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IZVLEČEK
Diplomsko delo v začetnem delu povzema zgodovino in razvoj dveh fotografskih smeri po
svetu in Sloveniji. Povzame razvoj fotografije človeškega telesa s poudarkom na fotografskem
aktu ter razvoj arhitekturne fotografije z vplivom le-te na razvoj fotografije (splošno). Omeni
tudi predstavnike fotografov iz različnih obdobij, katerih dela so pripomogla k razumevanju
tematik. V zadnjem delu teoretičnega dela diploma objasni pojma diptih in fotografskih diptih.
Pojasni tudi osnove likovne teorije, ki pripomorejo k lažjem razumevanju likovne analize
fotografij.
V praktičnem delu pojasni metode dela pri nastanku fotografije. Razloži delo v fotografskem
studiu in v eksterierju ter opiše uporabljeno fotografsko opremo ter svetlobna telesa. Opiše
tudi potek dela v postprodukciji, kar vključuje pretvorbo v črno-belo tehniko, nastavitev
svetlosti, barvnega tona in kontrasta, določanje ostrine, pridobivanje izgubljenih informacij,
izrez, korekcijo leče ter združevanje fotografij v diptih.
Tema diplomskega dela je odnos človeka in arhitekture združen v fotografski diptih. Njen cilj
je raziskati predvsem podobnosti in nasprotja med tematikama ter poizvedba, kako ustvariti
kakovosten diptih. Pri tem pa se eksperimentirati z oblikami, toni, kontrasti, izrezi ... ter na ta
način doseči ne zgolj vizualni, temveč tudi umski učinek na gledalca. Kot rezultat nastane
štirinajst fotografskih diptihov, ki so v zaključnem delu diplome tudi likovno analizirani.
Ključne besede: črno-bela fotografija, diptih, akt, arhitektura, umetniška fotografija.
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ABSTRACT
The thesis in its opening part explains some history and the development of two photographic
directions in the world and in Slovenia. It summarizes the development of the human body
photography, with an emphasis on the photographic act and also the development of
architectural photography and its impact on the development of photography in general. It
mentions some representatives-photographers from different eras whose work has
contributed to the understanding of the topics. The last part of the theoretical part of the
thesis explains the terms dyptich and photographic diptych. It also explains the basics of art
theory, which contributes to the understanding of the visual analysis of photographs.
In the practical part the thesis explains used methods of work during the creation of the
photographs. It offerst the explanation of the work in the photographic studio and exterior,
as well as a description of the photographic equipment and lighting fixtures. It describes the
workflow in postproduction, which involves the conversion to black and white technique,
adjusting brightness, hue and contrast, sharpness determination, retrievement of the lost
information, cut, lens correction and combination of the photos into a diptych.
The topic of the thesis is the relationship between man and architecture combined in a
photographic diptych. My goal is primarily to investigate in particular the similarities and
contradictions between the topics and search, to explore how to create a diptych of quality.
This means playing around with shapes, tones, contrasts, cuts ... and in this way to achieve
not only a visual, but also a mental effect on the viewer.
Key words: black and white photography, dyptich, nude, architecture, fine art photography.
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1 UVOD
V diplomskem delu skozi fotografijo raziskujem odnos med človekom in arhitekturo. Ti dve
tematiki združujem v fotografski diptih.
Sodoben človek preživi precejšen del svojega dne v zaprtih prostorih. Večina služb se izvaja v
pisarnah ob računalnikih, prosti čas preživljamo v stanovanjih z raznimi avdiovizualnimi
napravami, celo za rekreacijo si pogosto izbiramo zaprte prostore. Če pa se že znajdemo v
zunanjem prostoru, ves čas uporabljamo pametne naprave, s katerimi vztrajno ovekovečamo
fotografije trenutnega dogajanja in jih delimo v svoje virtualne prostore. Ob vsem tem
izgubljamo občutek za realnost in pristnost.
Ideja za to tematiko se mi je pravzaprav porodila čisto po naključju. V istem časovnem
obdobju sta nastali fotografija ženskega akta in fotografija industrijske stavbe, ki sem ju
združila v fotografski diptih. Zanimalo me je, kako bi lahko ustvarila serijo takšnih diptihov.
Fotografije arhitekture sem posnela po Sloveniji in drugih državah po Evropi v obdobju
zadnjega leta. Tako so uporabljene arhitekturne fotografije stavb zgrajene v različnih
časovnih obdobjih in služijo različnim namenom.
Fotografije teles so bile posnete v fotografskem studiu. Pri teh fotografijah sem bila pozorna
predvsem na to, da modelov na njih ne bi bilo mogoče identificirati. S tem sem želela
poudariti izgubo človečnosti, hkrati pa prikazati, kako so organske oblike teles nasprotne
anorganskim oblikam arhitekture.
Pri združevanju fotografij sem bila pozorna na ustvarjanje različnih kontrastov med tipoma
fotografij. Kontrasti so nastali svetlobno, kompozicijsko in vsebinsko. S pretvorbo vseh
fotografij v črno-belo tehniko želim te kontraste še bolj poudariti.
V prvi polovici diplomskega dela opisujem razvoj obeh fotografskih smeri po svetu in
Sloveniji, pojasnim pojma diptih in fotografski diptih ter povzamem osnove likovne teorije. V
drugem delu predstavim metode dela, ki vključujejo fotografsko opremo, izvedbo
fotografiranja arhitekture, izvedbo studijskega fotografiranja ljudi ter postprodukcijo
fotografij. Sledijo še rezultati, tehnične specifikacije fotografij in njihova likovna analiza.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ČLOVEŠKO TELO IN FOTOGRAFIJA
Živimo v času, v katerem je človeško telo nenehno v centru pozornosti. Umetniki in pisatelji
ga znova in znova premišljujejo in preučujejo, predvsem zaradi znanstvenikov in inženirjev, ki
ga venomer znova rekonstituirajo (1).
Dovoljeno je, da svoje telo spreminjamo na kakršenkoli način si zamislimo oziroma glede na
to, kakršno (telo) je trenutno v trendu. Tudi sama reprodukcija ljudi je omogočena na več
načinov.
Fotografija ima močan vpliv na človeško telo že več kot stoletje (1). Pornografija in
oglaševanje idealizirata žensko in moško telo do te mere, da smo zaradi nadrealističnih
pričakovanj odtujeni od lastne telesnosti (1).
Dandanes telo s fotografijo prodaja že vse obstoječe produkte. Hkrati pa lahko trdimo, da je
bila fotografija ključnega pomena za razumevanje telesa in posledično za razvoj medicine.
Fotografija je vplivala tudi na druga področja: policija jo uporablja za iskanje dokazov,
antropologi za primerjanje teles in rasno razumevanje, učitelji se pri poučevanju zanašajo na
foto dokaze, poročevalci se poslužujejo dokazov s pomočjo dokumentarne fotografije ter
navsezadnje jo uporabljamo vsi, ki želimo zabeležiti dogodke iz lastnega vsakdanjika (1).
2.1.1 RAZVOJ FOTOGRAFIJE ČLOVEŠKEGA TELESA PO SVETU

Slika 1: A Happy New Year, Zulu women (Neznan avtor, 1879 (1))
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Konec 19. stoletja je angleški časopis The Photographic News objavil fotografijo žensk
južnoafriškega plemena Zulu v tradicionalnih oblačilih (slika 1). S svojo goloto je bila
fotografija označena kot grda in moralno sporna ter neprimerna za civiliziran zahodni svet
(1). S pomočjo dokumentarne fotografije so ljudje 19. stoletja začeli postajati bolj dovzetni in
manj stereotipni do drugih ras.
Z razvojem različnih postopkov ustvarjanja fotografij so se razvile tudi različne študije
fotografiranja teles. Ewing jih deli na dva tipa. Prve obravnavajo čisti akt, brez dekoracijskih
elementov, s poudarkom na telesu. Pri drugih pa je telo del dekoracije. Kader vsebuje
različne tapiserije, orientalske preproge, glasbila ipd. (1). Najpogosteje se upodablja
idealizirano žensko telo, kar pa izvira že iz časa renesanse.

