so fotografi podpirali
uporabo fotografije v znanstvene namene in se niso menili za ambiciozen umetniški izraz
medija. Menili so, da je fotografija končno zamenjala nerodno človeško roko. Na drugi strani
so se ustanavljali amaterski fotoklubi, v katerih so delovali amaterski fotografi. T.i. amaterski
tiste čase še ni imel prizvoka slabšalnosti, bil je zgolj sinonim za umetniški. Skupaj so
kritizirali družbeni pogled na fotografijo in jo skušali poistovetiti s slikarstvom in kiparstvom
(Lampič, 2000).
Fotografija je bila tako glavna tema umetniškega kroga ljudi, potekale so vnete razprave in
pogovori o tem, ali je fotografija, glede na njene značilnosti objektivne realnosti, vredna
umetnosti. Fotografi so bili razpeti med njeno realistično naravo in slikarskim odmikom od
realizma, zato so začeli iskati nove načine izražanja v tem mediju. Pred fotografijo je bila
težka naloga, brez tradicije in podpore se je odpravila na pot uveljavitve v umetniške kroge.
Fotografi so se skušali približati značilnostim takratnega slikarstva, da bi ljudje začeli
fotografijo dojemali kot umetnost (Bate, 2012). Konec devetnajstega stoletja je v slikarstvu
prevladoval slog impresionizma, takšnega načina slikanja se je posluževalo veliko slikarjev,
po začetnem zgražanju sta ga sprejela tudi občinstvo in umetniški kritiki. Slikarji so čiste
barve, ki so se potem optično zmešale na samem platnu, nanašali v značilnih majhnih potezah.
Impresionistične slike so motno pikčaste, likovni motiv je razdrobljen na majhne ploskve.
V fotografiji se je tako okrog leta 1890 razvil piktorializem, ki je trajal približno dvajset let.
Fotografi so skušali pravo naravo fotoaparata spremeniti v bolj umetniško. Piktorializem je
smer, ki je prevzela impresionistične vrednote, fotografijam je zabrisala jasne robove in jim
zameglila likovni motiv. Piktorialistične fotografije so bile zrnate in neostre, kar jim je
pričaralo zasanjan, umetniški učinek (Slika 1). V tem obdobju se je posledično prvič omenila
umetniška fotografija, kar je zelo velik napredek. Šele petdeset let po izumu si je prislužila
ponovni ugled in odobravanje (Lampič, 2000).

3

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Anja Podlogar; diplomsko delo

Slika 1: Alfred Stieglitz, Odsevi—Benetke1, 1900, fotogravura,
17,8 x 12,2 cm, Muzej moderne umetnosti, New York.

V zlati dobi piktorializma, leta 1898, je bila v Münchnu postavljena prva pomembnejša
fotografska razstava. Nek nemški slikar in fotograf je dejal, da se je fotografija le osvobodila
medija in njegovih značilnosti (Lampič, 2000). Zelo pomembna osebnost, ki si je prizadevala
za uveljavitev fotografskega medija, je vsekakor Alfred Stieglitz, ameriški fotograf, galerist in
pisec. Danes mu pripisujemo zasluge za uveljavitev piktorialistične fotografije kot umetniške
smeri, sam pa se je skozi celotno kariero trudil dokazati, da je fotografija enakovredna vsaki
drugi umetnosti. Na začetku stoletja je bil urednik revije Camera Work, v kateri je objavljal
razne članke o tem mediju, prav tako je bil lastnik manjše galerije, kjer je razstavljal
fotografije (Alfred Stieglitz, 2016).
V prvem desetletju stoletja se je piktorializem izpel, tako kot se v določenem trenutku vsaka
umetniška smer. Fotografi so izčrpali njegovo izrazno zmožnost, začeli so posegati po novih
načinih v fotografskem izražanju. Fotografija je v dvajseto stoletje vstopila že osvobojena
svoje tradicionalne vloge in posmeha. Ponosno je postala ena izmed umetniških zvrsti in kot
avtonomno izrazno sredstvo začela sledila takratnim smernicam in likovnim idejam.
Dogajanje v obdobju uveljavljanja fotografije je lepo opisal nemški filozof Walter Benjamin:
»Ljudje so brezplodno modrovali o tem, ali je fotografija umetnost, ne da bi se prej vprašali,

1

prevod avtorja
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ali se ni morda z iznajdbo fotografije spremenila celotna narava umetnosti« (Benjamin, 1998,
str. 158).

2. 3 Preobrat v slikarstvu
Fotografija je najprej sledila slikarstvu in se mu nekaj časa podrejala, prav tako pa se je tudi
samo slikarstvo z izumom fotografije bistveno spremenilo. Le-to je bilo v devetnajstem
stoletju dominantno, zato to dejstvo na prvi pogled ni tako očitno.
Pred izumom fotoaparata sta se naša zahodna slikarstvo in kiparstvo ukvarjala predvsem s
tem, kako čim prepričljivejše upodobiti vsakdanje predmete, ljudi in pokrajine (Zalaznik,
2009). V vsakem obdobju so si umetniki to prizadevali na svoj način. Grki, in kasneje
Rimljani, s podrobnim opazovanjem anatomije človeškega telesa, v renesansi pa so odkrili
prepričljivo iluzijo prostora, perspektivo.
Zanimivo je, da se takoj po izumu fotografije umetnost ni bistveno spremenila, čeprav naj bi
francoski slikar Paul Delaroche takrat izjavil, »od danes naprej je slikarstvo mrtvo!« (1982, v
Batchenu, 2010, str. 301). Leta 1839 je bila že izumljena tehnika dagerotipije, leto kasneje pa
se je v slikarstvu komaj začelo obdobje realizma. Glavni predstavnik tega umetniškega sloga
je bil francoski slikar Gustave Courbet, ki je resneje ustvarjal šele po letu 1848, kar deset let
zatem, ko je bila fotografija že poznana (Lampič, 2000).
Čeprav so tisti čas fotografiji očitali odsev gole resničnosti, se je z istim problemom ukvarjalo
tudi slikarstvo. Glavni likovni motivi realistov so bili ljudje in njihovo vsakdanje življenje.
Vendar so bile slike bolj spoštovane, saj so bile naslikane izpod rok profesionalcev, ki
uporabljajo svoj talent in ročne spretnosti. Kljub temu pa so se umetniki kmalu začeli počutiti
neuporabne, saj je njihovo delo natančneje in hitreje opravil fotoaparat (Bate, 2012).
Slikarstvo se je začelo spreminjati. Na pojav fotografije je najprej odgovorilo s skrajno
stopnjo realističnega prikaza prostora, z naturalizmom (Lampič, 2000). Slikali so pojave, ki
jih fotografija ni mogla upodobiti. V tistem času so znanstveniki odkrili, da je bela sončna
svetloba sestavljena iz celega spektra barvnih svetlob in da se lomi pod različnimi koti.
Slikarji so skušali naslikati te učinke svetlobe, vibriranje in valovanje v zraku, zato so njihove
slike zabrisane in nam migetajo pred očmi. Znanost je bila med ljudmi cenjena, vanjo so vsi
resnično verjeli, zato so tudi slikarji verjeli, da so njihove slike resničnejše od fotografij, saj je
njihov način slikanja podpiralo znanstveno odkritje (Butina, 1997).
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Razvil se je impresionizem. Impresionisti so začeli slikati zunaj, zapustili so štiri stene
svojega ateljeja in ker jih je fascinirala svetloba, so veliko slikali v naravi. To so jim
omogočile tudi barve, ki so postale dostopne v tubah in zato prenosljive. Prvi v zgodovini
zahodnega slikarstva so začeli zavračati podobe, osredotočili so se zgolj na barve, optično
mešanje barv in kontraste. Slikali so hitro in drzno, znali so ujeti minljivost trenutka.
Fotografije niso sprejeli za svojo, služila jim je zgolj za pomoč in oporo pri slikanju. S
pomočjo fotografij so samo dokončali ali izboljšali svoj likovni motiv.
Likovni kritiki, ki so kritizirali medij fotografije, so kmalu začeli obsojati tudi slikarje, da se v
svojih slikah preveč osredotočajo na upodobitve realnega sveta. Spodbujali so jih, naj
zapustijo okvirje resničnosti ter prestopijo v simbolistični, nadrealistični svet. Prav tako so
fotografe prepričevali, naj opustijo fotografiranje likovnih motivov za slikarje. Kmalu se je to
tudi zares zgodilo. S prisotnostjo fotografije, ki je boljše in hitreje odslikala naravo, slikarji
niso več imeli potrebe po tej nalogi. Impresionizem je prešel v postimpresionizem z Van
Goghom, Gauguinom, Cezannom in Seuratom na čelu. Umetniki so začeli zapuščati
realistični, tridimenzionalni prostor, s pomočjo barv, linij in motivov so ga preoblikovali v
dvodimenzionalnega. Niso se več ukvarjali z iluzijo prostora, temveč z domišljijskimi in
primitivnimi podobami. Fantazija je bila vedno bolj cenjena, narava pa nezaželena (Lampič,
2000). Ta je bila le še izhodišče za ustvarjanje in ne več sam likovni motiv (Zalaznik, 2009).
Bistveno je, da so imeli vsi slikarji isti namen – se čim bolj oddaljiti od tako imenovane lepe
umetnosti (Lynton, 1994). Hoteli so dokazati, da so boljši od fotografije same in zato so
nastale nove, vedno manj realistične smeri. Dokončno se je umetnost svoje tradicionalne
vloge osvobodila v kubizmu, ko slika ni bila več »pogled skozi okno« (Lampič, 2000).
Fotografija je tako kriva za nastanek modernizma, modernizem pa je krepko zamajal
tradicionalno umetnost in njena prepričanja. Združil je različne tehnike in slikarstvu ter
kiparstvu zabrisal stroge robove. Rodili so se impresionizem, ekspresionizem, fauvizem,
kubizem, futurizem itd. Umetnikom ni bilo več potrebno dokazovati, da obvladajo
posnemanje sveta, končno so se lahko prepustili subjektivnemu ustvarjanju, rodilo se je
abstraktno slikarstvo (Lynton, 1994).
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2. 4 Preobrat v kiparstvu
Prav tako se je spremenilo kiparstvo, ki je bilo sicer v devetnajstem stoletju podrejeno
slikarstvu. Sledilo je njegovim smernicam, idejam in stilom. Pred izumom fotografije je
razvoj kiparstva zaviralo odkritje starih kipov iz antike, ki so takrat ponovno predstavljali
najvišji ideal lepote. V neoklasicizmu je mnogo kiparjev ta antični duh, ki idealizira in
predvsem posnema realnost, preneslo v svoje skulpture. Romantika je v tridesetih letih grški
ideal klasične lepote zavrgla in ga zamenjala s čutnostjo in domišljijo (Debicki, Favre,
Gründewald in Pimentel, 1998). S svojimi motivi, romantičnimi in dramatičnimi pokrajinami,
pa je bolj ugajala slikarskemu platnu kot modeliranju v glini.
Prvo korenito spremembo je v kiparstvo unesel francoski kipar Auguste Rodin, ki je kot
glavni predstavnik kiparstva narekoval smernice vse do leta 1900. Auguste Rodin je v svoje
skulpture vnesel čisto nov način dela. Tako kot je Claude Monet leta 1872 z Impresijo
bistveno spremenil slikarstvo, je Rodin spremenil pogled na kiparstvo. Bil je prvi umetnik, ki
ni več sledil klasicizmu. Istočasno je v slikarstvu prevladoval impresionizem, ki se mu je
približal tudi sam. Na svojih kipih je puščal površino neobdelano, nekateri bi rekli
nedokončano (Richter, 2001). Na grobo modeliranih skulpturah so vidni njegovi prstni odtisi,
kar je takrat presenetilo javnost. Na njegovo delo je, prav tako kot na razvoj impresionizma,
posledično vplivala fotografija.
Čeprav je Rodin naredil velik korak proti modernizmu, ni še popolnoma zapustil okvirjev
tradicionalne oziroma lepe umetnosti. Še vedno je kiparil v tradicionalnih materialih, glini in
kamnu. Pri likovnih motivih se je osredotočal na figuro, torej na vidni svet. Okoli leta 1890 je
kiparstvo opisal: »Kiparstvo je umetnost votlega in gmote.« (Lynton, 1994, str. 18). Tako kot
je impresionizem kljuboval tradiciji z barvami in njenimi nanosi, je tudi Rodin samo drugače
obdeloval že obstoječ tradicionalni medij.
Po letu 1900, ko se je začel razvijati modernizem, se je Rodinov vpliv na druge kiparje
zmanjšal. Umirili so njegovo nemirnost in izčistili oblike, tako kot jih je Henry Matisse na
fauvističnih slikah. Romunski kipar Constantin Brancusi je popolnoma opustil detajle in
podrobnosti, nastale so enostavne, a likovno zelo močne figure. Henry Moore je svoj navdih,
kot Gauguin, iskal v primitivnih ljudstvih v Mehiki. Še vedno je bila v oblikah prisotna
figuralika, čeprav že bolj simbolistična in pripovedna. Kiparstvo je v prvih desetletjih
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dvajsetega stoletja še vedno posnemalo slikarske smeri, fauvizem, kubizem, konstruktivizem,
kasneje tudi futurizem, ko so kiparji poskušali uprizoriti gibanje (Lynton, 1994).
S Picassom in kubizmom so tudi v kiparstvu začeli posegati po netradicionalnih kiparskih
materialih in vsakdanjih predmetih. Tako kot slikarstvo se je tudi kiparstvo bistveno
spremenilo, prevzelo je nove vrednote, ideje in načela. Zaradi fotografije je opustilo
uprizarjanje realnosti in poseglo po drugačnih načinih dela.

