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IZVLEČEK
V teoretičnem delu sta opisani splošna zgodovina fotografije ter zgodovina afriške fotografije.
Začetnik le-te je bil Augustus Washington, ki je odprl prvi studio v Monroviji ter Senegalu.
Popotovanje in fotografiranje je potekalo v Gambiji, zato so v diplomski nalogi opisane značilnosti
in zanimivosti gambijske studijske fotografije. V nadaljevanju so obrazložene osnovne fotografske
značilnosti ter portret in figura, podrobneje pa so predstavljena dela afriških fotografov.
Namen diplomskega dela je opisati afriško in gambijsko fotografijo, ter poudariti tematiko portreta
in figure. Pri izdelavi diplomskega dela je obravnavan tudi otroški portret, saj je v eksperimentalnem
delu posneta serija otroških fotografij.
V eksperimentalnem delu je predstavljenih dvanajst kreativnih portretov ter figur afriških otrok,
posnetih z zrcalnorefleksnim fotoaparatom. Fotografije vključujejo otroke (ter eno odraslo osebo)
različnih starosti, ki so bile posnete v barvni in črno-beli različici. Pri tem je bila izvedena primerjava
črno-belih in barvnih fotografij. Fotografije so bile posnete znotraj in izven izobraževalne ustanove
pri naravni svetlobi. Vse posnete fotografije so računalniško obdelane s pomočjo Adobe
Photoshopa in Lightrooma, kjer so popravljeni kontrasti, ozadja ter odvečni elementi. Vseh
dvanajst fotografij je bilo likovno analiziranih in vrednotenih.
Implementacija zgodovinskega teoretičnega dela sega nekaj časa nazaj, kar je bilo že odkrito in se
dandanes ne spreminja več, kakor tudi fotografskih značilnosti, a kljub temu je večinski del odvisen
od opazovanja vsakega posameznika in njegovih izkušenj.
Ključne besede: Afriška, črno-bela, barvna, fotografija, portret, figura
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ABSTRACT
Throughout the theoretical part, the history of photography in general as well as the African
photography itself is described. Its pioneer was Augustus Washington, who opened the first studio
in Monrovia and Senegal.
The traveling and photographing took place in the Gambia, and this is why the Gambian history
and studio photography, is evaluated. Further on, the photography features as well as the portrait
and figure, but even more into detail the works of African photographers, researched upon.
The purpose of the diploma thesis was the description of African and Gambian photography, with
special emphasis on the portrait and figure. While working on the diploma thesis, the child portrait
also is descibed, due to a series of child photographies presented in the experimental section.
In the experimental section twelve creative portraits and figures of African children, taken with
single-lens reflex camera are presented. The photographs include one adult and a few children of
different ages, which were taken in color and black-and-white version. Doing that, the comparison
of black-and-white and color photographs, was the main focal point. The photographs were taken
inside as well as outside of the educational establishment during daylight. All the photos were
processed via computer in programs such as Adobe Photoshop and Lightroom, which helped to
adapt the contrasts, backgrounds and gratious elements in the photos. All twelve photographs were
artistically analyzed and evaluated.
The implementation of the historical theoretical section takes us back a while into the age where
some things were not yet developed or discovered and does not change anymore in present day, as
well as the photography features, but despite this fact, the major part is dependent on the
individual's observation and his own experience.
Key words: African, black-and-white, color, photography, portrait, figure
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
1

UVOD

Skozi popotovanje in fotografiranje v državi Gambiji, preko prostovoljnega Društva Za Otroke
Sveta, je v diplomskem delu nastala serija črno-belih in barvnih fotografij afriških otrok. Teoretični
del zajema razvoj afriške in gambijske zgodovine fotografije, obenem pa je poudarek na
zanimivostih gambijske studijske fotografije. Po kronološkem zaporedju sta opredeljena tudi afriški
portret in figura, pri katerih se je stil tekom let zelo spremenil-od načrtovanih poz v studiih, do
provokativnega izgleda na fotografijah. Prav tako sta portret in figura posebej opisana in
primerjana.
Nastanek fotografije sega že v leto 1827, ko je Niepce naredil prvo fotografijo dvorišča. Z
izboljšanim procesom dagerotipije, se je fotografija sočasno pojavila po celotnem svetu, čeprav
nam razvoj afriške fotografije poraja še veliko odprtih vprašanj. Velik pomen za afriško fotografijo
je imel Augustus Washington, ki je ustvaril prva studia v Afriki v letih 1853 in 1860. Prav tako se
je gambijska fotografija začela razvijati le nekaj let kasneje, kjer je bil začetnik John Parkes Decker.
Studii za fotografiranje naj bi izgledali kot modni saloni, čeprav v Gambiji ni bilo vedno tako.
Pomembno je bilo, da so se modeli počutili spoštovane in bili elegantni. Kljub velikim napredkom
v fotografiji si Gambijci dandanes še vedno težko privoščijo svoje fotoaparate.
V eksperimentalnem delu so vse fotografije posnete pri naravni svetlobi, otroci pa so različnih
starosti. V tem delu sem primerjala razliko med barvno in črno-belo fotografijo ter portretom in
figuro. Velik poudarek diplomskega dela je namenjen črno-beli in barvni fotografiji, saj pri afriškem
portretu in figuri ugotavljamo, da je optimalna izbira črno-bele, kot tudi barvne fotografije. Barvna
različica je boljša, kadar imajo portreti in figure barvne vzorce/oblačila ali pa je fotografija radoživa
in vesela. Izbira črno-bele različice pa je boljša kadar želimo pustiti opazovalcem posebno
sporočilo, kar je bistvo fotografiranja afriškega prebivalstva. Dobro poznavanje karakteristik
fotoaparata in objektiva je pomembna stvar, saj pogoji v Afriki niso bili popolni. Soočanje z močno
sončno svetlobo, slabimi pogoji znotraj učilnice ter igrivost otrok ob morju, je kar se tiče pogojev
fotografiranja v Gambiji nekaj vsakdanjega, kljub temu pa je bilo možno fotografirati v naravni
difuzni svetlobi. Večina portretov je fotografirana od blizu, saj so čustva bolj izrazita. Pri portretni
fotografiji je bil večina uporabljen objektiv razdalje 18-55mm, pri figurah pa objektiv razdalje 18135mm.
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1.1