Slika 2: Georgia O'Keeffe, A Portrait (Alfred Stieglitz, 1918 (15))

Vsi akti v času pred vojno so videni kot umetniška fotografija. Fotografi so želeli s svojimi deli
prikazati narativnost, se umakniti od fizičnega sveta tu in zdaj (1).
Po vojni se z vse manjšimi in dostopnimi fotoaparati začne razcvet fotografije. Zaradi vseh
grozot, ki jih je kolektivno človeštvo doživelo, telo še nikoli ni bilo bolj realistično, ostro in
naravno predstavljeno. Ženske postanejo manj omejene glede zakrivanja telesa z oblačili,
posledično sledi razvoj modnih revij, kot sta Vogue in Harper’s Bazaar (1).
V ZDA se je koncept umetniške fotografije razvil hitro, ne nazadnje zaradi prvega resnega
muzeja (MoMa), ki je zagovarjal prostor fotografije v likovni umetnosti. Alfred Stieglitz je
gojil vrednote slikovne (nepiktorealistične) zveste prezentacije in spodbujal druge okoli sebe
k razvijanju značilno ameriškega fotografskega jezika (2). Primer fotografije Alfreda Stieglitza
prikazuje slika 2.
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Slika 3: Nude, Charis, Arms and Legs (Edward Weston, 1934 (1))

Z Edwardom Westonom, ki je deloval v njegovih krožkih, strmita k odtujenosti od
industrijske in komercialne fotografije. Prevladuje ideja o umetniški fotografiji, v ospredju je
telo, fragmentacija telesa, igranje z geometrijo in abstraktnostjo (slika 3) (1).
Evropski fotografi se začnejo posluževati drugačnih pristopov. Man Ray (sicer rojen v ZDA) je
dejal, da bi fotografija lahko bila umetnost, vendar le, če je oko podrejeno nečemu več;
imaginarnim možnostim, notranji viziji (1). Evropski fotografi se poslužujejo transformacije
fotografskega medija, to dosežejo z eksperimentiranjem z raznimi kolažnimi tehnikami,
večkratno osvetlitvijo, drugačnimi tehnikami tiska itd.
Na splošno pa velja ugotovitev, da, ne glede na to, kakšnih pristopov so se posluževali,
kakšna telesa so si izbirali za upodobitev in kakšne motive so ubirali, fotografi nadaljujejo z
raziskovanjem telesa kot predmeta neskončnih možnosti (1).

2.1.2 RAZVOJ FOTOGRAFIJE ČLOVEŠKEGA TELESA V SLOVENIJI
Naš najstarejši ohranjen fotografski akt je nastal leta 1887, najverjetneje ga je posnel slikar
Ferdo Vesel, na njem pa je upodobljen Nikolaj Sadnikar. Precej neobičajno je predvsem to,
da gre za moški akt. Fotografija ne deluje erotično, saj je bila najverjetneje posneta zgolj iz
komičnega vzgiba oziroma fotografovega hipnega doživetja (3).
Leta 1889 je bil ustanovljen Fotoklub Ljubljana (Fotoklub Ljubljana, 2016), ki je amaterski
dejavnosti ponudil ustrezno organizacijsko podporo. Najbolje ohranjen opus ženskega akta
ima Karlo Kocjančič (slika 4), ki je deloval od zgodnjih tridesetih do šestdesetih let
dvajsetega stoletja (3).
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Slika 4: Torzo, (Karlo Kocjančič, 1935. (3))

Na splošno je še veliko neznanega o slovenskem fotografskem aktu, posebno obdobje pred
1. svetovno vojno in med vojnama. Stanje se začne izboljševati po 2. svetovni vojni, k temu
pa pripomore tudi vzpostavitev slovenske likovne akademije. Zaradi posledic vojne o
sklenjenem razvoju akta do šestdesetih let ne moremo govoriti (3).
V drugi dobi delovanja fotoklubov; v »Fotogrupi ŠOLT«, je deloval Tone Stojko, ki obravnava
ženski akt v ironičnem kontekstu ali v nenavadnem, devastiranem okolju (slika 5) (3).

Slika 5: Iz cikla Okus po prahu (Tone Stojko, 1977 (3))

»Tone Stojko ne beleži vstopanj teles v prostor, da bi fiksiral njihovo prisotnost v njem,
temveč nasprotno, da bi poudaril njihovo praznjenje, ne-identiteto njihove naključne
(izsiljene, izmišljene) danosti. »Izpraznjeni prostori«, fotografski ciklus, nastal med
letoma 1980 in 1986, je z vidika klasične ikonografije ciklus aktov v interierih. Aktov s
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skritimi obrazi, z obrazi v senci, fragmentiranih teles v izsekih prostorov. Pri identiteti gre
za posameznikovo doslednost, nekaj, kar se je izgubilo v Stojkovem delu. To, kar na
koncu uvidimo, je spekter identitete in ne identiteta kot taka: uporniško telo, ki
prostovoljno vstopa v ujetništvo požrtvovalnosti in utopije.« (4)
Lampič je med svojim raziskovanjem akta na Slovenskem ugotovil, da je med 127 razstavljalci
le 17 avtoric. Zato večinoma ne gre za raziskavo golote kot elementa absolutne človekove
stvarnosti. Erotični interes je v teh delih več kot očiten in zožen na mlado, privlačno žensko
telo, ki je samo na štiri oči prepuščeno moškemu pogledu (3).

2.2 ARHITEKTURA
Le Corbusier o pomenu arhitekture za človeštvo:
»Po arhitekturi je treba hoditi, se skoznjo sprehajati; to še zdaleč ni, kot učijo nekateri,
povsem grafična iluzija, organizirana okrog abstraktne osrednje točke, ki naj bi bila človek,
namišljen človek z mušjim očesom in obenem krožnim zornim poljem. Ta človek ne obstaja
in prav s to zmoto je klasična doba sprožila zaton arhitekture. Naš človek z dvema
očesoma gleda predse, hodi, se premika, se posveča različnim opravkom in ob tem
zaznava arhitekturna dejstva, ki se mu kažejo drugo za drugim. Ob njih ni ravnodušen, kar
je posledica zaporednih vtisov.« (7)
2.2.1 ARHITEKTURA IN FOTOGRAFIJA
Že od samega začetka iznajdbe fotografije fotografi in arhitekti sodelujejo z roko v roki.
Arhitektura potrebuje fotografijo za ohranjanje svoje kompleksne oblike (8). Pa ne samo
zaradi dokumentacije arhitekturnih del, temveč zaradi ustvarjanja vizualnih dokazov, ki
vzdržujejo arhitekte na svetovnem nivoju.
Arhitekturna fotografija ustvarja iluzije prostorskih lastnosti. Na splošno fotografi že od
nekdaj radi pretiravajo pri upodabljanju velikosti in dramatičnosti prostorov ali stavb. Prav
zaradi teh potreb so začeli tehnično izpopolnjevati fotografsko opremo. Pojavijo se
širokokotni objektivi in svetlobno bolj občutljiva oprema (8).
2.2.1 RAZVOJ ARHITEKTURNE FOTOGRAFIJE
Že prvi ohranjen fotografski posnetek na svetu Josepha N. Niépceja; Pogled z okna na
posestvo Le Gras (1827), je pravzaprav arhitekturna fotografija. Tudi prvi posnetki drugih
izumiteljev fotografskih postopkov, kot sta Louis Dagguerre in Henry Fox Talbot, upodabljajo
arhitekturo (5).
Fotografija z arhitekturno tematiko se leta 1851 predstavi na pomembni razstavi v Londonu
in s tem postane donosen poklic. Tehnološki napredek (širokokotni objektivi, svetlobno bolj
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občutljiva oprema) vzpodbuja nove poglede na upodabljanje arhitekture. Fotografi začnejo
upodabljati utrip mesta, eksperimentirati z drugačnimi pogledi in kompozicijami (9).

