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POVZETEK  

V magistrskem delu sem raziskala področje likovne umetnosti, ki temelji na fotografiji v 

interakciji s slikarstvom. Ta dva, sicer ločena medija, v povezavi ustvarita kreativne in 

nevsakdanje rešitve. V teoretičnem delu sem analizirala različne tuje in slovenske umetnike in 

njihov način dela strnila v kategorije, ki so oblikovane glede na vlogo fotografskega posnetka 

v likovni kompoziciji. Raziskala sem umetniška dela, pri katerih je fotografija uporabljena 

zgolj kot izhodišče ustvarjanja, sledi fotografija kot končni produkt in samostojen izdelek, 

nato fotografija v sliki in obratno, slika v fotografiji – ta način dela je med umetniki tudi 

najbolj razširjen – nato kategorija fotografija v fotografiji, ki obravnava umetniško 

fotomontažo, kolaž v fotografiji in zadnja, transformiranje fotografije v sliko prek 

računalniškega programa. Interakcijo med sliko in fotografijo sem poustvarila tudi sama z 

lastnimi likovnimi deli, ki sem jih likovno teoretsko analizirala.  

Medij fotografije in njegovo mešanje s slikarskimi materiali ne spada k tradicionalnemu 

področju likovne umetnosti, zato sem v raziskovalno-pedagoškem delu odkrivala, kako nanjo 

gledajo devetošolci. Likovni motiv sem povezala z Novo Gorico, ki je lani obeleževala 

sedemdeset let obstoja, zato vzorec zajema goriške učence 9. razredov. Raziskava je bila 

sestavljena iz dveh delov, prvi del podatkov sem pridobila z anketnimi vprašalniki, ki sem jih 

učencem razdelila pred in po izvedeni učni uri in tako preverjala njihovo nadgradnjo znanja in 

spremembo odnosa do obravnavanih vsebin. Ugotovila sem, da je bilo njihovo predznanje  

izredno visoko in pozitivno naravnano, po izvedeni učni uri pa je pri določenih vprašanjih 

zaradi nerodno sestavljenih vprašanj upadlo. Na splošno se je izkazalo, da učenci medij 

fotografije uvrščajo med umetniške zvrsti in da dobro poznajo definicijo mešane likovne 

tehnike. Prav tako sem prišla do zaključka, da je veliki večini goriških devetošolcev mesto 

Nova Gorica všeč in se v njem dobro počutijo. Izvedena likovna naloga na temo Moje mesto 

nekoč in danes se jim je zdela zanimiva, ker je bila nevsakdanja, čeprav je večina 

devetošolcev že uporabila fotografijo pri svojem ustvarjanju. V drugem delu raziskave sem z 

vnaprej določenimi kriteriji analizirala nekaj izstopajočih likovnih izdelkov in preverjala, 

kakšne arhitekturne spremembe predlagajo. 

 

KLJUČNE BESEDE: fotografija, slikarstvo, interakcija med sliko in fotografijo, mešana 

tehnika, sodobna umetnost, Nova Gorica   

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The theme of my master's thesis is the interaction of photography and painting in the field of 

visual arts. These two otherwise separated media provide creative and unusual results. In the 

first part of the thesis, the  theoretical part, I analysed various foreign and Slovene artists and 

divided their work, based on the role of photography in the composition, into following 

categories; photography as a starting point, photography as a final independent product, 

photography in a painting, painting in a photography – this method is the most popular one 

among artists – photography in photography (photomontage), collage in photography and 

finally, transformation of a photography into a painting with a computer program. I also 

recreated the interaction of painting and photography in my own work, which I analysed in 

terms of visual arts theory.  Photography media and its mixing with painting materials is not 

part of the traditional field of visual arts, therefore I was interested in how pupils comprehand 

the subject. In the second part of the thesis I linked the motif with the town of Nova Gorica, 

which marked the 70
th

 anniversary of the establishment last year. Ninth-grade pupils, included 

in the research, are therefore from Nova Gorica. The research was devided into two parts; the 

first part of the data was gathered by questionnaires, given to the pupils before and after the 

lesson. The goal was to assess their knowledge and understanding of the topic before and after 

the lesson. I realized their knowledge was very high and their attitude towards the topic 

positive, but due to the unfortunately formed questions this changed after the lesson. In 

general, pupils placed photography in the field of art genres and were familiar with the 

definition of mixed media technique. Most of them also like and feel comfortable living in 

Nova Gorica. They found the assignment with the topic Moje mesto nekoč in danes (My town 

in the past and today) interesting, as it was something different from what they are used to, 

although most nine-graders have used photography before in some way. In the second part of 

the research I analysed some of the works with predefined criteria to see, which architectural 

changes the pupils suggest. 

 

KEY WORDS: photography, painting, interaction of painting and photography, mixed media, 

contemporary art, Nova Gorica 
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1 UVODNI DEL 

Slikarstvo in fotografijo običajno dojemamo kot ločeni področji likovne ustvarjalnosti, 

slikarstvo pogosto kot nekaj tradicionalnega, fotografijo pa kot orodje napredne, digitalne 

tehnologije. Veliko literature najdemo na temo likovne umetnosti, vendar le malo takšne, ki bi 

ta dva pojma obravnavala v povezavi. Podobno je tudi v osnovni šoli pri predmetu likovna 

umetnost. V učnem načrtu sta pojma fotografija in slikarstvo ločena, fotografija pa je hkrati 

podrejen pojem, ki se pojavi le bežno. V današnji družbi je vseprisotna in povsem 

samoumevna, vendar jo le malokdo enači neposredno z umetniško panogo, njena izrazna 

možnost je v širši javnosti omejena na osmišljanje dogodkov in drugih doživetij, ki jih s 

fotoaparatom preobrazimo v oprijemljiv spomin. Fotografija pa je na svoj način, ravno tako 

kot slika, osebna interpretacija sveta, ki je v povezavi s slikarskimi elementi likovno zelo 

bogata in izrazna (Sontag, 2001). Interakcija je zanimiva zaradi nevsakdanjega združevanja 

domišljijskega z realnostjo fotografskega posnetka v eni likovni kompoziciji. Sama tako v 

fotografiji kot v njeni interakciji s slikarskimi tehnikami vidim veliko inspiracijo, zato se bom 

v magistrskem delu poglobila v raziskovanje te mešane tehnike, ki jo prakticirajo tako starejši 

kot mlajši umetniki.  

V teoretičnem delu raziskave bom te interakcije glede na vlogo fotografije v umetniškem delu 

kategorizirala in analizirala na primerih slovenskih in tujih umetnikov, njihov način dela pa 

bom razdelila na sedem glavnih sklopov. V prvem bom obravnavala fotografijo zgolj kot  

izhodišče za likovno ustvarjanje, sledila bo fotografija kot končni produkt, nato pa konkretne 

slikarske tehnike, kjer se pojavljajo fotografski posnetki v sliki in obratno, slikanje po 

fotografiji, ki je tudi najpogostejša oblika. Sledi poglavje fotografija v fotografiji, v katerem 

bom obravnavala koncept fotomontaže, nato kolaž v fotografiji in kot zadnje, transformacija 

fotografije v sliko z računalniškim programom.  

Prav tako bom v magistrsko delo vključila lastno likovno raziskovanje, pri katerem bom 

poustvarila opisane tehnike prepletanja tradicionalnega slikarstva in digitalnega posnetka. 

V pedagoško-raziskovalnem delu bom teoretični del prenesla v konkretno likovno prakso. Ker 

mešana tehnika ne spada k tradicionalnim načinom likovnega ustvarjanja, me zanima, kako 

nanjo gledajo učenci.  Predvidevam, da osnovnošolcem tak način ustvarjanja ni poznan, sploh 

pa, da fotografije ne interpretirajo kot umetnost. Njihovo mišljenje o pojmu fotografija in 

mešana tehnika bom preverila z dvema anketnima vprašalnikoma kombiniranega tipa 

vprašanj, ki ju bom razdelila pred in po izvedeni učni uri. Na ta način bom lahko preverila 

nadgradnjo znanja in morebitno spremembo njihovega odnosa po tem, ko bodo pridobili več 

znanja na to temo. Predvidevam, da se bodo odgovori razlikovali pred in po učni uri. V 

empirični raziskavi bom zajela novogoriške devetošolce iz treh osnovnih šol, saj se bo likovna 

naloga nanašala na mesto Nova Gorica, ki je lani praznovalo sedemdeset let obstoja. Na tej 

točki bom raziskala, kako devetošolci gledajo na svoje mesto, kaj jim je in kaj jim ni všeč, 

njihove misli oziroma kritiko dotedanjih sprememb in predlaganih arhitekturnih rešitev. 

Fotografije iz preteklosti in današnjega časa so tu dobra podlaga za analizo sprememb, ki so 

se dogodile v krajini. Likovna naloga bo temeljila na fotografijah v kombinaciji z barvicami, 

flomastri, kolažem in tempera barvami, tako da me zanima tudi njihova realizacija likovnega 

motiva Moje mesto nekoč in danes v mešani tehniki, kjer se bodo s kombiniranjem fotografije 

in slike srečali z manj poznano situacijo. Nekaj likovnih izdelkov bom tudi analizirala in 

ovrednotila s pomočjo formalne likovne analize. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 VZPON FOTOGRAFIJE 

Dvajseto stoletje je bilo obdobje velikih sprememb in novih izumov, prišlo je do tehnološkega 

vzpona, političnih preobratov in svetovnih vojn, kar je bil tudi razlog, da se je sama likovna 

umetnost tako celostno spremenila. Z drznimi idejami je presegla celotne okvirje poznanega, 

za sabo pustila dotedanjo tradicijo, opustila svojo staro vlogo in postala mednarodna (Barnes, 

1996). V modernizmu se je spremenil star pogled na svet, umetniki so zavračali vso klasično 

umetnost ter poveličevali stroje in tehnologijo, tudi v likovnih motivih je religijo zamenjala 

znanost. Pri vsem tem je imela fotografija pomembno vlogo, saj je predstavljala tehnološko 

novost, kot nasprotje tradicionalnega je postala eden od glavnih nosilcev modernistične 

umetnosti (Wells, 1997). S svojo naravo je pripomogla k oblikovanju novih likovnih tehnik, v 

katerih so umetniki eksperimentirali z novimi mediji in prepletali umetniške ter t. i. 

neumetniške materiale. Revolucionarna doba je z odprtimi rokami sprejela neskončno novih 

stilov in smeri (Barnes, 1996). Reprezentativnost podob se je prek fotografije in videa, ki se je 

vse pogosteje pojavljal v umetniških projektih in instalacijah, popolnoma končala. Ameriški 

filozof in kritik Arthur C. Danto na tej točko govori o smrti umetnosti, saj se je osvobodila 

vloge posnemanja in tako dosegla svoj cilj, h kateremu je vseskozi stremela. Končno je 

postala svobodna, se obrnila navzven, se lotila družbenih vprašanj, važen je postal koncept 

umetniškega dela, razvila se je interakcija z gledalcem, ki je spodbujala njegovo lastno 

interpretacijo (Tratnik, 2008).  

Tudi fotografija je skozi prejšnje stoletje opustila svojo dokumentarno vlogo in postajala vse 

bolj likovna, začela se je pojavljali v interakciji z drugimi likovnimi tehnikami ali kot 

samostojen artistični medij. Njena težnja po uveljavitvi kot priznani umetniški smeri je bila 

dolga in zahtevna, saj je na začetku veljala za zgolj cenejši, hitrejši in preciznejši pripomoček 

pri upodabljanju narave (Erjavec, 2009). Izrazne možnosti fotografije so se postopno razvijale 

v tehniki kubističnega kolaža, dadaistične fotomontaže, surrealistične tehnike solarizacije in 

dvojne osvetlitve, katere so kreativno spremenile stvarnost  in ustvarile likovno nepredvidljive 

efekte (Sproccati, 1994). Raba fotografije je postala vse bolj popularizirana, v šestdesetih letih 

sta se razvili dve nasprotujoči si smernici. Na eni strani so fotografijo začeli množično 

uporabljati v komercialne namene, njena raba se je močno dvignila pri oglaševanju, prodaji in 

pri modni industriji. Ta prevladujoč potrošniški duh so na drugi strani kritizirali »pop artisti«, 

prav tako z rabo fotografije, ko so z odtisi iste podobe ustvarjali popularna umetniška dela. Po 

letu sedemdeset pa se je začela vse bolj pogosto pojavljati v galerijah kot del instalacij, v 

kombinaciji z video posnetki in kot samostojno umetniško delo. Dokončno jo je kot 

samostojen medij umetniškega izražanja sprejel konceptualizem, najprej v Ameriki, nato pa še 

v Evropi (Wells, 1997). 

Danes se fotografije še vedno drži sloves najbolj realistične in posledično najmanj zahtevne 

umetniške zvrsti (Sontag, 2001). Čeprav se je celotna umetnost obrnila proti abstrakciji, kjer 

merilo dobrega ni več čim preciznejše poustvarjanje sveta okoli nas, je fotografija vedno 

nekoliko odvzeta od pomembnejših umetniških smeri. Mogoče se v interakciji s slikarstvom 

njen prvotni odraz nekoliko zakrije in postane sprejemljivejša v krogu svojih likovnih 

kolegov.   
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2.2 INTERAKCIJE MED SLIKO IN FOTOGRAFIJO 

»Fotografiram tisto, česar ne želim naslikati in slikam tisto, česar ne morem fotografirati.« je 

nekoč izjavil umetnik Man Ray (Sontag, 2001, str. 172). Ta izjava opisuje neomejene izrazne 

možnosti, ki so lahko dosežene v interakciji slike in fotografije.  

Zametki fotografske manipulacije in njene montaže so se pojavili že zgodaj in niso bili 

neposredno povezani z umetniškimi deli. Nastali so z željo po ustvarjanju navidezno lepega in 

kot produkt olepševanja resničnosti. V letu 1910 so med ljudmi postale zelo popularne 

razglednice, ki so se prodajale na stojnicah. Fotografi so za dodatno ponudbo promovirali 

lepljenje portretov na te fotografske razglednice raznoraznih eksotičnih pokrajin. Ljudje so 

radi posegali po teh iluzionističnih rešitvah, saj so jih navidezno popeljale v oddaljene, 

nedostopne kraje. S tehniko fotomontaže so si kupili lažen videz prizora, ki ga nikoli ni bilo, 

ujet trenutek navidezne sreče pa jih je vsaj za hip oddaljil od njihovih skromnih domov 

(Wells, 1997). Sto let pozneje se razen naprednejšega načina ni veliko spremenilo. Vse več 

ljudi prek družbenih omrežij širi s filtri olepšane fotografije, ki prikazujejo nerealno podobo 

popolnega življenja. Delijo zgolj lepe trenutke in si z občudovanjem nabirajo lažno 

samozavest. Koncept fotomontaže ostaja še kako prisoten in stremi k istemu cilju kot v 

začetku dvajsetega stoletja. Takrat je vse bolj do izraza prišel dober potencial fotografije, zato 

so umetniki kmalu začeli iskati nove oblike njene uporabe. Z razvojem kolaža pa se je njena 

prisotnost v likovni umetnosti le še krepila. Začetke manipulacije s fotografskimi podobami in 

njihovega združevanja s principi slikarstva zasledimo na solariziranih fotografijah, rayografih 

in fotogramih ter na fotomontažah (Sontag, 2001). Vse večkrat je bila fotografija vključena v 

razna dela, tudi v kombinaciji z drugimi materiali, kot so časopisni papir, tekstil, akril in 

oglje. V drugi polovici stoletja se je delež umetnikov, ki so v svojih delih kot glavno izrazno 

sredstvo uporabljajo fotografijo, vse bolj zviševal. Za opisovanje na fotografiji temelječih 

umetniških del se je v sedemdesetih letih uveljavil izraz photo-work (foto-delo) (Chilvers, 

1998). Fotografija je postala del slikarskega platna, meja med mediji pa se je vse bolj 

zabrisovala. Povezava med sliko in fotografijo je postala še enostavnejša z digitalizacijo 

fotografskega posnetka. Kljub novim tehnologijam mnogi slikarji ostajajo zvesti lepilu in 

škarjam, kar da umetniškim delom pristnejši izraz. 

V interakciji med sliko in fotografijo se združita dva nasprotujoča medija, tradicionalno sreča 

digitalno, realno se pomeša z domišljijskim, kar privede do nepredvidljivih in zato zanimivih 

likovnih rešitev. Sama sem jih kategorizirala v sklope glede na vlogo in funkcijo fotografije v 

likovni kompoziciji. Najprej bom predstavila vlogo fotografije pri izhodišču likovnega 

ustvarjanja, nato fotografijo kot končni produkt, sledi kategorija  fotografija v sliki, slika v 

fotografiji, nato fotografija v fotografiji, kolaž v fotografiji in v zadnjem delu transformacija 

fotografije v sliko prek računalniškega programa. 

2.3 FOTOGRAFIJA KOT IZHODIŠČE 

Prva kategorija ne obravnava konkretne interakcije med sliko in fotografskim posnetkom, 

temveč zajema zgolj prisotnost fotografije pri umetniškem procesu. Končni izdelek ne 

vsebuje fotografije kot take in je samo slikarske narave. Fotografija v tem primeru služi le kot 

pripomoček in sredstvo na poti do cilja. 

Ideja sega že v renesanso, ko so si umetniki s predhodnico fotoaparata, camero obscuro,  

projicirali motiv na steno in si tako pomagali pri slikanju in prenašanju podob na platno 

(Gurshtein, 2016). V prvi polovici devetnajstega stoletja je prišlo do izuma fotoaparata, ki je 
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kmalu zamenjal preprosto škatlo in postal glavni pripomoček slikarjev pri upodabljanju figur 

in krajin. Delo s fotografijo je bilo prisotno tudi v slovenskem prostoru, uporabljali so jo 

predvsem impresionisti, Groharjev Sejalec (1907) je lep primer take prakse. Sledilo je 

obdobje modernizma z idejo o abstraktni umetnosti, uporabo fotografije pa je v petdesetih 

spet obudil glavni predstavnik pop arta, Andy Warhol  (Zabel, 2016). Umetnik je stremel k 

mehanično dodelani umetnosti in uporabi strojev, zato je uporabljal grafično tehniko sitotiska, 

ki mu je omogočila želen rezultat. Fotografske podobe je prenašal na sito in z odtisi dosegel 

učinek mehanske repeticije, ki je postala artistična z dodanimi živimi barvami (slika 1). V 

Warholovih slikah se pojavljajo podobe pop ikon, pa tudi precej banalni predmeti, kot so 

konzerve juhe in stoli (Shanes, 2005). Konec šestdesetih let se je razvila še ena smer, kjer je 

ravno tako prisotna odvisnost od fotografije, to je fotorealizem. Če je Warhol svoje fotografije 

prenašal na platno mehansko, so fotorealisti fotografske motive preslikali ročno. Pomagali so 

si z diapozitivi, tako da so posnetek projicirali na platno in med slikanjem tako kadarkoli 

preverili razmerja. Prekopirali so vsako podrobnost, barvni odtenek in ploskev z namenom 

poustvarjanja objektivnega in neosebnega videza slike (slika 2). Fotografija je bila istočasno 

osnova za nastanek slike in končni likovni motiv (Lynton, 1994). Fotorealisti so se trudili 

dokazati, da slikarstvo lahko v vseh pogledih doseže večjo iluzijo resničnosti kot fotografija 

(Sontag, 2001). Kopiranje fotografij je tisti čas veljalo za zanikanje kreativnosti in 

poudarjanje neumetniških lastnosti fotografije, fotorealisti pa so z dobesednim posnemanjem 

sveta kritizirali ravno vse večjo prisotnost konceptualizma in abstrakcije v likovni umetnosti 

(Harisson, Wood, 2000). 

   

 

 

Zgoraj so trije primeri uporabe fotografije pri slikarskem procesu, razlikujejo se po načinu 

dela in posledično po končnem videzu slike. Warholova je precej bolj likovna kot drugi dve, 

ki se po videzu zelo približata realizmu. Umetnikova roka je prisotna pri fotorealistični drugi 

sliki in delno pri prvi, ko umetnik na odtisnjene fotografske podobe poseže z barvami. 

Zanimiv je videz tretje, ki na specifičen način spominja na fotografski posnetek s konca 

devetnajstega stoletja, ko so se fotografi z brisanjem detajlov in dematerializacijo motiva 

želeli približati umetniškemu videzu impresionizma (Zgonik, 2016). Slovenski umetnik 

Bogoslav Kalaš je ta t. i. fotografski piktorializem dosegel s slikarskim strojem, 

predhodnikom današnjega tiskalnika, ki ga je izumil leta 1971/72. S tehniko aerografije je 

svoje fotografije prenesel na platno, slikarski čopič je zamenjal stroj, ki pa ga je še vedno 

upravljal Kalaš sam. Končne slike so nekoliko popačene in zamegljene z namenom, da jih ne 

zamenjamo za čisto navadne fotografije (slika 3). V njegovih slikah se pojavljajo tradicionalni 

motivi tihožitja, akta in krajine. Zanimivo je, da umetnik zanika sorodnost s fotorealizmom, ki 

je zanj konceptualne narave (Gurshtein, 2016). Kljub nestrinjanju so njegove slike prežete s 

tipičnimi elementi te smeri, razlikuje se postopek, a ne končni videz. 

Slika 1,2,3: Primeri uporabe fotografije kot pripomočka pri slikanju, (z leve proti desni) 

Andy Warhol, Franc Berčič-Berko, Bogoslav Kalaš 
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V modernizmu se je razvilo ogromno eksperimentiranja, tako sta se združili slika in 

fotografija, vsak umetnik pa je ta dva medija združeval na svoj poseben način. 

2.4  FOTOGRAFIJA KOT KONČNI PRODUKT 

V drugi polovici dvajsetega stoletja, predvsem z razvojem konceptualne umetnosti, je 

fotografija prevzela pomembno vlogo dokumentiranja. Razmahnila se je umetnost 

performansa, kjer so umetniki s svojo lastno prisotnostjo kreirali umetniški nastop oziroma 

dogodek, pri tem pa se je pojavilo vprašanje, kaj konkretno je pri taki vrsti umetniškega 

izražanja sploh umetnost. Se smatra za umetniško delo sam proces uprizoritve ali posneta 

fotografija, ki je izvedeno zabeležila? Nekaterih projektov, ki so se dogajali daleč v naravi ali 

v daljšem časovnem obdobju, občinstvo enostavno ni moglo spremljati, na primer hoje 

Richarda Longa ali dolge poti Marine Abramović in Ulaya po Kitajskem zidu pred njunim 

razhodom (Archer, 2002). Umetniško dejanje je ob koncu performansa izginilo oziroma ga 

materialno sploh nikoli ni bilo, zato so ga predstavili v obliki ujetega trenutka na fotografiji. 

Le ta tanek kos papirja je dejansko ohranil izvršeno akcijo in danes tudi stoji v galerijah kot 

ostanek zgodovinskega dogodka. S postavitvijo v sveti prostor umetnosti, galerijo, je 

fotografski posnetek pridobil naziv umetniškega dela in predstavil dogodek širši javnosti. V 

tem primeru je igrala fotografija dvojno vlogo, po eni strani  je nosila vlogo dokaznega 

gradiva o avtentičnosti dogodka, po drugi strani pa je postala materializacija neoprijemljive 

umetnosti. 

Isto vlogo je imel fotografski posnetek pri krajinski umetnosti (ang. land art), kjer umetniki 

niso mogli ohraniti umetniškega dela, saj je bilo to ustvarjeno iz naravnih materialov. Zunaj 

postavljena umetnina je zaradi vremenskih pogojev prej ali slej razpadla. Ravno tako si je 

zaradi specifičnega okolja večina ljudi ni mogla ogledati in zato je bila fotografija tista, ki je 

širila dokazilo o njenem obstoju. Bi lahko veje, pesek in blato prenesli v galerijski prostor in s 

tem umetnino približali širši javnosti? Tako bi fotografijo razrešili njene vloge, vendar bi bil s 

tem koncept »land arta« porušen, saj je bistvo ustvarjati zunaj, z naravo v naravi, brez 

prostorskih in drugih omejitev (Archer, 2002). 

Tudi umetniški plakat je primer, kjer se uporablja fotografija fotografije z dodanim tekstom, 

ki sporoča, nas vabi in nagovarja. Besedilo ima v tem primeru pojasnjevalno funkcijo, ki nam 

vsili asociacije ob fotografiji, saj pojasnjuje njeno vsebino, nanjo pa v interakciji s sporočilom 

gledamo drugače kot če bi bila samostojna. 