NAMEN IN CILJI

NAMEN DIPLOMSKEGA DELA:
Serija dvanajstih afriških portretov in figur (šest v črno-beli in šest v barvni verziji) ter razlogi, v
kateri različici so boljši. Poleg posnetih fotografij je namen diplomskega dela vse likovno analizirati
in vrednotiti, hkrati pa uporabiti znanje, pridobljeno iz teoretičnega dela.
CILJI DIPLOMSKEGA DELA:


Pregled literature na temo afriške fotografije



Likovno in vsebinsko komentiranje afriških portretov in figur



Primerjava portreta in figure



Primerjava črno-bele in barvne fotografije



Serija dvanajstih fotografij na temo afriškega portreta



Likovno analiziranje lastne fotografije



Razstava lastnih fotografij
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2

TEORETIČNI DEL

»Fotografija je val občutkov, ljubezni, dotikov. Posneta fotografija bo zajeta za večno. Spominjala te bo na majhne
stvari, še dolgo potem ko boš pozabil na vse« (1).
Slika pove več kot tisoč besed. Dandanes pa ima to še večji pomen, saj živimo v vizualnem,
novodobnem svetu, kjer prednjači fotografija.
Fotografija ima velik družben pomen, saj ni le vizualna predstavitev, ampak predstavlja veliko več;
zapise izkušenj, zbirko preteklosti, ter komunikacijo med kulturnimi in političnimi organi (2).

2.1

DEFINICIJA FOTOGRAFIJE

Fotografija izhaja iz dveh grških besed, photos (svetloba) + graphis (pisalo), pomeni pa risanje s
svetlobo (3). Sledeče tri definicije jo opišejo z naslednjimi besedami:

1. »Slika, ki nastane z optično preslikavo predmeta na snov, občutljivo za svetlobo; to s
kemijskimi postopki razvijejo in fiksirajo, navadno na papirnati podlagi (pozitiv) ali na
prozornem filmu (negativ) (4)«.
2. »Fotografija je, kar nastane na osnovi delovanja svetlobnih žarkov na snov, ki je občutljivo
na svetlobo (5)«.
3. Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine: kemično ali digitalno
(3). Okoli 20. stoletja pa se uveljavlja zapis na digitalnih medijih, ki ga kasneje v postopku
obdelave projicirajo na računalniški zaslon ali pa ga utrdijo na papirnati podlagi (4).
4. Analogna fotografija pa je definirana kot proces, ki ga sestavljajo optika (fotoaparat), za
svetlobo občutljiv material (film) in kemično procesiranje, iz katerega nastanejo fotografije
(4).
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2.2

ZGODOVINA FOTOGRAFIJE

Fotografija je v naših življenjih in drugih strokah prisotna že skoraj dvesto let. Joseph Nicéphore
Niepce je leta 1827 naredil prvo fotografijo svojega dvorišča, ki ga je morala kamera osvetljevati
več ur. Sledila sta mu Louis Daguerre in W.H. Fox Talbot in tako vsak s svojo tehniko izboljšala
Niepcove začetke. Daguerre je leta 1839 predstavil tehniko dagerotipije, uporabil pa je jodirano
srebrno ploščo, ki jo je osvetljeval le okoli deset minut. Talbot je dve leti kasneje patentiral še svojo
tehniko, kjer je uspelo čas osvetlitve zmanjšati samo na minuto. Sama ideja o fotografiji sega še
mnogo let nazaj, v renesanso, kjer se pojavi prvi približek fotoaparata, Camera Obscura (6).
»Camera obscura je najosnovnejša optična naprava za zajemanje slike. Sestavljena je iz škatle, ki
ima na enem koncu majhno luknjico, skozi katero vanjo vstopa svetloba. Ker svetloba potuje v
ravnih črtah, na drugem koncu škatle nastane obrnjena slika predmeta« (Slika 1: ki prikazuje
Camero Obsuro) (7).

Slika 1: Camera Obscura (7)
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2.2.1 AFRIŠKA ZGODOVINA FOTOGRAFIJE IN GAMBIJSKA STUDIJSKA
FOTOGRAFIJA
Afriška zgodovina fotografije nam še vedno poraja veliko odprtih vprašanj. Kdo pravzaprav so bili
prvi afriški fotografi, kakšna so njihova ozadja, kje so se izučili poklica in kaj so bili njihovi estetski
motivi (8)?
Za razliko od drugih medijev je bila fotografija skoraj istočasno razvita po vsem svetu. Le deset
mesecev po tem, ko je François Arago uradno objavil izum fotografije v francoski poslanski
zbornici leta 1839, so prvi dagerotipi prišli na afriško celino, kjer so francoski in švicarski umetniki
s kamerami začeli dokumentirati Egipčanske znamenitosti. To je veljalo za afriško-ameriškega
Augustusa Washingtona, (Slika 2) (9), ki je bil razočaran nad ameriško obravnavo svojih
temnopoltih državljanov in se preselil v Liberijo, kjer je leta 1853 odprl prvi studio v prestolnici
Monrovije. Studia je imel prav tako v Gambiji in Sierri Leone. Leta 1860 je prišel v Senegal, kjer je
odprl najzgodnejši dokumentiran studio v državi. Do leta 1870 so številni fotografi, kot so Sierra
Leonean Francis W. Joaque in John Parkes Decker, prevzeli to dejavnost in delali tako za evropske,
kot tudi afriške stranke (10). Še vedno ni povsem znano, ali se je fenomen hitrega razvoja fotografije
pojavil zaradi dagerotipije, možno pa je tudi, da obstaja dosti fotografij iz leta 1850-1860, ki še niso
bile odkrite (8).