2. 5 Modernizem in razvoj kolaža
Modernizem je, kot mnogi pravijo, osvobodil umetnost in ji dal možnost drugačnega
izražanja. Zaradi prisotnosti in uporabnosti fotografije naročniki niso več potrebovali slikarjev
za slikanje portretov in drugih motivov, saj je le to v nekaj minutah opravil fotoaparat
(Hockney, 1993). Umetniki so se počutili neuporabne in so začeli zavračati tradicionalno
umetnost, njene ideje in ideale. Sprva še negotovo, saj so spremenili le način slikanja, še
vedno pa so ustvarjali v najbolj tradicionalnem mediju, olje na platno. Odmikali so se od
smernic realizma, šokirali so z intenzivnimi barvami, kontrasti in drugačnimi oblikami. Iz
okvirjev tradicionalnega slikarstva so dokončno stopili šele v kubizmu, ko je prišlo do velike
spremembe.
Pablo Picasso in Georges Braque sta zamajala celotno naravo do tedaj poznane umetnosti.
Realnost sta popačila, forme deformirala in v svojih slikah uporabila tudi drugačne materiale.
Picasso je naredil nekaj, česar ni še noben umetnik poprej, na platno je zalepil koščke
časopisa, lesa, etiket ter naključne predmete (Slika 2). Rodil se je kolaž in kot pravi Janez
Zalaznik, umetnost je izgubila nedolžnost (Zalaznik, 2009).

»Kolaž je likovna kompozicija, ustvarjena iz različnih materialov – kartona, izrezkov iz
časopisnega ali barvnega papirja, tekstila, fotografij itd.« (Zalaznik, 2009, str. 3)
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Slika 2: Pablo Picasso, Steklenica Vieux Marc, kozarec, kitara in
časopis2, 1913, časopis, črnilo na papirju, 46,7 x 62,5 cm, Galerija
Tate Modern, London.

Picasso in potem Braque sta tako popolnoma vsakdanje predmete nalepila na papir in to je
postalo umetniško delo. Če je bila renesančna slika prepričljiv pogled skozi okno, so kubisti
to tradicijo popolnoma prekinili (Zalaznik, 2009). Prostorsko iluzijo so zanemarili, niso si več
prizadevali upodobiti tridimenzionalnega prostora v sliki, kar so že nekaj let prej začeli
Cezanne, Gauguin in drugi (Lynton, 1994).
Pred modernizmom so bile slike namenjene vsem, razumeli so jih revni in najbogatejši sloji.
Umetnost je prikazovala zgodbe, tako religiozne kot vsakdanje, zato so jo lahko razumeli tudi
likovno neizobraženi ljudje. To se je v začetku dvajsetega stoletja spremenilo. Umetnost ni
nič več slikala realnosti, ampak je postala sama sebi namen. Razvila se je teorija l'art pour
l'art, pri kateri umetnost nastane zaradi umetnosti, umetniška dela nimajo več družbene
funkcije (Zalaznik, 2009). Slike in kipi niso več lepi ali grdi, temveč intelektualnega pomena.
Pomembni so koncept, sporočilo in namen ter ne več lepota, kot se je to dojemalo pred
modernizmom (Butina, 1997).
Likovna umetnost vedno prikazuje aktualno družbeno dogajanje, je umetnikov pozitiven ali
negativen odziv na probleme in vprašanja takratnega časa, zato je pojav modernizma precej

2

prevod avtorja

9

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Anja Podlogar; diplomsko delo

logičen. Slikar, kipar, grafik je ostal brez prave in pomembne funkcije, ki jo je nosil vsa dolga
stoletja poprej.
Umetnik je bil vedno podpiran in financiran s strani vodilnih, ki so naročali umetnike, da bi ti
širili njihove ideje, prepričanja in vero. S pojavom fotografije in nato filma ter pozneje še
televizije umetnika niso več potrebovali. Umetniki so se zapuščeni ter brez naloge obrnili
vase, kritizirali prejšnjo tradicijo in odkrivali svoj lasten likovni svet, neodvisen od
naročnikov in ideologij. Likovni motiv so najprej deformirali in ga nazadnje popolnoma
zavrgli, saj ga niso več potrebovali. Nastala je abstrakcija, ki se je začela že v kubizmu
(Butina, 1997).
Kubisti so torej na platno lepili tudi vsakdanje stvari, kot so vrv, časopis in karton. Razvil se
je princip ready-made, s katerim je dokončno šokiral provokativni Marcel Duchamp. Kolaž se
je kot izrazno sredstvo priljubil umetnikom in se hitro širil po Evropi, umetniki so raziskovali
njegove značilnosti in izrazne možnosti (Zalaznik, 2009).
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2. 5. 1 Razvoj fotokolaža in nastanek fotomontaže
Poseganje v fotografijo poznamo že od samih začetkov njenega razvoja. Fotografi so
raziskovali njene izrazne možnosti in eksperimentirali s tehnikami, poskušali so upodobiti
tudi prizore, ki jih v realnem svetu niso našli. Tako je Fox Talbot že v tridesetih letih izumil
»fotogenične risbe«, na premazano ploščo je postavljal razne liste dreves in rože. Kasneje se
je s to tehniko ukvarjal Man Ray (Ades, 1992).
Fotografi so tudi dvojno osvetljevali predmete, dvojno tiskali motive in združevali več
negativov v eno kompozicijo, da so nastale nepričakovane podobe. Znana je fotografija
Oscarja Gustava Rejlanderja, kjer je iz kar tridesetih negativov ustvaril čisto novo
kompozicijo (Slika 3). Nastala je ena izmed prvih fotomontaž, takrat še iz drugačnih potreb.
Fotografi so hoteli dokazati uporabnost fotografije v slikarstvu, tako so predlagali, da lahko s
pomočjo fotografije ustvarijo osnutke za slikarske motive (Ades, 1992).

Slika 3: Oskar Gustav Rejlander, Dva načina življenja3, 1857, karbonski tisk,
40,6 x 76,2 cm, Narodni muzej medijev (The National Media Museum),
Bradford.

