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IZVLEČEK
Dandanes se ljudje prek fotografije povezujejo, izražajo in ustvarjajo. Namen diplomskega
dela je bil izdelati serijo moških in ženskih figur, sestavljenih s kombinacijo portretne
fotografije in fotografije Plečnikove arhitekture. Cilji diplomskega dela so bili preučiti
področja sestavljene fotografije, izbrati prave pare fotografij portretov in arhitekturnih
fotografij in obdelati fotografije v sestavljene.
Teoretični del naloge najprej obravnava portretno fotografijo, kjer opisuje potrebno nastavitev
za pravilno osvetlitev in način, kako pravilno ujeti portret, sledi kratka predstavitev načinov
kompozicije in perspektive, uporabljene za arhitekturno fotografijo in področja sestavljene
fotografije. Na kratko so predstavljena arhitekturna dela arhitekta Jožeta Plečnika, ki so
uporabljena za fotografiranje arhitekture.
Eksperimentalni del predstavlja enajst sestavljenih fotografij zgradb in portreta, posnetih z
zrcalnorefleksnim fotoaparatom. Fotografije vključujejo enajst različnih zgradb, moški ter
ženski model. Fotografirane so bile s 50-mm objektivom ter osvetljene z naravno svetlobo. Za
vsak portret je bila izbrana druga zgradba. Fotografije so računalniško obdelane, odstraniti je
bilo treba ozadje, dodelati in popraviti kontrast, svetlobo, poudariti detajle, pretvoriti barvne
fotografije v črno-bele ter združiti fotografiji moškega in ženskega portreta z izbranimi
zgradbami za posamezni portret. Vsaka fotografija je ovrednotena z likovno analizo. Na
koncu sledi razprava, kjer so zajete podobnosti in razlike s podobnimi fotografijami
italijanskega fotografa Francesca Palearija.
Ob združitvi teoretičnega in eksperimentalnega dela je bilo ugotovljeno, da lahko s
fotografskimi metodami in računalniško obdelavo dosežemo lepo prepletanje žive in nežive
narave, v tem primeru človeka in arhitekture, ki bivata v sožitju in fotografijam dajeta
življenje.

Ključne besede: portretna fotografija, arhitekturna fotografija, sestavljena fotografija, Adobe
Photoshop, Jože Plečnik
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ABSTRACT
Nowadays, people connect, express and create through photography. The purpose of the
diploma work was to create a series of men and women figures, composed of a combination
of portrait photography and photographs of Plečnik's architecture. The aim of the diploma
work was to examine the field of composite photography, to choose the right pairs of portrait
and architectural photographs and to process the photos into composites.
The theoretical part of the work deals with portrait photography, describing the necessary
setting for proper illumination and how to properly capture the portrait, followed by a brief
presentation of the modes of composition and perspective used for architectural photography
and areas of composite photography. Briefly presented are the architectural works of the
architect Jože Plečnik, which are used for photography of architecture.
The experimental part represents eleven composite photographs of buildings and portraits
taken with the mirror-reflex camera. Photographs include eleven different buildings, both
men's and women's models, photographed with a 50mm lens and illuminated by natural light.
For each portrait, another building was selected. Photographs are computer-processed, it was
necessary to remove the background, to work out and correct contrast, light, highlight details,
convert color photos into black and white, and to merge the picture of a male and female
portrait with selected buildings for each portrait. Every photograph is evaluated by a visual
analysis. Finally, there is a discussion where the similarities and differences with similar
photographs of Italian photographer Francesco Paleary are included.
By combining the theoretical and experimental work, it was found that using photographic
methods and computer processing, we can achieve a wonderful interweaving of living and
inanimate nature, in this case, the man and the architects who live in coexistence and give life
to the photographs.
Keywords: portrait photography, architectural photography, composite photography, Adobe
Photoshop, Jože Plečnik
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1. UVOD

Prepričanje, da je za dober posnetek potreben le dober fotoaparat, je zmotno. Zasnova
dobrega posnetka nastane v glavi, fotoaparat pa je samo podaljšek razmišljanj, znanja in
prepričanj. Za dober posnetek je treba narediti veliko več kot kupiti najdražji fotoaparat in
pritisniti na sprožilec. Naučiti se ga je treba uporabljati, ujeti motiv v pravem trenutku, izbrati
kompozicijo in obvladovati svetlobo. Fotografija je iz leta v leto vse bolj pomembna v
vsakdanjiku ljudi. Ljudje se preko fotografije povezujejo, izražajo in ustvarjajo.
Z uporabo digitalne kamere je ustvarjanje fotografskih posnetkov postalo dostopno skoraj
vsakomur. Fotografija dvajsetega stoletja je temeljila na filmu, čemur je sledil hiter preskok v
digitalni medij. Fotografija je postala dostopnejša in veliko cenejša. Ljudje so sprejeli njeno
vsestransko uporabnost, ki je omogočala takojšen pogled narejenih posnetkov, njihovo
obdelavo z navadnim osebnim računalnikom in tiskanje poceni kakovostnih fotografij.
Fotografiranje ljudi izgleda preprosto, vendar pa zahteva veliko več kot samo željo, da
pogledajo v objektiv in se nasmehnejo fotoaparatu. Pri portretni fotografiji je pomembno
strmenje k sproščenosti portretiranca, kar posledično vodi k temu, da je v objektiv ujeta
njegova osebnost in zgodba. Ključno je torej postaviti domače in pomirjujoče vzdušje za
fotografiranje, kjer se portretiranci ne zavedajo prisotnosti fotografa. Pri portretni fotografiji
je treba premišljeno izbrati tako objektiv kakor tudi osvetlitev. Osvetlitev je pomembna, ker
vpliva na razpoloženje, izgled in kvaliteto fotografije. Za portrete, ki se vživijo v duševnost
osebe, se uporablja črno-bela tehnika.
Arhitektura nas obdaja vsak dan in je priljubljen predmet fotografije. Arhitekturna fotografija
je široka zvrst fotografije, ki zajema vse od nebotičnikov do barak.
Namen diplomskega dela je izdelati serijo moških in ženskih figur, sestavljenih s kombinacijo
portretne fotografije in fotografije Plečnikove arhitekture.
Cilji diplomskega dela so:
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preučitev področja sestavljene fotografije,



izdelava portretnih fotografij izbranega moškega in ženskega modela,



izdelava serije fotografij Plečnikove arhitekture v Sloveniji,



izbor parov fotografij portretov in arhitekturnih fotografij,



obdelava fotografij in izdelava sestavljenih fotografij – likov.

V diplomskem delu bo naprej opisana digitalna fotografija in njen razvoj. Na kratko bosta
predstavljeni portretna in arhitekturna zvrst, ki sta v nadaljevanju združeni v sestavljeno
fotografijo. Opisana bodo tudi arhitekturna dela največjega slovenskega arhitekta, ki imajo
pomembno vlogo v nadaljevanju diplomske naloge. V eksperimentalnem delu bo opisana
oprema in pogoji fotografiranja. Na kratko bodo opisani razlogi za izbiro motivov, lokacije in
objekti, ki so bili fotografirani, izbor in zasnova parov ter potek obdelave sestavljanja
fotografij. Sledila bo še analiza 11-tih fotografij, ki so bile posnete.
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2. TEORETIČNI DEL

2.1.