Slika 2: Augustus Washington (9)
5
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V Zahodni Afriki (kamor spada tudi Gambija) so fotografi želeli bogatiti razumevanje družbene in
umetniške uporabe fotografije. Hoteli so razvijati svoj osebni stil, ne pa kopirati evropskega.
Zahodna Afrika je bila prav tako zelo pomembna za napredek afriške fotografije (11). Leta 1651 se
je v Gambiji začel kolonializem in na ljudeh pustil slab pečat. Liam Buckley je raziskal, da naj bi
ljudje v Gambiji, ko jim pokažeš fotografijo iz časa kolonalizma razglabljali o zgodovinskih
pripovedih in komentirali politiko kolonialne preteklosti. Vendar ni bilo tako. Namesto tega je
poslušal komentarje o vsebini fotografij, življenju na njih prikazanih ljudi in značilnostih
predmetov; ugibanje blagovnih znamk vozil in koles na slikah ter kritike fotografske kompozicije
(12).
Začetnik in eden prvih fotografov v Gambiji je bil John Parkes Decker, ki je fotografiral tudi
zgradbe v mestu Freetown (glavnem mestu Siere Leone v neposredni bližini Gambije) in v Veliki
Britaniji, že leta 1869 (13). V Gambiji so studijski fotografiji prakticirali način portretiranja, ki
ponazarja nekoga, ki sedi v salonu. Studii so izgledali kot modni saloni in saloni so izgledali kot
studii - namenjeni slikanju. Važno je bilo, da se ljudje (figure) na fotografijah počutijo cenjene in
spoštovane. V fotografijah je opaziti eleganco, intimnost in zaupanje. Elegantna atmosfera pridoda
k postavitvi telesa, drži človeka in občutku dobre kompozicije. Povedati je potrebno, da saloni v
Gambiji niso bili vedno elegantnega značaja - nekateri so imeli samo stare stole in mize, brez
okraskov in dodatkov, kot prikazuje Slika 3 (14). Leta 1980 so z izjemo fotografiranja vplivnih ljudi,
ki so si to želeli, prenehali s fotografiranjem v studiih. V tem času je še vedno le peščica ljudi imela
svoje fotoaparate, po navadi so si jih izposojali. Imeli so fotoaparate z objektivom 35 mm ter
fotografirali večinoma le portrete. Svoje fotoaparate imajo ljudje šele dandanes, kljub temu da
njihov nakup zanje še vedno predstavlja velik finančni zalogaj (15).

Slika 3: Studijska fotografija (10)
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2.3

PORTRET IN FIGURA

2.3.1 PORTRET
»Vsak dober portret govori v svojem jeziku. Ti se nas dotaknejo, kadar občutimo povezanost s portretirancem.«
Kaj je portret? Slovar pravi, da je portret slika osebe, ki po navadi kaže svoj obraz. Ta definicija
zanemarja druge zanimive možnosti, kot so zamaskirani ljudje, napol zakriti ali pa slikani od zadaj.
Vse te pozicije dandanes sploh niso redkost, pred tem pa brez dolgotrajnega sodelovanja med
modelom in fotografom ni bilo mogoče vzpostaviti. Počasni filmi in nerodni fotoaparati tega niso
omogočali. V tridesetih in štiridesetih letih so tako fotoaparati postali manjši in lažji, filmi pa
občutljivejši, kar se je opazilo predvsem pri črno-belih tehnikah. Vse to je osvobodilo fotografe,
kar se je najprej opazilo pri portretih. Prvič so fotografi lahko ujeli človeški trenutek in prav ta
trenutek loči sodobne fotografije od tistih iz obdobja pred letom 1940. Vendar so bile slike še
vedno toge, kar ponazarjajo predvsem portreti vojakov. Ta togost se je počasi spreminjala in prav
tako je bil čas sprememb, kot je pravil Volkmar Wentzel (15).

2.3.2 FIGURA
Risanje figur se je razvilo že v 13.stoletju, pri fotografiji pa v obdobju nastajanja fotografij, okoli
leta 1800 (16). Kompozicija in proporci pri risanju in fotografiji so bili pomemben del že v 15.
stoletju. Danes se pojavljajo različne oblike figur-od zelo natančnih do zelo ekspresivnih. Pri
risanju, kot tudi pri fotografiji moramo biti pozorni ali obravnavamo otroško, žensko ali moško
figuro. Pri figuri je treba biti pazljiv na perspektivo ter osvetljevanje. Za kvalitetnejšo fotografijo je
dobro, če imamo priložnost, da si pomagamo z reflektorji. Težje je fotografirati več figur, da ujameš
pravo perspektivo in svetlobo. Kadar pa se figura giblje, pa fotografiramo v čim krajšem času, da
ne pride do zamegljenosti (17).
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
2.4

OTROŠKI PORTRET

Fotografiranje otrok z neskončno količino energije je lahko velik izziv. Za kvalitetno fotografijo se
moramo z otroki zbližati in jim nuditi občutek varnosti pred objektivom (18). Prav tako moramo
biti pozorni kako jih fotografiramo in kaj objavimo na splet. Najbolje jih je pustiti da so kakršni so,
brezskrbni in razigrani, saj bomo tako v enem primeru posneli naravne in široke nasmehe, kot
prikazuje Slika 4, v drugem primeru pa otožnost. Otroci so zbrani kratek čas, zato mora
fotografiranje potekati hitro. Za fotografiranje otroških portretov je priporočljiva ISO vrednost od
100-800, goriščna razdalja pa okoli f/5.6. Fotografiranje naj bi potekalo v naravnem okolju, saj smo
pri tem bolj samozavestni in otroci se naj bi bolj sprostili. Pri otroški fotografiji je pomembno, da
se jim približamo, saj tako ujamemo njihove natančne poteze obraza, ter jim fokusiramo oči, ki so
pomemben del človeškega značaja (19).