Poskusi preoblikovanja same tehnike fotoaparata so bili popularni vse do začetka dvajsetega
stoletja, s piktorializmom pa so zamrli. Sledila je prva svetovna vojna. Grozote vojne so
Evropo preoblikovale v žalosten in razpadajoč kraj, kjer sta vladala obup in kaos. Leta 1917
se je oblikovalo umetniško gibanje dadaizem, ki je za fotografijo in kolaž zelo pomembno.
Dadaisti so se upirali vsemu obstoječemu, tako kot je vojna zavrgla vse človeške vrednote in
prepričanja, so tudi sami zavračali kulturo in celoten koncept klasične umetnosti. Posmehovali

3
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so se človeški neumnosti in vojni nesmiselnosti, svoja stališča pa so izražali na provokativen
način. Z izzivalnimi deli iz netradicionalnih materialov so se upirali zahodni družbi (Butina,
1997). Glavna tema njihovega izražanja je bila kritika. Dadaisti se niso omejili samo na
likovno umetnost, prav tako je bilo pomembno besedno izražanje in igranje s črkami ter
napisi. Gibanje je oblikovalo izpeljanko kolaža, fotomontažo (Lynton, 1994).

»Fotomontaža: izpeljanka kolaža, pri kateri je podoba sestavljena iz realističnih fotografskih
fragmentov.« (Zalaznik, 2009, str. 27)

Pri fotomontaži umetnik iz že obstoječih fotografij ustvarja nove koncepte in drugačne
pomene. Več različnih fotografij zlepi v novo celoto in pri tem dobi zanimive in
nepričakovane rezultate, saj lahko združi stvari in podobe, ki se načeloma ne skladajo.
Nemška umetnika George Grosz in John Heartfiled sta v Berlinu naredila prve fotomontaže.
Glavno likovno sredstvo v fotomontažah jima je predstavljala fotografija, risbo sta, nasprotno
od kubistov, ki so jo še ohranjali v svojih kolažih, popolnoma opustila (Ades, 1992).
Fotomontaža je imela zaradi same fotografije zelo veliko izrazno moč in prepričljivost, zato
sta jo rada uporabljala v propagandne namene (Lynton, 1994). S fotomontažo sta kritizirala
družbeni in politični sistem, umetnost, ljudi ter uničevalno vojno, ki je v tistih letih preplavila
svet (Zalaznik, 2009). Svoja dela sta objavljala v revijah in časopisih, da so njune ideje
dosegle širšo javnost, ki ni obiskovala likovnih razstav (Lampič, 2000). Lepila sta oglase,
strani iz knjig, fotografije in časopise v novo sporočilo, tako sta dobila pomen, ki je bil v
medijih cenzuriran in nedostopen. Javnost sta razsvetljevala in takšna dela med vojno
pošiljala z bojišča domov. Likovne kompozicije so bile po večini kaotično razporejene, brez
nobenega reda, tako kot ni bilo nobenega reda v svetu (Ades, 1992).
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Slika 4: John Heartfield, Ne bojte se – je vegetarijanec4, 1936,
fotomontaža, Arhiv Akademije za umetnost, Berlin.

V letih med vojnama je še naprej veliko umetnikov posegalo po tehniki kolaža in
fotomontaže. Fotografija sama je na različne načine postala popularna tudi v pop artu,
fotorealizmu in konceptualizmu. Nekatera alternativna uporniška gibanja, ki so nastala v
sedemdesetih in osemdesetih letih, so tehniko fotomontaže uporabila kot svoj simbol in z njo
izražala svoj življenjski slog ter prepričanja (Zalaznik, 2009).
Fotomontaža je bila v umetnosti uporabljena predvsem za kritiziranje družbe in izražanje
neodobravajočih mnenj (Slika 4). Paradoksno je to, da je danes ena najpomembnejših tehnik v
komercialnem oglaševanju. Skoraj ni reklame, časopisa ali revije, ki ne bi vseboval njenih
elementov, interesi potrošništva nam z njo skušajo prikriti in olepšati pravo naravo prodajnih
izdelkov. Njena prvotna funkcija je potisnjena v ozadje in skomercializirana.

4
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2. 6 Pojav kolaža v kiparstvu
Kiparstvo je bilo v devetnajstem stoletju še vedno osredotočeno na figuraliko. Kiparji so
ustvarjali v lesu ali kamnu, modelirali v glini, vlivali pa v bron.
Preobrat se je tako kot v slikarstvu zgodil v modernizmu, natančneje v kubizmu. Pablo
Picasso je sestavil več kiparskih del, ki niso temeljila na tradicionalnih kiparskih materialih.
Umetnost je obkrožila nova, osupljiva ideja, da kip namesto iz kiparskih materialov izdelaš iz
vsakdanjih predmetov. To so prvi zametki kolaža v kiparstvu, saj iz različnih materialov
nastane nova skulptura (Slika 5).
Med prvo svetovno vojno, ko so ustvarjali dadaisti, so v Rusiji delovali ruski konstruktivisti.
Navdušeni so bili nad novo iznajdbo Nemcev, fotomontažo. Združili so Picassov kolaž in
Duchampovo načelo ready-made. Izumili so tridimenzionalni kolaž. Vladimir Tatlin je eden
pomembnejših konstruktivistov, ki je ustvaril mnogo skulptur in reliefov iz raznoraznih
materialov. Na začetku je zgled našel v kubističnih slikah in kipih Pabla Picassa, ki ga je tudi
obiskal v Parizu leta 1913. Takrat je videl njegova dela, med njimi tudi Kitaro,
tridimenzionalno skulpturo iz žice in pločevine. To je ena prvih kiparskih skulptur,
sestavljenih po principu kolaža, iz dveh različnih materialov (Lynton, 1994).

Slika 5: Pablo Picasso, Kitara, 1914,železna pločevina in
žica, 77,5 x 35 x 19,3 cm, Muzej moderne umetnosti,
New York.
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Tatlin je leta 1915 izdelal prvo skulpturo iz tako imenovanih neumetniških materialov z
naslovom Kontrarelief (Kot) (Slika 6). S svojimi deli je šel v popolno abstrakcijo, ni se opiral
na realne predmete in vidni svet, tako kot so se nanj opirali kubisti. On in drugi
konstruktivisti, Alexander Rodchenko, László Moholy-Nagy, Antoine Pevsner, Naum Gabo,
so zagovarjali konstrukcijo kot postopek umetniškega ustvarjanja in likovnega izraza.
Uporabljali so enostavne geometrijske oblike iz industrijskih materialov (Lynton, 1994).

Slika 6: Vladimir Tatlin, Kontrarelief (Kot), 1915, železo, cink,
aluminij, 78,8 x 152,4 x 76,2 cm, Muzej lepih umetnosti Annely
Juda, London.

Z modernizmom se je kiparstvo osvobodilo, kiparji so v svoji umetnosti uporabljali vse
mogoče predmete, tudi vsakdanje. Približali so se industrijskemu načinu dela, tako da so
železo varili, ga brusili in rezkali. Poleg jekla in plastike so začeli uporabljati tudi z naravne
materiale, veje, korenine, pesek in zemljo (Richter, 2001). Med seboj so materiale mešali ter
jih združevali v nove konceptualne podobe. Za razliko od fotomontaž v slikarstvu so se
fotografije v tridimenzionalnem prostoru začele pojavljati pozno, šele po letu sedemdeset.
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3. INTERAKCIJA MED FOTOGRAFIJO IN KOLAŽEM V
LIKOVNI UMETNOSTI
Tako so umetniki in ljudje končno razglasili fotografijo za novo tehnologijo dvajsetega
stoletja (Bate, 2012). Danes je nepogrešljiv element sodobne konceptualne umetnosti, kjer se
pojavlja kot samostojna umetniška zvrst ali kot ena od materialov, poleg zvoka, videa in
svetlobe. Zasledimo jo v raznih instalacijah, kolažih in fotomontažah. Mnogo umetnikov jo na
različne načine vpleta v svoja umetniška dela.
V diplomskem delu sem se osredotočila na umetnike, ki se ukvarjajo predvsem s fotokolaži in
fotomontažami ter s fotografijo v tridimenzionalnem prostoru.

3. 1 Fotografija in kolaž v slikarstvu
3. 1. 1 Man Ray

Kljub temu, da se Man Ray ni tipično ukvarjal s kolaži in fotomontažami, je zelo pomemben
za njihov razvoj in sploh razvoj fotografije same.
Rodil se je leta 1890 z pravim imenom Emmanuel Radnitsky, ki ga je kasneje poenostavil in
skrajšal. Bil je vsestranski umetnik, odličen fotograf, slikar, pesnik in režiser. Že mlad se je
začel zanimati za fotografijo, pri tem ga je spodbujal ameriški fotograf Alfred Stieglitz, ki je
ambicioznim amaterjem omogočil preboj na umetniški trg. Leta 1921 se je preselil v Evropo,
natančneje v Pariz, z odločitvijo, da postane profesionalen fotograf. V umetniški prestolnici
je spoznal tudi vse pomembnejše umetnike tistega časa. Spoprijateljil se z Marcelom
Duchampom in dadaisti, kmalu pa se je začel zanimati za nadrealizem in domišljijske motive.
Surrealistične teme je prepletal v fotografiji in slikarstvu ter zabrisal mejo med tema dvema
medijema. Slikal je, česar ni mogel fotografirati in fotografiral, česar ni želel naslikati (Ray,
2005).
Predvsem je raziskoval in eksperimentiral s fotografijo, nadaljeval je tehniko, podobno
kolažu, pionirja fotografije Foxa Talbota. Kombiniral je različne najdene predmete, jih
postavil na na svetlobo občutljiv papir ter kasneje dobil njihove obrise (Slika 7). To tehniko, s
katero podobe na papirju ohraniš brez fotoaparata, je poimenoval Rayogrami (Ades, 1992).
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Prav tako je raziskoval tehniko solarizacije, kjer je na istem papirju združeval pozitive in
negative in dobil fotografije s posebnimi efekti (Slika 8) (Ray, 2005).