Pomen digitalne fotografije

Zgodovina digitalne fotografije se je začela v sredini 60-ih let z raziskovanjem vesolja in
možnostjo prenosa podatkov direktno na zemljo. Z digitalno fotografijo se je film zamenjalo s
svetlobno občutljivo elektronsko napravo, znano kot senzor slike. Ti senzorji so sestavljeni iz
milijon fotoelektričnih naprav, ki pretvarjajo svetlobo v električni signal. Najpogostejši tip
slikovnih senzorjev, ki se uporablja v digitalnih fotoaparatih, je CCD, ki so ga razvili pri Bell
Laboratories kot novi tip računalniškega spomina. Sony je leta 1980 predstavil prototip
digitalne kamere z magnetnim zapisom, imenovano Mavica, ki velja za prvo digitalno kamero
na svetu. Čeprav kamera ni doživela uspeha, je nakazala, kaj vse zmore digitalna kamera (1).
2.2.

Portretna fotografija

Glavni motiv portretne fotografije so običajno ljudje. Zelo malo ljudi uživa ob fotografiranju,
zato je fotografiranje ljudi precej težje, saj mora vsak dober fotograf v svoj objektiv zajeti
človekovo osebnost in značilnosti, ki ga delajo svojevrstnega. Ustvariti je treba sproščeno
vzdušje in umiriti portretiranca, drugače nastanejo portreti, polni nervoze, napetosti in strahu,
kar ni cilj fotografiranja (2). Pri fotografiranju je pomembno, da se oseba, ki je fotografirana,
počuti posebno. Najpomembnejše so pri portretih oči, saj izražajo človekovo osebnost, zato
morajo biti vedno ostre in pravilno osvetljene. Jasno si je treba prestavljati, kako naj bi portret
izgledal. To zajema njegov izraz, pozo, oblačila in tudi kraj fotografiranja. To vse je zelo
pomembno, ker pove veliko o portretirancu in njegovih značajnih lastnostih (3).
2.2.1. Osvetlitev

Osvetlitev pove veliko, saj vpliva na značaj portretiranca. Ob pravilni postavitvi luči in
odbojnikov se lahko odpravijo sence, hkrati pa skrijejo ali poudarijo določene poteze. Za
portretiranje sta najbolj primerni umetna in naravna svetloba, če sta pravilno nadzorovani.
Veliko fotografov je mnenja, da je za fotografiranje portreta najboljša dnevna svetloba, saj se
v studiu ne more zagotoviti naravnega videza portretiranca. Tudi na prostem lahko nagaja
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obarvanost svetlobe. Za fotografiranje portreta je najboljše oblačno vreme, kajti skozi bele
oblake prodira mehka in razpršena svetloba, ki je za portretiranje idealna. Najboljša svetloba
je sredi dopoldneva ali popoldneva. Močna sončna svetloba dela ostre kontraste in povzroča
kremženje portretiranca (4). V takšnih primerih je skoraj obvezna uporaba odbojnikov in
mehčal ali pa preselitev fotografiranja v senco. V primeru majhne svetlobe se lahko z
odbojniki dosvetli portret z naravno odbito svetlobo. Za mehko odbito svetlobo se uporablja
bel odbojnik. Za več odbite svetlobe se uporablja odbojnik s srebrno ali zlato prevleko.
Odbojnik se običajno postavi za ali ob motiv, da se nanj preusmeri svetlobo. V difuzni, mehki
svetlobi je koža bolj mehka. Trda, sončna svetloba poudarja obrazne poteze. Trdim sencam se
je boljše izogniti. V nasprotni svetlobi dobijo svetli lasje prijeten sijaj. Narobe je, če se
fotografira ljudi na sončni svetlobi. S tem se povzroči, da na obraz padejo trde sence, obrvi
zasenčijo oči, ki s tem postanejo pretemne, neizrazite in brez leska. Najboljša svetloba je
takrat, ko je portretiranec na močnem soncu v senci in se svetloba odbija od tal ali bližjih sten
in mu tako osvetljuje obraz (5).
2.2.2. Črno-beli portreti

Tako črno-bele kot barvne fotografije so lahko dobre, vendar pa se vzdušje, ki ga vsaka
tehnika posebej ustvari, zelo razlikuje. Črno-bela fotografija objekte poenostavi in razjasni.
Ta tehnika je še posebej učinkovita, ko se želi poudariti podrobnosti obraza na portretu.
Motivu da neko abstraktnost in brezčasnost. Osredotoči se na samo sporočilo fotografije,
predvsem motiva ali dogodkov (6).
2.3.

Arhitekturna fotografija

Svetlobni učinki spreminjajo videz zgradb, saj so zvečer drugačne kot zjutraj. Za to vrsto
fotografije se po večini uporabljajo širokokotni objektivi, ki zajamejo širši del vidnega polja.
Pri fotografiranju stare arhitekture se najboljše obnese enostavna in preprosta kompozicija, saj
prikazuje naravno lepoto in eleganco stavbe. Običajno je primerno vključiti tudi okolico, da
fotografija zgleda manj utesnjena. Pri fotografiranju moderne arhitekture se lahko uporablja
malo bolj abstraktni stil fotografiranja. Eksperimentiranje s širokokotnimi objektivi lahko
privede do posnetkov z zanimivo perspektivo in nenavadnimi koti fotografiranja (4).
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2.3.1. Lokacija, zunanjost in detajli

Najpomembnejše je upoštevanje lokacije in vrste objekta. Ob razumevanju zgradbe,
poznavanju njene zgodovinske podlage in razumevanju, zakaj se uporablja in čemu je bila
zgrajena, se jo lažje predstavi, pove njeno zgodbo in s tem izbere pravi kot in pozicijo
fotografiranja. Čeprav je glavni poudarek pri fotografiranju arhitekture zajemanje stavbe kot
celote, je lahko pristop iz makro pozicije zelo zanimiv (7). Gre za iskanje podrobnosti in
zapletenosti, ki pri večjem kotu fotografiranja lahko ostanejo neopažena, zlasti v starejših
zgradbah. Arhitekturni detajli v modernih stavbah pogosto omogočajo dobro abstraktno delo.
Zunanja arhitekturna fotografija običajno izkoristi razpoložljivost dnevne svetlobe ali ponoči
uporablja svetlobo okoliških luči. V mnogih primerih je krajinska okolica, ki obkroža
zgradbo, pomembna za celotno sestavo fotografije in je celo nujno, da je med njimi estetska
harmonija. Fotografi pogosto zajemajo cvetje, drevesa, vodnjake ali kipe v ospredju zgradb,
da izkoristijo njihovo sposobnost vodenja očesa v kompozicijo in h glavnemu subjektu,
zgradbi (8).
2.3.2. Osvetlitev

Ključni del arhitekturne fotografije, kjer človek nima nobenega vpliva nad lego in orientacijo
stavbe, je osvetlitev. Stranska osvetlitev običajno dela najboljše arhitekturne fotografije.
Ponuja veliko svetlobe in tudi meče dolge, zanimive sence po obrazu stavb, zaradi česar
njihova površina izstopa in daje stavbi bolj tridimenzionalni videz (9). Fotografije so
dvodimenzionalne, vendar jim možgani s pomočjo različnih elementov dodajo oddaljenost in
globino, kar se imenuje perspektiva. Pri arhitekturni fotografiji je treba dobro poznati
kompozicijo, saj je za dober posnetek treba ujeti zgradbo iz prave perspektive in v pravem
trenutku (10).
2.4.