Slika 4: Otroški portret (20)
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
2.4.1 GLOBINA IN PERSPEKTIVA
»Projekcija tridimenzionalnega prostora in predmetov na dvodimenzionalno površino slike
imenujemo perspektiva (21). Glavna značilnost perspektive je zmanjševanje upodobitve predmetov
z oddaljenostjo od točke snemanja. Prav zaradi perspektive se navidezna velikost stvari z
oddaljenostjo manjša. S perspektivo naši možgani procesirajo tretjo dimenzijo, ki je slika kot taka
ne daje« (22) . Globina in oblika sta prvini, ki sta za vtis tridimenzionalnosti najpomembnejši,
vendar moramo z njo ravnati pravilno (21). Na vtis globine vpliva izbira objektiva (lahko jo uničimo
ali poudarimo), jakost barv, tona in kontrasta glede na bližino oziroma oddaljenost predmetov (23).
Obstajata ptičja in žabja perspektiva. Na portretu je bistven obraz, zato fotografi pogosto poudarijo
vlogo obraza z neizostrenim ozadjem na fotografiji (21), kot prikazuje Slika 5.

Slika 5: Perspektiva otrok (24)
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
2.4.2 OSVETLITEV
Pri osvetlitvi so pomembni naslednji parametri):


zaslonka (velikost odprtosti zaslonke),



osvetlitveni čas (odprtost zaklopa),



ISO vrednost



bliskavica (dodatna svetloba) in



avtomatično uravnavanje osvetlitve.

Osvetlitev motiva je odvisna od razporeditve svetlobnih virov. Močni izvori svetlobe naj ne bi bili
usmerjeni neposredno v motiv (Slika 6), saj v tem primeru dobimo nezaželene sence. Odbita
svetloba deluje bolj naravno in plastično (23). Za dober portret potrebujemo kakovostno osvetlitev,
ki jo dobimo ob rahlo oblačnem vremenu, ko skozi oblake prodira mehka in razpršena svetloba.
Za kakovosten fotografski portret sta za nadzor svetlobe dobra pripomočka odbojnik in mehčala.
Odbojniki omogočajo usmerjanje svetlobe na motiv, medtem ko mehčala omehčajo in razpršijo
svetlobo (21).

Slika 6: Osvetlitev otrok (25)
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
2.4.3 ČRNO-BELA FOTOGRAFIJA
»Vse od popularizacije barvne fotografije smo fotografi vedno znova postavljeni v praktično
dilemo: barvna ali črno-bela fotografija? Ali ni vsaka fotografija vedno nekako bolj »umetniška« v
črno-beli različici?
S tem, ko fotografijo transformiramo v črno-belo podobo, poudarimo njeno globinsko razsežnost.
Črno-bela verzija pričara občutek globine, saj elemente kompozicije pretvori v jasna prostorska, in
ne zgolj površinska razmerja. Velja pa tudi obratno. Če se kot umetniški fotografi hočemo ukvarjati
s površino stvari ter odmisliti njihovo globino bomo barve obdržali, kar prikazuje Slika 7 a. Velike
zaplate črnine, motivi v delno osvetljenih prostorih, prepredenost s sencami, so dobri razlogi, da
odstranimo barvitost naše fotografije. Dober razlog za črno-belo predelavo fotografije nam
pomaga poudariti geometrijske vzorce, linijo ter črte, kar pa prikazuje Slika 7 b (26).«

a)

b)

Slika 7: a) Črno-bela fotografija (»Trikotnik«) in b) Barvna fotografija (26)
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
2.5

AFRIŠKI PORTRET IN FIGURA

Afriški portret ter figura sta se začeli razvijati v času kolonializma, ko so ljudje fotografirali samo v
studiih. Portretiranec je moral biti eleganten in urejen, kar pa je v nasprotju z današnjo moderno
afriško fotografijo, ki poudarja kontrastne in žive barve. Nastanek portretov in figur si sledi od
najstarejših do najnovejših; najstarejša je Slika 8: Five Men (1880)

Slika 8: Five Men (1880) (12)

Slika Georga AG in Alberta Georga Lutterodta, "Five Men" (1880-85), ponazarja motiv resne
skupine moških. Dva od moških ne gledata v kamero, kar pa se popolnoma prilega urejenosti
položajev. Kontrast je predstavljen s prefinjenim ozadjem in položajem rok, ki pa sta osrednja
motiva fotografije. Na sliki je razvidno, da je bil cilj namensko vnaprej določen, ne pa spontan (11).
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

a) Črno-bel portret

b) Eleganten portret v okvirju

Slika 9: Neznan avtor, portret ženske, 1910: a) Črno-bel portret in b) Eleganten portret v okvirju
(27)

Ženske, s čudovitimi frizurami ter z veliko nakita, ki nas gledajo naravnost v oči, je bila značilnost
fotografij Senegala (sosede Gambije) v tem času. Frizura je izdelana s črno volno. Ženske držijo
roke na trebuhu, kot prikazuje Slika 9 a – kar najverjetne simbolizira, da so bile noseče ali pa je bil
to zgolj samo njihov stil. Prefinjenost, eleganca in ponos je bila značilnost žensk tega obdobja.
Osrednji motiv v tem času so bile ženske z eleganim stilom in poziranjem, kar prikazuje Slika 9 b
(27).
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

Slika 10: Malick Sidibé, Avtoportret (1956) (28)

Malick Sidibé je bil eden najpomembnejših afriških fotografov. Fotografiral je ljudi, ki plešejo, se
zabavajo ter pozirajo pred kamero, kasneje pa je fotografiral tudi ponoči v barih (28). Slika 10,
avtoportret Malicka je v izvirnem okvirju iz oranžnega in zelenega stekla, traku, lepenke in vrvice.
Ponazarja človeka, ki gleda v kamero, njegova usta so rahlo odprta in izražajo presenečenje.
Fotografija je bila posneta zvečer v baru. Sidibéjev slog ustvarja optimizem mladostniške identitete,
lepoto in aroganco in najverjetneje zrcali vsesplošno situacijo v Maliju približno štiri leta pred
njegovo neodvisnostjo (11).
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

a)

b)

Slika 11: a) Figura in b) portret (21.stoletje) (29)

Pri temnopoltih ljudeh v današnjem času fotografi za bolj provokativni izgled uporabljajo
komplementarne ter kričeče barve; Slika 11 a. Kadar fotografiramo temnejše portrete in figure je
treba biti pozoren na podtone, posebej pri osvetljevanju temnejših las, da se ne izgubijo
podrobnosti. Kakor fotografiranje afriških portretov v Gambiji, osvetlitev portretov izgleda dobro
na temnejši koži-posebej v ospredju, kar pa zagotavlja tonaliteto, ozadje pa ostane bolj zamegljeno
in nevtralno. Za temnejšo polt so priporočljivi reflektorji, prav tako pa, da se temnega ozadja ne
uporablja, kadar imamo na fotografiji človeka s temno kožo, razen če le-tega posebej posvetlimo,
kar prikazuje slika Slika 11 b (29).
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
3

EKSPERIMENTALNI DEL

Fotografije so nastale v naravnem okolju in na spontan način. Motivov portretov in figur ni bilo
potrebno loviti; pridejo sami do tebe, otroci pa so sproščeni, odprti in se v vseh okoliščinah radi
prepustijo poziranju pred objektivom.