Slika 7: Man Ray, Rayogram5, 1924, želatinsko-srebrova
fotografija, 29,9 x 23,9 cm, Muzej moderne umetnosti,
New York.

Slika 8: Man Ray, Jacqueline, 1930, želatinsko-srebrova
fotografija - solarizacija, 29,2 x 22,7 cm, Muzej moderne
umetnosti, New York.
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Man Ray je v fotografijo vnesel nadrealistične ideje, svoje ustvarjanje je poetično opisal: »Ne
fotografiram narave, fotografiram svojo domišljijo« (Lampič, 2000, str. 196).
Čeprav se je ukvarjal predvsem s fotoaparatom in odkrival tehnike razvijanja fotografij, v
njegovih delih najdemo koncepte fotomontaže. Tej niso enaki tistim v dadaističnih
fotomontažah, saj je bilo tam pomembno kritično sporočilo. Man Ray se je ukvarjal zgolj z
možnostmi fotografskega izražanja in fotografiranja domišljijskih motivov. Ko je združeval
nesorodne predmete in ustvarjal posebne efekte, se je zelo približal načinu fotomontaže, pa
čeprav ni direktno rezal fotografij iz časopisa in jih lepil skupaj. Sicer pa so nekateri kot
fotomontažo razumeli kakršen koli način umetnikovega poseganja v fotografijo in s tem
preprečevanja prikaza prvotne zgodbe (Ades, 1992).

3. 1. 2 Max Ernst
Fotomontažo zaradi njene likovne narave večkrat povezujemo z nadrealizmom. Eden prvih
umetnikov, ki je raziskoval izrazno moč kombiniranja različnih fotografij in preoblikovanja
njihovih kontekstov, je bil Max Ernst (Ades, 1992).
Nemški provokativen umetnik, rojen konec devetnajstega stoletja, leta 1891, je študiral
umetnostno zgodovino, filozofijo in tudi psihologijo (Zalaznik, 2009). Med prvo svetovno
vojno je spoznal nemška dadaista, G. Grosza in J. Heartfielda, izumitelja fotomontaže
(Lynton, 1994). Njuna dela so ga navdušila, tudi sam je bil najprej član uporniškega
umetniškega gibanja dadaizem, takrat se je začel ukvarjati s svojimi prvimi kolaži. Kmalu ga
je odneslo v nadrealizem, umetniško smer, ki je zacvetela po vojni, v dvajsetih letih.
Navdušeno je posegal po domišljijskih likovnih motivih, v kolažih iz fotografij je videl
odkritje iracionalnega sveta (Ades, 1992).
Uvrščamo ga med prve nadrealiste. Po tehniki kolaža je posegal skozi vsa leta ustvarjanja,
mogoče tudi zaradi neustrezne likovne izobrazbe na področju slikarstva, sam namreč ni nikoli
obiskoval akademije, kjer bi se učil akademskega slikanja. Tako mu je bila bližje tehnika
kolaža (Lynton, 1994).
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Slika 9: Max Ernst, Nad oblaki polnoč mineva. Nad polnočjo drsi
nevidna ptica dneva. Malo višje nad ptico se eter širi in zidovi in
strehe plujejo, 1920, fotomontaža, 18,4 x 13 cm, zasebna zbirka.

Umetnik je svojim fotomontažam rad dodajal pesniški pridih tako, da jih je opremil z dolgim,
neobičajnim naslovom (Ades, 1992). Lep primer takšnega naslova je naslednji: Nad oblaki
polnoč ...(Slika 9). Umetnik je pri tem kolažu za ozadje uporabil fotografijo oblakov, čez pa je
nalepil fotografije iz revij. Uporabil je ženske noge, čipko in klopčič volne. Ker je človek
nagnjen, da tudi v abstraktnih oblikah prepozna človeško podobo, v kolažu takoj prepoznamo
figuro ženske. Nadrealistična podoba vzbuja zanimanje, saj gledalec ne ve točno, kaj gleda.

Slika 10: Max Ernst, Tu še vedno vse lebdi6, 1920, fotomontaža,
svinčnik, 16,5 x 21 cm, Muzej moderne umetnosti, New York.
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Naslov te fotomontaže je izbral njegov prijatelj in član dadaizma, Hans Arp (Slika 10). Ernst
je tu uporabil rentgenske fotografije živali. Likovna kompozicija postane nerealna takoj, ko
vidimo, da po zraku leti riba in nekakšen čoln, ki je v bistvu narobe obrnjen hrošč, iz katerega
se kadi. Svoje fotografije je vedno izbiral skrbno, s fotografijami ni skušal nadomestiti
podobe realnega sveta, ampak se je osredotočal na njihove zanimive teksture in oblike (Ades,
1992). Ker so kompozicije črno bele, je tekstura še toliko bolj pomembna.
Iz njegovih fotomontaž in tudi slik, s katerimi je raziskoval nepoznan, domišljijski svet, je
razvidno, da je bil Max Ernst posebna in skrivnostna osebnost. Glavni cilj njegovega
umetniškega ustvarjanja je bil združiti naključne predmete v novo, nepredvidljivo ter
šokantno kompozicijo, kar mu je tudi uspelo. Danes je ta način dela definicija fotomontaže
(Lynton, 1994).

3. 1. 3 David Hockney
Za kolaže iz fotografij je pomemben britanski umetnik, David Hockney. Še živeči umetnik,
rojen leta 1937, je odličen slikar, grafik ter fotograf. V svoji umetniški karieri se je posvetil
predvsem slikarstvu, vendar ga je zanimala tudi fotografija. Zato je leta 1982 za več mesecev
popolnoma opustil slikanje in začel ustvarjati svoje t. i. fotokolaže (Hockney, 1993).
Umetnik je občudoval kubizem in Picassova umetniška dela. Navdušen je bil nad konceptom,
razdrobljenim likovnim motivom in popačeno sliko realnega prostora. Občudoval je iz
različnih smeri naslikane predmete, z njegovim načinom dela se je v osemdesetih letih
poistovetil in ustvaril več kot dvesto kolažev (Hockney, 1993). Najprej je posnel več istih
fotografij likovnega motiva, fotografiral je iz več zornih kotov in ob različnih urah dneva.
Posledično fotografije niso bile enake, zaradi različne svetlobe so bile ene temnejše, druge
svetlejše. Nato jih je združeval v eno kompozicijo. Slikar je v tistem času svinčnik in čopič
zamenjal za fotoaparat, barvo pa za škarje in lepilo. Fotografiral je vse, v njegovih motivih
zasledimo naravo, pokrajino, ljudi in tudi čisto vsakdanje predmete.
Leta 1982 je že imel razstavo v New Yorku z naslovom Drawing with a camera. Njegovo
zanimanje za kubizem je s pogledom skozi fotoaparat vedno bolj naraščalo, Picassa pa še
danes zelo občuduje in mu pripisuje ključno vlogo v zgodovini likovne umetnosti (Hockney,
1993).
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Slika 11: David Hockney, Tihožitje modre kitare7,
1982, kolaž iz polaroid fotografij, 62,2 x 76,2 cm.

Slika 12: Pablo Picasso, Kitara, 1913,
časopisni papir, papir, črnilo, kreda,
oglje, svinčnik na barvni papir, 66,4 x
49,6 cm, Muzej moderne umetnosti,
New York.

Na kolažu Tihožitje modre kitare je uporabil polaroid fotografije, ki se ponaša s svojimi
specifičnimi lastnostmi (Slika 11). Likovno zanimive so zaradi belega okvirja, ki ga
fotoaparat pusti, ko fotografijo razvije, že nekaj trenutkov po posnetku. Zaradi beline
fotografije v kompozicijo vnesejo več svetlobe in ustvarijo posebno dinamiko. Vsaka
fotografija pripoveduje svojo zgodbo, a jih po principu bližine, zakonu skupne usode in
zakonu izkušnje združujemo v logično celoto. Kljub beli liniji fotografije med seboj z lahkoto
povežemo, saj likovni motiv kontinuirano prehaja iz ene fotografije v drugo. Motiv kitare
prepoznamo tudi zaradi vpliva izkušnje na naše prepoznavanje podob. Čim se enkrat srečamo
z nekim predmetom, ga bomo tudi kasneje nezavedno iskali in prepoznali v poplavi drugih
podob.
Prav tako najdemo podobnost s kubisti v samem likovnem motivu. Fotokolaž Davida
Hockneya je izrazito podoben Picassovem kolažu Kitara iz leta 1913 (Slika 12). Picasso je na
svojih delih večkrat upodabljal glasbila in notne zapise. V obeh primerih izstopata modra in
rjava barva. V tem delu je lepo vidno, kako se je Hockney v celoti posvetil kubizmu,
raziskoval je njegov način dela in ga na svoj način preoblikoval.
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Vedno je rad fotografiral naravo, ko je živel v Ameriki je odšel na izlet v Veliki kanjon in s
sabo vzel majhen fotoaparat. Tokrat ni uporabljal polaroidnega fotoaparata, kar mu je
omogočilo večje eksperimentiranje, saj posnetih fotografij ni videl takoj. Posnel je več sto
fotografij in se gibal po pokrajini, da je lahko zajel čim širši pogled. Fotografije je razvil šele
doma, skupaj jih je zlagal bolj po občutku in spominu. Med lepljenjem te pokrajine v en kolaž
se mu je odprla čisto nova perspektiva (Hockney, 1993). Končno delo je podobno
fotografijam s širokokotnimi objektivi. Pri tej kompoziciji je Hockney šel iz okvirjev
pravokotnega formata, kompozicijo je prilagodil motivu in ne motiva kompoziciji. Nastala je
bolj razgibana in nepričakovana postavitev fotografij (Slika 13). Isti motiv je mnogo kasneje
tudi naslikal po principu prvega fotokolaža, saj je slika sestavljena iz kar šestdeset manjših
platen (Slika 14).