Sestavljena fotografija

Večkratna ekspozicija je fotografska tehnika, ki združuje dve ali več posameznih ekspozicij v
eno. To je tehnika, pri kateri se sprožilec kamere odpre več kot enkrat in večkrat izpostavi
film, običajno različnim slikam. S fotoaparatom na film je lažje ustvariti dvojno ekspozicijo
(11). Film se enostavno prevrti nazaj, ko se zajame fotografija in potem se preko prve
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fotografije posname naslednja. Z digitalnim fotoaparatom ni tako lahko, saj se je komaj v
zadnjih letih na novejših fotoaparatih pojavila možnost izbire večkratne izpostavljenosti. Za
fotoaparate, ki nimajo te možnosti, se lahko enak učinek doseže tudi s sodobno programsko
opremo Adobe Photoshop. S programom pride tudi več nadzora nad fotografijami, saj je
možno urejati, koliko se bo spodnja fotografija prelivala z zgornjo. Takšne stvari pri
fotoaparatu na film ni mogoče nastavljati (12).
2.5.

Arhitekt Jože Plečnik

Jože Plečnik, arhitekt svetovnega merila, se je rodil v Ljubljani leta 1872. S svojimi
arhitekturnimi in urbanističnimi spremembami je močno zaznamoval slovensko prestolnico,
ki jo upravičeno imenujemo tudi Plečnikova Ljubljana. Z njegovimi deli se prebivalci
Ljubljane srečujejo vsakodnevno. Urbanost mesta je premišljeno uredil s spremembami
mostov, ulic in parkov. Z glavno promenado je preko Tromostovja, Čopove in Cankarjeve
ulice povezal grajski hrib s Tivolijem, kar najbolj opazi pešec (13).
Ljubljana pa je letos še bolj Plečnikova, saj je 7. januarja 2017 minevalo 60 let od smrti
slavnega arhitekta. Ob tem pa je ob koncu meseca januarja bila zaznamovana tudi 145.
obletnica njegovega rojstva (14).
2.5.1. Plečnikova arhitektura

2.5.1.1.

Župnijska cerkev Kristusovega vnebohoda, Bogojina

Plečnik je leta 1924 na željo takratnega župnika v Bogojini naredil načrt za novo cerkev,
vendar se je po obisku zavzel za ohranitev obstoječe cerkve. Tako je vzpostavil dialog med
starim in novim s povišanjem stare cerkve, h kateri je prizidal velik pravokoten prostor.
Nosilni loki stropa se stekajo v nizek steber iz marmorja. Plečnik je omilil klasično strogost in
stavbo naredil bolj podeželsko. V notranjščino cerkve je vključil glinasto posodo, s katero je
počastil lokalno lončarsko obrt (15).
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Slika 1: Župnijska cerkev Kristusovega vnebovhoda, Bogojina (15)

2.5.1.2.

Podružna cerkev sv. Mihaela na ljubljanskem Barju

Z načrtovanjem cerkve se je Plečnik ukvarjal že od sredine dvajsetih let in se je šele med
gradnjo odločil za mešanje opeke med kamen. Za cenejšo gradnjo je uporabil betonske cevi za
kanalizacijo in praznine med njimi ter zidanimi deli stene zapolnil z deskami. Napolnjena je z
zelo izvirno simboliko. Zaradi težavne gradnje temeljev s piloti je zvonik odmaknjen (16).

Slika 2: Cerkev sv. Mihaela na ljubljanskem Barju (16)

2.5.1.3.

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Velik narodni pomen je pripisoval Plečnik gradnji osrednje slovenske knjižnice in jo je
obravnaval skoraj kot sakralno nalogo. Zamislil si jo je kot hram učenosti. Zgrajena je kot
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nepravilen trikotnik s štirimi štirinadstropnimi trakti. Do čitalnice vodi dolgo in temačno
stopnišče, ki potem vodi k svetlobi nad vhodom in preide v peristil. Velika čitalnica je visoka
štiri nadstropja in je zasnovana kot funkcionalni prostor, ki izraža zbranost. V notranjosti je
dosti lepih arhitekturnih podrobnosti, delno iz podpeškega marmorja, delno iz brona ali
oplemenitenega lesa. Zunanjost je zgrajena iz opeke, ki jo obdajajo različno obdelani in
neenakomerni kamniti kvadri in izbočena okna (17).

Slika 3: Narodna in univerzitetna knjižnica (17)

2.5.1.4.

Tržnica, Ljubljana

Zasnovana je bila kot niz pokritih tržnic ob reki, v dveh etažah, ki s svojo ukrivljenostjo
sledita toku reke. Stran, ki gleda na reko, je arhitekt opremil s polkrožnimi okni, stran, ki
gleda na cesto, pa je okrasil z dolgima vrstama stebrov. Celoten kompleks je pokrit s streho iz
masivnih betonskih strešnikov. Plečnik je ob mostu zasnoval cvetličarno, ki spominja na
antični tempelj, s tem pa tudi tržnico razširil z odprtim stebriščem (18).
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Slika 4: Tržnica (18)

2.5.1.5.

Tromostovje, Ljubljana

Današnji kamniti most Tromostovja je strateško pomemben srednjeveški most, ki je
povezoval dežele severozahodne Evrope z jugovzhodno Evropo. Plečnik je z osrednjega
mostu odstranil kovinsko ograjo in vse tri mostove naredil s kamnito ograjo, na katero je
razmestil svetilke. Z vsakega od stranskih mostov vodita po dve stopnišči. Na Tromostovju se
križata dve Plečnikovi urbanistični osi: vodna os in os, ki povezuje Rožnik z Ljubljanskim
gradom (19).

Slika 5: Tromostovje (19)
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2.5.1.6.

Žale – centralno pokopališče, Ljubljana

Pokopališče pri sv. Križu so se mestne oblasti odločile spremeniti v glavno ljubljansko
pokopališče. Arhitekt Jože Plečnik je zasnoval izviren kompleks mrliških vežic oziroma
poslovilnih kapel, ki so se imenovale Žale in po katerih je kasneje ime dobilo celotno
pokopališče. Skozi slavolok z množico stebrov v dveh nadstropjih vodi monumentalen vhod,
ki ločuje mesto mrtvih od mesta živih. Nad slavolokom se razprostira dvojni kip Kristusa in
Marije Zavetnice. Nasproti vhoda stoji osrednja molilnica, zasnovana po antičnem vzoru.
Okrašena je z baldahinskim nadstreškom na štirih stebrih, ki je namenjen javni poslovitvi od
umrlega. Mrliške vežice so zgrajene po vzoru različnih tipov zgradb, od antičnih,
bizantinskih, orientalskih do domišljijskih. Tako je arhitekt poudaril idejo o verski
enakopravnosti (20).