Fotografija se kot končni produkt pojavlja tudi v sodobni umetnosti, ko umetniki umestijo 

svoje slike ali risbe v dejansko okolje. Te svoje postavitve fotografirajo, s čimer fotografija 

ponovno postane končno umetniško delo. Surrealistična interakcija realnosti in domišljije je 

prepričljivejša kot intervencija na že razvit posnetek okolja, ker vmes ni posrednega koraka že 

natisnjenega dvodimenzionalnega posnetka. 

BEN HIENE 

V Bruslju živeči vizualni umetnik in fotograf  Ben Hiene svoja likovna dela umešča v prostor 

in jih tako postavljene fotografira. Sama risba dobi pomen šele v interakciji z okoljem, 

fotografija risbe v okolju pa je tudi končno likovno delo. Svoje kreativne ideje skicira na kos 

papirja, ki ga iztrga iz skicirke in ga postavi v prostor, da postane domišljijski podaljšek 

narave. Risbo drži pod pravim kotom, da se ujema z okolico, podobe se kontinuirano 

nadaljujejo na papirju, ki ga nato dokumentira skupaj z držečo roko (slika 4). S to potezo 

kontrast med narisanim in naravnim poudari, hkrati pa vzpostavi povezavo umetnik-gledalec-
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umetniško delo. Motivi so surrealistični, romantično pripovedni ali otroško humorni (Ben 

Hiene, b. d.). Fotografira lepoto vsakdanjih prizorov, ki jih zapolni z edinstveno perspektivo 

in delčkom svojega namišljenega sveta (Spicer, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je začel fotografijo umeščati v svoja dela, da bi postala bolj dramatična in resničnejša od 

naslikanih slik in ilustracij. Efekt ob trčenju realnosti in imaginarnosti je res nepredvidljiv in 

likovno zanimiv. Ideje za nove projekte črpa predvsem na potovanjih, kjer rad raziskuje tuje 

dežele in njihove kulture (Ben Hiene, b. d.). Spodnja fotografija sončnic (slika 6) je nastala v 

Španiji, ko je umetnik prehodil znamenito romarsko pot Camino. Ob poti so mu pogled 

pritegnile uničene sončnice, s katerimi so se romarji poigrali in jim narisali obraze. Umetnik 

je na papir skiciral obraz tretje sončnice in ga postavil pred objektiv, tako je roža z 

neškodljivo intervencijo postala jokajoč novorojenček. Sporočilo dela se nanaša na krutost 

sveta, v katerega zajoka nebogljen otrok. S fotografijo umetnik tudi prikaže drugačen vidik 

rož, ki ni nujno vedno lep in lahko nosi globlji pomen (Spicer, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Hiene se poigrava z realnostjo in povsem vsakdanjimi predmeti, ki jih prikaže v novi 

luči. Avtomobil je tako prepričljivo prepolovil na pol in to brez kakršnega koli posega v 

Slika 7: Ben Hiene, Pencil Vs Camera 44, 

Half Real car, fotografija 

Slika 5: Ben Hiene, Pencil Vs Camera 

77,  fotografija 

 

Slika 6: Ben Hiene, Pencil Vs Camera 62, 

2016, fotografija 

 

Slika 4: Umetnik pri fotografiranju 
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dejanski objekt. Fikcijo je še poudaril  z besedilom na registrski tablici, ki pomeni pol 

resničen. 

Specifičen koncept umetnik nadgrajuje in spreminja vse od leta 2010, v osmih letih je zato 

nastala obširna fotografska serija, poimenovana Pencil Vs Camera (Svinčnik proti kameri). 

Sprva enostavne skice je Ben Hiene z leti vse bolj nadgrajeval, eksperimentiral z materiali in 

zato prišel tudi do kompleksnejših, barvnih del z dodatki papirja. Njegov slog je izrazito 

prepoznaven in unikaten, populariziran je do te meje, da na nekaterih pametnih telefonih 

najdemo aplikacije, s katerimi se lahko poigravamo na podoben način kot umetnik. Hienove 

kreativne rešitve uporabljajo tudi v šolah pri umetniških predmetih za spodbudo domišljije 

učencev (Ben Hiene, b. d.). 

JOE IURATO 

Podoben koncept ustvarjanja ima ameriški umetnik Joe Iurato, s to razliko, da so njegove 

kreacije  tridimenzionalne in postavljene v prostor, čakajoč, da se jih odkrije. Lesene figurice 

umetnik s spreji prebarva v nekoliko stilizirane podobe pomanjšanih ljudi in jih postavi v 

okolje, kjer zaživijo svoje lastno življenje in postanejo umetniško delo. Figure se zaradi 

majhne velikosti in črno belih barv ne povsem zlijejo z okolico in tako poudarjajo fikcijo. 

Gledalec mora mini skulpturo zagledati iz točno določenega kota, da dobi pravo sliko. 

Pojavljajo se po skritih in manj skritih delih mesta, v obcestnih jarkih, na parkiriščih, ulicah in 

celo v smetnjakih. Umetnika zabava, ko ljudje ob poti nepričakovano opazijo majhna 

umetniška dela. Prebarvane figurice zaradi tehnike spominjajo na grafite, ta ulični videz 

umetnik še potencira, ko zraven podob na pločnik, zid ali fasado doda besedilo, ki postane 

navidezen izdelek teh domišljijskih ljudi (slika 9). Po umiku figuric bodo ti napisi ostali na  

pločnikih in zidovih kot dodatna dimenzija uličnega ustvarjanja (Zimmer, 2017).  

Fotografija ima v ustvarjalnem procesu pomembno dvojno vlogo. Uporabljena je kot 

pripomoček za pretvarjanje realističnih podob v sliko, kot pri fotorealizmu, fotografski 

izdelek pa je hkrati tudi končni izdelek.  

  

 

 

 

Slika 8: Joe Iurato, The vast suburban Tundra and 

an oncoming firebird, fotografija 

Slika 9: Joe Iurato, Small world, 

fotografija 
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2.5 FOTOGRAFIJA V SLIKI 

Naslednja kategorija opisuje interakcijo fotografije in slike, pri čemer je izhodišče 

umetniškega dela slika. Ta prepletenost dveh medijev je v tem primeru resnična in se 

dejansko pojavi na slikarski površini. Poimenovanje opiše podrejen odnos fotografije, ki je v 

tej interakciji zgolj posredni slikovni element in le ena od oblik na platnu. Od posameznega 

umetnika je odvisno, koliko je poudarjena in kakšno vlogo ima v likovni kompoziciji. 

Koncept obravnava dva pola, fotografija lahko iz slike izstopa že zaradi drugačne materije, ta 

posledično poudari njeno likovno težo in položaj, lahko pa se ob uporabi mešane tehnike na 

slikarskem platnu popolnoma izgubi. 

2.5.1  FOTOGRAFIJA KOT SLIKOVNI ELEMENT 

FRAN SKILES 

Fran Skiles je ameriška umetnica, rojena v Ohiu. Diplomirala je iz oblikovanja tekstila, 

trenutno pa tudi predava in vodi razne likovne delavnice na temo kolaža in tekstila. Po letu 

1990 se je začela intenzivno ukvarjati z mešanimi mediji, v svojem ustvarjanju posega po 

kolažu, akrilnih barvah, črnilu, lesu, tekstilu in fotografiji (Fran Skiles, b. d.). Do kolaža čuti 

posebno simpatijo, ker ji vzbuja otroško pristnost in likovno kreativnost. Globoko navezanost 

čuti do narave, h kateri se obrača tudi v likovnem svetu, saj večkrat upodablja kolažirane in 

stilizirane pokrajine (Artist gallery: Fran Skiles, b. d.). 

V njenih kompozicijah nosi pomembno vlogo barva, prav tako so njene slike polne zanimivih 

tekstur, gostot in svetlosti, ki ena drugo potencirajo. Fotografije na prvi pogled niti ne 

opazimo, saj ima postransko vlogo in je le en od slikovnih elementov mešane likovne tehnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Fran Skiles, Blue fish, 

mešana tehnika 

Slika 10: Fran Skiles, Sentinel, 

črnilo, fotografija, papir, akrili 

 



Anja Podlogar: Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda 

 

9 

 

Fotografske podobe v njenih slikah večkrat le nadomestijo naslikano obliko in pri tem 

izgubijo prvotni videz. Izrezek fotografije stola (slika 11) je na primer le del naslikane ribe, 

površina z določeno barvo in teksturo, njegova podoba se izgubi, vzbuja nove asociacije in 

vsebino. Obratno fotografija ptiča ohrani svojo formo in podoba ostane nespremenjena, se pa 

med vsemi terciarnimi barvami izgubi, meja med fotografijo in naslikanim je zabrisana (slika 

10).  

2.5.2 KOMBINACIJA NASLIKANIH IN FOTOGRAFSKIH PODOB 

KATRIEN DE BLAUWER 

V umetniških delih umetnice Katrien de Blauwer, rojene v Belgiji leta 1969, ima fotografija v 

interakciji s sliko pomembnejšo vlogo. V mlajših letih jo je zanimala moda, vendar je ta študij 

po nekaj letih opustila. S tehniko kolaža se je srečala prav v času šolanja, ko je izdelovala 

portfolie modnih kolekcij. Kolaž jo je navdušil, v njem je našla svoj način izražanja in 

samoraziskovanja, kar ji je terapevtsko pomagalo tudi pri soočanju s težkim otroštvom. 

Zbiranje, rezanje in lepljenje papirja ji je predstavljalo neke vrste terapijo, v umetnosti je 

našla mir in sprostitev. Umetnica fotografij ne posname sama, zato si humorno pravi 

fotografinja brez fotoaparata (Katrien de Blauwer, 2017). Gradivo za ustvarjanje išče zgolj v 

starih revijah, v iskanju dobrega gradiva pa vidi izziv, zato se na potovanja v neznane dežele 

vedno odpravi z željo po iskanju redkih revij. Svoj način dela vidi kot postfotografski proces, 

kjer fotografiranje zamenja s škarjami, klik sprožilca z rezanjem papirja, razvijanje posnetka 

pa enači z lepljenjem izrezkov na podlago. Starih fotografij, kot pravi sama, ne uniči, 

destrukcija ji zgolj omogoča, da jih na novo posname (A conversation with Katrien de 

Blauwer, 2015).  

Njene slike so avtobiografske in anonimne hkrati, kar ustvarja zanimiv koncept. Svoje 

intimne občutke nam poda prek nevtralne tretje osebe, s katero se sama identificira. Neznane 

osebe na fotografijah postanejo nosilke sporočila umetnice in posredniki med njo in 

opazovalcem (Katrien de Blauwer, 2017). Anonimnost človeka vzpostavi na preprost način, 

odstrani mu najprepoznavnejšo lastnost, ki ga določa, obraz. Telo brez obraza postane 

splošno, univerzalno in nam ponuja možnost, da se z njim poistovetimo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 13: Katrien de Blauwer, 

untitled, 2015 
Slika 12: Katrien de Blauwer, Stills, 2016 
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Zgornja slika zaradi črnih presledkov asociira na filmski trak in nam izvablja občutek gibanja 

in vibracij, ki potencirajo pričakovanje, da se bo slika vsak hip obrnila (A conversation with 

Katrien de Blauwer, 2015). Koncept umetniškega dela je podoben diapozitivom, kjer so se 

posamične fotografije s preskokom zamenjale od desne proti levi. Fotografija ženske je 

prerezana na pol, spodnja polovica obraza je na levi strani in se nam zdi, da beži iz kadra, 

sledi črni presledek nato pa še zgornji del obraza, ki šele »prihaja« v kompozicijo. Oči, ki so 

ogledalo duše in narekujejo čustva posameznika, so skrite, kar pričara skrivnostno atmosfero 

ob ugibanju, kdo je ženska na sliki.  Kompozicija je razpolovljena skoraj na sredini, z 

izstopajočim črnim pravokotnikom, ki razbije fotografijo in ustvari dve nepopolni celoti. 

Umetnica rada na istem formatu združuje fotografiji dveh preprostih, a nepovezanih motivov, 

pri čemer doseže navidezno zlivanje in surrealistične rešitve. Na sliki 13 krošnja drevesa 

kontinuirano prehaja v ženski obraz, temeljni psihološki mehanizmi pa nam pomagajo lažje 

povezati ta dva dela v celoto. Povezujemo jih po zakonu skupne usode gestalt psihologije, ki 

predpostavlja, da podobe, ki se povezujejo ali prekrivajo, lažje zaznamo kot eno (Butina, 

1997). Krošnja torej prevzame simbolično podobo las, ki zaobjemajo zgornji del obraza. 

Namesto oči je zgornji del obraza z debli prepleten, prazen prostor. Debla lahko povežemo z 

možgani, ne toliko zaradi oblike, temveč zaradi mesta, kjer se nahajajo. Slika v nas prebudi 

neprijetne, anksiozne občutke, ki jih hladne barve še potencirajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Močna čustva so glavno vodilo likovnih motivov umetnice, kar nakazuje na njeno 

senzibilnost in empatičnost. V njenih delih se pojavljajo zgolj ženski liki, s katerimi se dotika 

feminističnih vprašanj. Določen motiv potencira do te točke, ko se navduši nad čim novim. 

Trenutno raziskuje praznino in abstrakcijo (A conversation with Katrien de Blauwer, 2015). 

  

Slika 15: Katrien de Blauwer, 

Femenin 4,2013 

 

Slika 14: Katrien de Blauwer, 

Without (18), 2014 
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HOLLIE CHASTAIN 

Kombinacijo naslikanih in fotografskih podob spretno uporablja tudi ameriška umetnica in 

ilustratorka iz Tennesseeja (Krysa, 2012). Hollie Chastain je svojo umetniško pot začela kot 

grafična oblikovalka, vendar je marketing po nekaj letih opustila in se vrnila na začetke 

analognega ustvarjanja. Eksperimentira z mešano tehniko, kjer tehniko kolaža združuje z 

barvami, ponekod tudi s pisavo. Materiala za ustvarjanje ji ne manjka, saj ves čas skrbno zbira 

stare knjige in revije (Hollie Chastain, b. d.). Priljubljen »vintage« videz na njenih slikah 

nastane zaradi kombinacije starih časopisnih odrezkov, pastelne barvne palete in oguljenega, 

postaranega papirja. Fotografije prepleta s preprostimi oblikami, črtami in formami, barvno 

paleto pa uporablja v slogu petdesetih let, največkrat so to ubito modra, oranžna, umazano 

roza in oker barva. Intimni pečat dobi slika še z naravnim staranjem papirja in vodnimi ter 

kavnimi lisami, ki dodajo papirju določeno teksturo. 

Hollie Chastain svojo umetnost označi za ilustrativno, saj so umetniška dela nežna in 

pripovedna. Kot reference za svoje ideje navaja umetnike ilustrativne in naivne umetnosti. V 

tehniki kolaža vidi veliko izrazno moč, saj je ustvarjanje zelo svobodno, ker elemente lahko 

brezskrbno premikaš po formatu dokler ne dobiš smiselne končne slike. V nekem intervjuju 

pa je poudarila tudi njegovo slabo plat. Zaradi ogromno možnosti lahko hitro postaneš 

preobremenjen in omejen, saj med raznimi postavitvami kolebaš toliko časa, da zaideš v slepo 

ulico. Seveda je slikanje tudi miselni proces, a stanje prekomernega razmišljanja lahko uniči 

spontanost (Vartiainen, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgornja dela kažejo njeno navdušenje nad stvarmi iz starejših generacij, kot so pisma, 

pozabljeni zvezki in razni zapiski. Nad temi pozabljenimi delčki preteklosti je zelo 

navdušena, zdi se ji škoda, da bi šli v nič, zato jih porabi kot material v svojih slikah (Krysa, 

2014). V ospredju so figure, ki jih umesti v nevsakdanje svetove, obleče jih v geometrijske 

oblike (slika 16) ali prekrije z barvami (slika 18). Na levi sliki so živobarvni rombi poslikani 

tako na gosto, da obleka ženske optično migeta in se širi navzven. Drugi dve umetniški deli 

 Slika 18: Hollie Chastain, 

Gother it up 2, 2012, kolaž na 

knjižni platnici 

 

Slika 17: Hollie 

Chastain, Crater Lake, 

2016 

 

Slika 16: Hollie Chastain, 

Patsy, 2015, mešana tehnika 
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sta bolj umirjeni. Vsa tri dela vsebujejo črno bele fotografije, ki se spontano zlijejo na 

porumenel papir, skrivnosten pečat pusti tudi ročna, neberljiva pisava.   

EISEN BERNARD 

Veliko sodobnih umetnikov za galerijski prostor uporabi svetovni splet, kjer se informacije 

lažje in bistveno hitreje širijo. Filipinski grafični oblikovalec Eisen Bernard je na Instagram 

profilu z deljenjem svojih umetniških del povzročil pravo senzacijo, znan je postal po serijah 

digitalnih kolažev, v katerih se prepletajo portretne fotografije znanih oseb in svetovno znane 

klasične slike (Embuscado, 2016). V letu 2016 je izpeljal prvi projekt z naslovom Mag+Art, 

ki zajema več sto kolažev, kjer so združene naslovnice najprepoznavnejših ameriških revij, 

kot so Time, Life in Rolling Stone, z zgodovinskimi slikami klasičnih mojstrov. Nadaljeval je 

s serijo Album+Art, kjer je na isti princip uporabljal portrete glasbenikov na naslovnicah 

najpopularnejših plošč. V njegovih delih se tako srečajo David Bowie, Lana del Rey, 

Beyonce, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio (…) in portreti Picassa, Botticellija, Van Gogha, 

Rembrandta, Van Eycka, itd. Poigraval se je tudi s filmskimi naslovnicami in logotipi 

svetovnih podjetij. S svojim ustvarjanjem je preoblikoval oziroma na novo postavil celotno 

zgodovino likovne umetnosti. 

Umetnik išče naslovnice, kjer so portretiranci v podobnih pozah kot že naslikane figure. Na 

sliko jih mora postaviti natančno, da se forma brezhibno ujema z izhodiščno kompozicijo. 

Igralci in pevci tako ustvarijo novo zgodbo v starem konceptu (Azzarello, 2016). Ker na 

kolažu prevladuje slikarski slog, dodani portreti ustvarijo nenavadno povezavo, saj se v isti 

kompoziciji mešajo klasične in digitalne tehnike ter stari in novi ideali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvem kolažu (slika 19) je umetnik združil Renato Borgatti, italijansko pianistko, in 

Davida Bowieja, angleškega rock pevca, glasbenika iz različnih obdobij. Figura z naslovnice 

albuma se kontinuirano nadaljuje v telo glasbenice, preteklost in sedanjost se združita, zdi se, 

da skupaj igrata klavir. Ujemanje je tako prepričljivo, da bi brez kontrastnega oranžnega 

ozadja na naslovnici plošče težko opazili prisotnost kolaža. Izvrsten je tudi kolaž, kjer modna 

ženska s cigareto postane Vermeerjevo Dekle z bisernim uhanom (slika 20). Čeprav je 

naslovnica revije črno bela, to ne vpliva na učinek enotnosti, ki nastane ob združitvi dveh 

obrazov, celo izraz na obrazu se približa tistemu iz preteklosti. Na Warholovo sliko pa je 

dodal znano igralko, ki se s podobno frizuro približa legendarni Marilyn Monroe (slika 21).  

 Slika 19: Eisen Bernard, Low 

by David Bowie + Renata 

Borgatti at the Piano, 2016 

 

Slika 20: Eisen Bernard,My 

girl with the pearl, 2012 

 

Slika 21: Eisen Bernard, Pop 

art, 2016 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/davidbowie/
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2.6  SLIKA V FOTOGRAFIJI 

Ena najpogostejših interakcij med sliko in fotografijo v likovni umetnosti je slika v fotografiji. 

Tu je sama fotografija osnova oziroma že kar format likovne kompozicije. Umetniki si s 

fotografijo pomagajo do želene kompozicije in so nekoliko omejeni pri ustvarjanju, saj ne 

izhajajo iz popolne praznine kot na slikarskem platnu. Belina je tu odvzeta, fotografija ima že 

določen izraz, kompozicijo in barvne informacije. Kombinirajo jo lahko z različnimi 

materiali, kot so akril, svinčnik, oglje, akvarel. Vsak material pomeni drugačen izraz. 

Intervencije v fotografski posnetek so lahko večje ali manjše, velikokrat pa je že poteza dovolj 

za spremembo prizora originalne fotografije.  

Znotraj te kategorije sem intervencije glede na likovno tehniko še razdelila. Sledijo tri 

podkategorije, akril na fotografiji, poseganje v fotografijo s pomočjo Photoshopa in risba na 

fotografiji. 

2.6.1 AKRIL NA FOTOGRAFIJI 

GERHARD RICHTER  

Pomembnejši umetnik na tem področju je Gerhard Richter, rojen v Dresdnu leta 1932. V 

zgodnjih šestdesetih letih je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Düsseldorfu. V času 

po študiju je slikal predvsem z akromatičnimi sivinami, ker so po njegovem pristnejše, z 

močnejšo izrazno močjo. Te slike (slika 22) spominjajo na neizostrene, razmazane fotografije, 

posnete med gibanjem. Zaradi prepričljive podobnosti z realnim svetom ga na tej stopnji 

povezujemo s fotorealističnim gibanjem (Harisson, Wood, 2000). Sam je v njih videl večjo  

avtentičnost in dokumentarnost motiva (Schütz, 1996). 

Richter je najprej zagovarjal kontroverzno idejo, da slika obstaja le, če je v celoti naslikana 

(Schütz, 1996). Kljub temu ga je vseskozi navduševalo nenehno rivalstvo tradicionalnih in 

sodobnih medijev, zato se je po letu šestdeset začel vse bolj zanimati za fotografijo, ki je 

kmalu postala glavno izhodišče njegovega ustvarjanja. V svojih fotoslikah je združeval 

slikarsko tehniko z modernejšo, fotografsko (Gerhard Richter, b. d.). Ko je spoznal, da 

fotografija funkcionira na isti način kot slika, saj je ravno tako zgolj videz nečesa, razlika je le 

v hitrosti in v natančnosti izvedbe, je postal bolj odprt in svobodomiseln (Schütz, 1996). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slika 23: Gerhard Richter, 9. Juli 94, 

1994, poslikana fotografija 

 

Slika 22: Gerhard Richter, Administrative 

Building, 1964, olje na platnu 
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Njegovi formati so veliki, intervencije pa zanimive in raznolike. Pri motivih se navezuje na 

naravo, gore, morje in gozdove, do katerih Nemci čutijo močno navezanost. Motivi urbanega 

okolja so redki (Schütz, 1996). V slikah se dotika tudi tematike preteklosti in smrti kot konca 

vsega (Barnes, 1996). Nanj je zelo vplival ameriški umetnik Jackson Pollock in njegove 

barvite slike, na katerih barva izgubi obliko in se neovirano giblje po platnu (in izven njega), 

zato so tudi zanj postala barva najmočnejše izrazno sredstvo (Gerhard Richter, b. d.). 

Naenkrat se osredotoči le na eno barvo, ki ga v tistem trenutku pritegne, naj bo to kričeče 

rdeča ali nežno bela, nato jo preizkuša, razvija, uporablja na vse možne načine, dokler ne 

dokončno izčrpa njenega potenciala. Kot produkt eksperimentiranja nastane cela serija 

fotoslik, na katerih je izbran odtenek potenciran. Realen prostor na fotografskem posnetku se 

spremeni, saj ga poslika z oljnimi barvami. Kompozicije postanejo zaradi izginjanja in 

mehčanja ostrih podob meglene in zabrisane, določene mejijo tudi na abstrakcijo (Sproccati, 

1994). Richter slika po instinktu, ne uporablja predhodnih skic, tako da večinoma ne ve, 

kakšen bo končni rezultat, teoretske in preveč razumske slike danes enači s predvidljivostjo in 

dolgočasnostjo (Schütz, 1996). Svoja dela naslovi kar z datumom posnetka (slika 23-26), tako 

da linearno pripovedujejo zgodbo njegovega življenja.  

Količina prekrite fotografije ustvarja različne tipe eksterierjev, ki jih bom opisala prek treh 

fotoslik. Prvo fotografijo (slika 24) skoraj popolnoma prekrije, odstrani vse, kar asociira na 

pokrajino, likovni prostor in perspektiva postaneta abstrahirana. Estetsko podobo fotografske 

posnetka uniči, ostanejo le barvni nanosi in njihovo mešanje. Za prekrivanje uporabi sorodne 

barve motiva, zeleno sivi odtenki se mešajo z oranžno belimi barvami sončnega zahoda. 

Delček krajine se še delno kaže v zgornjem desnem kotu, kar gledalcu za las omogoči 

prepoznavo prekritega motiva. S transformacijo realnega v abstrahirano podobo je umetnik 

odvzel vidnost slike (Majetschak, Muhovič, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na drugi kompoziciji (slika 25) fotografijo prekrije le delno, in sicer po levi polovici formata, 

z ravno linijo poudari aktivno vertikalo, ki jo lahko primerjamo s smrekami na desni polovici 

in njihovo pokončno rastjo v nebo. Jasno so vidne sledi nanašanja barve, ki vodoravno 

prehajajo z desne proti levi. Barve so sorodne tistim na fotografiji pokrajine, debeli nanosi 

čopiča pa se približajo teksturi likovnega motiva. Intervencija zaradi beline ni tako izrazita, 

saj se zlije z zasneženo pokrajino.  