Slika 13: David Hockney, Južni rob Velikega kanjona z železnico8, 1982, fotokolaž, 106,7 x
345,4 cm, Muzej Palm Springs, Palm Desert.

Slika 14: David Hockney, Večji Veliki kanjon9, 1998, olje na platno, 60 platen, 207 x 744,2
cm, Narodna galerija Avstralije, Canberra.

8, 9
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Po obisku Japonske, leta 1983, kjer je posnel veliko dobrih fotografij, se je začel zanimati za
perspektivo. Veliko je razmišljal o povezavi med njo in fotografijami in kmalu si je zastavil
izziv, kako popačiti perspektivo na sami fotografiji. Sprva se mu je to zdelo nemogoče, saj je
ravno fotografija na perspektivi zaznana kot popolna iluzija prostora. S to temo se je ukvarjal
kar nekaj časa, razmišljal je, kako v svoje kolaže vnesti nepravilen prostor, tako kot je Picasso
popačil perspektivo na svojih slikah. Na kolažu Stol mu je to nazadnje tudi uspelo (Slika 15)
(Hockney, 1993). Deformiral je perspektivo na sami fotografiji. Stol je popačen in v neskladju
s perspektivo. Spominja na risbe otrok, ki še ne dobro razumejo prostora, a vedo, da se z njim
nekaj dogaja ter narišejo obratno perspektivo. Fotokolaž je meni osebno eden zanimivejših,
saj od fotografij pričakujemo realnost, dobimo pa čuden, nepravilen pogled. Stol deluje
zlomljen, a hkrati trden in prepričljiv.

Slika 15: David Hockney, Stol10, 1985,
fotokolaž.

V kubističnih formah je našel nov način lastnega likovnega ustvarjanja, pri tem pa je
pomembno vlogo odigrala fotografija. Ironično, saj je na začetku svoje ustvarjalne kariere
fotografijo kritiziral. Sicer je vedno ločeval med njo in slikarstvom, prepričan je, da si ti dve
smeri ne bosta nikoli čisto enakovredni. Prav tako razmišlja o fotografiji drugače kot ostali
umetniki, pravi, da je fotografija konec nečesa starega, in ne začetek novega.
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S tem misli, da je izum fotoaparata končno končal dolgo pot camere obsure in človeško
hotenje po ohranjanju prizorov. Fotografijo je priznaval za uporabno tudi s stališča
reprodukcije, saj lahko danes vsa širša javnost spozna umetniška dela na plakatih, v revijah in
internetu, ki jih sicer ne bi (Hockney, 1993).
David Hockney je zanimiv in pomemben umetnik, ki je svoje ideje toliko spreminjal in jih
dovrševal, dokler jih ni dokončno izrabil. Sama ga zelo občudujem.

3. 1. 4 John Stezaker
John Stezaker je angleški konceptualni umetnik, rojen leta 1948. Sam sicer ni bil nikoli
fotograf, kar je zanimivo, saj je njegova umetnost popolnoma prepletena s fotografijo. V
Londonu je bil konec šestdesetih eden prvih konceptualnih umetnikov (Alonso, 2006).
Iz fotografij John Stezaker ustvarja zanimive kolaže, ki so nadrealistični, saj to postanejo
takoj, ko združi dve različni fotografiji v eno. Likovne motive išče na razglednicah, v knjigah,
na reklamnih in portretnih fotografijah. Stare fotografije najde na sejmih, boljših trgih in
danes tudi na internetu. V njegovih motivih največkrat srečamo portrete in figuro. Te
fotografije ljudi razreže, sestavi, skratka preoblikuje. Rad raziskuje odnose med podobami,
med ljudmi, med moškim in žensko. Umetnik se s fotomontažami ukvarja že več kot štirideset
let (O'Hagan, 2014).

Slika 16: John Stezaker, Poroka IV11,

Slika 17: John Stezaker, Poroka VIII12,

2006, kolaž, 29,5 x 24 cm, Galerija

2006, kolaž, 29 x 24 cm, Galerija Saatchi,

Saatchi, London.

11, 12
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V svoji seriji fotomontaž z naslovom Marriage oziroma Poroka se je Stezaker osredotočil na
portrete moških in žensk (Slika 16, 17). Fotografije je združil tako, da je ženski in moški
portret po polovici prerezal in sestavil v nov nadrealistični žensko-moški obraz. Končni
rezultat kolaža je nenavaden, komičen, tudi strašljiv. Ti obrazi so nenaravni, saj pride do
konflikta med identitetami. V svojih umetniških delih že s potezo ustvari nadrealistične
podobe (Ewing, b.d.). Zanimajo ga predvsem črno-bele fotografije, tako da je barva
stranskega pomena. Pomembna sta oblika in izraz teh portretov.
Svoje ustvarjanje opiše: »Sam sem vedno razlikoval med kolažem in fotomontažo. Pri montaži
gre za ustvarjanje nekaj brezhibnega in čitljivega, pri kolažu pa za prekinitev te brezhibnosti
in čistosti, ustvariti nekaj nečitljivega, nepredvidljivega.« (O'Hagan, 2014).

Slika 18: John Stezaker, Filmski portret (Pokrajina) VI13,
2005, kolaž, 23,5 x 19, 5 cm.
V kolažu Filmski portret (Pokrajina) VI je uporabil kontrast med moškim portretirancem in
pokrajino (Slika 18). Ko opazujemo kolaž, najprej opazimo portret v ozadju, čez pa se nam
vsiljuje podoba pokrajine, ki je izrezljana v obliki silhuete ženske. Pokrajina deluje uničeno in
žalostno, izgleda, kot da je v moškem pustila opustošenje in praznino. Ker je prisotna tudi
ženska oblika, si lahko likovno delo interpretiramo na več načinov, je čustveno in pripovedno.
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Umetnik v svojih kolažih nenehno uporablja kontraste, kontrast med moškim in žensko, med
pokrajino in figuro, med črnim in belim. V svoja dela z enostavnimi potezami vnese dinamiko
in nenavadnost. Včasih samo preprosto fotografijo obrne narobe in že ustvari domišljijski
motiv (Alonso, 2006).

Slika 19: John Stezaker, Maska LXV14, 2007,
fotomontaža, 25,5 x 20 cm.

V kolažu Maska LXV je John Stezaker uporabil kar staro razglednico neke naključne
pokrajine in jo preprosto postavil čez obraz ženske (Slika 19). Ženska ima čez obraz masko,
tako kot nam pripoveduje že naslov slike. Ustvaril je čuden pogled in nov svet, ki se odpira v
glavi te ženske. Tradicija romantične pokrajine trči ob nadrealizem. Ko gledamo obraz,
iščemo oči, usta, nos, skratka pogled portretiranke, uzremo pa pokrajino, ki se nadaljuje v
neskončnost. Zaradi železniških tirov, ki gredo prav v samo glavo, kolaž deluje grozljivo in
skrivnostno (O'Hagan, 2014).
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3. 1. 5 Sammy Slabbinck
Sammy Slabbinck je sodobni belgijski umetnik, rojen leta 1977. Predvsem se ukvarja z
zanimivimi in edinstvenimi kolaži. Umetnik je strasten zbiratelj revij in časopisov iz
petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih let, v njih išče in najde navdih. Njegovi fotokolaži so
polni barv in tekstur. Zaradi starih, nostalgičnih fotografij imajo igriv in lahkoten pridih.
Kljub enostavnosti pa vedno izražajo sporočilo, ki je navadno družbeno kritično,
provokativno in včasih humorno. Kolaži so nadrealistični, saj v njih združuje nelogične
predmete, ljudi in pokrajine (Sammy Slabbinck The Christmas exhibition, 2016).
Najprej dobi fotografijo, ki mu pade v oči, in jo uporabi za osnovo, šele nato začne iskati
podobe, ki bi jih vključil v to že obstoječo fotografijo. Ideje dobi spontano ali z asociacijami,
ki se mu porajajo ob pregledovanju revij (Benoit, 2016). Nato vintage fotografije razreže na
različno velike dele ter jih zlepi v kompozicijo s popolnoma novo vsebino (Slabbinck, b.d.).
Velikokrat pretirava z dimenzijami ali se igra s proporci in perspektivo, kar vpliva na
gledalčevo dojemanje likovnega motiva. Gledalca zmede z izvirnimi konteksti, saj se to, kar
vidimo, ne sklada z realnostjo (Spirou, 2013). S svojo umetnostjo Sammy Slabbinck odpira
vprašanja sodobnega časa, poudarja aktualne težave, posmehuje se našim družbenim idealom,
ki jih pomeša s tistimi iz prejšnjega stoletja.

Slika 20: Sammy Slabbinck, Izhodišče15, fotomontaža.
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Izrezane figure pogosto postavi v zapuščeno pokrajino, gozdove, ocean ali v puščavo, kot je
to naredil v kolažu Izhodišče (Slika 20). V kompoziciji sta združeni dve fotografiji, obale in
puščave, po kateri vodijo nekakšne stopnice. Fotografija pljuskajočega morja je obrnjena
narobe. Najprej se nam zdi, da je nad pokrajino nebo, a potem uzremo modrino penečega se
morja. Postanemo zmedeni, saj morje ne sodi na nebo, kolaž začnemo zato dojemati kot
domišljijski, nerealen.

Slika 21: Sammy Slabbinck, Morska hrana16, 2013,
fotomontaža.

Fotomontaža z naslovom Morska hrana nas hitro spomni na življenje iz petdesetih let, saj je
uporabljena stara fotografija takratne tipične družine (Slik 21). Ta je zbrana za mizo in je
obrok, namesto juhe pa so na krožnikih bazeni s plavalci. Te ljudi družina neobremenjeno je.
V kompoziciji nam krožniki najprej padejo v oči, tudi zaradi barve, saj svetlo modra izstopa
od ostalih umirjenih, nevtralnih barv.
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,
Slika 22: Sammy Slabbinck, 3012, 2012, fotomontaža.