Slika 6: Kompleks mrliških vežic Žale (20)

2.5.1.7.

Križanke, Ljubljana

Izvirna prenova, s katero se je Plečnik lotil prenove nekdanjih samostanskih prostorov, so
postali eden osrednjih pa tudi najbolj samosvojih prireditvenih prostorov v Ljubljani. Plečnik
je v samostanski zid dal vgraditi vrsto oken, s čim je omogočil pogled v notranjost. Ob cerkvi
je urejen prostor, ki je namenjen arheološkim ostankom. Peklensko dvorišče je bilo
namenjeno komornim prireditvam. Križanke so ena izmed najbolj kakovostnih in akustičnih
prizorišč za prireditve v Sloveniji (21).
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Slika 7: Križanke (21)

2.5.1.8.

Zapornica na Ljubljanici, Ljubljana

Zapornica je zgrajena z namenom, da uravnava gladino vode v središču mesta. Postavljena je
bila tako, da ni opaziti tehničnih elementov, ki služijo dvigovanju in spuščanju zapornice. Na
obeh straneh in na sredini reke so trije stolpi, ki so obloženi s kamnito oblogo. Na eni strani
krasijo stolpe kratki dorski stebri s posodami etruščanskega videza z izklesanimi zmajevimi
glavami, na drugi strani pa so nizki jonski stebri s človeškimi glavami, ki nosijo brv čez reko
(22).

Slika 8: Zapornica na Ljubljanici (22)
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2.5.1.9.

Cerkev Sv. Frančiška v Šiški, Ljubljana

Monumentalno stebrišče z odprtim timpanonom poudarja glavni vhod. Plečnik je cerkvi
dodajal elemente tudi kasneje. Cerkev je opremil z lestenci, uredil kapelo Žalostne Matere
božje, krstilnico in zakristijo (23).

Slika 9: Cerkev Sv. Frančiška (23)

2.5.1.10. Grajski grič in Šanse

Šance je Jože Plečnik uredil v prijetno sprehajališče, s katerega se odpre razgled na
Ljubljansko barje in Ljubljano. Celotno območje Grajskega griča je urejeno v labirint
sprehajalnih poti. Za sprehajališče je uporabil ostanke nekdanje utrdbe (24).
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Slika 10: Šance (24)

2.5.1.11. Peglezen, Ljubljana

Peglezen je večnadstropna hiša, ki jo je oblikoval arhitekt Jože Plečnik in stoji ob križišču
Poljanske ceste in Kapiteljske ulice. Zaradi trikotne oblike spominja na likalnik oziroma
pogovorno peglezen. Različne vrste oken krasi pročelje, ki je obrnjeno na Poljansko ulico.
Nadstropje, ki pa je obrnjeno proti Krekovemu trgu, dopolnjuje steklenjak, ki je obdan s
petimi pari stebrov. Okna pročelja, ki gleda na Kapiteljsko ulico, so razvrščena veliko bolj
razgibano. Najzanimivejše je stopnišče v notranjosti zgradbe (25).

Slika 11: Peglezen (25)
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3. EKSPERIMENTALNI DEL

3.1.

Izbira opreme

3.1.1. Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat NIKON D7100

Zrcalnorefleksni fotoaparati so vrsta fotoaparata, ki omogoča uporabniku, da s pomočjo zrcal
in leč vidi sliko natančno, tako kot pade v objektiv. Med zrcalnorefleksne fotoaparate spada
tudi fotoaparat, s katerim so bile zajete fotografije motivov (26). Omogočajo nastavitve
svetlobno občutljivega medija, hitrost zaklopa oziroma čas osvetlitve, spreminjanje velikosti
zaslonke oziroma odprtine v objektivu in uporabe več vrst objektivov (27). Za fotografije
nekaterih zgradb je bil za ostrejše posnetke uporabljen tudi stativ.
3.1.2. Objektiv

Pri portretni fotografiji se je treba izogniti širokokotnemu objektivu, saj povzroči nezaželeno
popačenje. Zaradi preveč poudarjene perspektive dobi obraz ovalno obliko in nos ni videti
naraven. Najboljša izbira objektiva za ustrezno perspektivo je uporaba 50 milimetrskega
objektiva (28). Nekoliko nevšečna stvar ob tem je, da je treba fotografirati precej od blizu, kar
povzroči nelagodje in nesproščenost pri portretirancu. Objektiv z goriščno razdaljo 85 mm je
dober za fotografiranje portretov, ker omogoča fotografiranje z varne razdalje treh metrov.
Objektiv, ki je bil uporabljen za fotografiranje motivov, je AF-S Nikkor 50 mm 1 1:8 G (29).
3.1.3. Nastavitve fotografiranja

Za fotografiranje moškega in ženskega modela je bil uporabljen fotoaparat Nikon D7100 z
objektivom z goriščno razdaljo 50 mm. Nastavitve za fotografiranje so bile ročno nastavljene,
in sicer zaslonka, ki v objektiv prepušča količino svetlobe in se meri v stopinjah, je bila
nastavljena na f/4 pri obeh modelih. Večja kot je zaslonka, manjša je globinska ostrina, kar
pomeni, da je neostro večje področje fotografije (30). V tem primeru je bilo pomembno, da je
v osredju moški/ženski portret, da pride do izraza. Pri fotografiranju zgradb je bilo
pomembno, da je celotno področje fotografije ostro, tako da je bila izbrana manjša zaslonka.
Za večino fotografij zgradb je bila uporabljena zaslonka f/9.
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Eden izmed osnovnih parametrov je tudi čas, ki pove, kako dolgo je zaklop odprt. Dlje časa je
zaklop odprt, več svetlobe pride do senzorja. Za ostro fotografijo premikajočih predmetov je
treba izbrati kratek čas. Zaslonka, ki je bila uporabljena pri fotografiranju ženskega in
moškega modela, je bila 1/80 s. Pri fotografiranju zgradb se je zaslonka pomikala med 1/125
s, 1/160 s in 1/250 s (31).
ISO se uporablja v razmerah, ko je treba nastaviti določeno zaslonko in čas zaklopa, vendar
svetloba tega ne pusti (motiv je presvetel ali pretemen). ISO, uporabljen pri moškem in
ženskem modelu, je bil 126 (moški portret) in 400 (ženski portret). Pri ženskem modelu je
bilo treba nekoliko zvišati nastavitve ISO, da so posnetki ostali ostri, saj so bile nekoliko
slabše svetlobne razmere (32).
3.2.