Slika 6: Dulles Airport Terminal (Ezra Stoller, 1964 (17))

Po letu 1930 fotografi izgubljajo interes nad starejšo arhitekturo in se navdušijo nad
novogradnjo. Fotografija postane nepogrešljiva za moderne arhitekte. Pojavita se ptičja in
žabja perspektiva, vse pogosteje se upodablja tudi interier (9). Julius Shulman, Ezra Stoller
(slika 6), Balthazar Korab in Hendrich Blessing so bili v ospredju raziskovanja teh novih
perspektiv. V istem času se razvijejo tudi fleksibilni fotoaparati, ki omogočajo tako vertikalno
kot horizontalno upodabljanje (8).
V sedemdesetih se število fotografov še poveča, drastično se poveča tudi komercialni
market. Oglaševalci so glavni promotorji barvne fotografije, saj verjamejo, da ima slednja
velik potencial (9).
Na splošno naj bi fotografi pristopali k arhitekturni fotografiji z dejanske ali umetniške plati.
Ezra Stoller pa je mnenja, da zanj obstaja zgolj ena vrsta arhitekturne fotografije, tista, ki
izraža arhitektovo idejo (10).
S pojavom in z globalno razširitvijo svetovnega spleta so nastali novi pogoji, ko lahko
arhitekturno fotografijo v trenutku približamo celotnemu svetu. Digitalna 3D tehnologija pa
je arhitektom pomagala s produciranjem hiperealističnih podob. Današnjo masovno
proizvodnjo arhitekture zaradi eksplicitnosti in enoličnega ponavljanja Dešman primerja s
spletno pornografijo (12).
V slovenski arhitekturi je ubrala arhitekturna fotografija skupaj z arhitekturo svojo specifično
smer, zlasti v 50-ih in 60-ih letih, ko je postala skoraj pomembnejša od arhitekture same, saj
je dobila družbeno vlogo reprezentacije ideala nove družbe in njene arhitekture. Veliko
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spremembo naredi Edvard Ravnikar skozi konstrukcijo ljubljanske šole. Arhitektura in z njo
fotografija postaneta glasnik poetične in humanistične arhitekture (12).

2.3 DIPTIH
Umetnostna zgodovina definira diptih kot oltarno ali nabožno podobo z dvema kriloma, ki se
lahko razpreta (6) .

Slika 7: Symmachi in Nicomachi (Wikipedia, 2017 (18))

Najstarejši poznani diptih je Anicius Probus iz leta 406. Za najslavnejšega pa velja diptih dveh
največjih poganskih družin iz 4. stoletja, Symmachi in Nicomachi (slika 7). Oba sta izdelana iz
reliefa slonovine in združena s tečaji, ki omogočajo možnost zapiranja. Skupno jima je, da
upodabljata dve različni zgodbi ter napisa, ki se med seboj povezujeta (11).
Na splošno poznamo diptihe iz različnih časovnih obdobij, upodobljene iz raznih materialov
ter nastale v raznih kulturnih okoliščinah.
V sodobnem svetu se izraz diptih nanaša na umetniško delo, ki sestoji iz dveh ločenih delov,
običajno iz slik ali fotografij, postavljenih druga poleg druge za posredovanje ideje ali
občutka (14).
Sklicujoč se na Gestalt psihologijo bližine, naj bi naš um, ko vidimo dve stvari drugo poleg
druge, sprožil neke vrste razmerje in niz povezav med njima. Ko gledamo umetniška dela, se
ta domneva še bolj okrepi, saj predpostavljamo, da je umetnik postavil dve podobi skupaj z
razlogom. Pogosto te povezave niso očitno prikazane in v gledalcu sprožijo razna vprašanja,
na katera je možnih več odgovorov. Povezavo lahko razumemo subtilno; z barvo,
kontrastom, svetlostjo, teksturo, gibanjem, senčenjem in kompozicijo. Na drugem nivoju pa
razmišljamo o konceptualnem, psihološkem in čustvenem razmerju med dvema deloma
diptiha (14).
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Slika 8: Primer fotografskega diptiha (James Nasmyth, cca. 1874 (19))

Primer fotografskega diptiha (slika 8) Jamesa Nasmytha, kjer se fotografiji tako svetlobno kot
pomensko ujemata in povezujeta.
2.3.1 FOTOGRAFSKI DIPTIH
Za združevanje dveh fotografij v diptih lahko uporabimo več različnih načinov. Lahko
uporabimo fotografiji, ki sta bili posneti ob istem času, lahko združujemo fotografiji, posneti
v čisto drugem obdobju, lahko sta fizično ločeni, lahko se dotikata ali prekrivata.
Nekateri fotografski diptihi vključujejo spremembo zornega kota. Kader si tako ogledamo od
blizu in daleč, z ene in druge strani, z leve in desne ali zgoraj in spodaj.
Diptih lahko ustvarimo tudi z rezom ene fotografije na dva dela. Lahko uporabimo isto
fotografijo, ki jo zrcalimo ali zasukamo. Včasih se diptih naravno ustvari v eni fotografiji, ko z
zajetim objektom ločimo fotografijo na dva dela (14).

Slika 9: Primer diptiha od blizu in daleč (lasten vir)
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Slika 10: Primer iste fotografije razdeljene v diptih (lasten vir)

2.4 LIKOVNA TEORIJA
2.4.1 GLAVNE PRVINE ČRNO - BELE FOTOGRAFIJE

Slika 11: Obris, ton, vzorec (lasten vir)

Obris najbolj pripomore pri prepoznavanju objekta na fotografiji. Pri kompoziciji vsake
fotografije je sposobnost zaznavanja in uporabe obrisov ključnega pomena. Najmočnejši
(črno-beli) obris dosežemo z osvetlitvijo iz ozadja (20).
Ton uporabljamo za opisovanje kontrasta med svetlimi in temnimi površinami predmetov.
Na ton se podobno odzivamo kot na barvo, še posebej na razpon in razmerje sivin, ki se
raztezajo med skrajnostma bele in črne (20).
Vzorec je pomemben vidik fotografije, ker lahko poveča slikovni učinek s takšnim
razporejanjem prvin, ki je očesu prijetnejše: iz kaosa lahko ustvari harmonijo (5). Z
upodabljanjem vzorcev opozarjamo ljudi na detajle, ki nas obdajajo pa jih sicer ne opazimo.
Izsek vzorca lahko učinkuje močneje kot pa celota (20).
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Slika 12: Tekstura, oblika, perspektiva (lasten vir)

Tekstura opisuje značilnosti površine (20). Za lupino jabolk vemo, da je gladka in da je skorja
na kruhu hrapava. Tekstura na fotografiji krepi občutek globine, poudari obliko in razkriva
poreklo površine (5).
Oblika določa ton, ki ji daje trdnost in ustvarja občutek popolnosti in globine. Bistvo oblik je
odvisno od svetlobe. Ton in sence dajejo obliki trdnost. S premočno osvetlitvijo predmeti
izgubijo obliko. Difuzna svetloba obogati obliko s tridimenzionalno kakovostjo. S pomočjo
lestvice tonov; od svetlih do temnih, se prične na fotografiji pojavljati oblika, ki definira tako
globino kakor tudi volumen in prostor (20).
Globino in perspektivo fotografije ustvarja razmerje med ospredjem in ozadjem. Globino
poudarimo s premišljenim izrabljanjem ospredja, ki oko popelje v sliko. Linearna perspektiva
nastane zaradi sekanja črt in ploskev v neskončno oddaljenem stečišču, kakor imenujemo
točko na horizontu, kjer črte in ploskve izginjajo (5). Z objektivom lahko poudarimo ali pa
uničujemo vtis globine. Pri fotografiranju s širokokotnim objektivom bo vtis globine izredno
velik, s teleobjektivom pa majhen. Globino določajo tudi jakost ter močan ali šibek kontrast,
pa tudi ostrina ali neostrina ter močan ali šibek kontrast (20).
2.4.2 VALERSKE STOPNJE ALI CONSKI SISTEM
Pri estetskem doživljanju fotografije je zelo pomembno različno število svetlobnih stopenj.
Več različnih svetlobnih stopenj pomeni večjo pestrost v motivu. Lestvica sivin obsega deset
različnih sivih tonov ali con, ki se lahko prikažejo na fotografiji. Cone imajo številke od 0 –
globoko črne do 9 – papirnato bele. V območju srednjih tonskih vrednosti je po navadi
največ podrobnosti. Fotografi pogosto namerno posnamejo sliko z zelo omejeno tonsko
lestvico, da bi zajeli dramatičen kontrast ali vzdušje mehko osvetljenega motiva.
Kadar so razdalje med svetlobnimi stopinjami majhne, deluje svetlobna skupina mehko,
kadar so velike pa trdo in dekorativno. Ločimo šest temeljnih valerjev: svetlo trdi, svetlo
mehki, srednje svetlo trdi, srednje svetlo mehki, temno trdi, temno mehki.
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Od valerske stopnje sta odvisna vizualni in psihološki efekt fotografije, ki ju lahko primerjamo
z obravnavano temo in s tem tudi pomagamo pri določanju kvalitete fotografske rešitve (20).