Slika 26: Gerhard 

Richter, 20. Nov. 1999, 

1999, olje na barvni 

fotografiji 

 

Slika 25: Gerhard 

Richter, 15.3.92, 

1992, olje na barvni 

fotografiji 

 

Slika 24: Gerhard Richter, 23.1.89, 1989, 

olje na barvni fotografiji 
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Na tretji fotografiji (slika 26) je barve na fotografskem posnetku najmanj, le delno je 

poškropljena po motivu mesta. Zaradi sproščenega nanosa daje občutek svobode in 

nenadzorovanosti. Poudarjena je aktivna diagonalna smer. Packe rdečih, rumenih in belih 

odtenkov spominjajo na umazanijo na oknu, skozi katerega gledamo. Fotografija je v tem 

primeru najmanj poslikana in zato najprepoznavnejša.  

ARNULF RAINER 

Arnulf Rainer je avstrijski slikar, rojen leta 1929 blizu Dunaja. Zanimivo je, da nima formalne 

umetniške izobrazbe, saj z likovno šolo ni vztrajal do konca. Navdih za zgodnja dela je črpal 

iz surrealizma, abstraktnega ekspresionizma in informela. V petdesetih letih je začel svoje 

fotografije dobesedno preslikovati (Chilvers, 1998). Med letom šestdeset in sedemdeset je bil 

kratko obdobje član skupine Viennese Actionists, kjer so umetniki za izražanje uporabljali 

svoje telo. Gibanje je bilo zaznamovano z nasilnimi akcijami in raziskovanjem tabu tem, ki so 

se nanašale predvsem na tegobe druge svetovne vojne (Barnes, 1996).  

Prepoznaven del njegovega opusa so avtoportreti, v katere posega skrbno načrtovano. Je 

hkrati ustvarjalec in glavni akter v svojih tragikomičnih slikah, lastno telo uporabi kot platno 

za svoje kreacije (Jeffrey, 1997). Na nek način posredno raziskuje razsežnosti telesne 

umetnosti (ang. body art). Z barvo in linijo poudari določene misli, čustva in mimiko obraza. 

V nekaterih delih je komaj prepoznaven, če ne popolnoma zabrisan, v drugih si preslika le 

obraz (Barnes, 1996). Svoj prvi avtoportret je posnel med izdelavo potnega lista leta 1968/9, 

na dunajski železniški postaji, v majhni kabini za fotografiranje. V svojem ustvarjalnem 

obdobju se je veliko fotografiral, pred kamero je igral mnoge vloge, preizkušal mimiko obraza 

in podoživljal izraze močnih čustev (Jeffrey, 1997). Intervencije na teh fotografijah so zelo 

izrazite, če ne že nasilne (Barnes, 1996). Pri raziskovanju fizičnega izražanja čustev si je 

pomagal tudi z video posnetki, končne izdelke vidimo v seriji Face Farces (slika 28) (Jeffrey, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Arnulf  Rainer, 

Untitled (Death Mask), 

1978, črnilo na 

fotografiji 

 

Slika 28: Arnulf Rainer, 

Angst (Portrait of the 

artist), 1971, olje na 

fotografiji 

 

Slika 27: Bereavement, 1970, 

olje na fotografiji 
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Njegove tematike se dotikajo glavnih življenjskih tem, bolečine, žalosti in smrti. Svoje 

raziskovanje je končal s serijo Death Mask, v kateri so slike zelo temačne in od prejšnjih še 

bolj strašljive (Jeffrey, 1997). Barvo je zreduciral na črno bele odtenke, poudarjena je vloga 

svetlo-temnega, čeprav so svetlostne razlike skoraj minimalne. Medij fotografije je povsem 

neizrazit, na pogled ga ne prepoznamo, saj je v ospredju tehnika črnila (slika 29). 

CHARLOTTE CARON 

Z interakcijo med slikarstvom in fotografijo se ukvarjajo tudi mlajši umetniki, med njimi 

talentirana slikarka Charlotte Caron, rojena v Franciji leta 1988 (Charlotte Caron, b. d.). V 

svojih likovnih delih zanimivo prepleta portrete ljudi in živali. Meja med fotografskim 

posnetkom in naslikanim je zabrisana, tako da ni točne ločnice, kje se slikarstvo konča in 

fotografija začne. Snov za slikanje najde v živalskih podobah, ki jih kombinira s človeškimi 

lastnostmi, raziskuje možne povezave med videzom in osebnostjo. Produkt tega mešanja so 

človeško-živalski hibridi, mitološka bitja s človeškim trupom in živalsko glavo (Human-

animal hybrids by Charlotte Caron, 2013). V nenavadni kombinaciji uporabi za osnovno 

klasičen portret s frontalno postavitvijo in belim ozadjem, ki poudarja zgolj eno osebo in 

spominja na fotografijo, namenjeno osebnemu dokumentu (Kenoyer, 2012). 

Prepletanje človeka in živali ni novo. Živalim so dodeljevali človeško podobo in lastnosti v 

pravljicah, basnih ali drugih pripovedkah, danes počlovečene pse, mačke, medvede srečamo 

predvsem v risankah in stripih za otroke. Poleg humanizacije živali je ljudi vedno fascinirala 

tudi transformacija v živalske podobe. Indijanci so se oblačili v krzna in perje, da bi poosebili 

podobo mogočnih živali, ki so jih občudovali, zato so si tudi dodeljevali njihova imena, kot so 

medved, volk in orel. Na tak način so izkazovali moč in svoj položaj v skupnosti. Ker je v tem 

poistovetenju nekaj skrivnostnega, se je ohranilo do danes. Hrepenenje po letenju in drugih 

lastnostih, ki jih človek nima, se kaže predvsem v zgodbah o super junakih z nadnaravno 

močjo. Prav s takim konceptom se ukvarja umetnica, ko z akrilnimi barvami prekrije portrete 

ljudi in jim nadene navidezne maske. Ljudje na fotografijah ne le prevzamejo določenega 

videza živali, temveč izzovejo tudi njihovo značilno lastnost. Lisica se nam tako zdi 

prebrisana (slika 30), lev neustrašen, pes prijazen, kača in sokol pa nevarna. Zaradi belega 

ozadja, kjer ni naravnega habitata živali, lahko njeno likovno delo opišemo kot humaniziranje 

živali in ne obratno (Kenoyer, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 31: Charlotte Caron,Untitled, 

2011, poslikana fotografija 

Slika 30: Charlotte Caron,Untitled, 

2011, poslikana fotografija 
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ALEXANDRA VALENTI 

Ameriška fotografinja Alexandra Valenti svoje odlične fotografije ročno poslika. Zaradi njene 

nevtralnosti in nevpadljivosti najraje fotografira v črno-beli tehniki. Na posneti kompoziciji si 

izbere obliko, ki jo želi poudariti, ali naslika novo, ki je bolj nepričakovana. Zaradi drugačne 

barve postane nova forma najopaznejša točka v likovni kompoziciji. Nove forme so precej 

prosojne, zato spominjajo na barvne vitraje, kjer se svetloba preliva skozi steklo (slika 32). 

Nanosi barve se pojavljajo v različnih oblikah, krogih, kapljicah, vijugah in nas asociirajo tudi 

na pogled v kalejdoskop. Veliko se ukvarja s svetlobo, uporablja živahne odtenke mavrice, ki 

potencirajo kontrast nad črno-belim fotografskim posnetkom. Končne poslikane fotografije so 

nadrealistične, prežete z igrivostjo  pravljičnih podob (Pinar, 2013). V njenih motivih se 

pojavlja človeška in živalska figura v različnih pokrajinah, navdihujeta jo svet narave in vode.  

Nekatera dela vsebujejo elemente hipijevske in indijanske kulture, saj ima rada konje, prav 

tako jo zelo zanima zgodovina ameriških staroselcev. Ustvarja brez vnaprej določene ideje, 

saj je zanjo likovno izražanje spontan proces (Dubois, 2014). Njena umetniška dela 

spominjajo na čas, ko so črno-bele fotografije še ročno barvali z namenom, da bi čim boljše 

poustvarili naravne odtenke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 POSEGANJE V FOTOGRAFIJO S POMOČJO PHOTOSHOPA 

Fotografija je v umetnosti svojo tradicionalno vlogo opustila že pri fotomontažah, kjer so 

umetniki združevali različne fotografske posnetke z željo po konstruiranju  kreativnega sveta. 

Nadrealisti so z manipulacijami dosegali domišljijske efekte, dadaisti pa so s fotomontažo 

izpostavili politična vprašanja in pereče družbene odnose. Te intervencije so potekale zgolj 

fizično, neposredno na fotografiji, zato so bile bolj poudarjene kot skrite. Digitalizacija je 

naredila ločnico pri načinu spreminjanja fotografskih posnetkov, manipulacija je danes veliko 

bolj prepričljiva, marsikdaj pa sploh nevidna. Vse od  izuma fotografije je veljajo prepričanje 

v verodostojnost kamere, ki pa se je z novimi računalniškimi tehnologijami dokončno 

končalo. Z možnostjo predelave, ki nam lahko prikaže marsikatero neresničnost, je konec 

slepega zaupanja v fotografirano (Wells, 1997). Več kritikov in filozofov razpravlja o smrti 

fotografije, njen konec enačijo ravno z vzponom računalniških orodij in programov, ki so 

spremenili celotno bistvo fotografije in dejstvo, da fotoaparat posname, kar je neposredno 

pred kamero. S prepričljivo možnostjo dodajanja, odvzemanja in spreminjanja elementov na 

fotografskem posnetku je funkcija dokazila zamajana in spodbitna. Realnost in domišljija 

nista nič več strogo ločeni (Erjavec, 2009). 

Slika 34: Alexandra Valenti, 

Mia, Portrait, poslikana 

fotografija 

 

Slika 33: Alexandra Valenti, 

Horses #4, poslikana 

fotografija 

 

Slika 32: Alexandra Valenti, 

Sara on the rock, poslikana 

fotografija 
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Danes je torej tehnologija v umetnosti vseskozi prisotna, zato se nam preplet digitalnega in 

tradicionalnega zdi samoumeven. Vendar se pri poseganju v fotografijo s pomočjo 

računalniškega programa naše dojemanje tradicionalnega in digitalnega spremeni. Ko sem na 

začetku pisala o interakciji slikarstva in fotografije, je bila fotografija nekaj novega, slikarstvo 

pa star, klasičen umetniški medij. V tem kontekstu postane fotografija tisto staro, računalniška 

obdelava pa novodoben medij. Meja med umetnostjo in produktom manipulacije za reklamne 

namene postaja vse tanjša. Spodaj opisani umetniki uporabljajo računalnik za elegantnejše 

združevanje  slikarske in fotografske tehnike, intervencije so jasno vidne in končni rezultat so 

še vedno likovni.  

ALIZA RAZELL 

Aliza Razell je zelo mlada ameriška umetnica, ki kombinira sliko in fotografijo nekoliko 

drugače. Medij fotografije in tehniko akvarela združuje s pomočjo Photoshopa (Jobson, 

2014). Realistične podobe in mehke akvarelne oblike ustvarijo nasprotujoči si izraz in 

kontrast med realnim in zasanjanim svetom. Fotografije postanejo zelo pripovedne, v glavni 

vlogi prevladuje figura, ki jo igra večkrat kar sama (Aliza Razell, b. d). Njene fotografije so 

enotnih, neizrazitih barv, same posebej skoraj nič posebnega, zaživijo  šele z dodajanjem 

pisanih akvarelov (Hosmer, 2014).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 35: Aliza Razell, Anesidora, akvarel in fotografija 
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Umetnica serije fotografij še nadgradi tako, da iz njih sestavi krajše fotozgodbe. Taki projekti 

zahtevajo predhodno skico in v naprej določeno idejo o tem, kje bodo naslikane kasnejše 

intervencije. Po načrtovanju sledi fotografiranje točno določenih prizorov, akterji so v kadru 

postavljeni v točno določeno pozo. Ustvarjanje je zato bolj preračunljivo, brez spontanih 

naključij, kot pri nekaterih umetnikih, ki navdih dobijo šele ob stiku s fotografijo. 

V seriji šestih fotografij z naslovom Anesidora (slika 35) se umetnica navezuje na grško 

mitologijo, Anesidora je namreč drugo ime za Pandoro, žensko iz gline, ki jo je Zevs poslal 

na Zemljo, da bi kaznoval enega od bogov. Na vsaki fotografiji prikaže eno dejanje zgodbe o 

Pandorini skrinjici (Aliza Razell, b. d.). Z živimi barvami akvarela še poudari naslikane 

elemente, ki so najbolj intenzivni na tretji in četrti fotografiji, ko skrinjica eksplodira. Na tretji 

fotografiji je umetnica upoštevala kulturno pogojen pomen barv in uporabila rdečo, ki 

simbolizira opozorilo in nevarnost (Butina, 2000). Naslikane oblike so organske, naravne in 

nekontrolirane. Na fotografiji prevzamejo glavno vlogo in jim dodajo pomen. 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Druga serija vsebuje tudi prvine risanja, še posebno na prvih dveh fotografijah, preden 

narisane ploskve preplavijo akvareli. Poudarek je na liniji in svetlo-temnem, črno-bela 

kompozicija pa se postopno obarva. Umetnica tu govori o ljubezenski zgodbi, o procesu 

iskanja duše dvojčice, o dopolnjevanju in rasti v odnosu. Simbolično je zadnja fotografija v 

celoti barvna, bolj vesela, saj se osebi končno najdeta (Ummatiddle, 2015). Ta zgodba je 

nekoliko klišejska, izpostavila sem jo zaradi spreminjanja likovnih prvin. Osebno me likovno 

najbolj pritegne druga fotografija, kjer umetnica iz papirja vleče skicirano osebo. Z linijami je 

nakazano gibanje tega karakterja, poudarjena je diagonala, aktivna smer ustvari napetost, 

pričakovanje in navsezadnje upanje. Stik rok je poudarjen z barvo, saj se ob dotiku figur 

pojavi rdeča, ki se počasi, kontinuirano nadaljuje v vse svetlejšo rumeno, dokler se ne izgubi 

Slika 36: Aliza Razell, Imbue, poslikana fotografija 
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v praznini. Rdeča tu simbolizira toplino in ljubezen, ob dotiku je barva najmočnejša in 

najčistejša, nato se ohlaja in bledi. 

GUY CATLING 

Angleški grafični oblikovalec Guy Catling ustvarja v tehniki kolaža, ki jo je v novejših delih 

nadgradil z uporabo računalniških programov za obdelavo fotografij. Tako so izdelki 

natančnejši in preciznejši. Kot mnoge druge umetnike tudi njega privlačijo in navdihujejo 

stare, črno bele fotografije, ki danes predstavljajo že zgodovinsko vrednost. Tem spremeni in 

poživi videz (Guy Catling, b. d.). Na prvi pogled so njegovi kolaži nežni, saj uporablja 

cvetlične vzorce, ki so sinonim za domačnost in toplino. Navidezna ljubkost v gledalcu 

prebudi zmedene občutke, saj se družbeno kritične teme mešajo z varljivim občutkom lepega. 

Likovni motivi so v konfliktu z nežnimi rožami. Te umesti v fotografije vojnih motivov, z 

njimi prekrije helikopterje in letala, čelade, puške in druge dele pokrajine, ki s to intervencijo 

postanejo absurdne. Močan kontrast med barvastimi cvetličnimi teksturami in črno belimi 

fotografijami je razvijal v seriji kolažev War series (slika 37, 38). Umetnik poleg vojnih, 

terorističnih in političnih motivov, raznobarvne teksture umešča tudi v druge elemente v 

naravi. 

Inspiracijo za uporabo rožnatih vzorcev je Guy Catling dobil na najbolj žalostnem in mirnem 

mestnem kotičku. Na pokopališču je ob pogledu na tisoče šopkov spoznal, da imajo rože s 

svojo barvitostjo tolikšno moč, da ironično spremenijo še tako žalosten kraj v veselo mesto, 

polno življenja. To idejo je prenesel v svojo umetnost in preizkušal koncept na motivih s 

tragično vsebino (Guy Catling, b. d.).  

   

 

 

Zgornji kolaži odsevajo hipijevski pogled na svet, koncept zamenjave orožja s cvetjem, t. i. 

flower power, kjer je bil glavni cilj mladih protestirati proti nesmiselnosti vojne agonije 

(Collages Of B&W Photographs With Bright Details By Guy Catling, b. d.). Najizrazitejša likovna 

spremenljivka je tekstura, ki izstopa zaradi barvnosti, ki je na drugih delih fotografije odvzeta. Z 

barvito, nenavadno teksturo umetnik poudari glavne točke likovne kompozicije, ki gledalcu 

zadržijo pogled, v teh primerih so to piramide in čelade vojakov. Družbeno kritično je tudi spodnje 

delo (slika 39), ki prikazuje silhueto New Yorka z izstopajočimi stolpnicami in je posvečeno 

žrtvam terorističnega napada 11. septembra. Na mesto, na katerem danes seva praznina, je 

simbolično umestil kolažirani stolpnici nekdanjega Svetovnega trgovinskega centra, ki opozarjata 

na žalosten dogodek. Hkrati se kot upanje dvigujeta v nebo, z rožastim motivom pa nagovarjata 

ljudi h miru.  

Slika 37: Guy Catling, Pyramids,2011, kolaž Slika 38:Guy Catling, #2, 2011, kolaž 
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2.6.3 RISBA NA FOTOGRAFIJI 

Svinčnik, linija in senčenje so prvine risanja, ki so nekakšno nasprotje vsemu, na čemer 

temelji fotografski posnetek. Nekateri umetniki združijo tudi ta dva različna izraza in nastane 

tretja interakcija, risba na fotografiji. 

BEC WONDERS 

Švedska umetnica, modna oblikovalka in fotografinja Bec Wonders na fotografije riše (Bec 

Wonders, b.d.). Za osnovo uporabi portretno fotografijo, čeznjo nariše nova usta, nos ali oči, 

te risbe so natančne in precej prepričljive. Umetnica eksperimentira z dvema tehnikama tako 

dobro, da se risba zlahka potopi v fotografski posnetek. Z risanjem domišljijskih podob 

ustvari nerealen videz, ki ga s samim fotografiranjem ne bi mogla doseči, prav tako ne bi bil 

motiv isti, če bi bil v celoti narisan. Pri njenih delih izstopa ravno ta odnos, kjer risba še bolj 

poudari fotografijo in obratno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 39: Guy Catling, Memorial, 2013, kolaž 

Slika 41: Bec Wonders, 

Paintographs, 2012 

 

Slika 40: Bec Wonders,Paintographs, 2012 
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V interakciji z risbo se na končnem izdelku pojavljata dve osebi, ena znotraj druge. Gledalec 

dobi občutek plastenja papirja, saj se zdi, da je pod fotografijo še celotna neodkrita risarska 

kompozicija. Narisani deli obraza imajo svoje lastno življenje, oči in usta so v različnih 

mimikah, neodvisni od dejanskega izraza na obrazu, zato ta fiktivna oseba deluje živo in sili 

na površje. Prepletenost risbe in fotografije na mestu, kjer se odpirata dva obraza, me 

spominja na lutke človeškega telesa, kot jih uporabljajo pri spoznavanju anatomije, ki 

odkrivajo notranje organe. 

2.7 FOTOGRAFIJA V FOTOGRAFIJI 

Sedma kategorija obravnava preplet dveh (ali več) fotografij. Takšno interakcijo poznamo 

pod pojmom fotomontaža, kjer je več fotografij združenih v navidezno (ne)realno vsebino. 

Podobe na fotografijah sicer ostajajo v prvotni obliki, vendar  se v odnosu z drugimi 

vzpostavijo nove zgodbe. 

Fotografije lahko kombiniramo skupaj tudi neozirajoč se na vsebino. Njihova 

reprezentativnost se izgubi, na likovni kompoziciji postanejo zgolj nove oblike z določeno 

teksturo. 

2.7.1 FOTOGRAFIJA KOT TEKSTURALNI ELEMENT 

MELINDA GIBSON 

Umetnica Melinda Gibson je rojena leta 1985 v Angliji, trenutno živi in ustvarja v Londonu. 

Študirala je fotografijo, danes pa je profesorica na Visoki šoli za umetnost. V svojih delih 

eksperimentira in preučuje uporabo fotografije v različnih kontekstih ter želi premakniti 

okvirje in obstoječe meje njenega razumevanja (Melinda Gibson, b. d.). Fotografski medij 

umešča v novo perspektivo z obširnejšimi izraznimi možnostmi, kar njene kolaže dela 

drugačne in kompleksnejše (Smithson, 2011). 

V seriji fotografij z naslovom Fotografija kot sodobna umetnost se Gibsonova nanaša na spise 

kuratorke in pisateljice Charlotte Cotton. Njena dela so prežeta z vprašanji o avtorskih 

pravicah, digitalizaciji, o shranjevanju in o tem, da danes lahko vsako fotografijo ali sliko 

poiščemo na spletu, izrežemo, kopiramo, shranimo in ponovno prilepimo. Drugače je s 

knjigami, katerih vsebin ne moremo tako enostavno izrabljati, zato v svojih delih fotografije 

črpa iz tega oprijemljivejšega materiala. Za ustvarjanje uporabi tri enako velike fotografije iz 

knjige, ki jih z destrukcijo združi v novo celoto. Svoje kolaže poimenuje in zraven dopiše 

številke strani, iz katerih je izrezala določen fotografski fragment (Smithson, 2011). 

Na sliki 42 so uporabljene tri različne plasti fotografij. Prvo in nam najbljižjo zaznamo kot 

figuro, saj je manjša in obdana z večjim delom površine, od drugih se loči tudi po barvi in 

teksturi. Čeprav oblika nima veliko detajlov in prostorskih informacij, jo prej identificiramo 

kot ležečo figuro kot packo barve, saj možgani v neznani obliki hitro poiščejo povezave do 

smiselnih podob (Butina 1997). Druga plast fotografije predstavlja pogled skozi okno, zadnjo 

in največjo, pa vidimo kot ozadje. Likovna prvina barva nam pomaga izluščiti posamezne 

dele, ki izstopajo z drugačno barvno informacijo. V črno beli verziji bi ravno tako zaznali 

pasivne linije ob stikajočih se ploskvah, vendar je barvna fotografija mnogo bogatejša že zato, 

ker je barvnih odtenkov precej več kot svetlostnih (Butina, 2000). 
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V kolažih večinoma izstopa figuralika, v katero so vpletene fotografije mest, narave in 

interjerjev (slika 44, 45). Prepletenost ljudi in krajin ustvari iluzonistične kolaže, ki 

spominjajo na okno, skozi katero gledamo v svet. Pogled gledalca neprestano niha med 

dvema rešitvama, med pogledom na figuro v določenem ozadju in pogledom znotraj te figure, 

v kateri se odpira nov prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 FOTOMONTAŽA 

STANE JAGODIČ 

Poleg vseh tujih in predvsem mlajših umetnikov bom izpostavila še Slovenca Staneta 

Jagodiča, ki že dobrih petdeset let ustvarja izredno močna umetniška dela. Njegov spekter 

Slika 43: Črno bela verzija originala 

 

Slika 42: Melinda Gibson, Photomontage 

XXII,  str. 17, 182, 195, 2009-10, 

fotomontaža 

 

Slika 45: Melinda Gibson, Photomontage XXX, 

str. 37, 42, 46, 2009-10, fotomontaža 

 

Slika 44: Melinda Gibson, 

Photomontage XVI, str. 133, 169, 

196, 2009-10, fotomontaža 
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zajema klasične tehnike, risbe, grafike, slike, avantgardne fotomontaže in asemblaže 

(Gorupič, 2009). 