Parametri fotografiranja

3.2.1. Izbira motivov

Ker bi bilo fotografiranje 11 različnih portretov in 11 različnih zgradb preobsežno, se je
celotna serija fotografij osredotočila na raznolikost fotografij zgradb in ponavljanje portretov.
Poudarek je bolj na detajlih in raznolikosti zgradb ter monotonosti in mirnosti moškega in
ženskega portreta. V sklopu fotografij se je želelo prikazati, kako se lahko mirnost in
prefinjenost ženskih ter moških potez na eni strani fotografije dopolnjuje z detajli zgradb na
drugi strani.
Izbrana sta bila en moški in en ženski portret. Pomembno je bilo, da obrazne linije poudarijo
lahkotnost in minljivost človeka v primerjavi z robatimi in grobimi linijami zgradb. Pri izbiri
zgradb je bilo pomembno, da so bile dostopne za fotografiranje. Sprva dolg izbor vseh
Plečnikovih del v širši Sloveniji se je zmanjšal na zgradbe, ki so izstopale z zunanjimi detajli.
Nekateri motivi so bili izbrani iz vidika prepoznavnosti (ljubljanske Žale, Tromostovje).
Cerkev Svetega Mihaela na Barju s svojo pojavo sredi Barja impresionira vsakogar daleč
naokoli, zato je bila ena izmed prvih izbir. Zvonik cerkve Svetega Frančiška Asiškega je bil
izbran zaradi svojega dvigovanja proti nebu kakor piramida, medtem ko je bil zvonik
bogojinske cerkve Gospodovega vnebohoda izbran delno zaradi svoje ovalnosti kakor tudi
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zaradi tega, ker se nahaja v bližini doma avtorice. Nekoliko skeptično sta bila uporabljena
dela zgradb Križanke in NUK. Križanke so preobširne in zakrite z drugimi zgradbami, da bi
lahko bile v celoti ujete v objektiv. Težko se je bilo odločiti, kateri del bi bilo najboljše
uporabiti. Enako je bilo ob izbiri, kateri kot fotografiranja uporabiti pri fotografiranju NUK-a
in hkrati poudariti podrobnosti in s kvadratno podobo zunanjosti impresionirati gledalca. Če
serijo fotografij pogledamo sedaj, ti dve zgradbi predstavljata dve izmed najboljših
sestavljenih fotografij. Zapornica na Ljubljanici in zgradba ljubljanske tržnice sta bili izbrani
zaradi svoje raznolikosti in izstopanja, medtem ko je bil Peglezen izbran zaradi svoje lokacije
na stičišču dveh ulic. Šance so bile zadnje na spisku. Stebri in stopnice, ki vodijo proti nebu,
so se v sestavljeni fotografiji odlično ujeli z ženskim modelom.
3.2.2. Pogoji fotografiranja

Fotografiranje moškega in ženskega portreta je potekalo na različnih lokacijah. Iskanje
svetlega in enobarvnega ozadja je bilo precej težavno, saj je bilo hkrati zelo pomembno, da je
bilo prisotne dovolj svetlobe, da fotografije niso bile pretemne in ni bilo treba uporabiti
visokega ISO. Pomembno je bilo, da je fotografiranje potekalo zunaj, saj je v notranjosti
lahko preveč različnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost fotografije, kot so recimo svetloba
luči, sence in premajhen prostor. Pri fotografiranju na prostem pa je bilo pomembno, da je
potekalo v popoldanskem času, ko je sonce že nekoliko šibko in na portretirancu niso bile
ostre sence. Zaradi različnih aktivnosti, usklajevanja in časa se je fotografiranje zgodilo na
različnih lokacijah, ampak približno ob enakem popoldanskem času, ko je bilo sonce dovolj
nizko, da ni bilo preveč močno.
Fotografiranje zgradb je potekalo v Ljubljani, na ljubljanskem Barju in v Bogojini. Pri
fotografiranju zgradb je bilo pomembno, s katerega zornega kota so bile fotografije posnete,
zato je morala biti okvirna postavitev že pred fotografiranjem premišljeno postavljena v glavi.
Nekoliko težje je bilo pri fotografiranju zgradb, ki so bile široke in jih ni bilo mogoče ujeti v
objektiv v celoti ali pa so bile sosednje zgradbe tako blizu, da je bilo možno ujeti le nek detajl.
Čeprav so bile fotografije posnete skeptično samo z detajli, so se kasneje izkazale za precej
dobro izbiro. Tako je nekaj zgradb na posnetkih sestavljenih fotografij prikazanih le s
poudarjenimi detajli. Prav tako je bilo pomembno, da se je na posnetkih pojavilo čim manj
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mimoidočih. Ujeti je bilo treba pravi trenutek, kar je bilo dokaj težavno, saj so bile nekatere
zgradbe ves čas polne ljudi.
3.2.3. Sestavljanje parov fotografij

Še pred sestavljanjem parov fotografij je bilo izbranih za vsak portret približno enako število
zgradb. Tako je za bilo ženski portret izbranih šest fotografij in za moškega pet. Prva
sestavljena fotografija je bila fotografija ženskega portreta z zgradbo Križank. Ker je
prepletanje res dobro uspelo, so bile za ženski portret izbrane predvsem zgradbe, na katerih se
ne vidi celotna zgradba ali pa so linije zgradb ravne, ne toliko razgibane in so se nadaljevale
na obrazu kot neke vrste tetovaža. Za moški portret so bile izbrane fotografije zgradb, ki
imajo podaljšek, ki sega proti desni strani, dosti detajlov in so razgibane.
3.2.4. Idejna zasnova in postopek sestavljanja

Ideja je nastala ob ogledu sestavljenih fotografij italijanskega fotografa Francesca Palearija. V
črno-beli seriji fotografij je želel pokazati, kako pomembno vlogo igrajo zgradbe v življenju
tamkajšnjih ljudi. Profili di Milano (Profili Milana) je edinstvena črno-bela serija fotografij, ki
združuje priljubljeno italijansko mesto z ljudmi, k v njem živijo. Vsaka fotografija je
sestavljena in abstraktna mešanica portreta človeka z zgodovinsko arhitekturo Milana.
Kompozicija fotografije je sestavljena iz desne strani, kjer se nahaja podoba zgradbe, in leve
strani, kjer je ohranil različne poteze obraza osebe. Na vsaki fotografiji je prepletanje med
obrazom osebe in vrhom bazilike popolno združeno. Skozi svoja dela Paleari govori zgodbo o
čudovitem mestu in pomembnosti vloge, ki jo igrajo prebivalci, da mesto uspeva (33).
Misel povezovanja zgradb z ljudmi, ki z mestom dihajo, živijo ter z njim utripajo, je obrodila
idejo o nastanku serij fotografij, kjer bi posnetki združevali človeka in zgradbe, ki so
zaznamovale Ljubljano in ji dale pečat izpod rok velikega slovenskega arhitekta Jožeta
Plečnika.
Način izdelave serij fotografij je možen na dva načina. Prvi je ta, da je večkratno osvetlitev
možno doseči v samem fotoaparatu, saj ima slednji način večkratne osvetlitve, drugi pa je ta,
da se fotografije posname in se jih kasneje združi v programu Adobe Photoshop. Uporabljen
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je bil slednji način. Nastale fotografije bi bile zaradi večje poudarjenosti detajlov v črno-beli
različici.
3.3.