3.1

MATERIALI

FOTOAPARATA IN OBJEKTIVA
Pri fotografiranju portretov in figur sem uporabila dva zrcalorefleksna fotoaparata, Nikon D7000
ter Canon EOS 750D. Nikon D700 je imel objektiv z razponom goriščnice 18-55mm, ki sem ga
bolj uporabljala pri portretni fotografiji, Canon EOS 750D pa je imel objektiv z razponom
goriščnice 18-135mm, ki pa sem ga bolj uporabljala pri figuri.

OSVETLITEV
Fotografirala sem v naravnem okolju, pri naravni svetlobi. Na mojem popotovanju so me spremljali
močno sonce, nalivi ter zahtevni pogoji znotraj učilnice. Bliskavice nisem uporabljala, morala pa
sem paziti na fotografiranje v učilnicah, saj je bilo temno, učilnica pa osvetljena le s kančkom
svetlobe.

POSTPRODUKCIJA
Fotografije sem obdelovala v programih Adobe Photoshop CS6 in Adobe Lightroom CC na
računalniku Asus. Na fotografijah sem popravila osnove (svetlost, kontrast, nasičenost), kot tudi
bolj kompleksne elemente (brisala elemente, nastavljala sence, popravljala obraze), poskušala pa
sem čim manj, saj je bil cilj da ostane fotografija čim bolj naravna.
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
3.2

METODE

Glavna metoda je bilo fotografiranje afriških portretov in figur.
Vse fotografije (na eni se pojavi tudi odrasla oseba), zajemajo otroške portrete in figure, saj je
fotografiranje potekalo vsak delovni dan znotraj in tudi izven izobraževalne ustanove. Posnetih je
bilo šest barvnih in šest črno-belih fotografij, od tega osem portretov in štiri figure.
Po fotografiranju je sledila še postprodukcija fotografij (korekcija senc, kontrastov zameglitve
ozadij ter retuširanje odvečnih predmetov) v Adobe Photoshopu ter Lightroomu.

3.2.1 POSTOPKI
-

Izbira modela / pogovor z otrokom

-

Izbira lokacije

-

Fotografiranje

-

Upravljanje z ročnimi nastavitvami in menjava objektivov

-

Postprodukcija – korekcije fotografij (Adobe Photoshop ter Adobe Lightroom)

-

Izbira fotografij za razstavo
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Rezultat fotografiranja v Afriki je serija slik afriških otrok, ki so bile posnete v šoli/ izobraževalni
ustanovi in izven te. Vse to se je dogajalo v času pouka na prostem in v šoli. Osem portretov in
štiri figure je bilo posnetih pri naravni svetlobi brez uporabe luči ali bliskavice.

Slika 12: Prikrito zadovoljstvo
Eksopozicijski čas: 1/320s, ISO 800, f/9
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Slika 12 je črno-bela fotografija na kateri je glavni poudarek zamegljeno ozadje, zaradi katerega
portret pride bolj do izraza. Kompozicija je horizontalna in dinamična, saj se dekličine dlani
dinamično prepletajo. Oči so višje od horizonta, zato fotografijo razdelimo na zgornji del portreta,
obraz ter spodnji del portreta, dlani in obrok (kruh).
Pomembno vlogo igrajo svetla in temna območja. Temna nam dajejo občutek prostorske
dimenzije, svetla s hrapavo površino pa občutek bližine, kar je glavni razlog za izbor črno-bele
fotografije. V ospredju so svetle oči, majica in kruh, v ozadju pa temen obraz in dlani, kar nam daje
dekorativen učinek. Prav tako sem portret deklice pretvorila v črno-belo verzijo, da poudarim
globinsko razsežnost. Na fotografiji opazimo več trikotnikov, ki naredijo sliko bolj živo. Trikotniki
se nahajajo na dlaneh, izrazit trikotnik pa je v precepu strgane majice. V ozadju na desni polovici
opazimo trikotnik pri fantovem nahrbtniku.
To fotografijo bi opredelila tudi kot reklamno, saj simbolizira lakoto in revščino. Revščino
simbolizira strgana majica, lakoto pa dekličino prikrito veselje, ko smo ji ponudili kruh.
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

Slika 13: Nagajiv pogled skozi lase
Ekspozicijski čas: 1/160s, ISO 1600, f/6.3
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Postavitev portreta afriške deklice, prikazuje Slika 13, ki sledi iz leve proti desni, kar nam daje
občutek tridimezionalnosti. Obraz deklice se nagiba proti levi strani, zato se nam zdi fotografija
bližje. Prav tako se nam zdi bližje, saj perspektiva slike ustvarja razmerje med ospredjem in
ozadjem. Ozadje je zamegljeno in poudari obraz ter oči. Zgornji rob oči je postavljen višje od
horizonta, tako da lahko fotografijo razdelimo na zgornji glavni del in spodnji preostali del portreta.
Kompozicija je dinamična, saj se povezuje z razposajenostjo dekličinega značaja in barvitih
detajlov.
Barve imajo pomembno vlogo pri našem doživljanju slike in izbiri za fotografiranje. Tople barve
so v spodnjem delu slikovnega polja (ogrlica), hladne pa zgoraj. Na fotografiji izstopajo žive barve
ogrlice. Izražajo tudi osebnost otroka, saj je ta vesel, živahen in radoživ, barve pa so značilen slog
Afričanov.
Opazimo kontrast med svetlim in temnim, saj se bela barva zliva pri dekličinih zobeh in majici,
črna pa z barvo polti in lasmi. Svetloba je naravna, difuzna, sonce pa poudarja obrazne poteze.
Mehkoba in ostrenje dajeta vtis prostorskosti, portret v bližini pa ustvarja ostre robove.