Stane Jagodič se je rodil v Celju leta 1943 kot nezakonit otrok povojnega časa, zaznamovan z 

revščino in lakoto. Z mamo, očimom, polsestrami in polbrati je živel v  majhni hiši brez vode 

in elektrike. Svojega pravega očeta ni nikoli poznal, ta je bil fotograf, po njem naj bi 

podedoval čut za likovno izražanje. Nadarjenost in interes za likovno umetnost je kazal že kot 

otrok, ko je izrezoval iz časopisov razne sličice in reprodukcije umetniških del. Te je lepil v 

beležko, zraven pa risal, pripisoval, označeval in dodajal lastne intervencije. Zanimali so ga 

tako stari kot modernejši umetniki, med njimi Mihelič, Černigoj, Spacal in tuji, Dürer, Picasso 

ter Dalí. Fascinirali so ga nadrealisti, še bolj pa dadaisti s svojimi drznimi idejami. Leta 1965 

se je vpisal na ljubljansko Akademijo za likovno umetnost, kjer je spoznal nove tehnike 

likovnega izražanja. Našel se je predvsem v ekspresionizmu, ki ga je prenesel v svoje začetne 

krajine. Zanimala ga je psihologija posameznika, zato se je preizkusil tudi kot karikaturist, 

kjer je prvič združil risbo s fotografijo. Ukvarjal se je s transformacijo oblik, ki je 

najprepričljivejša takrat, ko je začetni motiv prikazan kar se da realistično, zato ni čudno, da 

je umetnik kmalu posegel po najstvarnejše prikazani podobi, fotografiji. Sprva jo je le 

kombiniral s svojimi risbami, vendar z rezultatom ni bil zadovoljen, saj končni izdelek ni bil 

dovolj prepričljiv, gledalec ga je zlahka prepoznal kot umetniško delo. Za tem je fotografija 

popolnoma prevzela mesto v njegovi umetnosti, s fotomontažami pa je dokončno odkril svoj 

edinstven način izražanja. Tisti čas so slovenski umetniki značilnosti fotomontaže uporabljali 

predvsem v reklamne namene, Jagodič pa je prvi raziskoval njeno izrazno razsežnost. Po letu 

1975 je dokončno opustil klasične tehnike in eksperimentiral zgolj s fotografskimi tehnikami, 

se posvetil karikaturam, fotomontažam, kolažem ter raznim intervencijam v risbe. Izdeloval je 

tudi tridimenzionalne kolaže, v katerih je iluzijo resničnosti še potenciral (Jagodič, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodičeva dela so prevzeta s satiričnim humorjem, duhovitostjo in ironijo. So predvsem 

družbeno kritična, naslanjajo se na ranljivost posameznika in absurdnost človeštva. Jagodič 

izpostavlja motiv vojn, lakote, človeške neumnosti, vere, poigrava se tudi s podobami 

Slika 47: Stane Jagodič, Well oiled little 

wheels, 1992, fotomontaža 

Slika 46: Stane Jagodič, 

Businessman, 1972, 

fotomontaža 
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najznamenitejših umetniških del. Na fotomontaži Businessman (slika 46) Michelangelovega 

Davida obleče v srajco in suknjič, v roke mu potisne kovček, in tako tudi klasičen primer 

renesančne lepote postane prezaposleni podjetnik, človek kapitalizma in potrošniške družbe. 

Na sliki 47 je umetnik fotografijo jajca simbolno spremenil v drug predmet. Jajce ni več jajce, 

temveč klobuk gospoda, ki ga nekako smeši. Obliki sta si po formi podobni, zato ju zlahka 

zamenjamo. Fotografija gospoda v proizvodnji ob prisotnosti druge fotografije na nek 

ironičen način postane duhovita. 

Njegova močno sporočilna dela provocirajo gledalca in ga izzovejo h kritičnemu razmišljanju.  

Fotomontaže ne zajemajo preveč informacij, intervencije so majhne, a bistvene za dobro 

izpoved. Francoski umetniški kritik, Alain Jouffroy, je izpostavil tri glavne značilnosti dobre 

fotomontaže, ki jih uspešno uporablja tudi Jagodič. Ta načela so moč, zgovornost in 

preprostost (Jagodič, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nekaterih fotomontažah intervencije niso tako 

izrazite in na prvi pogled delujejo precej resnično. 

Na sliki 48 je Jagodič uporabil fotografijo 

porušenega mesta, posledice nesmiselnih 

terorističnih spopadov, nanjo pa je prilepil podobo 

kipa neandertalskega človeka. V teh delih je 

pomemben naslov avtorja, Quo vadis homo? (Kam 

greš, človek?), saj gledalca še dodatno usmeri, ga 

sprašuje o razvoju človeške rase, ki se kljub razviti 

inteligenci obnaša vse bolj nesmiselno. 

Kruta fotomontaža Unlucky number (slika 49) je zelo čustvena, saj gledalca pretrese in mu 

hkrati prebudi tesnobne občutke nemoči. Pretresljive asociacije ustvarita dve fotografiji, 

postavljeni ena zraven druge. Zgornja fotografija sama po sebi ni nič posebnega, v izoliranem 

okvirju bi jo gledalec dojemal na popolnoma drugačen način. V odnosu s spodnjo, na kateri v 

krogu sedijo lačni afriški otroci, pa dobi krut priokus. Shirani pari rok in nog gledalca nehote 

spomnijo na zgornje piščančje noge na krožniku. Na obeh fotografijah se pojavi magično 

število sedem, ki v tem primeru ni nič kaj pravljično. Surovo poigravanje s števili in 

Slika 49: Stane Jagodič, Unlucky 

number, 1972, fotomontaža 

Slika 48: Stane Jagodič,  Quo vadis homo?,2014, 

fotomontaža 
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podobnimi oblikami nas sprašuje o krutosti sveta, o žalostnih usodah otrok, o revščini, lakoti, 

o nas in naši otopelosti in nezainteresiranosti do stvari, ki se dogajajo v državah tretjega sveta. 

JOE WEBB 

Joe Webb je angleški umetnik, rojen leta 1976. Najdene fotografije iz različnih revij in 

časopisov združuje v sporočilno močne kolaže. Več let je delal kot grafični oblikovalec, oddih 

od dolgih ur za računalnikom pa je našel v sestavljanju, rezanju, kombiniranju najdenih 

fotografij iz revij. Pri ustvarjanju ni možnosti računalniških orodji, tipke prekliči in klika za 

menjavo barv, v čemer vidi poseben čar. Drži se pravila manj je več in uporabi dve, največ tri 

fotografije hkrati (Joe Webb, b. d.). Njegovo delo bi razdelila na dva dela, pri prvem se 

sprašuje predvsem o političnih temah, klimatskih spremembah, vojnah, neenakosti, o izzivih 

življenja sodobnega sveta. Ti kolaži so resni, spodbudijo nas k razmišljanju o določenih 

problemih, vzbudijo nam tudi občutek empatije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascinantno je, kako z eno samo potezo ustvari tako sporočilno močno fotomontažo (slika 

50). Dobra izbira fotografij in združitev le teh odpre marsikatero vprašanje. Za osnovo je 

uporabil fotografijo vojnih območij muslimanskih držav, revščino in bedo pa še poudari 

tipičen motiv gospodinje v petdesetih, ki pretirano srečno okrašuje svoj dom tako, da po steni 

lepi rožaste tapete. Ta fotografija je verjetno iz kakšnega oglasa in promovira produkt, ki 

zagotavlja zadovoljstvo in srečo. Ironično sestavljena fotomontaža nakazuje, da bo gospodinja 

kmalu v celoti prekrila realnost, od katere se zahodni svet obrača. Drugi kolaž se nanaša na 

problem onesnaževanja, fotografija prikazuje kupe odpadkov na smetišču, nad katerim visi 

napis modne znamke Gucci (slika 51). Celotni sistem potrošništva nam vzbuja željo po 

kupovanju dragih stvari, ki jih že naslednje leto odvržemo, saj niso več v modi, kupi smeti pa 

se kopičijo in kopičijo, vendar daleč stran od naših oči. Joe Webb se tukaj dotika ekoloških 

vprašanj in kritizira modno industrijo. 

 

 

Slika 51: Joe Webb, Gucci, 

2015, kolaž 

 

Slika 50: Joe Webb, Paper over the crarcks, 2014, 

kolaž 
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Drugi del umetnikovega ustvarjanja so popularni surrealistični kolaži, ki združujejo podobe iz 

sredine prejšnjega stoletja. Ti kolaži so bolj sproščeni in zabavni, saj združujejo nenavadne 

kraje in ljudi. Mešajo se motivi neskončnega vesolja, galaksije, gorskih pokrajin, puščav in 

mest. Kljub navidezni ljubkosti in brezskrbnosti nam vsak kolaž nekaj posredno sporoča.  Na 

primer ženska z mešalnikom meša zemeljsko atmosfero, po naslovu sodeč bo zmešala 

nevihto. Ženska je lahko tudi prispodoba človeštva, ki z neumornim poseganjem spreminja 

naravo. Prav tako se z ekosistemom igra deklica, ki s smetano navidezno kreira sneg (slika 

53). 

Umetnik ni  aktiven le na umetniškem področju, temveč s svojim zaslužkom s pomočjo 

donatorjev pomaga tudi dobrodelnim organizacijam. Kljub temu, da ni pristaš sodobne  

tehnologije, svojo umetnost promovira na spletu, ki mu zagotavlja lažjo prepoznavnost (Joe 

Webb, b. d.). 

   

2.7.3 DVE FOTOGRAFIJI V ENI 

Vse bolj je v programih za obdelavo fotografij popularen efekt double exposure (dvojna 

izpostavljenost), ki omogoča združitev dveh fotografij. Ta fotomontaža je drugačna od 

prejšnjih, saj združuje dve fotografiji znotraj ene in njen namen ni prikrito spreminjanje 

realnega sveta. Čar tega efekta je poudariti prelivanje dveh podob, ki postaneta ob tem 

mešanju mistični. Navadno je en fotografski posnetek dominanten in hkrati okvir drugemu. 

Umetniki s prepletanjem raznoraznih neujemajočih se motivov združujejo živo in neživo 

naravo, večkrat se človeška podoba prepleta z neskončnimi pokrajinami, drevesi in gozdovi.  

Slika 53: Joe Webb, Avalanche II, 2016, 

kolaž 

 

Slika 52: Joe Webb, Stirring up a 

storm, 2014, kolaž 
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BRANDOM KIDWELL 

S takšnim načinom dela se ukvarja tudi ameriški fotograf Brandom Kidwell. Za fotografijo se 

zanima zgolj zadnjih nekaj let, pritegnila ga je po nakupu novega mobilnega telefona, ki mu je 

omogočil sproščeno, a dobro fotografiranje brez zapletenih nastavitev DSLR fotoaparatov 

(Zoellner, 2016). Zanimajo ga ljudje, njihova čustva, zato ni čudno, da se je posvetil portretni 

fotografiji. Največ so mu pozirali družinski člani, zato tudi v fotografijah opazimo vedno iste 

osebe. Postopoma je motive razširil tudi na druge prizore, kljub eksperimentiranju pa ostaja 

figuralika njegova prva izbira. Rad prikazuje ljudi, njihove misli, sanje in spomine, za kar je 

efekt dvojne izpostavljenosti idealen, saj se znotraj portretirancev prikazujejo njihove zgodbe 

(Wesson, 2014).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandom Kidwell je ustvaril več serij fotografij, ena izmed njih se nanaša na življenjske 

lekcije z naslovom Wisdom for my children, Life lessons through  photos, ki jih je želel podati 

svojim otrokom. Vsaka fotografija je opremljena z dolgim naslovom, ki je v bistvu kratka 

misel (slika 54, 55) in narekuje neke življenjske modrosti, hkrati pa pojasnjuje likovni motiv. 

Te fotografije so zaradi sivin in meglenega izraza bolj melanholične kot spodbudne. Umetnik 

eksperimentira predvsem s človeško formo; noge, roke in obraze ljudi prepleta v 

minimalistične portrete. Deli telesa so vedno postavljeni tako, da obraz še vedno ohrani 

temeljno obliko, po kateri je prepoznaven. Na zadnji fotografiji (slika 56) se prepletata formi 

moškega, glavna oblika zajema profil moškega, znotraj tega pa je drug moški, obrnjen v 

nasprotno smer. Čelo prvega je obraz drugega (Barnes, 2016). Pogled nam zaradi dvoumne 

podobe neprestano niha med eno in drugo osebno, kar pripelje do ambivalentne zaznave, saj 

motiva ne moremo razrešiti v zgolj eno rešitev. 

ANDREAS LIE 

Andreas Lie je mlad Norvežan, ki je postal zelo priljubljen s svojo serijo fotografij Norveški 

gozdovi. Uporabil je enak, preprost efekt dvojne slike, le da so motivi tamkaj živeče živali, ki 

so nekakšen okvir za svoje lastne habitate. Glavni vir navdiha mu predstavljajo širne 

pokrajine in mogočne gore, poleg katerih živi. Na njegovih motivih se pojavljajo volkovi, 

lisice, medvedi in jeleni. Pokrajine gozdov, gora, jezer in polarnega neba ne dobijo samo nove 

oblike, temveč postanejo teksture živali, njihova koža, dlaka in barva (Andreas Lie, 2015). Na 

Slika 56: Brandom Kidwell, 

Untitled, 2015 

 

Slika 55: Brandom Kidwell, To 

find truth sometimes you have to 

reach into the darkness, 2014  

 

Slika 54: Brandom Kidwell, 

Failure and Regret are 

reserved for those who are 

afraid to reach with their 

heart, 2014 
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nekaterih fotografijah je prisotna korelacija med barvo živali in pokrajine, lisica je na primer 

rdečkasta, zato Andreas Lie to barvo poustvari s fotografijo jesenskega gozda v toplih 

odtenkih (slika 57). Forma živali ni v celoti zamejena, na eni strani je zabrisana, vendar 

obliko vseeno navidezno sklenemo. Pri tem nam pomaga vpliv izkušnje, saj vemo, kako žival 

izgleda, zato manjkajoči del silhuete ne ovira našega procesa zaznavanja. Zaradi takšnih 

nepričakovanih rešitev je končni izdelek le še zanimivejši. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Umetnik je do sedaj ustvaril že več serij fotografij, eksperimentira tudi s figuraliko, čeprav so 

njegova rdeča nit še vedno živali. Poleg privlačnih krajinskih motivov se dotakne tudi bolj 

perečih tem, kot sta globalno segrevanje in ogrožene živalske vrste. 

2.8 KOLAŽ V FOTOGRAFIJI 

Predzadnja interakcija med slikarstvom in fotografijo je kolaž v fotografiji. Ta likovna tehnika 

je zelo razširjena, pojavlja pa se že od kubistov naprej. Bila je glavni izraz dadaizma in zelo 

pomemben medij surrealistov, ki so s pomočjo različnih fotografij ustvarjali nenavadne 

svetove. Kombiniranje fotografskih posnetkov, papirja in časopisnih izrezkov ima dobre 

izrazne možnosti. Interakcije sem razdelila še v dve podkategoriji in sicer kolaž papir in 

fotografija ter časopisni tisk in fotografija. 

2.8.1 KOLAŽ PAPIR IN FOTOGRAFIJA 

STELLA ALESI 

V New Yorku rojena umetnica Stella Alesi je slikarka in profesionalna fotografinja, poleg 

tradicionalnih tehnik pa v svojih delih združuje tudi fotografijo in kolaž papir (Stella Alesi, b. 

d.). Likovni prostor v fotokolažih razdrobi s pomočjo barvnih ploščic, ki spominjajo na 

mozaik. V njenih motivih se večkrat pojavijo ljudje in fotografije s starinskim pridihom. 

Fotografija, ki sama po sebi ni nič posebnega, zaživi v novi podobi, ko ji umetnica doda 

živobarvne lističe pravilnih oblik (slika 59). Topli odtenki silijo v ospredje, zato delujejo 

bližje in v likovno kompozicijo vnašajo svetlobo. Lističi so postavljeni tako, da slika deluje 

kot pletenina, s širokimi nitmi sešita v celoto. Ozadje prikazuje hišo umetnice, ki jo je posnel 

Slika 58: Andreas Lie, Black & White, 

2016 

 

Slika 57: Andreas Lie, Norwegian Woods, 2016 
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njen mož v zgodnjih večernih urah. Sama je raziskovala zgodovino svojega domačega kraja, 

zgodbe tam živečih ljudi je želela na nek način obuditi, zato je ustvarila nekakšno kolažirano 

zgodovino. Poiskala je stare fotografije ljudi pred njihovimi domovi in jih vpletla v likovni 

prostor. Opazila je, da so na fotografijah zgolj belci, zato se je želela pokloniti tudi 

zapostavljenim temnopoltim sosedom.  Ker ni našla nobene takšne fotografije, je nekatere 

belce simbolično prebarvala z oljno barvo. Poteza avtorice vzbudi vprašanja o suženjstvu in 

nadvlado bele rase v ameriški preteklosti (Stella Alesi, b. d. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi razdrobljenosti prostora nas fotokolaž Raquel/Ryan 

spominja na Picassove slike (slika 61), saj so na njem 

prisotni elementi kubizma, npr. pogledi iz različnih zornih 

kotov,  razrezani deli obraza, razpršeni po likovni površini 

– nekateri so narobe obrnjeni – prisotnih je več oči in ust. 

Naslov gledalcu razkrije, da sta v kolažu dejansko  

prepleteni dve osebi, čeprav po dobrem opazovanju 

opazimo kar tri. Naši možgani takoj poiščejo glavne točke 

obraza, ki so razdrobljeni po kompoziciji, in jih navidezno 

povežejo. Posamezni deli obraza se tako združijo v 

enoumno rešitev in zaključeno celoto. Človeški obraz 

kljub deformacijam takoj prepoznamo, saj je nazorni 

pojem (temeljne strukturalne lastnosti nekega predmeta) 

obraza zelo močan. Dele obraza tudi lažje povežemo v 

celoto, če so upoštevane določene zakonitosti, kot so 

zakon skupne usode, zaprte oblike in izkušnje. Zaradi 

kršitve teh zakonov je umetnica dosegla nepredvidljivo 

in zato kompleksnejšo rešitev (Butina, 1997). 

 

Slika 59: Stella Alesi, “our house”, #222, 2014, fotokolaž z 

barvnimi papirji 

 

Slika 60: Detajl 

Slika 61: Stella Alesi, raquel/ryan, 

2011, fotokolaž 
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JELLE MARTENS 

Mlad Belgijski umetnik Jelle Martens je fotograf in grafični oblikovalec. Za njegova dela, 

bodisi za slike bodisi kolaže, je značilna popolna geometrija. Njegovo ustvarjanje opišejo 

natančne, ravne črte, pravilne oblike, ostre linije in trikotniki. V svojih kolažih razbije 

fotografski posnetek na enako velike dele in ga pomeša z čistimi barvnimi ploskvami enakih 

oblik. Nekoliko zrnata fotografija in enobarvne ploskve ustvarijo dinamične vizualne palete. 

Kljub razpršenosti fotografij likovni motivi ostajajo prepoznavni.  

Na spodnjem kolažu (slika62) nebo, gozdove in vodo ujame v trikotnike in jih razporedi po 

formatu, vedno sledi določenim pravilom, zaporedju in ravnim linijam. Kljub jasno definirani 

strukturi je v kolažu prisoten občutek gibanja, prostornosti in svobode. Naslov projekta, ki je 

nastal leta 2009, je In the quivering forest (Robinson, 2010). Na levem kolažu se zdi, da so 

barvni papirji ujeti med fotografske odrezke, v desni pa obratno, da je fotografija tista, znotraj 

kolaž papirja. Ta občutek narekuje količina kolaža in fotografije. Format na drugem kolažu je 

skoraj v celoti prekrit z modrimi trikotniki, znotraj njih pa se kažejo izrezki iz časopisov, ki z 

drugačno barvo ustvarjajo navidezne linije. V ospredju je diagonala med rožnatim in belim 

papirjem (Martens, 2012). 

                                   

 

 

2.8.2 ČASOPISNI TISK IN FOTOGRAFIJA 

BARBARA KRUGER 

Barbara Kruger  je ameriška konceptualna umetnica, rojena leta 1945.  V umetniške vode je 

vstopila kot grafična oblikovalka in glavna urednica neke ženske revije. Po letu 1970 se je vse 

bolj posvečala konceptualni umetnosti, danes je priznana umetnica tako v Ameriki kot v 

Evropi (Chilvers, 1998).  

V svojem prepoznavnem stilu uporablja tehniko montaže, najdene fotografije reže, povečuje 

in jih združuje z novimi fragmenti (Zalaznik, 2011). Edinstvena umetniška dela temeljijo na 

črno belih fotografijah s kratkimi in jasnimi teksti v črni, beli ali rdeči barvi. Umetnica z 

Slika 63: Jelle Martens, Untitled, 

2010 

 

Slika 62: Jelle Martens, Natuur, 

2009 
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gledalcem vzpostavi aktivno sodelovanje, saj ga s sporočili neposredno nagovarja, izziva in 

kritizira. Večkrat uporabi odebeljene besede kot so TI, MI, pri katerih z MI nagovarja žensko 

populacijo, pri TI sporočilih pa se po navadi nanaša na moški spol (Harisson, Wood, 2000). 

Njeni strogi, jedrnati aforizmi, napisani v pisavi Futura Bond, vključujejo osebne zaimke, kot 

so We don't need another hero, Your comfort is my silence, I shop therefore I am, pri tem pa 

nas zmedejo s tem, kdo tu komu prigovarja (Barbara Kruger, b. d.). Podobe bi brez teh 

sporočil imele drugačen pomen, besede v njeni umetnosti opravljajo vlogo pojasnila in nas 

usmerijo v določeno razmišljanje (Sproccati, 1994). 

Da bi svojo kritično umetnost približala tudi širši populaciji, ki ne obiskuje galerij, svoja dela 

razstavi javno, po vsem svetu. Njene instalacije se pojavljajo na ulicah, jumbo plakatih, 

oglasnih panojih, na železniških in avtobusnih postajah, v občinskih stavbah in parkih (slika 

64). Prav tako svoje provokativne podobe tiska na razglednice, dežnike, plastične vrečke, 

majice in na skodelice, ki se prodajajo v galerijah, in tako zabriše mejo med umetnostjo in 

trgovino ter odpira vprašanja o umetniškem izdelku kot komercialnem produktu (slika 65). 

Ko se njena dela pojavljajo na banalnih produktih, ki služijo kot neosebni spominki, kritizira 

potrošništvo (Barbara Kruger, b. d.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njeni motivi so prežeti s feminizmom, družbenimi stereotipi,  naslanja se tudi na vprašanja o 

zgodovini umetnosti, ki je bila bolj kot ne pod vplivom moških umetnikov. Zanimivo je, da je 

Barbara Kruger najprej kot grafična oblikovalka  izdelovala reklamne oglase za tržne namene, 

danes pa s svojim stilom oglaševalske poteze ostro kritizira. Posmehuje se potrošništvu, 

kapitalizmu, ameriški kulturi, nasploh sodobnemu načinu življenja in vrednotam v njem. 

Barbara Kruger za glavni način komuniciranja z gledalcem uporabi besedo. Stavke okrepi še z 

vizualnimi podobami, saj je kombinacija vizualnega in napisanega najučinkovitejša metoda 

sporočanja. Ljudje so skozi stoletja stremeli h jasnejšemu načinu sporazumevanja, dialog se je 

postopno nadgrajeval prek slik vse do pisave. V likovni umetnosti je besedilo večkrat služilo 

zgolj kot pojasnilo upodobljenega, šele ob koncu devetnajstega stoletja sta se slika in beseda 

združili na plakatu, ki je vseboval elemente umetniškega dela. Z vzponom oglaševanja se je ta 

interakcija le še okrepila, pojavilo se je tudi vse več novih slogov tipografij (Zalaznik, 2011).  

Slika 64: Barbara Kruger, Don't be a jerk, 

1994, fotomontaža 

 

Slika 65: Spominki v Tate 

Modern, London 
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Na fotomontaži Untitled (I shop therefore I am) je roka na izrezani fotografiji verjetno 

prvotno držala kakšen izdelek, parfum ali kremo, z namenom trženja ter privabljanja ljudi k 

nakupu. Umetnica je izdelek zamenjala z rdečim napisom v slogu Descartesa, francoskega 

filozofa iz 17. stoletja. Njegov znan rek Mislim, torej sem je zamenjala z izjavo sodobnega 

potrošnika, Kupujem, torej sem! V tem delu se ironično nasmiha ljudem, ki svojo potrditev, 

ceno in samozavest iščejo v modnih smernicah in brezglavim nakupovanjem neuporabnih 

oblek in stvari. Fotomontaža je zelo prepričljiva, saj vsebuje vse prvine dobrega oglasa. Brez 

nepotrebnih informacij nosi kratko, a jedrnato sporočilo, kričeče rdeča barva pa izstopa in 

pritegne pogled (Zalaznik, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREG SAND 

Ameriški umetnik in fotograf Greg Sand v svojih kolažih uporablja, tako kot Barbara Kruger,  

časopisni tisk, vendar so pri njem besede in stavki uporabljeni na drugačen način. Besedila v 

njegovih delih izgubijo svojo glavno nalogo sporočilnosti in postanejo le tekstura izrezanih 

silhuet. S fotografijo se je seznanil kot likovni študent in vse od takrat raziskuje njeno naravo, 

predvsem pa si želi spremeniti tradicionalno definicijo tega medija. Raziskuje izrazne 

možnosti in nove načine njene uporabe. Privlačijo ga stari fotografski posnetki, zanimati so ga 

začeli, ko je brskal po družinskih albumih starejših generacij in pregledoval od časa oguljene 

črno bele posnetke (Mate, 2011). Te posnetke je začel kmalu zbirati in jim vdihovati nove 

zgodbe. Njegovi kolaži so temačni, saj se navezujejo na smrt, spomine in minevanje časa. Ko 

gleda pokojne ljudi na fotografijah, začuti empatijo in obžalovanje neizogibne smrti, ki jih je 

že dohitela. Sprašuje se tudi o pomenu ohranjanja podob, ki nam pomagajo pri sprejemanju 

izgube nam ljube osebe, ki je ostala ujeta v delčku zgodovine, ki ohranja spomine (Greg Sand, 

b. d.). 