Slika 13: Svetlo mehki, srednje mehki, temno mehki (lasten vir)

Slika 14: Svetlo trdi, srednje trdi, temno trdi (lasten vir)

2.4.3 RAVNOVESJE IN PROPORC
Občutek ravnovesja dosežemo z usklajenim proporcionalnim razporejanjem enot, tonov,
barv v slikovnem polju. Vse skupaj pa je smiselno povezano z motivom in kompozicijo.
Najpogosteje glavni motiv postavimo v središčne točke zlatega reza.
Diagonale vodijo oko iz slike. Zelo pomembna je tudi točka ostrine. Perspektiva v večini
primerov predstavlja dinamično kategorijo v sliki, saj so različne linije, ki jo določajo, v
slikovnem polju kot poševnice, ki ustvarjajo mladosten in razposajen značaj. Pri tem delujejo
vertikale in horizontale statično (20).
2.4.4 KOMPOZICIJA
Kompozicija slike je zavestna ali načrtna zgradba slike, ki temelji na harmoniji vseh razmerij.
Vsaka fotografija je iz posameznih delov zgrajena prostorska celota. V kompoziciji ločimo
vodilne in spremljajoče enote ali elemente (20). Navadno ima fotografija glavni motiv,
kateremu so ostali elementi podrejeni. Če imamo več enakovrednih motivov, se lahko zgodi,
da je slikovni vtis zmeden. Lahko pa pritegnejo pozornost ravno zato, ker so enakovredni (5).
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Kompozicija je lahko odprta ali raztresena, zaprta ali strnjena, simetrična ali nesimetrična ter
statična ali dinamična. Enaki deli napetost slabijo, neenaki pa večajo. Čim večja je gostota,
tem slabša je prostorska napetost. Vpliv na estetiko fotografije imajo tudi likovne
spremenljivke, ki so velikost in teža, položaji in smer ter število in gostota. Na estetiko
vplivajo tudi likovne stalnice, ki izhajajo iz treh pralikov – enakostraničnega trikotnika,
kvadrata in kroga. (20)
V fotografiji po navadi uporabljamo pravilo zlatega reza. Takoj ko težišče motiva oddaljimo
od robov fotografije v razmerju 3:5 začne kompozicija učinkovati dinamično in bolj naravno
(20).

2.5 KONCEPT IN SERIJSKOST
Zaradi prenasičenosti vizualnih podob okoli nas, lahko posamične fotografije z lahkoto
spregledamo, jih ignoriramo. Z združevanjem fotografij v serijo pa ustvarimo zgodbo, ob
kateri se je gledalec primoran ustaviti in ji posvetiti pozornost. Gledalcu je tako običajno
omogočen pogled obravnavane tematike iz več zornih kotov, tako lahko lažje in natančneje
dojame fotografov ali umetnikov namen.
Za ustvarjanje serije je najbolj pomemben koncept na podlagi katerega se lotimo
fotografiranja. Fotograf mora vedeti s kakšnim namenom ustvarja serijo in kakšna vprašanja
želi odpreti z njo. Tu gre za vprašanja o identiteti, vrednosti in družbeni funkciji fotografij.
Fotografske serije pogosto izhajajo iz istega žanra, lahko pa so sestavljene iz kombinacij več
različnih. Izvirnost pa je tisto, kar ustvarja razlike znotraj žanra ali med njimi.
Načinov kako fotograf ustvari oziroma sestavi serijo je neskončno, saj si vsak avtor drugače
interpretira odnose med fotografijami. Pomembno je, da so podobe v medsebojnem
odnosu, v sožitju. Med podobami so lahko podobnosti ali nasprotja. To avtorji dosežejo z
različnimi kontrasti kot so: svetlo in temno, blizu in daleč, trdo in mehko, levo in desno,
hrapavo in gladko, dinamično in statično, veliko in malo itn. Kontrasti tako vizualno kot
duhovno pripomorejo k doživljanju serije in nenazadnje tudi vsake fotografije posebej.
Od serije pričakujemo da ima rdečo nit, ni pa nujno. Serija je lahko enkratna in zaokrožena
celota, lahko pa jo neomejeno dograjujemo in dopolnjujemo.
S serijami fotografij se človek vsakodnevno srečuje na družabnih omrežjih in drugih spletnih
mestih, kjer najdemo nize, navadno kronološko razporejenih fotografij dogodkov. Tudi
fotografi s pridom izkoriščajo tak način predstavitve in razstavljanja svojih del. Virtualne
galerije na hiter, preprost in poceni način dosežejo gledalce. Število in velikost objavljenih
fotografij po navadi nista omejena. Prednost je tudi ta, da nam razne spletne platforme
omogočajo prodajo naših fotografij, žal pa le-te velikokrat zaradi prevelike količine objav
izgubljajo na ceni.
Drugače je s fotografskimi serijami objavljenih v razstavnih prostorih. Že sama izvedba je
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kompleksnejša, saj sta ključnega pomena velikost in oblika prostora ter velikost in kvaliteta
natisnjenih fotografij. Tudi finančno je postavitev razstave veliko dražje. Vendar pa ima
razstava večji vpliv na gledalca, saj so konec koncev pred njim dejanske, fizične fotografije,
ne le minljiv binarni zapis.
Kot kvalitetno serijo fotografij izpostavljam delo slovenskega fotografa Boruta Peterlina, »A
Father's Tale«. Fotografije so objavljene v spletni galeriji na njegovem spletnem mestu. Gre
za serijo fotografij njegovih hčera, posnetih v različnih časovnih obdobjih in prostorih.

Slika 15: "A Father's Tale", posnetek zaslona (21)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 OD IDEJE DO IZVEDBE

Slika 16: Observe (lasten vir, 2015)

Eksperimentalni del predstavlja uporabljene metode dela pri izdelavi fotografskih diptihov.
Vse se je začelo z idejo, ko sem leta 2015 združila fotografiji akta in fotografijo ljubljanske
Tobačne (slika 11). Že takrat se mi je ideja zdela obetavna za nadaljnje raziskovanje in
ustvarjanje. Tako sem si za diplomsko delo zadala cilj, da ustvarim serijo diptihov na to
tematiko. Tega projekta sem se lotila predvsem zaradi sebe, saj v našem medijskem poklicu
prevečkrat počnemo stvari za druge, večinoma za stranke in nadrejene, vsak s svojo vizijo
lepega, kar zna biti zelo naporno.
Fotografije arhitekture so nastale v različnih časovnih obdobjih in na različnih lokacijah. Te
fotografije so nastale spontano, brez večjih načrtovanj. Nekatere so nastale med potovanji,
nekatere pa so nastale namensko, predvsem fotografije stavb, ki sem jih že videla oziroma
sem se dnevno gibala okoli njih.
Za studijsko fotografiranje teles pa je bilo potrebne več organizacije. Potrebno je bilo
poiskati modele, rezervirati fotografski studio, načrtovati svetlobo, ozadje, načrtovati
postavitve modelov in sam potek fotografiranja.
Ključnega pomena je bila postprodukcija, kjer sem fotografije združila v novo celoto.