Obdelava fotografij z orodjem Adobe Photoshop

3.3.1. Postopek izdelave ozadja

3.3.1.1.

Izdelava – KORAK 1

Za osnovo sta uporabljena portreta ženske in moškega. Pri fotografiranju je za ozadje
uporabljena nevtralna barva brez detajlov. Ob kliku na orodje za obrezovanje (Crop Tool) v
orodjarni se je okoli fotografije pokazal črtkast kvadrat, s katerim je bil posnetek z leve in
desne strani obrezan, da ni izgledal preširok.

Slika 12:Obrezovanje slike
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3.3.1.2.

Izdelava – KORAK 2

Fotografija je bila nekoliko temnejša, zato ji je bilo treba dodati kontrast. Ob kliku na meni
pod Image > Adjustments > Levels ali CTRL + L se je prikazal okvirček Levels in v
posamezni okvirček je bila dodana vrednost: 7 v okvirček pod črnim trikotnikom, 1,15 v
okvirček pod sivim trikotnikom in 197 v okvirček pod belim trikotnikom. Ob kliku na OK v
zgornjem desnem kotu so bile nastavitve potrjene.

Slika 13: Okvirček Levels

3.3.1.3.

Izdelava – KORAK 3

Z orodjem Spot Healing Brush Tool (I) so bile urejene majhne pomanjkljivosti. Ob
premikanju miške okoli elementa, ki ga je bilo treba popraviti, so se uredile majhne
podrobnosti na obrazu. Orodje je zelo priročno za urejanje fotografij, kjer je treba popraviti
majhne pomanjkljivosti na koži.
3.3.1.4.

Izdelava - KORAK 4

Odstranjevanje ozadje ni težko, kadar je slednje čisto in enobarvno. Ob izbiri orodja Magic
Wand Tool (W) in kliku kjerkoli na ozadju se je okoli moškega zarisal črtkast kvadratek. Ob
kliku na Select > Inverse v meniju se je črtkast kvadratek začrtal okoli zunanje strani motiva
in izbral tudi ozadje.
19

Slika 14: Odstranitev ozadja

3.3.1.5.

Izdelava – KORAK 5

Ob še vedno izbranem orodju Magic Wand Tool (W) se je ob kliku na Refine Edge gumb, ki
se nahaja zgoraj v meniju, pojavil okvirček View Mode. Tukaj se lahko spreminjajo
fotografije izbranega elementa v belo, črno, transparentno ali katerokoli drugo barvo ozadja,
da izgleda bolj vidno in priročno za urejanje.
Vrednost Radius v okvirčku Edge Detection se je povečala na 1,5 in s tem so robovi postali
malo manj togi, hkrati pa so se razkrile majhne podrobnosti, kot so posamezni lasje. V
okvirčku Output je bil ob kliku na Output To izbran New Layer with New Layer Mask. To je
avtomatsko naredilo kopijo začetne fotografije z ozadjem, skritim v Clipping Mask.
Možnost oblikovanja rokov je velika z nastavitvami v Refine Edge, ki so na voljo. Robovi bi
lahko bili nekoliko bolj gladki ali zamegljeni. To je priročno, če ima fotografija nekoliko bolj
kompleksno zgradbo in so robovi glavnega elementa nejasni. V tem primeru je bilo teh nekaj
nastavitev dovolj za nadaljevanje s koraki do željenega efekta.
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Slika 15: Oblikovanje robov

3.3.1.6.

Izdelava – KORAK 6

Pod izrezanim portretom se je oblikovala nova plast (New Layer), ki je bila z uporabo orodja
Paint Bucket Tool (G) napolnjena z belo barvo. Ob izbrani plasti portreta se je ob kliku na
Edit > Adjustments > Desaturate ali Shift+CTRL+U v nazorni plošči slika pretvorila v sivo.

Slika 16: Dodajanje belega ozadja in sprememba slike v črno-belo.
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3.3.2. Postopek izdelave sestavljene fotografije s kombinacijo dveh slik

3.3.2.1.

Sestavljanje – KORAK 1

Izbrana fotografija enega izmed motivov.

Slika 17: Plečnikova tržnica

3.3.2.2.

Sestavljanje – KORAK 2

Fotografija zgradbe se je položila nad portret moškega, s tem da je plast zgradbe ostala
izbrana ob kliku na Control ter na plast Layer Clipping Mask spodaj (plast portreta). Silhueta
moškega se je v obliki črno-belih premikajočih črtic premikala na ozadju zgradbe.
3.3.2.3.

Sestavljanje – KORAK 3

Izbrana je bila plast, ki je vsebovala izrezan portret s Clipping mask. Naredila se je kopija
(CTRL + J), ki se je prenesla nad plast zgradbe. Fotografija se je spremenila v enobarvno.
3.3.2.4.

Sestavljanje – KORAK 4

V okvirčku Levels panel in se je slika potemnila tako, da se je črn trikotnik premaknil proti
desni strani na vrednost 117 in se ob kliku na OK potrdil. Pod Image > Adjustments >
Hue/Saturation v orodjarni se je spodaj v desnem kotu obkljukal kvadratek Colorize.
Spremenil se je celoten razpon barve fotografije. Vrednost Hue se je nastavila na 212, kar je
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premaknilo trikotnik proti desni in dodalo sliki nekoliko modre. Vrednost Saturation se je
premaknila na 10. S tem se je zmanjšala živahnost slike.

Slika 18: Poudarjanje slike

3.3.2.5.

Sestavljanje – KORAK 5

Z desnim klikom na fotografijo se je pokazal okvirček, kjer se je izbral Apply Layer Mask. V
panelu Layers se je spremenil iz Blending Mode v Screen. Željen dvojni efekt se je zdaj že
videl. Da je fotografija izgledala prepleteno, se je na meji prehajanja zgradbe na človeka z
nekaj potezami radirke (Eraser) zabrisalo nekaj elementov zgradbe.

Slika 19: Sestavljena fotografija
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA

Pri izdelavi diplomske naloge je nastal sklop enajstih fotografij. Teoretično znanje, ki je bilo
ob tem pridobljeno, se je uporabilo pri portretiranju in doseganju želenih rezultatov. Da so
fotografije prikazale osebnost in značaj portretiranca in tako rekoč tudi zgradb, je bila
uporabljena črno-bela tehnika.
Moški in ženski portret sta nastala na različnih lokacijah v popoldanskem času, ko je bilo
sonce nizko in sence niso ustvarjale ostrih linij. Za ozadje je bila uporabljena enobarvna svetla
barva, ki je bila v kontrastu s portretirancem, da se je kasneje lahko v obdelavi enostavno
odstranila. Svetlobe je moralo biti dovolj, da so fotografije ostale ostre. Kasneje so se v
obdelavi spremenile v črno-bele.
Izbor Plečnikovih del je temeljil na dejstvu, da se vse fotografirane zgradbe nahajajo v
Sloveniji in imajo razgibano in prepoznavno zunanjost, ki jo bo opazovalec prepoznal, tudi v
primeru, če bodo uporabljene fotografije le detajli posamezne zgradbe. Pomembni dejavniki
so bili dostopnost, razgibana zunanjost zgradb in vsaj približna vizualizacija, pod katerim
kotom morajo biti fotografije posnete, da bodo sovpadale s portreti.
Ko so bile fotografije že posnete, je sledil proces obdelovanja fotografij. Vsem fotografijam je
bilo treba odstraniti ozadje in detajle, ki so odvračali pozornost od objekta, poudariti kontrast
in omehčati robove. Temu je sledil izbor zgradb za vsak portret. Nekako je bila ideja, da na
vsak moški in ženski portret pade približno enako število zgradb. Za ženski portret so bile
izbrane zgradbe z detajli, kjer ni vidna celotna zgradba in so linije bolj ravne, medtem ko so
se za moški portret uporabile zgradbe, ki so v celoti vidne in imajo veliko razgibanosti in
detajlov.
Diplomska naloga v nadaljevanju vsebuje fotografije, ki so bile ovrednotene z likovno analizo
in podatki o svetlobi, goriščni razdalji, uporabi zaslonke in času fotografiranja.
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Osnovni fotografiji:

Slika 20: Osnovna fotografija moškega modela

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/5



Čas osvetlitve: 1/80 sekund



Goriščna razdalja: 50 mm



ISO hitrost: 126



Brez bliskavice

Slika 21: Osnovna fotografija ženskega modela

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/4



Čas osvetlitve: 1/80 sekund



Goriščna razdalja: 50 mm



ISO hitrost: 400



Brez bliskavice

4.1.

Likovna analiza fotografij

Slika 22 Sestavljena fotografija ženskega modela in Žal

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je ženski portret prepleten s kompleksno in dinamično podobo ljubljanskih Žal.
Fotografija ima dinamično kompozicijo, kjer večinoma prevladujejo horizontalne in
vertikalne linije, kontrasti svetlo-temno in izostreno-zamegljeno.
Izostrenost portreta iz leve proti desni bledi in se na sredini fotografije začne prepletati z
zgradbo, ki postaja čedalje bolj ostra.
Uho privabi pogled opazovalca, saj ostro izstopa iz kompleksne podobe Žal in daje globino
sami sliki. Diagonalni stebri izhajajo iz glave mladenke, kot neke vrste mogočno pokrivalo.
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Slika 23: Sestavljena fotografija moškega modela in cerkve Sv. Mihaela na Barju

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/250 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je moški portret prepleten s kompleksno in dinamično podobo cerkve Svetega
Mihaela na Barju. Fotografija ima dinamično kompozicijo, kjer večinoma prevladujejo
horizontalne in vertikalne linije, kontrasti svetlo-temno in izostreno-zamegljeno.
Izostrenost portreta iz leve proti desni bledi in se na sredini fotografije začne prepletati z
zgradbo, ki postaja čedalje bolj ostra. Enak vzorec razmršenosti drevesa na vrhu glave
portretiranca se ponovi na njegovi bradi. Temno-bele lise na majici sovpadajo z navpičnimi
linijami zgradbe.
Globina fotografije se opazi, ker zgradba izhaja iz človeka razgibano in razkriva njegove
posamezne delčke ter s tem poudari povezanost obeh fotografij kot celoto. Medtem ko leva
stran prikazuje umirjenost in sproščenost, desna stran prikazuje razgibanost in podaljšanje
človekovih misli, ustvarjalnosti in povezanosti človeka z zgradbo, ki jo je ustvaril sočlovek,
kot neke vrste pokrivalo.
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Slika 24: Sestavljena fotografija ženskega modela in cerkve Gospodovega vnebohoda

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/250 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je ženski portret prepleten z umirjeno podobo bogojinskega zvonika cerkve
Gospodovega vnebohoda. Desna stran fotografije poudarja ženske obrazne poteze, ki nato
izginjajo v sredino, kjer začne glava portretiranke izginjati. Od tu naprej pridejo do izraza
poševne linije stebrov zvonika, ki sovpadajo z linijo vratu portretiranke. Polkrožne linije na
zvoniku lahko primerjamo z polkrožno linijo glave, ki izginja v zvonik.
Prehajanje fotografij je harmonično, saj je veliko svetlih in čistih ploskev. Spodnji svetel del
na desni strani daje ravnovesje fotografij in se ujema s svetlo ploskvo lica portretiranke.

32

Slika 25: Sestavljena fotografija moškega modela in cerkve Sv. Frančiška Asiškega

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je moški portret prepleten z razgibano podobo zvonika cerkve svetega
Frančiška Asiškega. Desna stran portreta začne že hitro izginjati in prehajati v podobo cerkve.
Pojavlja se veliko ravnih in čistih linij. Tukaj se je spet poudarila globina fotografije z
ušesom, ki izstopa iz zgradbe.
Leva stran fotografije deluje zaprto, medtem ko desna stran, kjer zgradba izginja s slike, vodi
gledalca v psihološki učinek odprtosti.
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Slika 26: Sestavljena fotografija ženskega modela in Križank

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 36 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je ženski portret prepleten z umirjeno podobo ljubljanskih Križank. Desna stran
fotografije poudarja ženske obrazne poteze, ki nato izginjajo v sredino, kjer se na licu začnejo
prikazovati vzorci, ki so na stenah zgradb kot tatu. Medtem ko profil portretiranke skoraj
izgine, se nekje vmes pojavi njeno uho, ki poudari globino in poveže zgradbo z njenim
bistvom.
Linija obokov se ponovi s polkrožno linijo glave. Diagonalne linije ograje in stebrov krepijo
občutek dinamičnosti.

36

Slika 27: Sestavljena fotografija moškega modela in Tromostovja

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je moški portret prepleten s prepleteno podobo Tromostovja. Fotografija ima
dinamično kompozicijo, kjer večinoma prevladujejo vertikalne linije, ki sovpadajo z linijami
na majici.
Vertikalne lise na majici se ponovijo v podobnem odtenku v navpičnih lisah vode pod
mostom.
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Slika 28: Sestavljena fotografija ženskega modela in NUK-a

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je ženski portret prepleten s kompleksno in dinamično podobo Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Fotografija ima dinamično kompozicijo, kjer večinoma
prevladujejo vertikalne linije, kontrasti svetlo-temno in izostreno-zamegljeno.
Prehajanje iz portreta na zgradbo poteka harmonično in opeke zgradbe delujejo kot del obraza
portretiranke. Okna se odpirajo v istem vzorcu kot ustnice portretiranke. Globino poudarja
uho portretiranke, ki se pojavi sredi razgibanosti zidakov in pripelje nekoliko umirjenosti.
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Slika 29: Sestavljena fotografija moškega modela in Tržnice

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je moški portret prepleten s kompleksno podobo zgradbe ljubljanske tržnice.
Fotografija ima dinamično kompozicijo, kjer večinoma prevladujejo vertikalne linije,
kontrasti svetlo-temno in izostreno-zamegljeno.
Prehajanje iz portreta na zgradbo poteka zabrisano, vendar diagonalne linije dajejo nek prerez
med portretom in zgradbo. Slednja deluje kot pokrivalo, ki prihaja iz portreta. Vodoravne
linije na majici se ponovijo v diagonalni liniji zidakov. Linije obokanih oken se ponovijo v
liniji, ki pelje od brade do vratu.
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Slika 30: Sestavljena fotografija ženskega modela in Peglezna