Na kolažu (slika 68) je zaradi črno belih odtenkov in motiva pokopališča prisotna 

melanholija. Žalujoči ostajajo anonimni, saj jih je avtor prekril s porumenelim besedilom iz 

časopisa. Figuri sta nekoliko potisnjeni v ozadje, zdi se da se pod fotografijo nahaja stran 

knjige. Zaradi manjše oblike in drugačne barve vseeno izstopata iz ozadja. 

 

Slika 66: Barbara Kruger, Untitled (I 

shop therefore I am), 1987, fotomontaža 

 

Slika 67: Barbara Kruger, Untitled/Money 

can buy you love, 1985, fotomontaža 
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Slika 68: Greg Sand, Epitaph for a Father and Mother of Three, kolaž 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 TRANSFORMACIJA FOTOGRAFIJE V SLIKO 

Kot zadnjo možnost interakcije med sliko in fotografijo bom obravnavala digitalno predelavo 

fotografije. V tej praksi je fotografija obdelana z računalniškim programom do te mere, da ta 

postane bolj artistična in se približa slikarskemu videzu. Preoblikovanje fotografije je 

podobno konceptu ob koncu 19. stoletja, ko so fotografi s slikarji tekmovali tako, da so 

zanemarjali objektivne lastnosti kamere in eksperimentirali z bolj umetniškim videzom 

fotografskih posnetkov.  

BOGDAN SOBAN 

Ker se v pedagoško-raziskovalnem delu magistrskega dela posvečam mestu Nova Gorica in 

njeni 70 letnici obstoja, bom na tej točki omenila lokalnega umetnika, ki v svoji delih 

fotografijo spremeni v sliko.  

Bogdan Soban se je rodil leta 1949 v Vrtojbi pri Novi Gorici. Obiskoval je strojno fakulteto, 

tv poklicnem delu pa se je seznanil z računalništvom in informatiko. Za umetnost se je začel 

zanimati pred tridesetimi leti in vse od takrat raziskuje kreativne metode ustvarjanja z 

računalniškimi programi. V svetu se je za to področje umetnosti uveljavil izraz generative art 

(generativna metoda) (Bogdan Soban, b. d.). Sam razvija računalniške programe in vanje 

zapisuje algoritme, ki se spremenijo v vizualno podobo. Čeprav računalnik transformacijo 

opravi namesto njega, je on ustvarjalec podobe, saj sam kreira računalniške poteze (Stibilj 

Šajn, 2007). Koncept dela je nevsakdanji, srečanje matematike in umetnosti ponuja zanimive 

rezultate. Večina njegovih slik je barvno bogatih, abstraktnih, vsaka podobnost z naravo je 

zgolj naključna. Matematični elementi ustvarijo simetrijo, barvno harmonijo in geometrijske 

oblike. Vsaka slika je unikatna in neponovljiva, zato jih ob koncu procesa shrani ali izgubi za 

vedno (Pregl Kobe, 2007). 

Ob 70-letnici se je mestu poklonil s novo serijo slik Urbane vedute, ki so rezultat novih 

metodoloških pristopov. Za razliko od prejšnjih ta dela temeljijo na fotografiji in so zato 

precej realistična. Osnovno fotografijo obdela na različne načine, jo zmehča, spremeni barve, 

https://experimentationfeasibility.files.wordpress.com/2012/03/greg-sand-_epitaph-3.jpg
https://experimentationfeasibility.files.wordpress.com/2012/03/greg-sand-_epitaph-3.jpg
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jo razbije na posamične ploskve ali na majhne kvadratke, končni rezultat pa je zato zelo 

slikarski. Na pogled se zdijo motivi naslikani s čopičem, zato jih gledalec brez obrazložitve 

zlahka zamenja za klasične slike. Likovni motivi se nanašajo na mesto in njegovo bližnjo 

okolico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvih dveh slikah (slika 69, 70) je umetnik uporabil tehniko lepljenke, kjer je v izhodiščno 

fotografijo izrezal posamezne segmente in v ta izrezana polja projiciral neko drugo izbrano 

sliko. Na koncu je slika še dodatno obdelana, predvsem v smislu mehčanja ostrih robov 

(Soban, 2018). Na sliki Solkanski most so prisotne zelo žive, nasičene barve, izstopa 

zahajajoče sonce, ki se harmonično zliva z jesenskimi barvami ruja in drugih dreves. Most je 

zmehčan in ploskovit, kontrastno pa je tekstura grmičevja ostra in groba. Slika ulice 

Gradnikove brigade spominja na videz grafitov, saj so ploskve blokov poenostavljene, nebo 

nad njimi pa je dramatično kot v slikarijah romantike. Na sliki goriškega gledališča je 

uporabljen mozaik, pri čemer so za vsak element uporabljene majhne vrtnice, ki so tudi 

simbol mesta. Vseh skupaj jih je 70 tisoč in vsaka nosi barvo tistega piksla, kjer se pojavi. Da 

človeško oko sploh zazna te detajle, mora biti slika večjega formata (Soban, 2018). Če sliko 

opazujemo od daleč, deluje kot zamegljena fotografija v poletnih dneh, ko v zraku migeta od 

vročine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V drugih metodah uporabi še princip šablone, kjer program sam naredi naključno šablono 

izbrane fotografije tako, da fotografijo nariše v treh barvah (črna, siva, bela). Nato uporabi 

svoje predhodne abstraktne slike, ki jih projicira skozi posamezno barvo. S tehniko mutacije 

fotografijo razbije in njene dele naključno razmeče po kompoziciji, s tehniko imitacije risanja 

pa po fotografiji riše z miško, pri tem pa si izbira različne barve in debeline čopiča (Soban 

2018). 

Slika 71: Bogdan Soban, 

Urbane vedute, 2017 

 

Slika 70: Bogdan Soban, 

Gradnikova, 2017 

 

Slika 73: Detajl vrtnic 

 

Slika 72: Bogdan Soban. Urbane vedute, 

2017 

 

Slika 69: Bogdan Soban, 

Solkanski most, 2017 
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3 LASTNO RAZISKOVALNO DELO 

Fotografija mi je bila vedno blizu, rada amatersko posežem po fotoaparatu in fotografske 

posnetke uporabim v kolažih. To simpatijo sem vključila v svoje magistrsko delo, v katerem 

sem v teoretičnem delu analizirala umetnike, ki na različne načine kombinirajo slikarske 

tehnike s fotografskimi posnetki. Njihovi raznovrstni načini so mi služili kot inspiracija za 

lastno ustvarjanje. Eksperimentirala sem s fotografskimi posnetki, ki sem jih posnela sama ali 

izrezala iz revij ter jih mešala na formatu z akrilnimi barvami. Osrednji motiv likovnih del je 

narava, njene oblike in barve. V svojih fotokolažih poustvarjam to, kar me fascinira in 

navdušuje, zato se v njih pojavljajo gore, drevesa in širno nebo, odsevi mojih pogledov. Poleg 

elementov narave rada kompozicije organiziram v geometrijske oblike, ravne linije, ki v 

likovno kompozicijo vnesejo harmonijo, red in preglednost.   

POGLED ZA TISOČ ZVEZDIC 

Interakcija med sliko in fotografijo v prvem delu niti ni takoj očitna. Mešana tehnika združuje 

akrilne barve, s katerimi je naslikano nočno nebo, in odrezek iz koledarja, s katerega sem 

izrezala zgolj zasnežene gore. Kompozicija je osredotočena na sredino formata, likovni motiv 

je navidezno ujet v geometrični lik. Krog je ustvarjen zgolj navidezno s pasivno linijo med 

dvema ploskvama. Dvojica črne in bele barve, torej črnina neba in belina formata, tvorita 

najmočnejši svetlo temni kontrast, ki pasivno linijo naredi jasno in čisto. Tudi temne barve 

delujejo ob svetlem ozadju še bolj temne. Na črnem nebu je poudarjena diagonala, ki jo 

ustvari svetlejši pas zvezd, Rimska cesta. Slikala sem z gobico, ki mi je s tapkanjem po 

papirju omogočila boljše mešanje barv. 

Naslov Pogled za tisoč zvezdic je igra besed. Tisoč zvezdic bi lahko predstavljalo oceno 

prestižnosti in urejenosti raznih prenočišč, saj več zvezdic kot ima hotel, bolj cenjen je. V 

mojem delu naslov dobesedno opiše motiv, saj zremo v nebo, posuto z zvezdami, kar je zame 

dragocenejše od vseh elegantno urejenih hotelov. 

   

Slika 74: Anja Podlogar, Pogled za tisoč zvezdic, 2018, mešana tehnika 
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Slika 75: Anja Podlogar, Ožarjeni kamen, 2018, poslikana fotografija 

OŽARJENI KAMEN 

Osnova tega likovnega dela je fotografija hribov, ki sem jo v celoti preslikala z barvami. 

Fotografski medij je ponovno neizrazit in zgolj format za likovno delo. Glavni predstavnik 

takega načina slikanja je nemški slikar Gerhard Richter, ki sem ga opisala v teoretičnem delu. 

Ta je s škropljenjem in debelim nanašanjem barve fotografije spremenil v artistične slike. Pri 

tem delu sem želela sama poustvariti njegov način dela. To delo mogoče tudi najbolj izstopa 

od ostalih, saj sem tu prestopila okvirje svojega običajnega dela, ki temelji na premišljenih 

potezah in ne na svobodnem nanašanju barv. 

Zgornji del fotografije, nebo, sem poslikala s kričeče oranžnimi odtenki, ki osvetljujejo goro 

ob koncu dneva. Od tod izhaja tudi naslov, Ožarjeni kamen, saj je skala obarvana v toplih 

barvah zahajajočega sonca. Žive barve nevtralizira sneg na spodnji strani formata. Ob tem 

odnosu oranžne in bele se vzpostavi tudi toplo-hladni kontrast. Podobe ostrih gora sem z 

akrilnimi barvami omehčala in rahlo zabrisala. Čeprav tukaj fotografija narekuje kompozicijo 

in likovni prostor, je hkrati potisnjena v ozadje in skoraj neprepoznavna. Dramatični način 

slikanja asociira na delo romantičnih slikarjev v prvi polovici devetnajstega stoletja, ko so 

slikali gorske pokrajine v potenciranih razmerah, nevihtah ali ob sončnih zahodih. 
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UJETOST 

Likovno delo Ujetost je čisto nasprotje prejšnjemu delu, saj prevladuje fotografski posnetek in 

ne barva. Tu ima fotografija glavno vlogo, po njej sem sicer slikala, a na drugačen način. 

Prisotnost akrilnih barv je zreducirana na minimum, poteze so natančne in skrbno načrtovane. 

Fotografijo sem posnela ob mraku, prikazuje del krošnje in mesec na levi strani. Zaradi 

jasnega vremena izstopata enakomerna modrina neba in črna silhueta drevesa na njej. 

Poudarjena je linija vej, zaradi kontrasta črne na modrem ozadju so vidni vsi detajli in 

debeline. Harmonične barve črna, modra in bela so hladne, umirjene in melanholične. K 

pasivnosti pripomore tudi vodoravna kompozicija. Intervencija z akrilnimi barvami je majhna, 

a kljub temu spremeni podobo originalne fotografije. Na sredini formata je naslikan tanek bel 

pravokotnik, ki je prepleten in na pol ujet med veje drevesa. Linearna oblika je postavljena 

pravokotno na glavno horizontalno linijo. Z ostrimi robovi je kontrastna okrogli luni. Z obliko 

spominja na logotip TV mreže National Geographic. Ta njihova podoba je zelo enostavna in 

zato učinkovito prepoznavna, da jo nehote prikličemo v spomin ob podobni obliki.  

 

  

Slika 76: Anja Podlogar, Ujetost, 2017, poslikana fotografija 
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NORATERRA 

V tem likovnem delu fotografskega medija nisem mešala z barvami, temveč sem kompozicijo 

sestavljala v tehniki kolaža. Na formatu se mešajo fotografije in enobarven kolaž papir, 

različni likovni motivi pa se povezujejo v podobnih barvah in v enako velikih trikotnikih. Ti 

tvorijo geometrično obliko romba in vertikalno simetrično kompozicijo. Takšen način dela 

zahteva predhodno skico, hkrati pa pušča veliko svobode pri ustvarjalnem procesu. Pred 

lepljenjem lahko izrezane dele po formatu poljubno premikam in se tako odločim za 

najustreznejšo likovno rešitev. Pomagam si s fotoaparatom, saj vsako postavitev 

dokumentiram in na koncu izberem najboljšo verzijo. Med posameznimi fotografijami je 

nekaj milimetrov prostora, ki loči trikotnike in ustvari navidezne bele linije. S temi linijami 

postane kompozicija svetlejša in bolj organizirana. Prevladujejo tople, terciarne, zemeljske 

barve. Iz sredine kompozicije izstopa bel trikotnik, ki se je navidezno ustvaril na praznem 

prostoru, ki ga obdajajo izrezani fragmenti. Različni odtenki rjave, oranžne, rumene in rdeče 

prikazujejo zemljo, drevesa in nebo. Dve fotografiji sta nalepljeni na kolaž papir, tako da sta 

dobili odebeljen okvir, kar poživi celotno kompozicijo. 

.  

Slika 77: Anja Podlogar, Noraterra, 2018, fotokolaž 
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PREBUJANJE 

Ta kolaž je narejen na podoben način kot prejšnji, le da je tu format v celoti zapolnjen. Štiri 

razbite fotografije narave so združene v eni kompoziciji. Format je vertikalno postavljen, 

drevesa se od spodaj dvigajo k višku. Najprej sem izrezala fotografije neba in jih prepletla na 

zgornjem delu kompozicije. Sinje modri odtenki ublažijo temno modrino neba. Postopoma se 

nato začnejo v zraku pojavljati najvišje veje, ki prehajajo v vedno bolj zeleno barvo listja. Na 

dnu formata so zalepljeni odrezki, ki prikazujejo debla različnih dreves. Kolaž optično vibrira, 

ker so fotografije razrezane na majhne dele, ki jih razmejujejo bele linije. Vsak odrezek 

postane svoja točka na formatu, ki zadržuje gledalčev pogled. Na kolažu ne izstopa nobena 

fotografija, kar naredi kompozicijo simetrično in statično. 

  

Slika 78: Anja Podlogar, Prebujanje, 2018, fotokolaž 
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ODSEV 

Med likovnim raziskovanjem sem eksperimentirala tudi s fotomontažo, pri kateri sem z 

združevanjem fotografij manipulirala z likovnim prostorom. Tehnika fotomontaže je zelo 

popularizirana, saj je precej enostavna in ne zahteva upodabljanja podob, vendar je vseeno 

zahtevno ustvariti neobičajno in zanimivo kompozicijo. Fotografijo sem posnela v Benetkah, 

ko sem v luži ujela podobo mimoidočega dekleta. Nadrealistična je fotografija postala takoj, 

ko sem v obris figure nalepila popolnoma enako obliko s posnetkom neba z oblaki. Da bi bilo 

nebo izrazitejše, sem fotografski posnetek zreducirala na odtenek ene barve. Figura tako 

izstopa po teksturi in barvi. Podoba figure v luži odseva nebo in pogled gledalca niha med 

zrakom in tlemi. Noge na zgornjem delu kompozicije dodatno pojasnjujejo formo figure, 

obliki pa se tudi lažje povežeta, saj sta istega polnila. Motiv neba je bil kot nekaj 

nadzemeljskega zelo popularen pri surrealistih, značilen je predvsem za slikarja Renéja 

Magritta, ki ga je večkrat uporabil v svojih umetniških delih. 

 

 

 

  

Slika 79: Anja Podlogar, Odsev,2017, fotomontaža 
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ZAČARAN GOZD 

V svojih delih rada uporabljam manj fotografij, saj imam rada izčiščene in jasne likovne 

kompozicije. Oblike vedno postavim v določen red, ki ne vsebuje preveč informacij. Tako je 

tudi pri tem likovnem delu. Motiv gozda v jutranjih urah sem ujela na eni od svojih gorskih 

poti. Mističnost celotnega posnetka ustvari megla, ki se je tisto jutro vila med drevesi in 

ustvarjala slabšo vidljivost. Motiv gozda je zmehčan in neoster. V kolažu se pojavlja zgolj ena 

fotografija, vendar v dveh barvnih tonih. Za podlago sem uporabila fotografijo, ki sem jo 

spremenila v črno belo, čeznjo pa sem lepila določene dele originala. Tej deli niso enako 

veliki in so neenakomerno porazdeljeni po formatu. Kompozicija je razpršena in razgibana. 

Nalepljeni deli se točno ujemajo, zato vidimo isti motiv v drugačnih barvah. Barve so si 

sorodne, saj se sivine lepo povezujejo s hladnimi zeleno-modrimi odtenki. Celotni ambient 

fotokolaža je hladen in skrivnosten. Pravilno odrezani deli tvorijo kvadrate in pravokotnike, 

da se ustvari navidezna mreža, saj deli niso naključno nametani po likovni kompoziciji. 

 

  

Slika 80: Anja Podlogar, Začaran gozd, 2017, fotokolaž 
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VALOVANJE  

Mirno in spokojno fotografijo z morskim motivom sem v kolažu Valovanje naredila bolj 

dinamično. Razrezala sem jo na različno široke trakove  in jih v nekoliko drugačnem vrstnem 

redu postavila na podlago. Svetloba na nebu zato ne več prehaja iz svetle proti temni, ampak 

se z igro svetlobe in sence vzpostavi neenakomeren ritem. Med trakovi sem pustila še dva 

presledka, ki z belino papirja ustvarjata dva različno široka pravokotnika. Kompozicija s 

tanjšima pasovoma ni tako zasičena.  

Meja med morjem in nebom je skoraj zabrisana, saj je svetloba ob večeru mehkejša. Voda 

nežno odbija sončne žarke in zato se horizont izgubi v topli sivini. Meja med morsko gladino 

in nebom se najbolj izgubi tam, kjer je sonce najbližje morju, ta del fotografije je postavljen 

nekoliko iz sredine formata. Pri predstavi prostora nam pomaga figura veslača, ki začrta 

morsko gladino. Veslač je tudi najtemnejša in glavna točka likovne kompozicije. 

 

 

 

 

 

  

Slika 81: Anja Podlogar, Valovanje, 2017, fotokolaž 
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4 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Veliko literature najdemo na temo umetnosti, slikarstva ter fotografije, vendar le malo takšne, 

ki bi ta dva medija obravnavala v povezavi. Pojma dojemamo ločeno, slikarstvo pogosto kot 

nekaj bolj tradicionalnega, fotografijo pa kot orodje napredne, digitalne tehnologije. Podobno 

je tudi v osnovni šoli pri predmetu likovna umetnost. V učnem načrtu sta pojma fotografija in 

slikarstvo strogo ločena, fotografija pa je hkrati podrejen pojem, ki se v osnovnošolskem 

učnem načrtu pojavi le bežno. V operativnih ciljih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

se pojavi naloga o izdelavi kolaža, nato uporaba digitalnih tehnologij, zadnji cilj pa je le 

namenjen fotografiranju (posnamejo digitalno fotografijo z različnimi barvnimi in 

svetlostnimi vrednostmi). V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se soočijo s pojmom 

fotomontaža, ravno tako je en cilj posvečen fotografiranju  in kadriranju (Učni načrt za 

Likovno vzgojo, 2011). Mislim, da se temu likovnemu mediju posveča premalo pozornosti, še 

posebej, ker je fotografija danes človekova kultura in socialna potreba, okno v svet, način 

sporočanja, dokumentiranja,  izražanja in umetnosti (Tacol, 1996). Je nekaj samoumevnega, 

še posebej med mladimi, ki jo uporabljajo kot sredstvo zabave in komuniciranja. 

Osnovnošolci so v nenehni interakciji s svojimi mobilnimi telefoni, na katerih imajo vgrajene 

fotoaparate, ki jih nenadzorovano uporabljajo, zato se mi zdi pomembno, da jo vključimo v 

pouk likovne umetnosti in se o njeni funkciji in izrazni možnosti z učenci pogovarjamo. 

Istočasno pa razumem, da je obravnava vseh področij, tehnik in smeri likovne umetnosti, 

zaradi premalo ur, skoraj nemogoča. Učencem bi bilo treba, poleg tradicionalnih slikarskih in 

kiparskih tehnik, približati tudi sodobnejše, manj klasične načine dela, v katerih vidim 

potencial pri motivaciji otrok, saj zgolj uporaba tempera barv in svinčnika vodi do 

monotonosti pouka. 

Pedagoško-raziskovalni del magistrske naloge sem izvedla z goriškimi devetošolci in je 

sestavljen iz dveh delov. V prvem delu sem ugotavljala njihov odnos in poznavanje vsebin 

fotografije, znanje o sami interakciji med sliko in fotografijo ter o poznavanju mešane 

tehnike. Te podatke sem pridobila s kratkimi vprašalniki, ki sem jih razdelila pred in po 

izvedeni učni uri. Odgovore sem primerjala prej in potem, predvidevala sem, da se bodo 

odgovori razlikovali zaradi nadgradnje znanja med izvedeno uro. V uvodnem delu ure sem 

predstavila likovne pojme prek zgodovinskega konteksta, saj je v tem primeru razumevanje 

pojmov pomembno tudi pri kasnejši izvedbi likovne dejavnosti (Tomšič Čerkez idr., 2011). 

Fotografijo in njeno povezavo s slikarstvom so spoznali s pomočjo likovnih ustvarjalcev, ki 

združujejo ta dva medija v svojih delih, prek reprodukcij sem jim predstavila različne 

možnosti uporabe likovne mešane tehnike, med katerimi so kasneje izbirali pri svojem 

lastnem delu. 

V drugem delu raziskave sem se osredotočila na likovni izdelek učencev, saj je bistveni del 

pouka likovne umetnosti samo ustvarjanje, s katerim učenci izražajo sebe, svoje stališče in 

poglede (Zupančič, 2006). V likovni nalogi so se učenci soočili z netradicionalnimi izraznimi 

materiali in združevali fotografijo s klasičnimi slikarskimi tehnikami. Ker se v 9. razredu 

soočijo s pojmoma kulturna dediščina in urbanistični prostor, sem zgodovinsko vlogo 

fotografije združila z njihovim domačim mestom. Nova Gorica je lani praznovala 

sedemdeseto obletnico nastanka, zato me je ob tej priložnosti zanimalo, kakšen je njihov 

odnos do mesta in kako vidijo urbane spremembe v njem. To sem ugotovila z analiziranjem 

izdelkov z likovnim motivom Moje mesto nekoč in danes, kjer so z intervencijo posegali v 
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stare in nove fotografije mesta. Vizualni prostor so preoblikovali v likovni, izrazili stališča, 

misli, ideje, morebitne rešitve, pri tem pa izhajali iz svoje lastne izkušnje (Potočnik, 2017). 

Ustvarjanje jih je spodbudilo h kritičnosti, lokalni zavesti in spoznavanju zgodovine 

domačega kraja. Primerjala sem jih z originalnimi fotografijami istega kadra in tako lažje 

razumela predelane fotografije. 

 

4.2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

4.2.1 CILJ RAZISKAVE 

 Preveriti odnose in znanje učencev o fotografiji ter mešani tehniki fotografije in slike pred 

in po izvedbi likovne naloge. 

 Analizirati likovne izdelke učencev z namenom ugotavljanja učenčevih odnosov do 

sprememb v prostoru. 

4.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kakšen je odnos in znanje učencev o fotografiji ter mešani tehniki fotografije in slike pred 

in po izvedbi likovne naloge? 

 Kakšen odnos imajo učenci do svojega mesta in sprememb v njem ter kakšne rešitve 

predlagajo? 

4.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo, ki je bila razdeljena na dva dela. Prvi 

del raziskave je sestavljen iz dveh vprašalnikov kombiniranega tipa vprašanj. Prvi vprašalnik 

so učenci izpolnjevali predhodno, pred izvedeno učno uro o obravnavani temi. Drugi 

vprašalnik sem jim razdelila ob koncu izvedene učne ure. Prva tri vprašanja so se ponovila, 

ostali dve pa sta se navezovali na refleksijo pravkar izdelane likovne naloge. Primera 

vprašalnikov se nahajata v prilogah (priloga 2).  