3.2 FOTOGRAFSKA OPREMA IN POTEK DELA
Vse fotografije so posnete z digitalnim zrcalno refleksnim (ang. digital single-lens reflex
camera (DSLR)) fotoaparatom Canon 6D. Slednji spada v kategorijo polprofesionalnih
fotoaparatov. S svojim 35 mm formatom tipala (ang. Full Frame) omogoča boljšo prostorsko
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predstavitev fotografije. Tudi globinska ostrina se ob večjem tipalu zmanjša, kar nam
omogoči lažjo ločitev fotografskega subjekta od ozadja. Resolucija tipala je 20,2 milijonov
slikovnih pik, kar zagotavlja podrobne in jasne posnetke. Velika prednost fotoaparata je, da
razpon občutljivosti ISO sega od ISO 100 do ISO 25600, kar nam daje sprejemljive rezultate
tudi v slabih svetlobnih pogojih.
Pri fotografiranju sem uporabljala dva objektiva. Za arhitekturo in studijsko fotografijo sem
uporabljala Canon EF 24-105 mm z vrednostjo zaslonke f3.5-5.6. Pri studijski fotografiji sem
uporabljala še fiksen Canon EF 50 mm objektiv z vrednostjo zaslonke f1.8.
Fotografije so bile obdelane na Toshibinem prenosnem računalniku z Windows operacijskim
sistemom, ki je dovolj zmogljiv za tekoče delovanje programov Adobe Photoshop CC 2015 in
Adobe Photoshop Lightroom 6.0.
Vse fotografije so bile posnete v surovem formatu (ang. RAW) formatu, ker je brez-izguben
in s tem omogoča več možnosti pri urejanju v postprodukciji.

3.3 ARHITEKTURA – FOTOGRAFIRANJE V EKSTERIERJU
Pri fotografiranju arhitekture sem uporabljala izključno objektiv z možnostjo spremenljive
goriščne razdalje (24-105 mm). Razlog za to je predvsem v tem, da omogoča zajemanje
objekta tako pod velikim zornim kotom (24 mm) kot povečavo objekta (do 105 mm). Poleg
tega je tudi praktičen za prenašanje in potovanja. Objektiv ni ravno med najkvalitetnejšimi,
prav tako tudi ni najprimernejši za fotografijo arhitekture. Zaradi napak leče sem imela v
postprodukciji kar nekaj težav z urejanjem perspektive pri stavbah. Pojavljata se tudi napaki
izbočenosti slikovnega polja ter vignetiranje, ki pa ju program Adobe Photoshop Lightroom
6.0 z nekaj potezami sprejemljivo odpravi. Zaradi velike izgube velikosti fotografije, je
popravljanje perspektive na stavbah zelo kompleksno in marsikdaj nemogoče.
Najprimernejši objektivi za fotografiranje arhitekture so objektivi s spremenljivim poljem
ostrine in možnostjo izravnave perspektive (ang. tilt-shift lenses)
Fotografirala sem v različnih vremenskih pogojih. Nekatere fotografije so nastale ob zelo
močnem soncu in brez oblakov, kar je povzročilo zelo izrazite, plastične sence na stavbah ter
enobarvno ozadje. Nekatere pa so nastale v sivem, oblačnem vremenu. Takšne fotografije so
bistveno bolj dramatične. Pri fotografiranju arhitekture v slabših vremenskih pogojih oz.
ponoči sem uporabljala tudi trinožno stojalo in samosprožilec, s katerima sem lahko dosegala
daljše ekspozicijske čase in s tem svetlejšo fotografijo.
Pri iskanju arhitekturnih motivov sem se osredotočala predvsem na stavbe, ki so posebne in
takoj pritegnejo pogled. Iskala sem visoke in masivne stavbe, ki že s svojo pojavo spodbudijo
določene občutke. Zanimale so me tudi različne teksture in vzorci, ki se pojavljajo na stavbah
bodisi z okni bodisi z uporabo različnih materialov. Na splošno arhitekture ne želim
predstaviti same po sebi, je dokumentirati, temveč iščem druge, nenavadne kote in
raziskujem drugo, abstraktnejšo plat posameznih stavb.
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3.4 STUDIJSKA FOTOGRAFIJA ČLOVEŠKEGA TELESA
Za studijsko fotografijo teles sem fotografirala tri ženske modele. Pred samim
fotografiranjem sem jim na primerih fotografij drugih fotografov razložila, kaj želim posneti
ter, kako bo potekalo fotografiranje.
Pri izbiri modelov sem bila pozorna na to, da niso imele vse iste postave. Želela sem
fotografirati nekoga, na katerem lahko prikažem tudi lepoto oblin in s tem pri gledalcu
sprožim morebiten občutek nenavadnosti. Na prvem fotografiranju sem imela en model, na
drugem pa dva skupaj. Dva sem fotografirala predvsem zato, ker sem želela raziskati, kako
lahko dve telesi združim v skupno formo. To, da so modeli ženskega spola, je pripomoglo k
poudarku človeške nežnosti naproti robustnim stavbam.
Osredotočala sem se predvsem na fragmente teles, redko se pojavi celotna figura. Na
fotografijah se vedno ognem identifikaciji obraza, s tem pri gledalcu dosežem objektiven
pogled na fotografijo, v celotni zgodbi pa to dejanje pripomore k poudarku ideje.
Modeli so bili večinoma fotografirani na sivem ozadju, nekaj fotografij pa je nastalo tudi na
belem ozadju. Za osvetlitev sem uporabljala dve svetlobni okni (ang. softbox), dve usmerjeni
svetilki (ang. strobe) ter svetilo z usmerjeno razpršeno svetlobo in nameščenim satovjem
(ang. beauty dish). Vsa svetlobna telesa sem med fotografiranjem premikala in jih po potrebi
prižigala in ugašala ter tako dosegala različne osvetlitve modelov.

Slika 17: Postavitev studijskih luči (22)
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3.5 POSTPRODUKCIJA

Slika 18: Fotografija pred in po obdelavi

Vse fotografije v surovem formatu sem uvozila v program Adobe Photoshop Lightroom 6.0,
jih spremenila v črno-bele, na njih izvedla osnovne korekcije (nastavitev svetlosti, barvnega
tona in kontrasta, določanje ostrine, pridobivanje izgubljenih informacij, izrez in korekcijo
napak leče) ter naredila selekcijo z označevanjem. Označene fotografije sem izvozila v format
jpg (ang. Joint Photographic Group) in jih poslala v fotografski laboratorij, kjer so jih natisnili
na format 10 × 15 cm. Tako sem lahko fizično premikala fotografije in jih lažje uredila v
idejne diptihe.
Izbrane fotografije sem zopet poiskala v programu Adobe Photoshop Lightroom 6.0, jim na
podlagi para popravila svetlost, ton in kontrast ter jih izvozila v format psd (ang. Photoshop
Document). Format psd je Adobe Photoshop slikovni format, ki omogoča minimalno izgubo
kakovosti pri izvozu iz programa Adobe Photoshop Lightroom 6.0.
V programu Adobe Photoshop CC 2015 sem izdelala več predlogov za vstavljanje fotografij.
Izdelala sem predloge za vertikalni in horizontalni diptih. To sem storila z dvema
pravokotnikoma v razmerju obstoječih fotografij (2:3). Sam format predloge je bil v isti fizični
velikosti kot fotografije, tako sem poskrbela, da so diptihi v največji možni kakovosti, ki mi jo
omogoča oprema. Vsak pravokotnik je bil narejen v svoji plasti (ang. layer). Vsako posamično
fotografijo sem združila v obliko pravokotnika s funkcijo clipping mask. Tak način vstavljanja
fotografij mi je olajšal delo, saj sta bili fotografiji tako vedno na istem mestu.
Pri vstavljanju fotografij sem bila pozorna na kompozicijo obeh fotografij skupaj. Posledično
sem morala, da bi obdržala želeno kompozicijo glavnih motivov, mnogokrat s pomočjo
štampiljke (ang. stamp tool) prekopirati del neba ali studijskega ozadja.
S pomočjo orodij za transformacijo objekta sem arhitekturnim fotografijam popravljala
perspektivo. Kar nekajkrat sem pustila kar nepopravljeno, saj je imela fotografija tako boljši
učinek.
Po postavljeni kompoziciji sem na fotografijah izvedla še osnovno retušo s pomočjo različnih
orodij (stamp tool, brush tool, dodge tool, burn tool in spot healing brush tool). Bolj