Na kolažu 3012 umetnik gleda v prihodnost, tisoč let od sedaj. V puščavi je pogreznjen
ameriški kip svobode in v ozadju znamenite stavbe New Yorka, tudi Empire State Building
(Slika 22). Pripravi nas do razmišljanja, kaj se bo zgodilo z našim planetom in s civilizacijo.
Sprašuje se o problemih onesnaževanja in o nesmiselnem načinu življenja potrošniške družbe.
Sedanjost prepleta s preteklostjo in prihodnostjo. Umetniška dela Slabbincka gledalca aktivno
vključijo in ga spodbudijo k razmišljanju, kar je tudi bistvena naloga sodobne umetnosti.
Umetnika že od mladih let navdušuje gibanje pop art, ki se je razvilo v petdesetih letih
prejšnjega stoletja (Benoit, 2016). Elementi enega največjih predstavnikov tega gibanja,
Andyja Warhola, se pojavijo tudi v enem izmed Sammyjevih kolažev (Slika 23). Pop artist si
je rad izbiral banalne predmete, kot so izdelki v trgovini, in jih reproduciral na svojih platnih
(Slika 24). Konzerva juhe je ena od takšnih motivov, v katerem ribič v Slabbinckovem kolažu
lovi ribe.
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Slika 24: Andy Warhol, Pločevinke juhe
Campbell, 1962, sintetična polimerna barva na
platnu, 50,8 x 40,6 cm, Muzej moderne
umetnosti, New York.

Slika 23: Sammy Slabbinck, Lovljenje
Warhola17, fotomontaža.

Da imajo belgijski umetniki bogato zgodovino na področju surrealizma, dokazuje že njegov
predhodnik, odličen nadrealistični slikar René Magritte. Leta 1926 se je ob vzponu tega
umetniškega gibanja v Belgiji izoblikovala skupina surrealistov z njim na čelu (Alexandrian,
1991). René Magritte je ustvarjal preproste, na prvi pogled skoraj otroške, motive. Ponašal se
je z izredno domišljijo, v svojih slikah je večkrat upodobil motiv klobuka, ki je nekako postal
njegov prepoznavni in zaščitni znak. Ta motiv je uporabil tudi Sammy Slabbinck in se s tem
poklonil svojemu predhodniku.

Slika 26: René Magritte, Dekalomanija19, 1966, olje
na platno, 81 x 100 cm zasebna zbirka.

Slika 25: Sammy Slabbinck,“Tukaj ste”18,
2012, fotomontaža.
17, 18, 19
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Umetnik si je svojo prepoznavnost zagotovil z uporabo teh značilnih vintage fotografij. Pravi,
da večino ljudi privlači njihov nedolžen videz, poln barv in življenja. Podobe na fotografijah
ima za nekakšne gledališke igralce, ki jim kot režiser vedno znova vdihuje drugačne vloge in
življenja (Spirou, 2013.)
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3. 2 Kolaž in fotografija v kiparstvu
Tradicionalno kiparstvo je temeljilo na kamenju, glini in lesu, v sodobni umetnosti pa je
mogoče vse, tradicionalni mediji nič več ne omejujejo kiparjeve ustvarjalnosti. Sama sem
razmišljala predvsem o tem, ali je možno fotografijo prenesti v kiparstvo. Kako iz nečesa
značilno dvodimenzionalnega ustvariti tridimenzionalno, oprijemljivo delo. V nadaljevanju
bom predstavila umetnike, ki se ukvarjajo s fotografijo na tem področju. Fotografijo
vključujejo v kiparstvo.

3. 2. 1 Michael de Courcy
Michael de Courcy je umetnik, ki se je rodil leta 1944 v Montrealu v Kanadi. Z umetnostjo se
je začel ukvarjati že leta 1960, v mladih letih je bil član umetniškega kolektiva Vancouver.
Danes je tudi pedagog in kustos. Veliko se je ukvarjal s fotografijo, v zadnjih 45 letih
ustvarjanja je izdelal več kot štirideset projektov in kolažev iz fotografij (De Courcy, b.d.).

Slika 27: Michael de Courcy, Brez naslova, 1970-1971, 100
potiskanih kartonastih škatel, dimenzije variirajo glede na
postavitev, zasebna zbirka.
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Umetnik je raziskoval in eksperimentiral s fotografijami in tako je leta 1969 na kartonaste
škatle natisnil fotografije neba, pokrajine, morja in ptic (Slika 26). Fotografije so posnete na
zahodni obali Kanade, kjer je živel in ustvarjal. Najprej ni točno vedel, kaj bo iz tega projekta
sploh nastalo, ni se obremenjeval s postavitvijo in pomenom. Navdih je prišel spontano, saj je
izhajal iz sebe, iz svoje kulture in identitete. Hotel je prikazati preproste, vsakdanje stvari, ki
nas obdajajo, kot umetniško delo (Statzer, 2013).
Pri postavitvi v galerijski prostor je imel kar nekaj problemov. Škatle je želel postaviti v neko
logično, pregledno postavitev. Ko pa je nekega dne delal v svojem ateljeju, je opazil škatle, ki
so brez vsakršnega reda ležale po prostoru. V tem kaosu je spoznal, da so likovno
zanimivejše, zato je skrbnike muzeja prosil, naj škatle razporedijo kot druge naključne pakete
v skladišču. Nastala je dinamična kompozicija (Statzer, 2013).

Slika 28, 29, 30: Michael de Courcy, Brez naslova, 1970-1971, potiskane
kartonaste škatle v različnih okoljih, dimenzije variirajo glede na postavitev,
zasebna zbirka.

Kasneje je iste škatle postavil še na dvanajst različnih lokacij okoli mesta Toronto. Naključno
jih je razporedil v eksterier, na ladjo, v gozd, na obalo, ob vagone in v skladišče (Slika 27, 28,
29). Tako je vzpostavil razmerje med pokrajino na fotografijah in dejansko pokrajino, v kateri
je bilo delo razstavljeno. Pokrajine se med seboj prepletajo in združijo, čeprav ne popolnoma,
saj so fotografije na škatlah črno bele in silijo v ospredje.
Umetnikova postavitev je bila leta 1970 razstavljena tudi v znameniti newyorški MoMi.
Razstava je nosila naslov Photography into sculpture oziroma Fotografija v kiparstvu. Na
razstavi je razstavljalo več deset ameriških in kanadskih umetnikov, ki so na kakršen koli
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način uporabili medij fotografije v tridimenzionalnem prostoru. Ti so se razlikovali, nekateri
so bili fotografi, drugi samo slikarji ali kiparji, ki so se preizkušali z drugačnim izraznim
sredstvom. Nastala je raznolika in pestra razstava z različnimi tehnikami in motivi.
Fotografski kiparji so se spraševali o okolju, spolnosti ter vedno aktualni temi vojne.
Raziskovali so prostor in vlogo fotografije v njem, rodile so se kompleksne kiparske
instalacije. Uporabljeni so bili tudi novi materiali, plastične mase, diapozitivi in svetlobni
efekti. Ob tem dogodku so na dan spet prišli pomisleki in dileme o tradicionalni fotografiji in
njeni vlogi v umetnosti. Umetnikom je kljub vsemu uspelo razširiti pogled na fotografijo,
omogočili so, da je presenetila in fascinirala gledalce. Prav tako so dokazali, da
tridimenzionalnost ne uniči primarne podobe fotografije (Bunnell, 1970).
Muzej moderne umetnosti v New Yorku je bil eden prvih muzejev, ki se je zavzemal za
fotografijo in poudarjal njeno vlogo v moderni in sodobni umetnosti (Bate, 2012).

3. 2. 2 Brno del Zou
Brno del Zou je francoski umetnik, ki se prav tako ukvarja s fotografijo in kiparstvom. Spada
med sodobne umetnike. Element fotografije združuje z značilnostmi kiparstva, poigrava se z
tridimenzionalnim prostorom. Osredotoča se na človeško telo, ki ga razdrobi na več manjših
fotografij in ga ponovno združi v nekoliko preoblikovano celoto (Brno del Zou, b.d.).

Slika 31: Brno del Zou, Usločeno20, fotoskulptura,
180 x 25 x 60 cm.

20

prevod avtorja
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Na skulpturi iz fotografij je upodobljena ženska v ležečem položaju (Slika 31). Fotografije so
postavljene v rahlo zaviti S liniji. Spuščajo se od glave navzdol. Fotografije so črno bele, kar
ustvari spokojnost in harmonijo. Volumen telesa je umetnik prikazal z več plastmi fotografij,
ki se rahlo prekrivajo. Umetnik telesa ne uniči, temveč z razdrobljenostjo še bolj poudari
njegovo enotnost in skladnost. Naša zaznava telo poveže v celoto, kljub rahlemu konfliktu v
kontinuaciji fotografij.
Človeško telo ga je vedno zanimalo, raziskuje človeški um in doživljanje samega sebe. Igra se
z rekonstrukcijo oblike. Fotografijam vdihuje tridimenzionalnost, vnese jih v prostor, jim da
novo življenje in jih osvobodi same barve na papirju.

Slika 32: Brno del Zou, Fotoskulptura.

Umetnik fotografije zlaga po trenutnem navdihu, nima pravila, kako jih bo postavil. Nekatere
postavi ob steno, druge lebdijo v zraku, tretje nimajo specifične oblike, prosto lebdijo v
galerijskem prostoru (Slika 35) (Del Zou, 2015). Za razliko od Davida Hockneya ljudi
fotografira ob isti svetlobi, a ravno tako iz različnih kotov in v različnih merilih. Fotografije
so enako svetle in skladne. Nekatere delujejo, kot da je le izrezal eno samo fotografijo na
delce.
Izdeluje tudi reliefne portrete. Ukvarja se s človeškim obrazom, končni kolaž sestavi iz
različnih fotografij obraza. Fotografije upodabljajo obraz iz več zornih kotov, ljudje na
kolažih so čudno smešni, imajo več oči, ust (Slika 34). Delujejo, kot da so propadli, čeprav ta
celotni kaos povežemo v portret. Primerjamo jih lahko s kubističnimi portreti (Slika 33).
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Ko jih opazujemo v galerijskem prostoru, se moramo postaviti točno pred njih, da delujejo
enotno in se nam prikaže obraz.