V drugem delu raziskave sem analizirala dokumente, pri čemer so dokumenti učenčevi 

likovni izdelki, ki so jih učenci realizirali med učno uro. 

 

Vse podatke sem pridobila v marcu in aprilu leta 2018 na novogoriških osnovnih šolah. V 

raziskavi so sodelovale tri osnovne šole, v vsaki en oddelek 9. razreda. Učno uro sem izvedla 

pri pouku likovne umetnosti in je obsegala dve šolski uri, na dveh šolah žal s presledkom 

enega tedna. Na osnovni šoli, kjer sem učno uro izvedla pri izbirnem predmetu likovno 

snovanje III, sem učno uro izvedla v dveh nepretrganih šolskih urah.  

4.3.1 VZOREC 

V empiričnem delu sem uporabila neslučajnostni namenski vzorec. V raziskavi je sodelovalo 

43 devetošolcev treh novogoriških osnovnih šol. Velik vzorec mi je omogočil celosten pogled 

na raziskovalni problem. 
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4.4 ANALIZA PEDAGOŠKE RAZISKAVE  

4.4.1 REFLEKSIJA IZVEDENIH UČNIH UR 

Na vseh treh osnovnih šolah sem izvedla enako zasnovano učno uro. Razlika je bila le v tem, 

da smo na dveh šolah po eni uri zaključili in nadaljevali naslednji teden, na eni pa smo dve 

učni uri izvedli v kosu oziroma v t. i. blok uri.  

Na začetku ure me je učiteljica likovne umetnosti predstavila, nato sem učencem razdelila 

vprašalnike, ki so jih izpolnjevali par minut. Na eni od šol so jih rešili že pred mojim 

prihodom, tako da smo imeli na razpolago par minut več, kar se je izkazalo za zelo ugodno. V 

uvodnem delu sem jim nato na projektorju pokazala kratko animacijo, ki sem jo izdelala v 

tehniki »stop motion« in je s fotografijami, kolaži in barvicami prikazovala gradnjo Nove 

Gorice. Tako sem vzbudila njihovo zanimanje, hkrati pa že v uvodnem delu napeljala na 

kasnejši likovni problem, razvijajoče se mesto. Prvih 20 minut sem namenila obravnavi 

likovnih pojmov, vsebino sem učencem posredovala v frontalni obliki. Učence sem vmes 

spraševala in pozivala k pogovoru, delitvi mnenj. Ob animaciji smo se pogovorili in ugotovili, 

da ima fotografija pomembno vlogo pri beleženju zgodovine. Na projekciji powerpoint sem 

jim nato pokazala prvo posneto fotografijo in jih seznanila z letnico nastanka, učenci so bili 

motivirani, čudili so se slabi kvaliteti prve fotografije in ugotavljali leto nastanka. Na kratko 

sem jim obrazložila razvoj slikarstva po izumu fotografije in jim pojasnila razvoj abstrakcije. 

Prešli smo na nastanek kolaža in skupaj ponovili njegove značilnosti, ki so jih že poznali, saj 

se s kolažem srečujejo v osnovni šoli. Nato sem jim pokazala primere likovnih del, narejenih 

v mešani tehniki, poiskali smo razlike med kolažem in mešano tehniko ter osvojili njeno 

definicijo. Sledil je opis interakcij med sliko in fotografijo, spoznali so fotografijo v sliki, 

sliko v fotografiji, kolaž in fotografijo, fotomontažo in transformacijo fotografije v sliko prek 

računalniških programov. Ob vsakem primeru sem jim na kratko obrazložila ozadje 

umetniškega dela, tako da sem jim približala izrazne zmožnosti mešanja fotografije in slike, ki 

so jim bile precej neznane. V zadnjem delu smo ponovno prešli na mesto Nova Gorica, 

pogovarjali smo se o letnici in razlogu njenega nastanka. Povedala sem jim, da so mesto 

zgradili na Solkanskem polju, kjer je danes avtobusna postaja, pa je takrat bilo pokopališče. 

Najprej so sezidali Kidričevo ulico, magistralo, okoli katere je počasi nastajalo mesto. 

Ogledali smo si stare fotografije in jih primerjali z današnjimi. Učenci so navdušeno 

ugotavljali, kateri del mesta prikazuje stara fotografija. Ugotovili smo, da je v mestu zraslo 

veliko dreves, pa tudi novih modernih stavb, nakupovalnih središč itd. Dotaknili smo se 

barvitosti mesta, saj je mnogo fasad blokov danes pobarvanih v žive odtenke. Teoretični del z 

diskusijo mi je vzel kar nekaj časa, tako da je ostalo le še kakšnih slabih 20 minut do konca 

ure, ko sem jim šele podala navodila za likovno nalogo. Sledilo je deljenje risalnih listov, to 

so opravili dežurni v razredu, skupaj z učiteljico pa sva jim razdelili še naključno staro in 

novo fotografijo določenega pogleda na mesto (ulica, trg, panorama), da je šlo hitreje. Na 

razpolago so imeli ti dve fotografiji, svinčnike, flomastre in barvice. Zaradi stiske s časom po 

tempera barvah nismo posegli, razen na šoli, kjer smo imeli na voljo blok uro. Zadnje minute 

so bile namenjene načrtovanju, skiciranju in razmišljanju, kmalu je zvonilo, zato smo morali 

že pospravljati. Ponovno smo se dobili čez en teden. Takrat sem jim še enkrat ob začetku ure 

podala navodila, da smo osvežili njihovo nalogo. Ker so bili nekateri ob koncu prejšnje ure 

zmedeni, sem na projekcijo dodala še nekaj primerov intervencij v urbani prostor. Med uro 

sem hodila po razredu in vsakemu, ki je to potreboval, svetovala in ga spodbujala. Nekateri 

učenci so ustvarjali popolnoma samostojno, spet drugi so potrebovali ogromno spodbude, 

potrditve in idej. Tudi druga šolska ura je hitro minila, zato sem jih pred koncem morala kar 
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malo priganjati, da so odrezke zalepili in dokončali risbo, saj je večina učencev delala zelo 

počasi. Zadnjih 10 minut bi morali nameniti predstavitvam pred tablo, vendar sem to zaradi 

časovne stiske izpustila in jih raje pustila ustvarjati še nekaj minut več. Sama sem naredila 

obhod do vsakega učenca, ki mi je kar v klopi med zaključevanjem predstavil svoj izdelek. 

Njihove odgovore sem si zabeležila, da sem jih lahko uporabila pri analiziranju likovnih 

izdelkov. Nekaj minut pred koncem sem jim razdelila še vprašalnike. Zaradi pomanjkanja 

časa je bil zadnji del ure kar tempiran.  

Učna priprava je priložena na koncu, v prilogah magistrskega dela (priloga 1). 
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4.4.2 REZULTATI ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Učenci so pred in po izvedeni učni uri  izpolnili anketni vprašalnik, s katerim se preverjala 

njihovo razumevanje pojma fotografija, znanje o mešani likovni tehniki in njihov odnos do 

domačega mesta. Prvi vprašalnik je bil sestavljen iz sedmih vprašanj, drugi pa iz petih, prva 

tri pa so se pri obeh ponovila. V nadaljevanju bom analizirala odgovore na posamezna 

vprašanja, prva tri pa bom med seboj tudi primerjala, saj želim preveriti njihovo morebitno 

nadgradnjo znanja in ali se njihovi odgovori pomembno razlikujejo. Vse odgovore bom 

prikazala s strukturnimi krogi, ki bodo jasno ponazorili, kakšen delež učencev je odgovoril na 

določeno vprašanje. 

Analiza 1. vprašanja: Na kaj pomisliš ob besedi fotografija? 
Pri prvem vprašanju me je zanimalo, katere asociacije dobijo učenci ob besedi fotografija in s 

katerim pojmom oziroma dejavnostjo fotografijo povezujejo. Različni možni odgovori so bili 

že podani, če jim ni ustrezal nobeden od naštetih, so lahko svoje razmišljanje podali pri 

odgovoru drugo.  

Graf 1 in 2: Primerjava strukture odgovorov na prvo vprašanje pred in po izvedeni učni uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot sem pričakovala, je večina učencev (65,9 %) pred izvedeno učno uro ob besedi 

fotografija pomislila na spomine, družinske albume. Fotografija je v današnjem času zelo 

razširjena, vendar ne kot umetniški medij, temveč bolj kot vir informacij, družbena dejavnost 

in hobi za mnoge amaterje. Postala je orodje dokazovanja, ki vse naše pomembne dogodke 

oziroma doživetja osmisli in jih naredi resnične. Menim, da je danes le malokatera družina 

brez fotoaparata, fotografiranje je postalo nekakšen družinski obred, fotografski aparat pa je 

prisoten pri vseh pomembnejših dogodkih družinskega in socialnega življenja. Lahko bi rekli, 

da velja pravilo, takoj ko je dogodek vreden ogleda, je vreden tudi fotografiranja. Na splošno 

smo prav vsi postali odvisniki podob, kot pravi S. Sontag (2001) v svojih razmišljanjih o 

fotografiji.  Nič čudnega torej ni, če večina devetošolcev fotografijo enači s spomini, ki so 

Odgovori pred izvedeno učno uro                                 Odgovori po izvedeni učni uri 
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skrbno pospravljeni v družinskih albumih. Naslednji največkrat obkrožen odgovor je pripadal 

»selfiju«, vendar v manjšem obsegu, kot sem pričakovala (14,6 %). Ta odgovor sem podala, 

ker se menila, da bodo devetošolci v veliki večini ob fotografiji pomislili na fotografiranje t. i. 

sebka (ang. selfie) za priljubljena družbena omrežja. Za likovno umetnost se je ob začetku 

ure odločilo le 7,3 % učencev, kar je razumljivo, saj fotografija ni tradicionalen umetniški 

medij, kot na primer slikarstvo. Med učno uro so pridobili novo znanje o fotografiji kot o 

umetniškem mediju in spoznali njeno interakcijo s slikarstvom v umetniških delih, zato se je 

delež učencev, ki ob besedi fotografija pomisli na likovno umetnost, v drugem vprašalniku 

močno povečal (46,3 %). Še vedno veliko učencev, a ne toliko kot na začetku ure, pomisli na 

spomine, družinske albume (43,9 %). Ta dva odgovora sta bila ob koncu ure skoraj enako 

pogosto izbrana, le en učenec več se je odločil za likovno umetnost. V drugem vprašalniku 

tudi noben učenec ni izbral odgovora drugo.  

Analiza 2. vprašanja: Se ti zdi, da medij fotografije uvrščamo pod umetniške 

zvrsti? 

Pri drugem vprašanju me je zanimalo njihovo mnenje o fotografiji kot o umetniškem mediju, 

oziroma ali jo sploh razumejo kot produkt umetniškega dela. Odgovori so bili v naprej podani 

v treh različnih možnostih. 

Graf 3 in 4: Primerjava strukture odgovorov na drugo vprašanje pred in po izvedeni učni uri 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenetljivo, skoraj vsi učenci (90,7 %) so se ob reševanju vprašalnika pred učno uro 

strinjali, da fotografijo lahko uvrščamo pod umetniške zvrsti, saj je lahko tudi fotografija 

umetniška. Visok delež pravilnega odgovora me je zelo presenetil, saj sem dvomila v njihovo 

naklonjenost fotografskemu mediju. Le trije učenci (7 %) so se s fotografijo kot umetniško 

zvrstjo strinjali le, če se v likovnem delu pojavi kot kolaž oziroma fotomontaža. En sam 

učenec (2,3 %) je izbral odgovor, da fotografija ne spada pod umetniške zvrsti. Izkazalo se 

je, da so imeli devetošolci zelo visoko predznanje, so pa zato rezultati vprašalnikov po 

    Odgovori pred izvedeno učno uro                               Odgovori po izvedeni učni uri 
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izvedeni učni uri nepričakovano slabši. Delež tistih, ki menijo, da je tudi fotografija lahko 

umetniška, je upadel na 73,2 %, istočasno pa se je zvišal delež drugih dveh odgovorov. 

Odgovor, da je fotografija umetniška le, če se pojavi v obliki kolaža ali fotomontaže, se je 

povečal za 15 %, kar je posledica izvedene učne ure. Učencem sem v teoretičnem delu 

predstavila umetniško plat fotografije, a le v interakciji s slikarskimi tehnikami, tudi izvedba 

likovne naloge je temeljila na fotografiji znotraj uporabe mešane likovne tehnike, zato ni nič 

nenavadnega, da se je povečal odgovor, ki temelji na fotokolažu in fotomontaži. Tak rezultat 

mi v bistvu pove, da so učenci sicer dojeli vsebino učne ure in pridobili nova znanja, a hkrati 

so prišli do napačnih zaključkov, saj smo njihovo pozornost od pravilnega odgovora nehote 

preusmerili. Učenci so logično sklepali, da je pravilen odgovor tisti, ki vsebuje pojme, ki smo 

jih med učno uro obravnavali, njihovo razmišljanje se je od splošnega usmerilo k 

specializiranemu sklepu. Še vedno je delež pravilnega odgovora tudi v drugem vprašalniku 

zelo visok, na splošno so učenci zelo pozitivno naravnani do fotografije kot umetniške zvrsti. 

Ob koncu ure je tudi učenec več menil, da fotografija ne spada pod umetnost. 

Analiza 3. vprašanja: Kaj je mešana likovna tehnika? 

Pri tretjem vprašanju sem preverjala njihovo poznavanje mešane likovne tehnike, pri čemer so 

imeli na voljo pravilno definicijo (odgovor C), dve nepopolni in možnost ne vem točno.  

Graf 5 in 6: Primerjava strukture odgovorov na tretjo vprašanje pred in po izvedeni učni uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkazalo se je, da so imeli učenci dobro predznanje, saj so v vprašalniku pred učno uro 

najpogosteje (60,5 %) obkrožili pravilen odgovor, in sicer da je mešana tehnika vsako 

mešanje različnih likovnih materialov. Kar nekaj učencev (30,2 %) ni točno vedelo, kaj je 

to mešana likovna tehnika, le par pa se jih je odločilo za prvi dve pomanjkljivi definiciji. V 

vprašalniku po učni uri se je izkazalo, da je točno polovica učencev še vedno obkrožila 

pravilen odgovor, 10 % učencev pa je pravilen odgovor iz prvega vprašalnika nadomestilo z 

drugo možnostjo. Tako se je skoraj 43 % devetošolcev napačno odločilo za drugi odgovor, ki 

je podkategorija pravilnega, in sicer ustrezno opisuje mešano likovno tehniko, a je preozko 

Odgovori pred izvedeno učno uro                                      Odgovori po izvedeni učni uri 
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usmerjen in zato pomanjkljiv. Ker ne definira mešanja vseh likovnih materialov, ni pravilen, a 

hkrati tudi ni napačen. Odgovor mešanje kolaž papirja, fotografije in flomastrov je tudi 

edini vključeval medij fotografije, ki smo ga med celotno uro izpostavljali, poleg tega so se 

vsi omenjeni materiali nanašali na likovno nalogo, poteza učencev je tako razumljiva in 

logična. Naj še enkrat povem, da sem definicijo mešane likovne tehnike jasno razložila med 

teoretičnim delom ure. Na tej točki ugotavljam, da je bil tudi vprašalnik problematično 

zastavljen in zavajajoč, saj je vseboval splošen pravilen odgovor in nepopolna, specializirana 

odgovora, ki sta smatrana za napačna. Učenci so bili torej zmedeni, saj jim je vprašalnik 

ponujal opcijo, ki je točno opisovala likovne materiale naše likovne naloge. 

Veseli me, da je odstotek učencev, ki ne vedo, kaj je mešana likovna tehnika, zelo upadel v 

drugem vprašalniku, izbrala sta ga zgolj 2 učenca (4,8 %). 

Analiza 4. vprašanja: Ali si že kdaj uporabil(a) fotografijo v svojem ustvarjanju? 

Na tej točki me je zanimalo, ali so se učenci  spoznali s fotografijo tudi na likovni način, torej 

v svojem ustvarjanju v osnovni šoli. Na razpolago so imeli tri možne odgovore, dva pritrdilna 

in enega nikalnega.  

Graf 7: Struktura odgovorov na četrto vprašanje v vprašalniku pred izvedeno učno uro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina učencev (69,8 %) se je že srečala z uporabo fotografskega posnetka v likovnem 

ustvarjanju, od tega večina tako, da so po fotografijah slikali. To potrjuje, da se učenci v 

goriških osnovnih šolah vsaj enkrat srečajo z likovnimi nalogami, povezanimi s fotografijo in 

prepletanjem le-te s slikarskimi tehnikami. Pričakovala sem večji delež prvega odgovora, ki 

vključuje uporabo fotografije v obliki kolaža. Verjetno so likovne naloge v tej tehniki 

omejene zgolj na uporabo kolaž papirja in ne mešajo med seboj fotografskih fragmentov. 13 

učencev (30,2 %) še ni uporabilo fotografije v svojem ustvarjanju, kar nakazuje, da je 

takšnih likovnih nalog v šolah zelo malo, ob morebitnih odsotnostih učenec zamudi priložnost 

ustvarjanja na takšen način. 

   

 

    Odgovori pred izvedeno učno uro                                
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Analiza 5. vprašanja: Meniš, da bi s pomočjo fotografije prišel do ustvarjalnejših 

rešitev v likovnem motivu? 

Pri petem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način devetošolci razmišljajo o rabi fotografije 

v likovnem ustvarjanju, ali fotografijo vidijo kot potencialen slikovni element ali zgolj kot 

medij, ki ne sodi med ustvarjanje, kot ga sami poznajo. Na voljo so imeli štiri odgovore, dva 

potrdilna, dva nikalna. 

Graf 8: Struktura odgovorov na peto vprašanje v vprašalniku pred izvedeno učno uro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori pred izvedeno učno uro 

 

 

Največ učencev (46,5 %) meni, da bi s pomočjo fotografije prišli do ustvarjalnejših rešitev, 

ker je mešana tehnika zanimivejša. Iz teh rezultatov lahko sklepam, da jim je mešanje 

različnih materialov, v tem primeru fotografije in flomastrov, barvic, tempera barv in kolaža, 

zanimivo in ga smatrajo za ustvarjalnega. Po mojih predvidevanjih je velik delež učencev 

(39,5 %) izbralo tudi drugi odgovor, in sicer da bi prišli do ustvarjalnih rešitev, ker bi s 

fotografijo realnejše prikazali zunanji svet. Štirinajstletniki se v dobi odraščanja znajdejo v 

vsesplošni krizi, težave pa se pojavi tudi pri likovnem izražanju, saj v tej stopnji razvoja 

nastopi prehod iz otroške ustvarjalnosti  v zavestno oblikovanje. Domišljija se umakne težnji 

po stvarnejšemu upodabljanju narave, perspektivističnem risanju in  posnemanju likovnih del 

odraslih.  Mladostniki so zato do svojih likovnih del zelo kritični, saj jih nenehno primerjajo z 

videzom realnega sveta, dobro sliko pa enačijo s čim višjo podobnostjo s stvarnostjo. Ker ne 

znajo še v celoti preslikati elementov iz narave in ne obvladajo še vseh likovnih zakonitosti, 

postanejo nezadovoljni s svojimi podobami (Gerlovič, Gregorač, 1976). Zato sklepam, da 

veliko učencev meni, da bi ustvarili boljši izdelek s kombinacijo fotografskih izrezkov, ki bi 

nadomestili njihove narisane oblike.  

Majhen del devetošolcev meni, da s fotografijo ne bi prišli do ustvarjalnejših rešitev, od tega 

zgolj 1 učenec pravi, da fotografija ne sodi med ustvarjanje. 
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Analiza 6. vprašanja: Ti je Nova Gorica kot mesto všeč? Kako se počutiš v njej? 

V šestem vprašanju na prvem vprašalniku sem se navezovala neposredno na likovno nalogo, 

vendar tega učenci med reševanjem še niso vedeli. Zanimalo me je, kako se v mestu počutijo, 

ali jim je ali ni všeč. Učenci so imeli tudi možnost lastne pojasnitve vprašanja. 

Graf 9: Struktura odgovorov na šesto vprašanje v vprašalniku pred izvedeno učno uro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori pred izvedeno učno uro 

 

Večina goriških devetošolcev (74,4 %) se zelo dobro počuti v mestu Nova Gorica. Le 

nekaterim (11,6 %) mesto kot tako ni všeč. 14 % učencev je  izbralo zadnji odgovor, torej 

možnost drugo, ki je dopuščala odprt tip odgovora. Med njimi se pojavljajo nevtralni 

odgovori, kot so »OK«, »Raje bi bil v Ljubljani, sicer mi je pa že tu v redu,« »Ni nič kaj 

posebnega, lahko bi bila boljša, bolj prijetna,« ... Ti odgovori niso ne pozitivni ne pretirano 

negativni, učenci se na splošno kar dobro počutijo v svojem domačem mestu. 
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Analiza 7.vprašanja: Bi v mestu kaj spremenil(a)? 

V zadnjem vprašanju me je zanimalo, kaj bi učenci v mestu spremenili, poleg že danih 

odgovorov so imeli še en odprto možnost za svoje lastne predloge. Možnih je bilo več 

odgovorov.  

Graf 10: Struktura odgovorov na šesto vprašanje v vprašalniku pred izvedeno učno uro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori pred izvedeno učno uro 

 

 

Skoraj polovica učencev (47,9 %) bi v mestu dodala več zelenih površin in parkov, kar me 

je presenetilo, saj smo se med učno uro, ko smo opazovali stare fotografije Nove Gorice in jih 

primerjali z novimi, pogovarjali, da ima mesto veliko dreves in urejenih parkov. Učenci so 

vprašalnik sicer reševali pred teoretičnim delom, tako da je možno, da se niso dovolj poglobili 

v razmišljanje o samih lastnostih mesta, ali enostavno res menijo, da ima mesto malo zelenih 

površin. Sledi enako število odgovorov pri spremembi barve nekaterih fasad (20,8 %) in 

spremembi lege nekaterih sodobnih stavb (20,8 %). Pri barvah fasad sem imela v mislih 

predvsem ulico Gradnikove brigade z živimi barvami blokov, vendar smo ob pogovoru pri 

učni uri ob primerjanju prejšnjega in današnjega stanja spoznali, da so pobarvane fasade 

prijetnejše kot prejšnje sivine. Odgovor si lahko interpretiram tudi obratno, torej barvanje 

fasad v barvne odtenke. Sprememba lege nekaterih sodobnih stavb je namenjena predvsem 

postavitvi stolpnice Eda center, ki je stlačena med glavnim trgom in avtobusno postajo in 

zasenči velik del centra mesta.  

6 učencev je izbralo istočasno dva predloga, od tega trije prvi in drugi odgovor, eden prvi in 

tretji, eden drugi in tretji, eden pa drugi in četrti. Predlogov pri možnosti drugo je bilo 5  

(10,4 %), eden od učencev bi dodal modernejše stavbe, spet drugi ne bi spremenil nič, 

najzanimivejši odgovor pa je bil »Dipo bi spremenil v kino«. Učno uro sem izvedla v času, ko 

so v Novi Gorici pri nakupovalnem središču ob železniški progi star, razpadajoč objekt 

remize preuredili in v njem odprli poslovalnico pohištvenega diskonta Dipo. Na to temo je 

bilo veliko polemik, tudi kritik s strani občanov in občank, učenec pa je verjetno glede na 

slišano simpatično podal svoje mnenje.  
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Sledi analiza zadnjih dveh vprašanj na drugem vprašalniku, ki so ga učenci rešili po izvedeni 

učni uri. V četrtem vprašanju preverjam, ali jim je bila likovna naloga všeč, peto vprašanje pa 

se nanaša na konkretno izvedbo likovnega dela, zato mi bo pomagalo tudi pri analizi likovnih 

izdelkov učencev. 

Analiza 4. vprašanja: Te je likovna naloga s prepletanjem slikarstva in 

fotografije pritegnila? 

Graf 11: Struktura odgovorov na četrto  vprašanje v vprašalniku po izvedeni učni uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori po izvedeni učni uri 

 

Večini učencev (75 %) je bila likovna naloga v mešani tehniki všeč, ker je bila nekaj novega. 

Lahko povzamem, da večina  goriških devetošolcev rada preizkuša nove materiale in tehnike, 

ki popestrijo pouk in razbijejo monotonost tradicionalnih likovnih tehnik. 15 % učencev meni, 

da je takšno delo zelo zanimivo. Trije (7,5 %) učenci raje slikajo s tradicionalnimi 

tehnikami, torej s tempera barvami, flomastri, eden pa je na odprto vprašanje odgovoril, da 

mu likovna naloga ni bila všeč.  
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Analiza 5. vprašanja: Kaj si želel(a) sporočiti o mestu? Na kakšen način si ga 

spremenil(a), popravil(a)? 