21

Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

Slika 14: Veselje ali žalost?
Ekspozicijski čas: 1/80s, ISO 100, f/5.6
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Fotografija je črno-bela, saj pridejo detajli na obrazu bolj do izraza; Slika 14. Prav tako sem se za
črno-belo različico odločila na podlagi linij in črt, ker se lepše prepletajo in izstopajo kot bi pri
barvni fotografiji. Linije in črte se prepletajo med dekličinim nahrbtnikom in majico ter ozadjem,
kar bi poimenovali zakon skupne usode. Kot pri prvi fotografiji so tudi na tej svetli (zobje, okraski
na kitah, majica ter oči) in temni kontrasti (obraz in del ozadja), ki sovpadajo. Fotografija je
izostrena in fotografirana pod dobrimi pogoji, zato je ISO vrednost 100.
Pozicija je centralna, saj je fotografija približno enako oddaljena od levega in desnega roba. Zaradi
dekličinega premikajočega se izraza na obrazu, se nam zdi fotografija živa in dinamična. Deklici
sem se s fotoaparatom približala, da poudarim njene poteze in je portret bolj oseben. Portret se
fokusira le na deklico in nekaj črt, zato ponazarja manjše število objektov in s tem globlji prostor.
Posebnost te fotografije je dvom deklice in njeno mišljenje, saj ne vemo kaj si misli, ko pozira pred
fotoaparatom, hkrati pa tudi moj odsev v njenih očeh. Spletene kitke z okraski poudarjajo
značilnost Afriških deklet.
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

Slika 15: Številke obvladam
Ekspozicijski čas: 1/100s, ISO 800, f/6
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Na fotografiji je več figur (dečkov), ki so razvrščeni po celotnem prostoru, Slika 15. Najbližje deluje
deček, ki je v ospredju ter je večji od ostalih dveh, ki sta bolj oddaljena. Prav tako to opazimo pri
dečkovi desni roki, ki deluje večja in bližje, kot roka od bolj oddaljenega dečka. Deček v osredju je
tudi bolj osvetljen kot deček v ozadju, saj svetloba sili v ospredje.
Kompozicija je dinamična, saj je na fotografiji več figur (dečkov), ki ponosno in navdušeno
dvigujejo svoje delovne liste. Delovni listi v dečkovih rokah se ujemajo z ozadjem, ki prikazuje
učenje otrok v šolskih klopeh. Ozadje je estetsko, artistično, osprednega dečka pa sem ujela ravno
na sredini šolske klopi v ozadju in ospredju. Svetloba je slabša, kot pri ostalih fotografijah, saj je
posneta v interierju/znotraj učilnice, zato sem morala povečati ISO vrednost.
Na fotografiji se prepleta veliko število likov. Na različnih mestih se nahajajo kvadrati in krogi.
Delovni listi so sestavljeni iz kvadratov, v ozadju sta kvadratna papirja, prav tako sta mizi kvadratne
oblike, krožne oblike pa so črke in številke na delovnih listih ter napis »broom« v ozadju. Pri tej
fotografiji se vzpostavi pristnost otrok, ki jim želimo in omogočamo boljšo možnost izobrazbe.

25

Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro

Slika 16: Ali mi pristaja?
Ekspozicijski čas: 1/80s, ISO 100, f/5
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Portret dečka (Slika 16Slika 16: Ali mi pristaja?) je izrazen, čustva pa dvomljiva, zato sem se odločila
za črno-belo fotografijo. Kompozicija je vertikalna, ker je polna življenja in rasti. Otrok je center
fotografije, glavni motiv na fotografiji pa je papirna kapa. Kapa je približno v centru ter predstavlja
trikotnik, ki loči levo in desno polovico ter gre po sredini obraza. Dva trikotnika predstavljata tudi
komolca leve in desne roke.
Kot pri večini od serij fotografij, je tudi na tem portretu ozadje zamegljeno, dinamično (kar deluje
bližje), poudarjene so odsevne oči ter kontrasti med svetlim in temnim. Na sliki so prav tako
poudarjene dolžine življenjskih črt, ki sovpadajo s črtami na puloverju, črtami v ozadju ter črtami
na kapi. Slika je dobro izostrena, saj se vidi vsak detajl na dečkovem obrazu.
Na fotografiji opazimo tudi nepravilnost, saj je del čevlja odrezan iz ozadja. Ker te napake ni bilo
mogoče popraviti, sem odrezala še zgornji del kape, da je fotografija bolj enakomerna in
nepopačena. Naslov te fotografije je Ali mi pristaja, saj so otrokova čustva malce dvomljiva, s črnobelo sliko pa puščam prosto pot opazovalcu.
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Slika 17: Moj prijatelj fikus
Ekspozicijski čas: 1/60s, ISO 100, f/5
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Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Portret dečka (Slika 17) na drevesu je odprt, svoboden ter nežen. Pri teh pridevnikih najdemo
različne povezave. V ozadju imamo otroške poslikave, ki se ujemajo s figuro dečka. Poslikave ptičev
in dreves so povezane z naravo, saj v Gambiji ta veliko pomeni. Ptič pomeni svobodo, drevo pa
življenje, tako da se otroška energija zliva z ozadjem. Drevo se nahaja v ospredju, kot tudi v ozadju.
Pomembno je zadovoljstvo ljudi in narava, tehnologija pa še ni prodrla v njihov svet, kar nam
prikrito kaže ta fotografija.
Svetloba (bela majica) nam sili v ospredje in deluje bližje. Od prejšnjih fotografij so nam portreti
že postali znani, zato se ta fotografija zdi blizu. Na dečkovem čelu so sence, ki dajejo obliko
trdnosti, ta pa nam daje občutek globine. Na fotografiji se prekrivajo dečkove dlani ter del ozadja,
zato se zopet občuti globina in prostorska gradacija. Posneta fotografija je ostra, saj se jasno vidijo
gube pod očesom ter pesek na roki.
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Slika 18: Sijaj v očeh
Ekspozicijski čas: 1/250s, ISO 1000, f/8
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Na fotografiji je barven portret deklice, z manjšim številom barv (Slika 18). Pozicija je vertikalna in
dinamična, kar je razvidno iz položaja dekličinih rok ter njeno energijo. Figura ima simetrične in
pravilne poteze obraza, saj deluje bolj togo, ploskovno ter pusti močan vizualen vtis. Hkrati pa
deklica deluje nežno in zapeljivo, kar nam kaže potek rok, drža ter lesk v očeh. Ima zanimiv sijaj v
očeh, ki sovpadajo z uhani. Le-ta deluje transparenten, saj dogajanje na fotografiji takoj
preusmerimo na njene oči.
Prav tako nas dogajanje preusmeri v živo zeleno barvo. To barvo uniforme nosi deklica, kot tudi
ljudje v ozadju. Ta barva nas ne preusmeri samo zaradi vpadljivosti, temveč tudi zaradi lege, saj
leva polovica fotografije deluje bližje.
Svetloba prehaja iz desne proti levi, saj je dekličin obraz na desni polovici malce bolj osvetljen,
drevo in noga v ozadju pa delujeta daleč in osvetljeno. ISO vrednost je malce povečana, saj je bilo
sonce močno, pogoji pa slabši. Ravne črte afriških kit, obrvi ter uniforme predstavljajo zakon
bližine, ker so poenotene, saj so podobnih debelin, barv ter višine. Dekličin nahrbtnik pa deluje
perspektivno, saj vemo, da se bosta naramnici sekali v neki točki (trikotniku).
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Slika 19: Ponosni lastnik
Ekspozicijski čas: 1/80s, ISO 100, f/5.6