Slika 33: Pablo Picasso, Jokajoča ženska, 1937, olje na platno,
60,8 x 50 cm, Galerija Tate Modern, London.

Slika 35: Pogled v galeriji na fotoskulpturo Izumi.

Slika 34: Brno del Zou, Izumi, 2012,
fotoskulptura, 80 x 100 x 15 cm.
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3. 2. 3 Justine Khamara
Justine Khamara je rojena leta 1971 v Avstraliji. Danes živi in dela v Melbournu. Fotografija
jo zanima, raziskuje jo že od samih začetkov ustvarjanja. Najprej se je preizkušala v
fotomontaži, potem pa so jo pritegnile tridimenzionalne oblike (Stinson, 2013).
Iz fotografij ustvarja specifična kiparska dela tako, da uniči gladko, dvodimenzionalno naravo
medija in jo preoblikuje v skulpturo. Osredotoča se na figuralne motive delov telesa, glavo,
noge, roke. Kolaž naredi iz enega ali več posnetkov. Fotografijo uspešno vnaša v kiparstvo in
podpira njeno vsestransko umetniško vlogo. Zavrača tradicionalen pogled nanjo in ljudem jo
predstavlja na drugačen, nestandarden način.
Skulpture, ki nastanejo iz fotografij, dobijo čisto novo obliko in tudi doživljajsko vrednost,
drugače se jih interpretira kot tiste, ki so samo na dvodimenzionalnem formatu. Poigrava se
tudi z materiali, saj fotografije tiska na papir, jeklo in les (Justine, b.d.).
Za razliko od nekaterih drugih avtorjev, ki fotografije iščejo v časopisih in revijah, Justine
Khamara fotografije posname in razvije sama. Fotografije uniči, razreže s škarjami, razrezke
prepleta in upogiba, kot da bi pletla iz nitk (Slika 36). V nekaterih skulpturah sploh ne več
prepoznamo prvotnega obraza, nastanejo spačena, čudna bitja. Ko ustvarja, odmisli sam motiv
in njegovo reprezentativnost in vidi samo barve in njene odtenke (Stinson, 2013).

Slika 36: Justine Khamara, Vertikalna aliteracija #121, 2013,
UV tisk, lasersko rezana vezana plošča, MDF plošča,
120 x 90 cm.
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Slika 37: Justine Khamara, Zdaj sem sevajoč človek22, 2011,
instalacija, Galerija Arc One, Melbourne.

Slika 38: Justine Khamara, Zdaj sem sevajoč človek (detajl), 2011,
smola, steklena vlakna, barvne fotografije, premer 55 cm, Galerija
Arc One, Melbourne.

22

prevod avtorja
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4. LIKOVNOPRAKTIČNI DEL
4. 1 Lastna likovna dela na področju slikarstva
Že od samega začetka študija sem vedela, da bom v diplomskem delu pisala o fotografiji.
Fotografijo kot umetniški medij že od nekdaj občudujem in se s fotografiranjem tudi
amatersko ukvarjam. Poleg fotografiranja samega sem želela tehniko fotografije prenesti še na
papir, se z njo poigrati in ustvariti nove likovne kompozicije. V četrtem letniku študija smo
imeli pri ustvarjanju prosto pot, zato sem se posvetila kolažu. Najprej sem uporabljala zgolj
kolaž papir, kasneje sem dodala še fotografije. Nastali so različni fotokolaži.
Zgled in navdih sem črpala iz umetniških del angleškega umetnika Davida Hockneya.
Njegovi kolaži iz fotografij so me takoj navdušili, likovno zanimivo je, kako fotografije kot
mozaike sestavlja v nove kompozicije.
Za slikarski material sem uporabila svoje že obstoječe fotografije, večinoma dreves, neba in
gozdov. Narava mi daje navdih, ko si zaželim fotografirati, grem v naravo. Ta odnos se tudi
izraža na mojih končnih delih.

4. 1. 1 Večer
Pri tem fotokolažu sem za osnovo uporabila fotografije večernega neba. Barvna paleta je
sestavljena iz modre, vijolične in roza. Barve so si v barvnem krogu blizu, zato so si sorodne
in harmonične. Vzpostavljen je tudi toplo hladni kontrast med modro in roza barvo. Kolaž
pripoveduje zgodbo o zahajajočem soncu. Bolj kot s samim likovnim motivom sem se tu
ukvarjala z barvo kot glavno likovno prvino. Ko sem ustvarjala, sem motive neba in oblakov
pomaknila na stran, nisem se obremenjevala s tem, kako so fotografije obrnjene. Raziskovala
sem, kako se obnašajo barve v razmerju z obliko.
Predhodno skico sem naredila v računalniškem programu Word, kjer sem vse izbrane
fotografije združila in jih premikala. Tako sem si lažje predstavljala, katere fotografije izbrati,
da bodo med seboj skladne. Ko sem jih imela izrezane in na papirju, sem kompozicijo še
nekoliko spremenila. Poleg fotografij sem uporabila tudi kolaž papir v podobnih barvah, da
nevtralizira preveč vsebinskih podatkov iz fotografij. Prepletla sem kolaž in fotografijo.
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Fotografije sem izrezala v obliki trikotnika, tako ostri robovi ustvarjajo še en kontrast z
nežnimi barvami sončnega zahoda. Zaradi dinamike nisem vseh trikotnikov obrnila v isto
smer, med sabo se odbijajo. Na papirju sem pustila tudi prazen prostor, ki zaradi beline lista v
kompozicijo vnaša svežino in svetlobo. Slika ni zadušena. Med belino papirja in fotografijami
so nastale nove oblike, trikotniki in pa cik-cak linija.

Slika 39: Anja Podlogar, Večer, 2016, kolaž papir,
fotografije, 35 x 47 cm.
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4. 1. 2 Jesen
Kot sem že prej omenila, navdih za fotografiranje najdem v naravi. Pri tem fotokolažu sem se
osredotočila na drevo. Zbrala sem fotografije, na katerih so večinoma upodobljena drevesa.
Tople jesenske barve silijo v ospredje in se pomešajo z rumenimi odtenki kolaž papirja.
Ponovno sem ubrala ravne in stroge linije, med fotografijami se na belem papirju zopet
pojavljajo nove oblike, ki imajo zanimiv učinek na končno kompozicijo. Barve so tople,
prehajajo od rumene, roza do tople rjave in oranžne. Fotografije sem izrezala v obliki puščic,
še vedno je v ospredju trikotnik. Prav tako je bolj kot sama vsebina pomembna barva. Rada
ustvarjam z barvami, akrile sem zamenjala s kolažem in fotografijami. Kolaž mi ustreza, saj
oblike lahko popolnoma izčistim. Fotografije sem sestavila tako, da so barvno usklajene.
Likovna spremenljivka, ki prevladuje v kompoziciji, je smer. Kompozicija je jasno razdeljena
na dva enaka dela, a ni povsem simetrična. Ko sem razbila popolno simetrijo, sem se izognila
predvidljivosti in nezanimivosti. Izrezane oblike nakazujejo smer v levo in v desno, smer se
med seboj odbija. Zgornji del kompozicije bolj poudarja levo smer, spodnji pa desno.

Slika 40: Anja Podlogar, Jesen, 2016, kolaž papir,
fotografije, 35 x 50 cm.
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4. 1. 3 Črno(modro)belo
Pri fotokolažu Črno(modro)belo sem uporabila fotografije krošenj dreves. Fotografirane so od
spodaj navzgor, kot jih gledamo iz naše perspektive. Drevesa segajo visoko v nebo, to se
odpira na sredini kolaža z izrazito modro barvo. Modra barva preseneti gledalca, saj so ostale
fotografije v črno-beli verziji. Z barvno fotografijo neba in dreves sem povečala občutek
globine v sliki. Barvna fotografija nam zaustavi pogled, je glavna točka v likovni kompoziciji.
Zdi se, kot da gledamo skozi krošnje v prostranost. Oblike fotografij tokrat nisem spreminjala,
ohranila sem prvotne, saj ne potrebujejo še dodatne spremembe v obliki. Sestavljene so tako,
da skupaj sodijo v eno kompozicijo na celotni površini papirja. Glavna likovna prvina je tu
točka in hkrati barva, saj je točka tista edina barva v sliki, ki zaradi tega vzbudi pozornost.
Format je vertikalen kot drevo, ki se vzpenja navzgor. Vertikala predstavlja višino, rast in
neskončnost. Fotokolaž je relativno enostaven in ne vsebuje veliko likovnih podatkov, kljub
temu pa ima zgodbo.

Slika 41: Anja Podlogar, Črno(modro)belo, 2016,
fotokolaž, 35 x 50 cm.
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4. 1. 4 Glasba dreves
Ta kolaž se razlikuje od ostalih, saj sem uporabila zgolj eno fotografijo. Vanjo sem posegla
minimalistično, samo z eno potezo, in tako spremenila celotno zgodbo začetne fotografije.
Glavna točka likovne kompozicije je bel trikotnik. Tu sem se poigravala z negativom, ki ga
ustvari izrezan del fotografije. Trikotnik vnese dinamiko v likovno kompozicijo, ker pa je
izrezan del fotografije prilepljen na spodnjem delu papirja, se vzpostavi ravnovesje. Zgornji
del predstavlja pozitiv, spodnji pa negativ, vzpostavi se igra oblik. Z negativi in pozitivi se je
ukvarjal znameniti slikar in fotograf Man Ray. Na kolažu so prisotne tople barve, saj sem
fotografirala bukov gozd v jeseni.
Pri obliki se nisem toliko mudila, a očitno me trikotniki privlačijo, saj je nastal tudi na tem
kolažu. Šele ko sem ga izrezala, sem dobila asociacijo na znak play pri predvajanju glasbe,
zato sem kolaž poimenovala Glasba dreves.