18

kompleksna je bila retuša kože, saj naše oko takoj prepozna nepravilnosti in moramo biti pri
tem zelo dosledni. Tudi mehke sence na koži, ki so nastale zaradi difuzne svetlobe, so mnogo
občutljivejše na retušo.
Izdelane diptihe sem nato izvozila v format jpg ter izbrala štirinajst najboljših, ki sem jih še
enkrat pregledala na drugih monitorjih ter odpravila še zadnje nepravilnosti.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Kot končni rezultat diplomske naloge je nastalo osemindvajset fotografij, združenih v
štirinajst diptihov. Fotografije v serijo povezuje več značilnosti. Primarna povezava je črnobeli diptih. Zgodbe z diptihov se medsebojno vizualno in duhovno povezujejo in se
ponavljajo.
Rdeča nit serije so kontrasti oziroma odnosi, ki nastajajo med posameznimi diptihi. Glavni
kontrast je odnos med živo in neživo naravo. Na eni strani organski človek, na drugi
geometrična arhitektura. Z likovno analizo fotografij najdemo še mnogo drugih ponavljajočih
se kontrastov kot so vertikalno in horizontalno, veliko in malo, temno in svetlo, toplo in
hladno, mehko in trdo itn. Več kot je vključenih kontrastov, večja je pestrost fotografij.
Opazimo tudi ponavljajoče se likovne prvine, kot so ponavljanje oblik, tonov, tekstur,
vzorcev, perspektive itn., kar daje celotni seriji konsistentnost.
H konsistentnosti pripomore tudi estetska izčiščenost posameznih kadrov. Z izčiščenimi
ozadji omogočam gledalcu takojšnjo osredotočenost na glavni motiv. Tako se lahko gledalec
nemoteno ukvarja z iskanjem medsebojnih povezav oziroma nasprotij.
Opazimo lahko tudi veliko medsebojnih lastnosti znotraj posameznega žanra.
Pri arhitekturi lahko dojamemo, da gre vseskozi za mestno arhitekturo, kateri so skupni
podobni gradbeni materiali, ki dajejo konsistenten izgled. Marsikateri gledalec lahko
prepozna povezavo tudi v tem, da gre pri vseh fotografijah za evropsko arhitekturo. Vzorci in
oblike na arhitekturi so vedno trše in bolj grobe od človekovega telesa. Izjema so nekatere
fotografije, kjer lahko opazimo organsko ozadje, ki ga gradijo oblaki.
Studijskim fotografijam telesa pa je skupno predvsem to, da na njih ni mogoče identificirati
modelov, nobena od fotografij ne upodablja obraza. Lahko pa vidimo, da gre vseskozi za
žensko telo, ki s svojo mehkobo še bolj poudarja nasprotje z arhitekturo. Tudi svetlobno
najdemo povezavo, saj gre vedno za nadzorovano studijsko osvetlitev, ki doda k mehkobi
teles. Nasprotje na posamezni studijski fotografiji ustvarja trdo in pogosto temnejše
studijsko platno, ki v večini sovpada z motivom arhitekture na drugi strani. Organske oblike
oblakov pa sovpadajo z oblikami na telesu.
Če pa pogledamo na celotno serijo z dokumentarnega vidika, jo lahko razumemo kot
trenutno situacijo nekje na svetu, natančneje v Evropi oziroma v Sloveniji. S posnetimi
fotografijami arhitekture si lahko predstavljamo, kako izgleda neko mesto v tem času in
prostoru. Podobno lahko rečemo tudi za fotografije teles, ki hkrati predstavljajo človeka
tukaj in zdaj.
Kot sem že v uvodu diplomskega dela navedla, pa vse to vodi v razmišljanje o odnosu
sodobnega človeka do arhitekture in naše odvisnosti od le-te. Najverjetneje pa bo serija
odprla še kakšno vprašanje, saj vsak gledalec vidi in občuti drugače.
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4.1 FOTOGRAFIJE, LIKOVNA ANALIZA IN TEHNIČNE LASTNOSTI
FOTOGRAFIJ
V tem delu diplomske naloge so predstavljene nastale fotografije, združene v štirinajst
diptihov. Vsak diptih vsebuje svojo likovno analizo ter tabelo s tehničnimi lastnostmi
fotografij.
Vsi diptihi se v večjem formatu ponovijo v prilogi v zadnjem delu diplomskega dela.
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3.6.1 PLOSKOVITOST

Slika 19: Ploskovitost

Pri nastalem diptihu na prvi pogled ne vemo točno, kaj fotografiji prikazujeta. Šele z daljšim
opazovanjem lahko na podlagi različnih tekstur in obrisov opazimo, da gre pravzaprav na levi
strani za del telesa, na desni pa za del betonske stavbe. Opazimo tudi močne kontraste med
obema oblikama; telo je svetlih in nežnih tonov, medtem ko je betonska stavba temno sivih
tonov. Zanimiv kontrast gradita tudi ozadji fotografij, saj svetel ton telesa in svetlo sivo
ozadje nad stavbo ter temen ton stavbe in temen ton studijskega ozadja sovpadajo.
Obris betonske stavbe je trd, obris človeškega hrbta mehak. Skupaj gradita kakovosten
kontrast med svetlim in temnim, mehkim in trdim, organskim in anorganskim.
Kompozicijsko je diptih simetrično razdeljen na levo in desno stran. Glavna motiva pa se
stikata točno v zgornji tretjini formata. Na levi in desni glavna motiva karseda enakomerno
zavzemata prostor v odnosu do ozadja.

Tabela 1 (Ploskovitost)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 19)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

50 mm
200
f/4.5
1/250
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47 mm
100
f/5.6
1/160

3.6.2 VRHOVI

Slika 20: Vrhovi

Diptih je kompozicijsko simetrično razdeljen na levo in desno stran. Posnetka sta popolnoma
izčiščena in z glavnima motivoma v spodnji tretjini prenašata vso težo na spodnji del diptiha.
Oba motiva imata trikotniško obliko, kar omogoča takojšnjo miselno povezavo med
fotografijama.
Na levi fotografiji lahko hitro prepoznamo motiv znamenite steklene piramide muzeja Louvre
v Parizu. Na desni fotografiji je motiv dojke, posnet z nenavadne perspektive in rotiran
nasprotno od gravitacije, tako da tvori obliko trikotnika podobnega piramidi. Fotografiji v
medsebojnem odnosu delujeta usklajeno. Na fotografiji piramide opazimo ravne, ostre linije,
ki vodijo v špičast vrh. Na drugi fotografiji opazimo nasprotje, do vrha vodijo mehke,
nepravilne linije, sam vrh pa je organski, zaobljen. Nasprotja so tudi v teksturah; piramida
ima grob, ponavljajoč se vzorec, medtem ko je dojka na videz gladka in ploskovita.
Nasprotje in hkrati povezavo gradijo tudi sivinski toni. Nebo in dojka sta svetlih tonov,
piramida in studijsko ozadje pa temnih.