To vprašanje je bilo odprtega tipa, odgovori učencev so mi pomagali pri interpretaciji 

njihovih izdelkov. Njihove odgovore sem kategorizirala v 10 kategorij, ki združujejo 

odgovore po njihovi sorodnosti.  

Graf 12: Struktura kategoriziranih odgovorov na peto vprašanje v vprašalniku po izvedeni učni uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori po izvedeni učni uri 

 

 

Odgovori na vprašanja so bili zelo različni, zato sem jih tudi kategorizirala v tolikšno število 

kategorij. Noben odgovor po pogostosti ne drastično izstopa. Največ učencev (20,9 %) je v 

svojih likovnih izdelkih v mesto vneslo več narave, torej dreves in travnikov, kar se ujema s 

sedmim vprašanjem na prvem vprašalniku, kjer se je večina učencev strinjala, da bi v mesto 

dodala več zelenih površin. Sledi kategorija učencev, ki jim je mesto všeč tako, kot je, in 

niso v svoj izdelek vnesli nobenih korenitih sprememb in novih predlogov (16,3 %). Isto 

število učencev (11,6 %) se je odločilo za večjo barvitost nekaterih stavb in hiš ter za druge 

oblike intervencij, ki sem jih združila v drugo. Nekaj učencev (7 %) je mesto v svojem 

likovnem izdelku spremenilo v bolj moderno z modernejšimi, sodobnimi stavbami. Nekateri 

učenci so zgolj prikazali spremembe skozi čas, največkrat tako, da so staro fotografijo 

preoblikovali in vanjo umestili odrezke današnjih stavb, dreves, ulic. Dva učenca sta 

spremenila pozicijo Ede centra, druga dva pa sta dodala v mesto več stavb. Le en učenec je 

iz mesta zreduciral stavbe, saj je želel, da bi jih bilo manj. Kar veliko učencev (14 %)  pri 

tem vprašanju ni napisalo odgovora ali so napisali ne vem, ti učenci se niso dobro poglobili 

v reševanje likovne naloge, bili so brez idej oziroma manj zainteresirani za likovno 

ustvarjanje. 
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4.4.3 ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV UČENCEV 

Pri analizi me je zanimalo, kako so učenci rešili dano likovno nalogo v mešani tehniki, na 

kakšen način so spremenili urbani prostor mesta in katere spremembe so predlagali. Vsi 

učenci so naključno dobili dve fotografiji določenega dela mesta, ulice oziroma trga, staro in 

današnjo, kjer so jasno vidne spremembe v času. Učenci so za format uporabili bel risalni list, 

poleg fotografij pa so lahko uporabljali še svinčnik, barvice in flomastre, kolaž papir, v enem 

oddelku so, ker smo na razpolago imeli več časa, ustvarjali tudi s tempera barvami. V 

nadaljevanju sem podrobno analizirala le nekaj izbranih izdelkov, ki so dokončani in v 

nekaterih lastnostih izstopajo od ostalih. Analizirala sem jih po naslednjih kriterijih: 

Likovna tehnika: zanimalo me je, ali je učenec uporabil mešano likovno tehniko, torej 

kombiniranje več likovnih materialov na formatu. Za ustrezno rabo mešane tehnike se smatra 

kombinacija vsaj dveh likovnih materialov (fotografija in barvice, flomastri, tempera barve, 

svinčnik, kolaž papir). 

Likovni problem: zanimalo me je, ali je učenec uspešno realiziral likovno nalogo, izrazil 

odnos do mesta in sprememb v njem, podal svoje ideje, predloge, arhitekturne rešitve, skratka 

prepoznal in osmislil likovni problem. 

Inovativnost: zanimalo me je, v kolikšni meri je učenec pri ustvarjanju podal svoje lastne 

inovativne rešitve in neobičajne ideje. 

Pri analizi so mi bili v pomoč izpolnjeni vprašalniki, s katerimi sem lažje razumela likovne 

izdelke. Prav tako so mi učenci ob koncu ure predstavili svoj izdelek, njihove misli pa sem si 

sproti zapisovala, da sem ji lahko nato vključila v analizo, saj je, kot pravi Duh (2004), 

likovno sporočilo težko opredeliti, saj se likovnega doživetja ne da strniti v racionalne besede.  

Vsi likovni izdelki ostajajo anonimni, zato sem  v nadaljevanju za vse učence uporabila izraz 

učenec v obliki moškega spola, ki pa je uporabljen nevtralno in velja enakovredno za oba 

spola. 
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LIKOVNI IZDELEK 1 

Likovni izdelek učenca je  izstopal že v razredu  po svoji neobičajnosti, saj sta dve fotografiji 

združeni na drugačen, bolj unikaten način kot pri izdelkih sošolcev. Ta učenec je za izhodišče 

dobil fotografijo magistrale oziroma Kidričeve ulice, ki se je v preteklosti nadaljevala proti 

Solkanu. Danes ta ulica nekoliko zavije in se na križišču sreča z Vojkovo ulico, stara trasa 

ulice pa prevzema vlogo parkirišča, ki ga je videti na levi strani likovnega dela. Fotografiji sta 

del panoja, t. i. jumbo plakata, ki je navadno namenjen oglaševanju. Dekle čez staro 

fotografijo z valčkom lepi sedanjo podobo mesta. Prva fotografija je natančno odrezana in 

sega čisto do valja.  Pano je v kompozicijo postavljen simetrično, simetrijo zamaje le dekle, ki 

je pomaknjeno nekoliko v desno. Mešana likovna tehnika je ustrezno uporabljena, učenec je v 

kompoziciji združil fotografiji, barvice in flomastre. Dekle je naslikano s flomastri in zato je 

tudi bolj poudarjeno, z barvicami je učenec prebarval zgolj stilizirano ozadje, ki je precej 

monotono, brez vsakršnih podrobnosti, zasledimo le mejo med zeleno in modro površino. 

Barve so tipično uporabljene, modra predstavlja nebo, zelena pa travo. Likovni problem, kot 

podajanje nekih inovativnih arhitekturnih rešitev, ni docela izražen, ne zasledimo kritike ali 

morebitnih novih idej. Učenec je prostor pustil nedotaknjen, želel je prikazati  zgolj 

spreminjanje mesta skozi čas. Tudi po njegovem opisu pri predstavitvi je jasno, da mu je 

Nova Gorica kot mesto všeč in se v njej dobro počuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 82: likovni izdelek 1 
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LIKOVNI IZDELEK 2 

Na tem likovnem izdelku izstopa risba, kompozicijo pa sestavljata tudi odrezka fotografij. 

Učenec je iz starega posnetka izrezal le Rusjanov spomenik in ga postavil ob fotografijo iz 

današnjih dni. Posnetka sta rahlo zamaknjena, saj je učenec lovil linijo pločnika. Fotografiji 

sta mu služili tudi kot izhodišče za risanje, iz njiju je izhajal pri risanju ceste in krožišča na 

drugi strani. Tam je v pravilni velikosti in legi narisal tudi nebotičnik, ki tam zares stoji. Pred 

njim je dodal celo krožišče, ki je zelo natančno izrisano. Zaznati je ustrezno rabo linearne 

perspektive, s katero se učenci seznanijo v 9. razredu osnovne šole. To obdobje odraščanja je 

za devetošolce zahtevno tudi na področju likovnega izražanja, saj prehajajo iz spontanega 

ustvarjanja k zavestnemu oblikovanju podob, zato se bolje znajdejo pri risanju neposredno po 

opazovanju. S pomočjo razuma osvojijo zakonitosti risanja po načelih perspektive, kar je 

zanje novo, zanimivo odkritje (Geslovič, Gregorač, 1976). Nekatere pomanjkljivosti v 

razumevanju je še zaznati, saj je cesta ob nebotičniku, ki se res nekoliko vzpenja, narisana 

preveč navpično, ko bi se morala izgubiti v ozadju. Med predstavitvijo izdelka je povedal, da 

so mu všeč starejše stavbe, Eda center pa za njegov okus preveč izstopa iz ostale arhitekture 

mesta, zato jo je v svojem likovnem izdelku raje izpustil. Tam je namesto stolpnice raje uredil 

park, saj mu je Rusjanov spomenik všeč med drevesi, ki so ga obdajala leta nazaj in so vidna 

na stari fotografiji. Danes je zraven spomenika le še eno drevo. Učenec je ustrezno uporabil 

mešano tehniko, podrobnosti je najprej narisal s svinčnikom, nebotičnik pa je tudi prebarval z 

barvicami. Vsa drevesa so naslikana s flomastrom na isti šablonski način in niso plod 

konstruktivnega opazovanja, dodana so v likovni prostor kot pri nekakšni maketi. Spominjajo 

na stiliziran simbol pojma drevo, ki se ga otroci naučijo izražati v mlajših letih. Podobe 

dreves na desni strani formata so tudi precej zmanjšane in neproporcionalne. Drevesa so 

izrisana na hitro in kažejo na pomanjkanje časa, ki se odraža tudi v drugih neizpolnjenih 

prazninah formata (Geslovič, Gregorač, 1976). Likovni problem ni v celoti rešen, saj v 

likovnem izdelku niso prisotne učenčeve lastne arhitekturne rešitve, čeprav se vidi, da je iskal 

nove ideje in poti izražanja, ko je spomenik ohranil v prvotnem ambientu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 83: likovni izdelek 2 
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LIKOVNI IZDELEK 3 

Ta likovni izdelek obravnava isti del mesta kot prejšnji, le da tokrat gledamo na drugo stran 

ulice. Rusjanov spomenik leži v skrajno desnem spodnjem kotu. Likovni izdelek mi je v 

trenutku padel v oči, saj je učenec zapolnil celoten risalni list. Beline papirja ni videti, kar je v 

nasprotju z marsikaterim drugim izdelkom, ki zato deluje nedokončano. Likovna kompozicija 

je bogata in polna slikovnih elementov, združuje tako staro kot novejšo fotografijo mesta. Iz 

kompozicije izstopa stolpnica, ki jo je učenec pustil na prvotni lokaciji, posegel pa je v 

prostor ob spomeniku, ki ga je razširil. Tja je umestil večjo zeleno površino oziroma park, ki 

je danes zelo skrčen oziroma ga skoraj ni več, saj ga je skril beton. Tako se lega Ede centra ne 

spremeni, s povečavo parka pa je učenec rešil problematiko prenatrpanosti. Učenec je porabil 

vse odrezke danih fotografij, smiselno jih je razporedil po formatu, kar kaže na njegovo 

iznajdljivost. Mešana tehnika je realizirana v kolaž papirju, fotografijah in voščenkah. Zgornji 

del kompozicije je zapolnjen s trganimi koščki kolaž papirja, ki predstavljajo nebo in v 

likovni prostor vnesejo svetlobo. Zeleni odrezki kolaž papirja v sredini izdelka predstavljajo 

drevesa in zapolnjujejo sicer prazen prostor med odrezki fotografij. Učenec je v vprašalniku 

podal mnenje, da bi mesto lahko bilo bolj prijetno. Ko je v likovnem izdelku nakazal večji 

park v središču, predvidevam, da bi to zanj vplivalo na boljšo klimo mesta.  
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LIKOVNI IZDELEK 4  

Ta likovni izdelek izstopa od ostalih, ker je v celoti preslikan s tempera barvami. Učenec je v 

slogu Gerharda Richterja izhodiščno črno belo fotografijo z grobimi potezami čopiča v celoti 

prekril. Motiv je zato neprepoznaven, brez obrazložitve ne vemo natančno, za kateri del mesta 

gre. Črno bela fotografija je prikazovala del mesta pod Kostanjevico, in sicer bloke ob Kornu. 

Učenec je v ta del poslikal veliko zelenja in grmičevja, ki pa je že na splošno kar prisotno v 

tem okrožju. Še prepoznavno naslikane hiše izstopajo s svojimi rdečimi strehami. Hiše so 

nizke in nadomestijo neosebne bloke. Na zgornjem delu formata ni tipično modrega neba, 

temveč so z zeleno upodobljeni hribi, ki se dvigujejo nad Novo Gorico. Na sliki prevladujeta 

zelena in rdeča barva, ki tvorita komplementarni kontrast, barvitost nevtralizira belina fasad. 

Ekspresionistično slikanje učenca izstopa od ostalih zadržanih, natančno izdelanih likovnih 

izdelkov. Učenec je na zanimiv in nevsakdanji način iskal nove načine v izražanju in na 

neobičajen način razrešil likovno nalogo. S končnim izdelkom je podal svoj način gledanja 

mesta v prihodnosti. 
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LIKOVNI IZDELEK 5 

Svoj lasten pogled na Bevkov trg je učenec razširil na obe strani fotografije, ki je zalepljena 

na sredini formata. Fotografija mu je služila kot izhodišče, zgled za proporce, saj se linije 

nadaljujejo iz že danih. Učenec je uporabil zgolj eno fotografijo in sicer posnetek iz današnjih 

dni, iz česar sklepam, da mu je trenutna rešitev trga všeč. Okrog nje je zgradil svoj svet 

blokov, izhajal je iz svoje domišljije, nekatere stavbe je ohranil, druge dodal, tretje pa 

preoblikoval. Podobo bloka Čebelnjak na desni strani kompozicije je risal iz dane fotografije 

ter jo preoblikoval s svojimi idejami. Bloku je dodal srebre, ki se odpirajo v nekakšno 

dvorišče. Na levi strani trga je dodal stavbo, ki je v osnovi tam ni. Linije, ki določajo 

perspektivo, nekje še otroško uhajajo in se širijo v obratni smeri. Sledi svinčnika so močne in 

izrazite, kar poudari značaj risbe in samozavest učenca. Risarki medij je po izraznosti 

enakovreden fotografiji, saj je močan in samozadosten, zato sploh ne manjkajo barvni 

odtenki. Mešana tehnika je zreducirana na uporabo fotografije in svinčnika, a je ravno tako 

dosledno uporabljena. Pri tem izdelku bi se lahko reklo »manj je več«. Risalni list je v celoti 

zapolnjen. Likovna naloga je dobro rešena, učenec je podal svoje ideje, ustvaril svoj pogled 

na mesto in dodal moderne stavbe, kot je sam opisal.  
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LIKOVNI IZDELEK 6 

Likovni izdelek tega učenca je preprost, a hkrati pritegne pogled. Kompozicija je sestavljena 

iz štirih neenakih pravokotnikov, v spodnjem delu formata sta zalepljeni fotografiji, v 

zgornjem delu pa zgolj kolaž papir. Zanimivo je to, da je učenec fasado Eda centra na 

določeni točki odrezal in sam dorisal nadaljevanje. Izbral je moder papir, ki  simbolizira 

steklo, ki odbija svetlobo. Moder papir se nadaljuje desno in naprej prikazuje nebo, edino 

razliko med podobo neba in stolpnico pa ustvarijo črte narisane s kemičnim svinčnikom. Na 

likovnem delu je prisoten simultani kontrast, saj dobijo spodnje črno bele fotografije zaradi 

prisotnosti žareče modre barve tudi tak ton. Okna so narisana z ravnilom, čeprav nekoliko 

površno, saj črte niso povsod vzporedne. Stolpnica se ne konča v formatu in uhaja iz 

kompozicije, poudarjena je njena višina. Zraven je učenec postavil fotografijo Rusjanovega 

spomenika v svojem starem okolju, ko je bil okrog še park. Učenec je želel ohraniti tako 

stolpnico kot drevesa ob spomeniku, torej nakazuje, da se sodobne stavbe in zelene površine 

ne nujno izključujejo. Likovni problem je sicer rešen, a na manj kompleksen način, razen 

oken stavbe ni učenec narisal ničesar. Mešana tehnika je zreducirana na uporabo fotografij, 

kolaž papirja in kemičnega svinčnika.    

Slika 87: Likovni izdelek 6 
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4.5 ANALIZA RAZISKOVALNO PEDAGOŠKEGA DELA 

Učno uro na temo mešane likovne tehnike med fotografijo in sliko sem uspešno izvedla na 

vseh treh goriških osnovnih šolah. Za glavno pomanjkljivost se je izkazalo primanjkovanje 

časa. Za celotno izvedbo sem imela na voljo zgolj dve šolski uri, ki pa sta z uvodno 

motivacijo, teoretičnim in likovnim delom prehitro minili. Prvih 20 minut ure sem namenila 

pogovoru, razlagi in ogledu reprodukcij umetniških del, saj se mi zdi pomembno, da se 

učence seznani z novo vsebino in jim na tak način približa manj poznano temo fotografije in 

njenega mešanja s slikanjem. V tej fazi razvoja otrok je pomemben pedagoški pristop, ki 

učence pritegne, saj najstnikom ob koncu osnovne šole zbranost in zanimanje za delo 

nekoliko upadeta (Gerlovič, Gregorač, 1976). Izkazalo se je, da je učence teoretični del ure z 

novo vsebino pritegnil, na splošno so bili motivirani za ogled in pogovor. Po prvem delu je 

sledilo podajanje navodil za likovno nalogo in priprava materiala, kar nam je vzelo dobrih 5 

minut, kar pomeni, da nam je za ustvarjalno delo ostalo le še dobrih 15 minut, saj nekaj minut 

pred koncem navadno učenci že čistijo in pospravljajo slikarske pripomočke. Prva ura je bila 

tako namenjena oblikovanju idej, skiciranju, pripravi osnutka, hitrejši učenci so tudi že kaj 

izrezali in prilepili na format. Naslednjo uro smo morali še enkrat ponoviti navodila za 

likovno nalogo, saj so v tednu dni že marsikaj pozabili, deset minut pred koncem pa smo tudi 

že zaključevali, saj je sledilo še vrednotenje z vsakim učencem posebej in izpolnjevanje 

vprašalnikov. Vsak likovni ustvarjalec ve, da je 45 minut mnogo premalo časa za produktivno 

delo. Časovna problematika je izstopala predvsem na dveh šolah, kjer sem imela na razpolago 

le eno uro naenkrat. Učni načrt likovne vzgoje (2011) za 9. razred obsega le 32 ur likovne 

umetnosti na leto, kar je pod dopustno spodnjo mejo, na kar sta opozarjala že A. Gerlovič in 

Gregorač (1976) pred 40 leti. Likovna dejavnost je pri nas žal še vedno zelo zapostavljena, 

likovni pedagogi so prezaposleni in težko izvedejo kvalitetno učno uro v predpisanem 

časovnem okvirju (Duh, Herzog, Zupančič, 2016). V kratkem času, ki je na voljo, je zato 

spoznavanje in izvajanje kompleksnejših tehnik ali risanje izven likovne učilnice oteženo, 

likovna umetnost pa je lahko hitro omejena na monotona izrazna sredstva. Ker izvajanje 

naloge v sklopu mojega magistrskega dela ni v sklopu letnega delovnega načrta, si nisem 

uspela pridobiti več ur za izvedbo, saj jih imajo učitelji že tako premalo za predvidene naloge. 

Na šoli, kjer sem učno uro izvedla v okviru predmeta likovno snovanje III, smo imeli na voljo 

blok uro, saj se izbirni predmet na tej šoli izvaja pol leta po dve uri na teden. Posledično je 

celoten učni proces potekal počasneje in bolj sproščeno. V razredu je bilo tudi bistveno manj 

učencev, kar mi je omogočilo bolj poglobljeno delo z vsakim od njih. Čeprav sem na vseh 

treh šolah izvedla isto število ur, se je na slednji poznalo to, da so učenci imeli več strnjenega 

časa, nepotrebnih minut nismo zapravili s pospravljanjem in s ponovitvijo navodil za likovno 

nalogo med eno in drugo uro.  

Na splošno sem opazila, da so najstniki pri delu izredno počasni in da potrebujejo ogromno 

časa za samo koncentracijo. Veliko učencev ob začetku dela ni imelo takoj ideje za realizacijo 

likovne naloge, zato sem ob naslednjem srečanju projekcijo ppt k navodilom in kriterijem za 

zgled dodala še par primerov, ki mešajo fotografijo in arhitekturne rešitve. Ob prvi izpeljani 

uri sem tudi opazila, da so določene fotografije precej skope in neprimerne za izhodišče. Te 

fotografije sem na drugih dveh osnovnih šolah izpustila in učencem dala raje primere širšega 

urbanega prostora (celoten trg, pogled na mesto). Posamezniki so med ustvarjanjem tudi 

nenehno spraševali, ali je narejeno v redu, iskali so potrditev praktično za vsako svojo potezo. 

Zasledila sem tudi znane komentarje: »Ne znam risati« ali »Ne pričakovati preveč od mene« 

in  opazila, da je to prepričanje med starejšimi zelo razširjeno. Taki učenci so bili nesproščeni, 

saj jih je pri ustvarjanju zaviralo slabo mnenje o svojih likovnih sposobnostih. Devetošolci 
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cenijo svoje izdelke le, če so čim bolj podobni podobam iz narave, saj v teh letih njihova 

otroška spontanost usahne in se razvije kontrolirano risanje ter povečana uporaba razuma 

(Berce-Golob, 1993). A zavestno delo in razumevanje likovne zakonitosti se razvija počasi, 

zato nekateri niso še popolnoma sposobni posnemati vseh vidnih podatkov iz narave, kar se 

odraža v okornih, površno narisanih podobah, s katerimi nato logično niso zadovoljni 

(Gerlovič, Gregorač, 1976). Nekateri likovni izdelki so bili rešeni bolj kompleksno kot drugi, 

povečini pa so kljub temu, da sem jim med podajanjem vsebine prikazala različne načine 

interakcij med sliko in fotografijo, ustvarjali na podoben način. Največkrat so za osnovo vzeli 

fotografijo prostora in po njej risali, slikali, dodajali kolaž papir ali jo uporabili za izhodišče 

za nadaljnjo risbo. Domišljija je bila pri nekaterih bolj omejena, saj niso konkretno spremenili 

prostora s svojimi predlogi, temveč so dodali le dekorativne elemente, kot so rastline in 

podobno. Radi so tudi rezali elemente iz novejše fotografije in jih lepili v staro fotografijo ter 

jo tako »polepšali«, kot so sami pojasnili. Več učencev je prostor na fotografiji optično 

poglobilo z ustrezno rabo linearne perspektive. Žal je ostalo veliko izdelkov površno izdelanih 

in nedokončanih, kar spet nakazuje na problematiko časa. Zaradi zahtevnejših likovnih nalog 

in večje natančnosti devetošolcev se čas izdelave enega likovnega izdelka na tej starostni 

stopnji zelo podaljša, sta opozarjala tudi A. Geslovič in Gregorač (1976). Ocenjujem, da bi 

potrebovali vsaj še eno uro za boljši likovni rezultat.  

4.5.1 ODGOVORI NA RAZSIKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kakšen je odnos in znanje učencev o fotografiji ter mešani tehniki fotografije in slike pred 

in po izvedbi likovne naloge? 

Vprašalnik je pokazal, da imajo na splošno goriški devetošolci pozitiven odnos do fotografije 

in dobro znanje o mešani likovni tehniki. Pred izvedbo učne ure je večina učencev ob besedi 

fotografija pomislila na spomine in družinske albume, kar kaže na neko logično povezavo s 

splošno rabo fotografije danes. Fotografija kot sinonim za likovno umetnost je bila pred 

izvedeno likovno nalogo po pogostosti odgovorov šele na 3. mestu. Ob koncu ure se je  

njihovo mnenje spremenilo in je večina učencev medij fotografije povezovala z likovno 

umetnostjo. Izkazalo se je tudi, da so devetošolci na splošno naklonjeni fotografiji, saj jo je 

večina že pred izvedbo ure uvrščala k umetniškim zvrstem. Ta odstotek je po izvedeni uri 

nekoliko upadel, zvišalo pa se je mnenje, da fotografija spada k umetniškim zvrstem le, če se 

v likovnem delu pojavi v obliki kolaža in fotomontaže. To se je zgodilo zato, ker sem 

učencem nehote preusmerila pozornost iz splošne rabe fotografije v umetnosti na specifično, 

saj smo obravnavali fotokolaž, fotomontažo in druge interakcije fotografije s sliko. O 

umetniški fotografiji se nismo pogovarjali, saj to ni bil del vsebine. Povečanje problematičnih 

odgovorov je posledica metodološke napake in nekoliko problematično zastavljenega 

vprašalnika z zavajajočimi odgovori. Prav tako je večina učencev poznala definicijo mešane 

likovne tehnike, pravilen odgovor pa se je v drugem vprašalniku spet zmanjšal, saj so se 

učenci odločali za bolj specializiran odgovor, da je mešana likovna tehnika mešanje kolaž 

papirja, fotografije in flomastrov. Ta odgovor načeloma ni pravilen, ker je pomanjkljiv, a 

hkrati tudi ni napačen, saj zajema ožjo definicijo mešane tehnike. Ker je likovna naloga 

temeljila na omenjenih materialih, se je več učencev odločilo za sledeč odgovor, ki je 

opisoval točno tisto, kar so pri učni uri ustvarjali. Likovna naloga je učence pritegnila, mešana 

tehnika pa jim je bila zanimiva, ker je bila nekaj novega. Devetošolci so naklonjeni novim, 

nevsakdanjim tehnikam in jih radi izvajajo. 
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 Kakšen odnos imajo učenci do svojega mesta in sprememb v njem ter kakšne rešitve 

predlagajo? 