Slika 42: Anja Podlogar, Glasba dreves, 2016,
fotokolaž, 30 x 35 cm.
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4. 1. 5 Voda, zemlja, zrak.
Kolaž Voda, zemlja, zrak je poln modrih in belih odtenkov. Čiste linije in hladne barve
delujejo strogo in ostro. Zaradi hladnosti sta v kolažu prisotni svežina in čistost. Uporabila
sem pet, po barvah sorodnih, fotografij. Pri vsaki je motiv voda, v njej pa se blešči sončna
svetloba. Te svetlobe se lepo zlijejo na bel format papirja. V zgornjem delu so zgoščene štiri
fotografije, ki tvorijo trikotnik obrnjen navzdol. S takšno smerjo dobi trikotnik še večjo
težnost, nevidne silnice ga vlečejo dol. Z drugim, manjšim trikotnikom, sem vzpostavila
ravnovesje. Simetrično se zrcalita, vendar je zaradi različnih velikosti in položaja prisotna
dinamika. Ker je spodnja fotografija obrnjena narobe, deluje, kot da se delček zgornje zrcali v
vodi. Spet sem organske oblike narave spravila v strogo geometrijske meje trikotnika.

Slika 43: Anja Podlogar, Voda, zemlja, zrak, 2016,
fotokolaž, 30,6 x 49,5 cm.
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4. 2 Lastna likovna dela na področju kiparstva
Še večji izziv mi je bilo vnesti fotografijo v kiparstvo. Zanimalo me je, kako se bo fotografija
obnašala v tridimenzionalnem prostoru, kako jo tja sploh postaviti. Kako nekaj tipično
ploskovitega prenesti v volumen, celo v skulpturo. S tem sem se ukvarjala celotni četrti letnik
pri predmetu kiparstvo. Pregledovala sem umetnike, kiparje, ki se s tem že ukvarjajo, in
odkrila nekaj zame povsem novih tehnik. Odprl se mi je nov pogled na fotografijo in njene
izrazne možnosti, ki so na prvi pogled zelo omejene. Zanimiv mi je bil projekt zgoraj
omenjenega kanadskega umetnika Michaela de Courcyja, v katerem je skupaj zlagal škatle,
potiskane s fotografijami.
Tako je nastal moj prvi kiparski projekt.

4. 2. 1 Drevo
Kot v slikarskih kolažih iz fotografij, sem pri kiparskem projektu obdržala isti motiv narave.
Narava me pomirja, predvsem pa mi daje vsakič znova drugačne poglede. Rada jo
fotografiram in ujamem vso lepoto, ki jo nudi. Za likovni motiv sem izbrala drevo. Nekaj
povsem preprostega in samoumevnega, tako kot je likovne motive izbiral David Hockney.
Moj glavni cilj in ideja sta bila prikazati to drevo iz fotografij tridimenzionalno. Vejam sem
želela vdahniti življenje, dobiti vtis volumna in otipljivosti. Drevo sem si zamislila posušeno
oziroma brez listov, da bi prišle do izraza predvsem veje, ki se razraščajo. Drevo sem želela
tudi izolirano, na travniku, da ga gozd ne moti ali zakrije. Vse nepotrebne detajle sem hotela
opustiti.

Slika 44: Idejna skica za kiparski izdelek.
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Ko sem našla ustrezno drevo, sem po koščkih fotografirala deblo in veje. Ker je bilo drevo
veliko, sem se morala premikati naokrog in hkrati paziti, da se bodo fotografije lepo
povezovale. Posnela sem več kot sto fotografij. Na računalniku sem izbrane pretvorila v
črno- bel format, saj je tu likovno pomembna samo linija. Barva ne nosi velike vloge, zato
sem jo lahko opustila. Fotografije sem nato natisnila in jih pritrdila na pravokotne osnove. Z
obliko skulpture nisem želela izstopati, zato so linije izčiščene, da glavno zgodbo pripoveduje
likovni motiv. Dimenzije so manjše zaradi tehnične izvedbe, v višino drevo meri okoli 85
centimetrov.
Fotografije se po kvadrih smiselno povezujejo in predstavljajo zaključeno celoto drevesa.
Veje se razraščajo preko teh kvadrov levo, desno, gor in dol. Do konflikta pride, ko drevo
pogledamo iz strani, ker ne vidimo več debla, saj je to le na sprednjih fotografijah. Poigravala
sem se z iluzijo in realnostjo in ustvarila poglede, ki jih na ploskvi ne moremo videti. Po
principu kolaža sem več fotografij združila v novo, tridimenzionalno obliko.

Slika 45, 46: Anja Podlogar, Drevo, 2015, spužve, fotografije,
85 x 55 x 16 cm.
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4. 2. 2 V krošnjah ogledal

Pri tem likovnem izdelku sem poleg fotografij uporabila še ogledala. Z ogledali se je
ukvarjalo že veliko umetnikov, saj so s svojo specifično naravo materiala likovno zelo
zanimiva. V svoja land art dela je ogledala umeščal že Robert Smithson v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Sam je skulpture z ogledali postavljal tako v zunanji kot v notranji prostor.
Ogledala je prepletal z raznimi naravnimi materiali, kot so kamen, pesek in zemlja (Slika 47)
(Robert Smithson, b.d.). Z ogledali se je veliko ukvarjal tudi ruski umetnik, rojen leta 1943,
Francisco Infante-Arana. Zanj je značilno prepletanje z naravo ter ustvarjanje iluzij. Ogledala
je zlil z različnimi pokrajinami, na travnike, med drevesa, v morje ali na obalo (Slika 48)
(Bunina, Johnson, 2002).

Slika 47: Robert Smithson, Kvadrat kamenja in ogledala II, 1971, kamenje bazalt,
ogledala, 36 x 220 x 220 cm, Narodna galerija Avstralija, Canberra.

Slika 48: Francisco Infante-Arana in Nonna Gorunova, Centri
ukrivljenega prostora, 1979, Instalacija z ogledali, Rusija.
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Omenjena umetnika in njun koncept sta me navdušila. V tem izdelku sem prepletla fotografije
in ogledala. Likovni motiv ponovno predstavljajo drevesa, natančneje pogled navzgor, v
krošnje dreves. Za osnovo sem uporabila geometrijske oblike, kvader, na katerega sem lepila
fotografije krošenj, ter ogledala, razrezana na različno velike pravokotnike. Ostala sem pri
geometrijskih, ravnih oblikah, ki so si v nasprotju z naravo in nesimetričnimi oblikami v njej.
Likovno delo je postavljeno v eksterier, v naravo, v gozd (Slika 50, 51). Ko ga gledamo v
gozdu, pod drevesi, vidimo dvoje. Na eni strani fotografije krošenj in na drugi odseve le teh.
Fotografije se med sabo prepletejo in ne nazadnje zlijejo v eno. Gledalec na prvi pogled ne
loči, kaj so ogledala in kaj fotografije. Igrala sem se s to dvojno realnostjo. Ogledalo je na nek
način podobno fotoaparatu, saj odseva tisto, kar vidi. Fotografije pa so produkt fotoaparata,
prav tako odsevajo, kar vidi kamera. So realna nerealnost, kot v svoji knjigi fotografijo opiše
Barthes (1977, v Batchen, 2010). Na koncu je vse samo nekakšna iluzija, tako ogledalo kot
fotografije.

Slika 49: Anja Podlogar, V krošnjah ogledal, 2016,
stiropor, fotografije, ogledala.

Slika 50, 51: Anja Podlogar, V krošnjah ogledal, 2016, fotografije, ogledala,
instalacija v naravi.
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5. SKLEP
Fotografija je zanimiva zaradi svoje zgodovine, ki je na nek način tako kratka, a hkrati tako
pestra in dolga. V prvih desetletjih so jo ljudje videli le kot grožnjo slikarstvu, ki je ob njenem
izumu izgubilo svoj prvobitni namen. Ljudje in slikarji so jo neusmiljeno zavračali kot
umetniški medij, zgroženi nad dejstvom, da je fotoaparat le naprava, ki reproducira realni
svet. Kriza v umetnosti je napovedovala velike spremembe. Zgodile so se na obeh področjih,
v slikarstvu, ki je začelo posegati po abstraktnejših motivih in drugih materialih, ter v
fotografiji, ki je razvila svoj umetniški potencial. S prilagajanjem in neizmerno željo je v novo
stoletje vstopila ponosno, kot ena od umetniški smeri.
V modernizmu so se razvile nove tehnike, med njimi tudi kolaž in fotomontaža. Fotomontaža
in fotokolaž sta mešanica obojega, nadgradnja Picassovega izuma lepljenja na papir. Umetniki
fotografijo v kolaž vpeljujejo že skoraj sto let, od dadaizma naprej. Ta tehnika je tesno
povezana s surrealizmom, saj veliko umetnikov iz razrezanih fotografij ustvarja domišljijske
zgodbe. Poigravajo se z našim dojemanjem sveta, tako da realni prostor spremenijo v
nerealni. Še vedno se večina giblje v mejah figuralike, saj je to bistvena lastnost fotografije.
Veliko umetnikov – Man Ray, John Stezaker, David Hockney – se je ukvarjalo s portreti, le
da so v njih iskali nov pogled, tako kot je to iskala celotna umetnost prejšnjega stoletja. V
zadnjih nekaj desetletjih se je fotografija preizkušala tudi na področju kiparstva, kar se nam
sprva zdi fascinantno in nemogoče. To je še en dokaz, da je docela razvila svoje likovne
lastnosti in se rešila svoje tradicionalne vloge.
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