Tabela 2 (Vrhovi)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 20)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

105 mm
320
f/5.6
1/160

23

61 mm
250
f/7.1
1/640

3.6.3 STOPNJEVANJE

Slika 21: Stopnjevanje

Diptih je kompozicijsko razdeljen na dva neenakomerna dela, natančneje je drugi del za eno
polovico manjši od prvega, saj obsega eno tretjino celotnega formata. Motiv na levi
fotografiji je v linearni perspektivi, ki nas vodi iz neskončne leve proti desni in popelje iz
majhnega v veliko. Iz največje točke na levi strani diptiha nas kompozicija popelje na drugo
stran, kjer se surrealistično nadaljuje v dva hrbta in konča v konicah prstov na nogah. Deluje,
kot da nas cesta pelje v zaprt prostor, kjer smo lahko spet takšni, kot smo, brez zunanjih
vplivov. Glede na to, da je na levi fotografiji sneg, bi si lahko razlagali tudi, kot da bežimo v
prostor na toplo, kjer lahko pretiravamo z gretjem.
Umetno je temno sivo, naravno je svetlo sivo oz. belo. Horizontalne linije ceste se
nadaljujejo iz leve strani na desno v horizontalno ležeči telesi. Medtem se vertikalni stebri
zlijejo z vertikalnim formatom desne polovice diptiha. Napetost se stopnjuje v rahli vertikali
od spodnje leve tretjine proti desni zgoraj, kjer se tudi zaključi.
Tabela 3 (Stopnjevanje)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 21)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

50 mm
320
f/5.6
1/125

24

47 mm
100
f/5.6
1/160

6.6.4 POL DIMNIK, POL NOGA

Slika 22: Pol dimnik, pol noga

Kompozicija tega fotografskega diptiha je simetrična in razdeljena na zgornji in spodnji del.
Obe fotografiji imata za glavni motiv podobna obrisa, ki združena v desni tretjini, tvorita
svojevrstno kompozicijo. Motiv nog sega do spodnje tretjine svojega formata in dimnik do
svoje zgornje tretjine. Teksturi oblakov in dimnika delujeta precej bolj grobo kot ženske noge
in studijsko ozadje. Tudi eleganten ženski skok deluje v močnem nasprotju z robustnim
industrijskim dimnikom. Sicer se nekaj organskih linij ponovi tudi na dimniku. Skrajna točka
dimnika deluje bistveno mehkeje kot skrajna točka na nogah. Poleg tonskih kontrastov
opazimo tudi kontrast staro/mlado, saj je dimnik okrušen in deluje star v nasprotju z mladimi
in vitalnimi nogami.
Tabela 4 (Pol dimnik, pol noga)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 22)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

42 mm
320
f/5.6
1/160

25

30 mm
200
f/5.0
1/400

3.6.5 KRIVINA

Slika 23: Krivina

Fotografski diptih je simetrično razdeljen na levo in desno polovico. Obe ozadji sta izčiščeni
in si tonsko nasprotujeta. Levo je temno, desno je svetlo. Obratno pa je z glavnima
motivoma, ki sta si med seboj nasprotna; telo je svetlo, stavba je temna.
Če pogledamo združeni fotografiji kot celoto, se kompozicija začne v oblini zadnjice na
spodnji levi strani ter v krivulji čez hrbet in stavbo drži mehko napetost proti skrajni desni
točki na stavbi, kjer se z vertikalnim padcem navzdol konča. Kljub temu, da obris stavbe
vsebuje krivuljo, s katero nadaljuje mehkobo telesa, še vedno deluje trdo v primerjavi s
telesom. K temu pripomore tudi tekstura, ki jo tvori množica simetrično urejenih oken v
nasprotju z mehko, ploskovito kožo telesa. Sicer pa tudi telo premore nekaj temnih linij in
rahel vzorec strij, kar še bolj poveže obe fotografiji.
Tabela 5 (Krivina)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 23)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

50 mm
320
f/4.0
1/250
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50 mm
100
f/6.3
1/200

3.6.6 ZAHOD ALI VZHOD?

Slika 24: Zahod ali vzhod?

Kompozicija združenih fotografij je skrbno postavljena. Točka začetka je v skrajnem levem
kotu, rahla krivulja se vzpenja z leve proti desni do sredine, kjer kompozicija doseže svojo
najvišjo točko. Od tam naprej začne padati in se zaključi v skrajnem desnem kotu.
Leva fotografija deluje temneje in bolj dramatično kot desna, ki je svetlo siva. Na telesu
lahko najdemo nekaj zanimivih izboklin, ki spominjajo na obliko oblakov z leve strani.
Kljub temu, da je stavba zaobljena in tako bližje človeški obliki, zaradi teksture, ki jo tvorijo
diagonalne črte, še vedno deluje surovo. Nekaj nasprotnih diagonal ustvarijo tudi sence na
hrbtu.
Celota deluje kot vzhajajoče oziroma zahajajoče sonce na horizontu. Leva polovica bi lahko
predstavljala zahod, desna pa vzhod. Okrogle oblike so nam blizu, zato je diptih prijeten na
pogled.

Tabela 6 (Zahod ali vzhod?)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 24)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

105 mm
320
f/5.6
1/100

27

105 mm
320
f/5.6
1/60

3.6.7 Z GLAVO SKOZI ZID

Slika 25: Z glavo skozi zid

V tem fotografskem diptihu prevladujejo trikotniške oblike, ki po zgornji tretjini izrisujejo
cikcakasto linijo. Na levi fotografiji telesa lahko opazimo trikotnike z mehkimi koti, ki jih
tvorijo komolec, linija boka, rama, ključna kost ter del med vratom in ramo. Na fotografiji
stavbe pa zaznamo navidezno oglate trikotnike, ki jih tvorijo osrednja okna, streha ter
povezava med levo in desno vrsto oken. Tudi sam stik med vratom in stavbo ustvari trikotnik.
V negativnem, praznem prostoru na obeh fotografijah, lahko prav tako opazimo nastale
trikotnike.
Na fotografijah si nasprotujejo mehke in trde linije ter močni in šibki kontrasti. Difuzna
svetloba na obeh fotografijah ustvarja podobno plastičnost. Temni toni v ozadju modela
sovpadajo s temnimi območji na fotografiji stavbe, medtem ko svetlo sivi toni na fasadi
stavbe sovpadajo s toni na modelu.
Fotografiji sta združeni v precej nenavadni točki in kar malce grozljivo deluje ta združitev
odrezanega vratu z gromozansko betonsko stavbo. To lahko beremo kot reklo »Z glavo skozi
zid«.
Tabela 7 (Z glavo skozi zid)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 25)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

59 mm
320
f/5.6
1/100

28

73 mm
200
f/5.6
1/160

3.6.8 OD BLIZU

Slika 26: Od blizu

Na fotografijah gre za celotno zapolnitev kadra z motivom. Bližji pogled v detajle stavbe in
telesa. Na fotografiji opazimo krepke vertikalne linije, ki se zaradi pogleda od spodaj navzgor
pričnejo zmanjševati in se združevati proti isti točki. Sence na fotografiji so zaradi močnega
sonca trde in temne ter poudarjajo robustnost stavbe. Na drugi strani pa je bližnji posnetek
ženskega trebuha in reber od zgoraj. Svetloba ustvarja mehke sence, ki pa so še vedno dovolj
močne, da so rebra dobro razvidna. Povezava med fotografijama je predvsem trdost stavbe
in mehkoba človekovega trupa.

Tabela 8 (Od blizu)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 26)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

105 mm
320
f/5.6
1/200

29

47 mm
100
f/6.3
1/200

3.6.9 2 × 2

Slika 27: 2 × 2

Na fotografijah sta upodobljena dva para. Par stavb in par ženskih teles. Oba motiva na
posamezni fotografiji delujeta enakovredno in enako pomembno. Kompozicijsko sta že obe
posamezni fotografiji zelo močni, saj se vsaka zase deli na dva simetrična dela levo in desno.
Na obeh fotografijah lahko opazimo izrazite trikotnike. Na levi so linije trikotnikov močnejše,
na desni mehkejše. Svetloba na obeh fotografijah je močna in ustvarja močan kontrast med
svetlim in temnim. Ob združitvi obeh fotografij, zaradi stikajočih se sredinskih trikotnikov,
dobimo zanimiv vzorec kare, ki deluje ponavljajoče.
Tabela 9 (2 × 2)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 27)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