Po analizi vprašalnikov in likovnih izdelkov lahko trdim, da je večini goriških devetošolcev 

domače mesto všeč in se na splošno dobro počutijo v njem, kar je pozitivno spoznanje. 

Največ učencev bi v mesto dodalo še več zelenih površin oziroma parkov in dreves. Naravo 

so poudarjali tako v vprašalnikih kot v likovnih izdelkih, čeprav smo med učno uro ob 

gledanju fotografij ugotavljali, da je Nova Gorica precej zeleno mesto. Veliko učencev v 

likovni nalogi ni vneslo korenitih sprememb v urbano krajino, saj jim je mesto všeč tako, kot 

je, in v njem ne bi ničesar spreminjali. Po pogostosti je sledila želja po spremembi barve 

fasad, v prvem vprašalniku je petina učencev pri vprašanju, kaj bi spremenil v mestu, 

obkrožila sledeč odgovor. Sama sem ga sicer interpretirala v smislu, da so nekatere stavbe 

preveč barvite, a se je pri odprtem vprašanju v drugem vprašalniku izkazalo ravno obratno, 

kar nekaj učencev bi raje videlo barvne fasade, ki bi mesto naredile živahnejše in prijetnejše. 

Petina učencev bi tudi spremenila lego nekaterih sodobnih stavb, v likovnih delih so to izrazili 

s premikom Ede centra na drugo stran ceste, kjer stoji danes avtobusna postaja. Par učencev je 

povečalo tudi park pred omenjenim centrom, kjer stoji Rusjanov spomenik, s to potezo so 

povečali del okrog stolpnice in sprostili utesnjen urban prostor. Le peščica učencev je 

predlagala več sodobnejših stavb, ki bi mesto modernizirale. Do obstoječih arhitekturnih 

sprememb pa učenci na splošno niso pretirano kritični.  
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5 SKLEP 

V magistrskem delu sem se osredotočila na manjkrat omenjeno področje likovne umetnosti, 

ki obravnava interakcijo med fotografijo in slikarstvom. Na različnih primerih tujih in 

slovenskih umetnikov sem raziskala različno vlogo fotografskega medija v sliki. Zajela sem 

časovno obdobje modernizma in sodobne umetnosti, zato se v teoretičnem delu pojavljajo 

priznani slikarji in tudi še neuveljavljeni, sodobni umetniki, ki so me na tak ali drugačen način 

pritegnili in navdahnili. Njihova umetniška dela so mi služila kot inspiracija za lastno likovno 

ustvarjanje. V lastnem raziskovalnem delu sem ustvarila likovna dela, kjer sem na različne 

načine prepletala slikarske tehnike s fotografijo.  

V pedagoško-raziskovalnem delu sem bila postavljena pred izziv, saj je moj vzorec zajemal 

najstnike, in sicer devetošolce, ki zahtevajo drugačen pristop kot mlajši otroci. Likovni motiv 

se je nanašal na moje domače mesto, zato sem tudi učne ure izpeljala z goriškimi učenci 9. 

razreda. Isto likovno nalogo sem izvedla na treh osnovnih šolah, pri tem pa sem pridobila 

izkušnjo večkratne ponovitve snovi, ki je bila zame nova. Vsebino sem z vsako izvedeno uro 

bolj poznala, med izvedbo pa sem spoznala tudi njene pomanjkljivosti, ki sem jih v vsakem 

naslednjem razredu izboljšala. Zanimivo je bilo med seboj primerjati tri različne oddelke in 

spoznati njihovo dinamiko in dinamiko šol. Izvedba učne ure je povsod dobro potekala, 

učenci so bili motivirani za spoznavanje nove vsebine, s katero se niso pogosto srečali. Glavni 

problem pri izvedbi je bila stiska s časom, ki se kaže na nekaterih nedokončanih likovnih 

izdelkih. Kot so potrdile tudi likovne pedagoginje, se čas izvajanja ene likovne naloge v tem 

starostnem obdobju zelo podaljša, saj učenci postanejo natančnejši in bolj kritični. Idealno bi 

bilo, če bi lahko izvedbo podaljšala na tri, še boljše, štiri šolske ure, vendar premalo ur, 

namenjenih temu predmetu, to onemogoča. Prav tako ena ura tedensko omejuje otrokovo 

ustvarjalnost, ki v tem starostnem obdobju že tako upade. Nekateri učenci so imeli težave pri 

oblikovanju ideje, saj so se težko prepustili domišljiji, značilno je, da večini v tem obdobju 

bolj leži delo po opazovanju.  

Rezultati vprašalnika so pokazali, da imajo goriški devetošolci na splošno pozitiven odnos do 

fotografije kot umetniške zvrsti, ravno tako imajo dobro znanje o mešani likovni tehniki. 

Izkazalo se je, da je bilo njihovo predznanje zelo visoko, po končani učni uri pa je ta delež pri 

drugem in tretjem vprašanju upadel. Težave pri raziskovanju so se pokazale v anketnem 

vprašalniku kombiniranega tipa vprašanj, ki je bil problematično zastavljen. Vprašalnik je 

ponujal vnaprej podane odgovore, ki so bili nehote zavajajoči in so zato učence zmedli. Pri 

drugem vprašanju so se skoraj vsi učenci pred uro strinjali, da fotografija sodi med umetniške 

zvrsti, med uro pa se je njihova pozornost preusmerila na specifično rabo fotografije v 

interakciji s slikarstvom, zato so se ob koncu ure nekateri odločili za odgovor, ki je zagovarjal 

fotografijo kot umetniško zvrst le, če se pojavi v obliki kolaža in fotomontaže. Še vedno je 

večina obkrožila pravilno opcijo. Pri tretjem vprašanju je nastal enak problem, ob koncu ure 

se je delež učencev, ki je obkrožilo pravilno definicijo mešane tehnike, zmanjšal, povečala pa 

se je definicija, ki je vsebovala likovne materiale, ki so jih uporabili v likovni nalogi. Dani 

odgovori bi morali biti drugače zastavljeni, med opcijami so bile možnosti, ki so ponujale 

specializirane podkategorije splošnega pravilnega odgovora. Učenci so med uro spoznali nove 

vsebine, ki pa so si jih napačno razlagali kot edine pravilne. Delež takih učencev ni bil velik, 

med 10 in 20 %, še vedno je pri drugem vprašalniku prevladoval pravilen odgovor. 

Likovna naloga, pri kateri so mešali stare in nove fotografije Nove Gorice z drugimi 

slikarskimi materiali, je devetošolce pritegnila, ker je bila nekaj novega. To potrdi dejstvo, da 

učenci radi spoznavajo in ustvarjajo v tehnikah, ki se ne pogosto izvajajo. 
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7 PRILOGE 

7.1 PRILOGA 1 

UČNA PRIPRAVA 

AVTOR: Anja Podlogar 

PREDMET: Likovna umetnost, likovno snovanje III 

RAZRED: 9. razred 

ŠTEVILO UR: 2 šolski uri 

OBLIKOVALNO PODROČJE: Oblikovanje na ploskvi, slikarstvo 

LIKOVNA NALOGA: Preoblikovanje pokrajine po predstavah in domišljiji   

LIKOVNA TEHNIKA: Mešana tehnika 

LIKOVNI MOTIV: Moje mesto nekoč in danes 

MATERIAL, ORODJA IN PODLAGE: Stare in nove fotografije mesta, svinčniki, flomastri, 

tempera barve, kolaž papir, škarje, lepilo 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: Ppt predstavitev 

OBLIKA DELA: Frontalna, skupinska, individualna 

METODE DELA: Pogovor, razlaga, delo s slikovnim gradivom, ogled  

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: zgodovina 

UČNI CILJI: Učenci: 

- spoznajo pojem fotografija, čas izuma, njeno zgodovinsko vlogo 

-razumejo pojem mešane tehnike  

-spoznajo umetnike, ki v svojih delih združujejo fotografijo in slikarstvo  

-preko starih fotografij spoznajo, kako je izgledalo njihovo domače mesto 70 let nazaj  

-preko ustvarjanja kritično ocenijo spremembe, ki so se do sedaj zgodile v okolju, podajo 

svoje mnenje in odnos do mesta  

-uspešno izvedejo likovno tehniko interakcije fotografije in slikarstva, pri tem pa razvijajo 

svojo ustvarjalnost in motorične spretnosti  

VIRI IN LITERATURA: 

Kosovel, B., Kosovel, M. (2017). Razpotja Nove Gorice:  1947-2017: posebna številka ob 70-

letnici mesta. Nova Gorica: Društvo humanistov Goriške. 

Novak, N. (2017). Rasli so skupaj z mestom. Skupnih 70 – posebna revijalna izdaja in 

priloga ob 70-letnici mesta Nova Gorica in 70-letnice priključitve Primorske matični 

domovini, 7 - 10. 
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VSEBINSKA PRIPRAVA 

UČITELJ UČENEC METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNI 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

Učence pozdravim in se 

jim predstavim.  

Na ppt projektorju jim 

pokažem kratko animacijo, 

ki prikazuje spreminjanje 

mesta Nova Gorica skozi 

čas. Animacijo sem 

izdelala v tehniki stop 

motion, gradnjo mesta sem 

prikazala z mešano tehniko 

(mešanje barvic,, stare in 

nove fotografije pokrajine). 

Pogovorimo se o vsebini 

animacije, spreminjanju 

mesta skozi čas, ugotovimo 

tudi, da ima pri beleženju 

zgodovine in spominov 

pomembno vlogo 

fotografija (ohranja 

podobo). 

 

 

Učenci si ogledajo 

animacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo, 

prepoznajo svoje 

domače mesto in na 

zabaven način 

spoznajo spremembe 

v prostoru. 

 

 

 

Frontalna oblika 

dela, ogled 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogovor, razlaga 

 

 

Ppt projektor, animacija 

 

OSREDNJI DEL 

Na kratko jih vprašam, 

kdaj je bila posneta prva 

fotografija (si jo tudi 

ogledamo). Samo za 

občutek, omenim leto 

izuma (1827). Obrazložim, 

da je bil za tisti čas to velik 

izum. Razložim njen vpliv 

na slikarstvo, ki je z njenim 

izumom izgubilo svojo 

vlogo upodabljanja, zato se 

je počasi razvila abstrakcija 

(za lažje razumevanje, 

pokažem Courbetovo 

realistično sliko in zelo 

abstraktno sliko Pollocka). 

Nadaljujem, da so poleg 

fotografov tudi nekateri 

Učenci sodelujejo, 

poskušajo zadeti leto 

izuma (oziroma 

stoletje). 

 

 

 

Učenci spoznajo 

obdobje realizma in 

modernizma. 

Ponovijo pojem 

abstrakcija. 

 

 

 

Pogovor, razlaga 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

razlaga 

 

 

 

Delo s slikovnim 

gradivom, ogled, 

Ppt predstavitev 

 

Joseph Nicephore Niepce,  View 

from window at Le Gras, 1827 

 

Gustave Courbet, The Stone 

Breakers, 1849  

 

Jackson Pollock,Convergence,1952  
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umetniki v fotografiji 

prepoznali velik potencial, 

zato so jo kmalu začeli 

uporabljati v svojih slikah 

v obliki kolaža in 

fotomontaže. Pokažem 

primere. Kolaž je likovna 

kompozicija, ustvarjena 

iz različnih materialov – 

kartona, izrezkov iz 

časopisnega ali barvnega 

papirja, tekstila, 

fotografij itd.  

Predstavim jim še mešano 

likovno tehniko: mešanje 

različnih likovnih 

materialov na enem 

formatu, papir, akrili, 

oglje, tekstil, fotografija. 

Pogovorimo se, kako se 

razlikuje od kolaža. 

 

Na pptju si ogledamo 

primere umetniških del, 

kjer umetniki združujejo 

slikarstvo in fotografijo. 

Skupaj razmišljamo o 

različni uporabi fotografije 

na slikarskem platnu. 

Ogledamo si primer 

fotografije v sliki. Kje se 

skriva fotografija ? V prvih 

primerih je za osnovo 

uporabljena slika, čeznjo 

pa je natančno nalepljena 

naslovnica albuma/revije 

podobnih motivov, da se 

prostora ujemata. Prepleta 

se klasično in sodobno, na 

tak način lahko združujemo 

preteklost in sedanjost in 

prikažemo določene 

spremembe, ki so se 

zgodile. 

Pri drugem primeru je 

fotografija izhodišče in 

tudi platno, saj čeznjo 

slikajo, nanašajo barve. 

Ustvarjalci tako spremenijo 

realen prostor in fotografiji 

 

 

 

 

Ponovijo definicijo 

kolaža. 

 

 

 

Osvojijo pojem  

mešane likovne 

tehnike.  

Ugotovijo, da v 

mešani tehniki niso 

prisotni le odrezki, 

temveč tudi barve, 

oglje, svinčnik,.. 

 

Opazujejo 

reprodukcije na pptju 

in  razmišljajo o 

različnih 

intervencijah v medij 

fotografije. 

 

Ugotovijo, da je 

fotografija skrita 

znotraj slike. 

 

Spoznajo možnost 

prepletanja 

preteklosti in 

sedanjosti, ki jo bodo 

lahko kasneje 

uporabili v svojem 

delu. 

 

 

 

Spoznajo, da je pod 

sliko fotografija. 

 

 

pogovor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinsko delo, 

ogled, razlaga, 

pogovor 

 

 

 

Pogovor, razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

 

 

Kolaž in fotomontaža 

 

Kurt Schwitters, Untitled, 1937-8 

 

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  

Mešana tehnika 

  

Sven Pfrommer, New York, 2012  

 

Hollie Chastain,  Untitled  

Fotografija v sliki 

 

Eisen Bernard, Album+art, 2016  

Slika v fotografiji 

 

  

 

Gerhard Richter, Feb 2000 
[Firenze], 2000, olje na fotografiji  
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dodajo svojstveno rešitev, 

zabrišejo motiv, mejo med 

sliko in fotografijo (G. 

Richter). V realen prostor 

vnesejo domišljijske 

motive (Ben Hiene), svoj 

pogled na okolje, sporočilo 

je močno, saj je risba v 

prisotnosti fotografije,  še 

poudarjena (se meša realno 

in narisano).  

V tretjem primeru umetniki 

mešajo fotografijo s kolaž 

papirjem in ji tako 

spremenijo pomen. Se 

pogovorimo o sporočilnosti 

teh kolažev (z majhno 

potezo lahko spremenimo 

celoten ambient, v eno 

fotografijo dodamo več 

zgodb,…)  

V četrtem primeru 

spoznamo fotomontažo - 

lepljenje več fotografij z 

namenom manipulacije 

prostora. Pogovorimo se o 

razlikah med fotomontažo 

iz reklam in umetniško 

fotomontažo, ta je 

nadrealistična in po navadi 

družbeno kritična, v 

reklamah je bolj prikrita za 

namen prodaje. Ta tehnika 

je odlična za izražanje 

svojih misli, predlogov, 

pogleda na svet, 

kritiziranje družbenih 

odnosov ali sprememb v 

okolju. 

Pokažem jim sliko z 

motivom Nove Gorice, 

lokalnega umetnika 

Bogdana Sobana. Ali je to 

fotografija ali slika? To je 

slika, a osnova je 

fotografija (fotografija je 

transformirana preko 

računalniškega programa 

v sliko). Pokažem detajl iz 

katerega je razvidno, da je 

motiv sestavljen iz majhnih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznajo New 

York in ironično 

rožasto teksturo na 

dvojčkih. 

 

Prepoznajo 

fotomontažo, ki jo že 

poznajo iz oglasov, 

revij. Razumejo njen 

pomen možnosti 

prikaza svojega 

stališča do določenih 

vsebin. 

Ugotovijo, da je 

ustvarjalec preko 

fotomontaže želel 

prikazati uničenje, 

nesmiselnost vojne, 

skozi rožnata očala, 

ki so tudi sinonim za 

lep pogled na svet, je 

prikazal ulico pred 

uničenjem, kjer sedi 

polno ljudi. Realnost 

je pa drugačna.  

 

Učenci menijo, da je 

to fotografija. 

Povedo, če ga kdo že 

pozna, če se je srečal 

z njegovimi deli 

(razstava v knjižnici, 

na občini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Richter,Untitled,1989  

 

 

Ben Hiene, Pencil Vs Camera 
(2010 - )  

Kolaž v fotografiji 

 

 

Stella Alesi, “our house”, #222, 

2014, fotokolaž z barvnimi papirji  

 

 

Guy Catling, Memorial, 2013  

 

 

Fotografija v fotografiji 

 

 

 

Joe Webb, Untitled, 2016, 
fotomontaža  

 

 

 

Joe Webb, Towers, 2018  

Bogdan Soban 

 

 

 

Bogdan  Soban, Urbane vedute, 

2017  

 

 

 

Bogdan Soban, Urbane vedute, 

2017  
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vrtnic, ki so simbol mesta.  

Katero obletnico mesta 

smo praznovali lani? Kdaj 

je nastala? 

Pogovorimo se o njenem 

nastanku, kdaj in zakaj je 

nastala. Graditi so jo 

začeli  leta 1947 na 

Solkanskem polju, kot 

novo povojno mesto ob 

izgubi stare Gorice, ki je 

pripadala Italiji. Najprej 

so zgradili Kidričevo ulico, 

ki naj bi bila glavna ulica v 

mestu. Preko starih 

fotografij spoznavamo 

dotedanje spremembe v 

prostoru (prej-potem).  

Pogovarjamo se o mestu, 

kako se je skozi čas 

spreminjala, kakšne razlike 

opazijo (na fotografijah), 

jim je bilo prej bolj všeč, 

kaj pogrešajo, kako 

menimo, da se bo NG še 

spreminjala … Povem, da 

smo precej zeleno mesto, 

pa tudi barvito (nebotičnik, 

Ulica Gradnikove brigade). 

 

Napovem  likovno nalogo. 

Si izberejo eno od prej 

opisanih interakcij (lahko 

kombinirajo sliko, risbo na 

fotografijo ali obratno, 

uporabijo princip 

fotomontaže, kolaža). 

Likovni motiv je Moje 

mesto nekoč in danes. 

Vsak dobi en pogled na 

mesto, na določeno ulico 

ali trg. Razmislite kaj bi v 

tistem delu 

spremenili/popravili/dodali

/ohranili. Povem, da preko 

intervencij nakažejo svoj 

odnos do mesta, njihove 

občutke do sprememb, ki 

so se do tedaj zgodile. 

Ustvarijo nove rešitve, 

spremenijo obstoječo 

arhitekturo.  

Učenci vedo, da je 

mesto lani praznovali 

sedemdeset let. 

 

 

 

 

Učenci ob starih 

fotografijah opazujejo 

razvoj mesta, 

prepoznajo lokacije 

(šele potem pokažem 

posnetek sedanjosti). 

Učenci že ob ogledu 

kritično razmišljajo o 

arhitekturnih rešitvah, 

o izboljšavah, povedo 

svoje mnenje o 

zasnovi, današnjem 

izgledu, ideje, kaj bi 

oni spremenili, kaj 

jim je/ni všeč. 

 

 

 

 

Učenci sledijo 

navodilom, si 

pripravijo potreben 

material (škarje, 

tempera, svinčnik, 

kolaž, lepilo, 

fotografije) in 

pričnejo z delom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija, pogovor, 

ogled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije Nove Gorice 
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Še enkrat jasno podam 

navodila in merila za 

likovno nalogo: 

-združijo staro in novo 

fotografijo mesta v 

tehniki kolaža, 

preoblikujejo staro/novo 

fotografijo v mešani 

tehniki 

-prikažejo, kaj bi želeli 

spremeniti v mestu, 

izrazijo svoje mnenje, kaj 

jim je všeč, predlagajo 

svoje arhitekturne rešitve 

-na koncu sledi kratka 

predstavitev likovnih 

izdelkov 

 

Učencem razdelim 

natisnjene stare in nove 

fotografije.  

 

Učencem pomagam in jim 

svetujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ustvarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna oblika 

dela 

ZAKLJUČNI DEL 

15 minut pred koncem ure 

začnejo zaključevati, tako 

da zadnjih 10 minut lahko 

posvetimo vrednotenju. 

Vsak učenec na hitro 

pove, kaj je na svojem 

delu izrazil, prikazal, 

pojasni vsebino. Tako 

osmislimo njihovo 

ustvarjanje. 

Se poslovimo. 

Učenci pred sošolci 

predstavijo svoje delo,  

učijo se nastopati, 

obrazložiti in 

ovrednotiti vsebino 

likovnega dela, 

kritično razmišljati. 

Skupinsko delo, 

ogled, pogovor 

Snemalnik (njihove 

predstavitve bom še 

enkrat poslušala in jih 

uporabila v analizi 

likovnih del) 
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7.2 PRILOGA 2 

VPRAŠALNIK PRED IZVEDBO UČNE URE 
 

VPRAŠALNIK 1 

Ime in priimek:______________ 

 

1. Na kaj pomisliš ob besedi fotografija?  

a) 'Selfi'      b) Likovna umetnost      c) Spomini, družinski albumi      d) Drugo:________________ 

2. Se ti zdi, da medij fotografije uvrščamo pod umetniške zvrsti? 

a) Ja, ker je tudi fotografija lahko umetniška. 

b) Ja, a le, če se v likovnem delu pojavi kot kolaž, fotomontaža. 

b) Ne, ker je fotografija zgolj produkt mehanske naprave, ki odseva realnost, posname pa jo lahko vsak. 

3. Kaj je mešana likovna tehnika?  

a) Mešanje tempera barv in svinčnika. 

b) Mešanje kolaž papirja, fotografije in flomastrov. 

c) Vsako mešanje različnih likovnih materialov. 

d) Ne vem točno. 

4. Ali si že kdaj uporabil fotografijo v svojem ustvarjanju? 

a) Ja, v obliki kolaža.    b) Ja, po fotografiji sem slikal.     c) Ne. 

5. Meniš, da bi s pomočjo fotografij prišel do ustvarjalnejših rešitev v likovnem motivu? 

a) Ja, ker je mešana tehnika zanimivejša.   

b) Ja, ker bi realnejše prikazal zunanji svet. 

c) Ne, ker je fotografija preveč realistična. 

d) Ne, ker fotografija ne sodi med ustvarjanje.  

6. Ti je Nova Gorica kot mesto všeč? Kako se počutiš v njej?  

a) Ja, zelo dobro se počutim v njej 

b) Ne, ni mi všeč 

c) Drugo: ______________________________________________________________________ 

7. Bi v mestu kaj spremenil(a)? 

a) Da, dodal bi več zelenih površin in parkov 

b) Da, barvo nekaterih fasad 

c) Da, prisotnost oziroma lego nekaterih sodobnih stavb 

d) Drugo: ______________________________________________________________________ 

 

Hvala za odgovore! 
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VPRAŠALNIK PO IZVEDBI UČNE URE 

 

VPRAŠALNIK 2 

Ime in priimek:______________________ 

 

1. Na kaj pomisliš ob besedi fotografija? 

a) 'Selfi'      b) Likovna umetnost      c) Spomini, družinski albumi      d) Drugo:_______________ 

2. Se ti zdi, da medij fotografije uvrščamo pod umetniške zvrsti? 

a) Ja, ker je tudi fotografija lahko umetniška. 

b) Ja, a le če se v likovnem delu pojavi kot kolaž, fotomontaža. 

b) Ne, ker je fotografija zgolj produkt mehanske naprave, ki odseva realnost, posname pa jo lahko vsak. 

3. Kaj je mešana tehnika? 

a) Mešanje tempera barv in svinčnika. 

b) Mešanje kolaž papirja, fotografije in flomastrov. 

c) Vsako mešanje različnih likovnih materialov. 

d) Ne vem točno. 

4. Te je likovna naloga s prepletanjem slikarstva in fotografije pritegnila?  

a) Ja, ker je bila nekaj novega.     

b) Ja, delo s fotografijami in slikarskimi tehnikami je zelo zanimivo. 

c) Ne, raje slikam s tradicionalnimi tehnikami (tempera, flomastri). 

d) Drugo: ______________________________________________________________________ 

5. Kaj si želel sporočiti o mestu? 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Hvala za odgovore! 

 