32

Ajda Sušnik Vrečič: Vpliv črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro
Slika 19 je portret deklice, ki je v centru fotografije. Leva in desna roka se ji prepletata na začetek
in konec fotografije spodnjega roba. Kar je spodaj deluje bližje, večja pa izgleda tudi desna roka,
saj je bližje opazovalcu.
Portret deklice je enak stilu prejšnjih portretov, kjer so razvidni kontrasti med svetlim in temnim,
izostrenost fotografij ter čistost. Ob zaključku šole so dobili nagrado o čistih zobeh, kar jim je bilo
v ponos. Ta fotografija izraža ponos deklice in veselje ob danem potrdilu. Potrdilo se nahaja bolj
proti opazovalcu ter je svetlejše kot portret, zato deluje bližje in izstopa.
Fotografija je dinamična, saj so dlani v gibanju, deklica pa deluje živo. Kot pri drugih portretih je
tudi tu odprtost zaslonke med 5 do 6, kar pomeni, da se fokusiramo na en predmet, čas je daljši,
ISO pa nižja zaradi dobrih pogojev.
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Slika 20: Zamišljeni afriški dekleti
Ekspozicijski čas: 1/125s, ISO 100, f/5.6
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Afriški stil je pravi pomen te fotografije (Slika 20) . Deklici sta prepleteni z barvami, vzorci, nakitom
ter rutama okoli glave. Oči so višje od horizonta, zato fotografijo delimo na zgornji del (obraz) ter
spodnji del (njuni obleki). Čistost ter pravilni liki na fotografiji-krogi, ki se nahajajo na obleki leve
figure ter zapestnici, delujejo bližje. Opazimo tudi trikotniške oblike rok figur ter spoj ram obeh
figur.
Fotografija je posneta tako, da model ni seznanjen s fotografiranjem, zato so čustva spontana. Pri
figurah modeli niso bili seznanjeni s fotografiranjem, saj obraz ni imel glavne vloge. Figuri deklic
izražata različna čustva, vendar po obrazni mimiki sklepam, da ta niso pozitivna. Glede na mimiko
je izbira hladnejših barv bolj primerna. Kontrast med svetlim in temnim pride lepo do izraza, kljub
barvni fotografiji (bele zapestnice in nohti ter temna polt). Prav tako vzorci na oblekah popestrijo
barvno fotografijo. Ozadje je nevtralno, opažen je del barake, pokrit s slamo, ki ponazarja življenje
v Afriki.
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Slika 21: Družinica v rumenem
Ekspozicijski čas: 1/800s, IS0 800, f/14
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Portreti so bili večina fotografirani v črno-beli, figure pa v barvni tehniki. Na fotografiji so trije
elementi (ljudje), ki so razvrščeni po liniji (Slika 21). Figur je prav tako manj kot portretov, saj sem
v analizi Preglednica 2: Primerjava portreta in figure, vrednotila, da je portret bolj izrazen in čustven
za afriški stil in prebivalstvo.
Ozadje je zamegljeno, figure v ospredju pa so zato bolj poudarjene in delujejo bližje. Površina rastra
v osredju prav tako deluje bližje, kot pa pesek v ozadju. Med roko gospe ter njenim krilom je
trikotnik, ki naredi fotografijo dinamično, dinamična fotografija pa deluje bližje.
Kot na prejšnji fotografiji je tudi tu viden značilen afriški stil in njihovo veselje. Slika je polna
različnih vzorcev, izstopa pa rumena barva. Ta barva simbolizira veselje, kot lahko opazimo pri
gospe. S to barvo se dopolnjujejo vse figure, kot tudi lavor za umivanje rok. Na fotografiji se
prepletajo afriški vzorci, nakit, naglavna ruta ter celo otrok, ki ga večina tamkajšnjih žensk nosi
privezanega na hrbtu.
Iz figur je razvidno protislovje, saj fotografija izraža revščino in bogastvo. Urejen stil oblačenja,
veliko število nakita ter urejenost po drugi strani pa je higiena zanemarjena, saj si roke in perilo še
vedno umivajo v vedru. Fotografija je zajeta z okolico, zato sem zaslonko zaprla na f/14.
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Slika 22: V svojem svetu
Ekspozicijski čas: 1/60s, ISO 800, f/4.5
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Slika 22Slika 22: V svojem svetu, tako kot tudi prejšnja, zopet predstavlja razliko med revščino in
bogastvom. Otrok na fotografiji nima obutve, ozadje (miza in pohištvo) pa je skromno. V nasprotju
z revščino opazimo goro lego kock, ki so za njihove standarde nadpovprečne.
Fotografija je črno-bela, saj prideta figura otroka in figura lego kocke bolj do izraza. Ta fotografija
prikazuje osamljenost, saj se otrok igra sam, poleg njega pa je postavljena figurica.
Z očmi gledamo iz leve proti desne, zato nam deluje bližje. Sence padajo iz figure igrače ter lego
hiše, kar daje obliko trdnosti, posledično pa občutek globine. Na lego hiši se prepleta kontrast
svetlosti in temnosti. Fotografija je statična, bolj kot druge, saj otrok miruje, lego figura pa stoji. A
kljub temu ne deluje togo.
Ospredje (ploščice ter lego hiša) in ozadje (opeke) se dopolnjujejo z različno velikimi kvadrati. ISO
je višji, saj je bilo fotografirano v interierju.
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Slika 23: Obmorske radosti
Ekspozicijski čas: 1/1250s, ISO 1600, f/13
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Razigranost in veselje otrok je glavno sporočilo te fotografije (Slika 23). Fotografija je posneta izven
izobraževalne ustanove-ob morju, zato je radost otrok še bolj prisotna. Na fotografiji so štiri figure,
ki se igrajo v morju.
Kompozicija je dinamična, saj so vse figure v premikanju, postavitev pa se nahaja iz leve proti desni.
Modra majica se nam zdi blizu, saj spodnji predmeti na fotografiji delujejo bližje, prav tako tudi
figure, ki so v osredju. Fotografija izpade bolj živo ne samo zaradi otrok, temveč tudi zaradi kapljic,
ki se dinamično sprehajajo po fotografiji. Kljub dinamičnosti, mi je uspelo ujeti nepozaben trenutek
ter izostreno fotografijo. Ker otroci tečejo v vodi in je hitro dogajanje je ekspozicijski čas kratek.
Fotografija je barvna, saj bi zaradi otroških nasmejanih obrazov, črno-bela pokvarila njihovo
razpoloženje
Analiza fotografij črpana iz vira: (30).
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Preglednica 1: Primerjava barvne in črno-bele fotografije pri afriških portretih in figurah