61 mm
320
f/5.0
1/120

30

24 mm
100
f/5.6
1/160

3.6.10 DIPTIH 10

Slika 28: Trikotnik

Fotografski diptih je simetrično razdeljen na dva dela. Kompozicija tvori navidezni trikotnik,
ki sega čez spodnji dve tretjini formata. Oblike se ponavljajo tako na stavbi kot na telesih.
Obe imata v ospredju največjo obliko, ki združuje fotografiji v celoto. Vsaka ima v osrednjem
delu vodilno obliko, ki zbuja gledalčevo pozornost; pri stavbi so to okna in kompleksnost
betonskih blokov, pri telesih pa zadnjica v drugem planu in pete nog.
Pri stavbi začne napetost naraščati diagonalno iz levega spodnjega kota proti sredini, kjer pri
združitvi z nogo začne diagonalno padati proti desnemu spodnjemu kotu.
Vertikalne linije stavbe se ponovijo na nogi v prvem planu, medtem ko se horizontalne linije
na strehi stavbe ponovijo na mečih. Na stavbi lahko opazimo trikotno obliko oken, ki pa se v
mehkejši obliki ponovi na pregibih nog. Oblike oblakov in njihov ton sovpadajo z obliko in
tonom nog.
Tabela 10 (Trikotnik)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 28)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

60 mm
320
f/5.6
1/100

31

47 mm
100
f/11
1/200

3.6.11 PADAJOČA

Slika 29: Padajoča

Kompozicija diptiha je diagonalna. Zaradi smeri od leve zgoraj proti desni spodaj je
kompozicija padajoča. Povezuje jo več diagonalnih linij. Linije na telesu so mehkejše,
medtem ko so na stavbi bolj grobe in močnejše, kljub temu pa fotografiji te razlike
združujeta v celoto in ustvarjata kontraste med njima. Obe fotografiji na levi in desni strani
segata čez format, s tem pa pripomoreta k stabilnosti kompozicije.
Obe fotografiji sovpadata tudi s svojimi temnimi toni. Ozadji obeh fotografij se skoraj zlijeta v
enotno temno sivo.

Tabela 11 (Padajoča)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 29)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

80 mm
320
f/5.6
1/100

32

55 mm
100
f/9
1/320

3.6.12 STOP RUTINI

Slika 30: Stop rutini

Glavna motiva prenašata vso težo na spodnjo tretjino. Diptih je razdeljen na dve simetrični
polovici; levo in desno. Iz leve spodaj se nadaljuje niz trikotnikov proti sredini, kjer največji
preseka vertikalno sredino in nadaljuje pot po trikotniku na nogi. Niz trikotnikov se ustavi na
konicah prstov prekrižane noge. Kot bi želeli končati neko ponavljajoče se dogajanje, to še
bolj poudari horizontalno ležeča desna noga. Diptih si lahko razlagamo kot nekakšno
naporno ponavljanje, rutino, ki ji na neki točki rečemo stop in prekrižamo noge, vzamemo
življenje v svoje roke.

Tabela 12 (Stop rutini)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 30)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

50 mm
200
f/4.5
1/160

33

61 mm
200
f/6.3
1/400

3.6.13 KALUP

Slika 31: Kalup

Diptih je kompozicijsko razdeljen na levo in desno polovico. Motiva se tu ne stikata, temveč
sta si nasprotna. Pri obeh motivih je zanimivo to, da na prvi pogled ne vemo točno kaj
vidimo, čeprav sta uporabljeni fotografiji čisto vsakdanja motiva, fotografirana na abstrakten
način. Gre se za fotografiji Eifflovega stolpa in človekovega hrbta.
Železno ogrodje stavbe sega natančno do spodje tretjine svojega formata, hrbet pa se ravno
na tej točki začne. Na videz izgleda kot da se hrbet natančno prilega železnem loku.
Oba motiva sta tudi sama po sebi simetrična. Pri loku gre za ponavljajoče vzorce na levo in
desno od sredine, pri telesu pa za teksturo kosti, ki se ponovijo na levi in desni.
Železni lok je temnih tonov, hrbet pa svetlih. Studijsko temnejše ozadje sovpada k železni
konstrukciji, medtem ko svetlo nebo sovpada s svetlim telesom.
Tabela 13 (Kalup)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 31)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

50 mm
320
f/5.6
1/125

34

35 mm
250
f/14
1/160

3.6.14 KURZIVNI A

Slika 32: Kurzivni A

Diptih je po vertikali simetrično razdeljen na zgornjo in spodnjo polovico. Obe fotografiji
povezujeta glavna motiva. Pri arhitekturi gre za vrh dela mosta, kjer se vsi nosilni elementi
združijo v vrh. Tako je kompozicija zgornje fotografije trikotna. S spodnjo fotografijo pa jo
povezujeta dva nosilna stebra, ki se nadaljujeta v človeško telo. Nogi ponavljata obliko
stebrov, s to razliko da se na spodnjem delu nogi razdelita v dve oporni točki, tako pa dajeta
celotni kompozicijo trdnost. Tudi nogi tvorita trikotnik.
Motiv, ki nastane iz združenih fotografij, spominja na kurzivni A. Vrh črke je vrh mosta,
zadnjica služi kot prečna poteza ter se zaključi v petah.
Tonsko se ujemata temen most in studijsko ozadje ter svetle noge in megleno nebo.
Tabela 14 (Kurzivni A)

TEHNIČNE LASTNOSTI (SLIKA 31)
Model fotoaparata
Goriščna razdalja
ISO občutljivost
Zaslonka
Hitrost zaklopa [s]

Telo

Arhitektura
Canon 6D

43 mm
320
f/5
1/80

35

47 mm
200
f/5.0
1/250

5 ZAKLJUČEK
V okviru diplomskega dela je nastalo štirinajst fotografskih diptihov, v katere sem združevala
dve različni zvrsti fotografije. Na eni strani je urbana, groba arhitektura, na drugi strani nežno
žensko telo. Ob združitvi dveh fotografij nastane nova, edinstvena zgodba in to je tudi ves
čar diptiha.
Skozi celotno serijo se ponavljajo iste likovne prvine, zaradi česar deluje celotna zgodba
konsistentno. Tudi pretvorba fotografij v črno-belo pripomore k osredotočenju gledalca na
kompozicijo, obliko, teksturo … Tako se lahko gledalec še duhovno posveti fotografijam, ne
da bi moral razmišljati o barvah.
Skozi celoten potek dela sem spoznala veliko novega, kar je izboljšalo moj pogled na
fotografijo. Predvsem sama izkušnja z organiziranjem celotnega studijskega fotografiranja je
bila zelo poučna. Odnos med aktom in fotografom je zelo intimen. Kljub temu, da sem
modele poznala že prej, in so povabilu k sodelovanju takoj privolile, je bila energija na
začetku fotografiranj rahlo napeta. Začetna prestrašenost je tekom fotografiranja izginila, kar
je razvidno tudi iz posnetkov.
Arhitekturne fotografije so časovno nastale pred fotografijami teles. Tako sem pravzaprav
iskala podobnosti človeka do posnetih stavb. Vsekakor bi lahko bilo tudi obratno. Zanimivo je
tudi to, da marsikatera fotografija tako arhitekturna kot telesna, ki posamezno deluje zelo
močno, zaradi neustrezne nasprotne fotografije, ni bila uporabljena. Vse to pušča odprte
možnosti za nadaljnje raziskovanje te tematike.
Cilj diplomskega dela je bil ustvariti serijo fotografskih diptihov. Seveda pa tu še ni konec
zgodbe, saj je potrebno za objavo in predstavitev projekta javnosti kontaktirati razne
razstavne prostore, spletne strani oziroma revije, ki bi bile pripravljene projekt objaviti in ga
tako spraviti v življenje. Objava bi pripomogla predvsem k razpoznavnosti projekta ter morda
vodila k ustvarjanju novih.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Serija diptihov: Arhitektura in človeško telo

39

Ploskovitost (fotografija je horizontalna)

Vrhovi (fotografija je horizontalna)

Stopnjevanje (fotografija je horizontalna)
2

Pol dimnik, pol noga

Krivina (fotografija je horizontalna)

Zahod ali vzhod? (fotografija je horizontalna)

Z glavo skozi zid (fotografija je horizontalna)

Od blizu (fotografija je horizontalna)

2 × 2 (fotografija je horizontalna)

Trikotnik (fotografija je horizontalna)

Padajoča (fotografija je horizontalna)

Stop rutini (fotografija je horizontalna)

Kalup (fotografija je horizontalna)

Kurzivni A