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/8



Čas osvetlitve: 1/250 sekund



Goriščna razdalja: 50 mm



ISO hitrost: 126



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je ženski portret prepleten s kompleksno in dinamično podobo Peglezna.
Fotografija ima dinamično kompozicijo, kjer večinoma prevladujejo vertikalne linije,
kontrasti svetlo-temno in izostreno-zamegljeno. Pot oken se steka v neko nevidno skupno
točko zunaj fotografije in krepi vtis globine.
Prehajanje iz portreta na zgradbo poteka harmonično in stebri zgradbe delujejo kot del obraza
portretiranke.
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Slika 31: Sestavljena fotografija moškega modela in zapornice na Ljubljanici

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/9



Čas osvetlitve: 1/160 sekund



Goriščna razdalja: 35 mm



ISO hitrost: 100



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je moški portret prepleten s podobo ljubljanske zapornice. Zgradba zapornice
sovpada s fotografijo portreta, saj daje videz mogočnega pokrivala. Kompleksnost zapornice
daje mogočnejši videz in poudarja izgled pokrivala. Izostrenost portreta iz leve proti desni
zbledi hitro in na sredini fotografije začne takoj prehajati v zgradbo, ki postaja čedalje bolj
ostra.
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Slika 32: Sestavljena fotografija ženskega modela in Šanc

Tehnične lastnosti:
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Model fotoaparata: Nikon D7100



Odprtost zaslonke: f/5.6



Čas osvetlitve: 1/125sekund



Goriščna razdalja: 50 mm



ISO hitrost: 126



Brez bliskavice

Likovna analiza:
Na fotografiji je ženski portret prepleten s kompleksno in mogočno podobo grajskih Šanc pri
ljubljanskem gradu. Fotografija ima dinamično kompozicijo, kjer večinoma prevladujejo
horizontalne in vertikalne linije, kontrasti svetlo-temno in izostreno-zamegljeno.
Izostrenost portreta iz leve proti desni bledi in se na sredini fotografije začne prepletati z
zgradbo, ki postaja čedalje bolj ostra. Globino fotografije poudarja izstopanje obrisa vratu in
hrbta, ki silita v osrednje, vendar sta še vedno v senci zgradbe.
Vzorec na obrazu portretiranke deluje pristno, kot da je njena koža iz kamnitih vzorcev
kamna.
4.2.

Razprava

Serija fotografij italijanskega fotografa Francesca Palearija je bila iztočnica seriji fotografij, ki
so nastale v tem diplomskem delu. Njegove fotografije pripovedujejo arhitekturno, osebno in
demografsko zgodbo hkrati. Fotografije so osebne v smislu, da pripovedujejo zgodbo
Palearijevega dojemanja Milana. Svojo zgodbo pripoveduje prek portretov prebivalcev
Milana. Njegovi portreti so gradbeni profili. Zgodbe ljudi in zgradb ustvarijo skupni profil
mesta, iz česar tudi izhaja naslov 'Profili Milana'. S svojim delom Paleari pripoveduje zgodbo
o izrednem mestu in pomembni vlogi, ki jo imajo prebivalci pri ustvarjanju tega mesta (34).
Njegova miselnost in njegov način manipulacije fotografij arhitekture in ljudi sta bila navdih
in podlaga, iz katere je izhajal skupek fotografij v tem diplomskem delu. Ker je bilo leto 2017
Plečnikovo leto in njegova dela zaznamujejo Ljubljano, se je porodila ideja za uporabo
izključno njegove arhitekture. Vsaka slika je pogled profila osebe, ki je združena s profilom
ene izmed njegovih stavb. V vsaki podobi so razlike med obrazom osebe in krivuljami strehe
ali vrhom cerkve popolnoma združene. V tem projektu je portret moškega/ženske bolj
izpostavljen in viden. Zgradbe pa so fotografirane bolj v detajlih.
Razlika med serijama je, da sta v diplomskem delu uporabljena le moški in ženski profil, ki
sta v seriji fotografij povezana z različnimi in edinstvenimi zgradbami Jožeta Plečnika, ki so v
tem diplomskem delu v ospredju. Namen projekta je bilo poudariti dvojno naravo:
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arhitekturno dušo na eni strani in resnično, živo dušo, ki jo določajo ljudje. Če je v delu
Francesca Palearija v ospredju mesto in vloga njegovih prebivalcev, je v diplomskem delu v
ospredju arhitektura Jožeta Plečnika, arhitekta, ki je zaznamoval ulice Ljubljane in podobo
nekaterih slovenskih krajev ter povezanost njegovih del s prebivalci.
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5. ZAKLJUČEK

V okviru diplomskega dela je nastala serija sestavljenih fotografij na temo prepletanja človeka
kot živega bitja, ki svojo ustvarjalnost, misli in ideje zlije v utrip zgradb, ki si jih omisli in jih
iz svojih mislih pretvori v realnost.
Namen diplomskega dela je bil izdelati serijo moških in ženskih figur, sestavljenih s
kombinacijo portretne fotografije in fotografije Plečnikove arhitekture. Če se je naloga zdela
na začetku precej enostavna, je kasneje postala zahtevna, saj je bilo treba dobro preučiti kote
fotografiranja stavb in se odločiti, katere detajle je najbolje uporabiti za manipulacijo s
portretom, da so stavbe ostale še vedno dovolj prepoznavne, a hkrati predstavljene na drug,
raznolik način. Stavbe so se nahajale na takih mestih, da so bile obkrožene z velikim številom
ljudi ali tesno stisnjene ob druge stavbe. Kasneje je bilo ugotovljeno, da prav detajli dajejo
poseben pečat fotografijam in odstopajo od prvotne ideje. Sestavljanje fotografij je bilo
razdeljeno na enako število za moškega in žensko. Medtem ko ima moški portret večinoma
zgradbe, ki so vidne v celoti, je ženski portret prepleten z detajli slik.
Na podlagi preučene literature na temo arhitekturne, portretne in sestavljene fotografije je kot
končni rezultat diplomskega dela nastala serija fotografij na temo Obrazi zgradb. Skupina
fotografij prikazuje povezanost človeka z zgradbami našega največjega arhitekturnega mojstra
Jožeta Plečnika in pečat, ki ga je zapustil s svojim delom. Fotografije so bile ovrednotene z
likovno analizo.
Z izdelavo diplomskega dela sem podrobneje spoznala portretno in arhitekturno fotografijo,
poglobila sem se pa tudi v kombiniranje sestavljene fotografije, kjer sem združila oba sloga
fotografiranje v celoto.
S tem mi je bila omogočena svoboda izražanja z eksperimentiranjem in kršenjem določenih
pravil, gledalcu pa dopušča, da z domišljijo interpretira fotografije po svoje.
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