Več prednosti ima črno-bela fotografija, saj pri seriji afriških fotografij pridejo bolj do izraza čustva,
kot prikazuje Preglednica 1. Ker so Afričani temnopolti ljudje, je kontrast med svetlim in temnim
bolj izrazit in lepo prehoden. Afriška fotografije zajemajo veliko linij, črt ter likov v ozadju ter
oblačilih, zato pride črno-bela fotografija bolj do poudarka, čeprav je pri barvnih vzorcih in
poslikavah bolje ohraniti izvirno fotografijo. Pri barvni fotografiji si lahko manj pazljiv pri
osvetljevanju in kompoziciji, pokrajinske slike pa so lepše v izvirni obliki.
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Preglednica 2: Primerjava portreta in figure
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Analiza predstavljena v Preglednica 2 je nakazala več prednosti za portret, saj je enostavnejši za
fotografiranje in nosi večji pomen glede na obrazna čustva in zgodbo. Pri figuri pa lahko zajamemo
širok del ozadja in okolice, ki lahko naredi fotografijo zanimivo in pripovedno, hkrati pa je treba
biti pozoren na nezaželene detajle, ki jih zajamemo pri figuri. Figuro je posledično treba bolj paziti
na ozadje, kar pa povzroča več korekcij. Po fotografiranju v Gambiji, je portret izpadel bolje, saj
so prišla njihova čustva, poteze obraza in sijoče oči bolj do izraza.
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5

ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA

V okviru diplomskega dela je nastala serija dvanajstih fotografij portretov in figur na temo vpliv
črno-bele in barvne fotografije na afriški portret in figuro.
Rezultat diplomskega dela v teoretičnem delu je bila uspešno preučena literatura na temo afriške
zgodovine in fotografije ter portreta in figure. Fotografije afriških portretov in figur so bile
kronološko razporejene in likovno analizirane in vrednotene.
Rezultati v eksperimentalnem delu so pokazali, da se je serija portretov in figur uspešno izvedla.
Pri analizi primerjave črno-bele in barvne fotografije je prevladovala izbira črno-bele, saj obrazne
poteze pridejo bolj do izraza in lepše se poudarijo linije in liki. Pri drugi analizi, kjer je bila
primerjana portret in figura, pa je prevladoval portret, saj pripoveduje večjo zgodbo. Vse to pa je
stvar opazovalca in njihovih izkušenj.
Otroški portreti in figure so zapleteni za fotografiranje, saj otroci hitro izgubijo koncentracijo, zato
potrebujemo dinamičnost. Afriški portreti se fotografirajo drugače, zato je bilo pomembno
nastavljanje fotoaparata, da sem prišla do želenih rezultatov. Pozoren je treba biti pri fotografiranju
interierja in eksterierja, kot tudi vremenskih pojavov, saj so bile fotografije posnete pri naravni
svetlobi.
Namen naloge je bil dosežen, saj mi je kljub nepopolnim pogojev uspelo kakovostno fotografirati
afriške portrete in figure. Doseženo je bilo razmerje med svetlim in temnim kontrastom, izostrene
fotografije, sijoče oči in obrazne mimike, ki so jih otroci občutili ob fotografiranju. Uspelo mi je
posneti šest črno-belih in šest barvnih fotografij, čeprav menim, da je za afriški stil kljub temu bolj
primerna pretvorba v črno-belo različico. Portretov je bilo več, saj mi je pomembneje občutiti
obraze nasmejanih, ali pa dvomljivih čustev.
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7

PRILOGE

Soglasja staršev nisem potrebovala, saj Društvo za Otroke Sveta omogoča prosto fotografiranje
otrok v času izobraževanja.
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