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IZVLEČEK
Reportažna fotografija je vrsta fotografije, kjer so prikazani resnični dogodki z namenom
pripovedovanja zgodbe, brez uporabe besed. Avtor lahko skozi to vrsto fotografije prikaže
zgodbo, ki ga najbolj zanima, moti, zabava, žalosti. Fotografija je tako objektivni dokaz, ki se
ne spreminja, služi pa informiranju in prikazovanju trenutnega stanja.
Diplomska naloga obravnava reportažno fotografijo kmečkih običajev Prekmurja. Namen te
diplomske naloge je predstavitev treh izbranih prekmurskih kmečkih običajev z uporabo
reportažne fotografije ter dokumentiranje tovrstnih običajev. Izbira tradicij, lupljenje in
stiskanje bučnega semena, koline ter izdelava remenk, se nam je zaradi raznolikosti, zdela zelo
primerna.
S fotografijami smo želeli ujeti pomembne trenutke teh običajev, saj so to etnološki dokazi, ki
ostanejo in pričajo o bogati kulturi. Poleg reportaže je bil to eden najpomembnejših ciljev, ki
smo si ga zastavili. Ti fotografski izdelki tako lahko sedaj služijo raziskovalnemu namenu, kako
so ljudje izvajali stare običaje v današnjih časih.
Prekmurje se ponaša z zelo dobro ohranjenostjo starih običajev ter navad. Prekmurski običaji
so nekoliko drugačni od običajev drugod po Sloveniji. Kot regija, bogata s tradicijo, se je
razvijala drugače od drugih in to je imelo velik vpliv na le-to. Veliko običajev je še danes
ohranjenih in Prekmurci s ponosom predajajo znanje naprej svojim naslednikom pa tudi
obiskovalcem pokrajine, največkrat na kulturnih prireditvah.
Fotografije so bile posnete z digitalnim zrcalnorefleksnim fotoaparatom Nikon D3400 z
objektivoma 18-105 mm in 50 mm, urejene pa so bile v programu Adobe Lightroom Classic CC
ter v programu Adobe Photoshop CS6. Fotografije so predstavljene v sklopu treh končnih serij.

Ključne besede: reportažna fotografija, kmečki običaji, Prekmurje, tikvi, koline, remenke
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ABSTRACT
Reportage photography is a type of photography where real events are shown to tell a story
without using words. Through this type of photography, the author can present a story that is
interesting, disturbing, funny, sad. Photography is an objective, unchanging evidence that
serves to display the current state of the subject shown.
The thesis shows reportage photography of Prekmurje's folk customs. The purpose of this
thesis is to present three selected Prekmurje's folk customs, using reportage photography.
The choice of traditions, these being, the peeling and pressing of pumpkin seeds, slaughtering
of a pig and decorating of Easter eggs, seemed to us very appropriate and interesting.
Through photographs, we wanted to capture important moments of each custom because of
the ethnological evidence that remains and proves a rich culture. In addition to the reportage,
this was one of the most important goals we set. These photographs can now serve for the
research purpose of how people used to practice old customs in modern times.
Prekmurje has preserved their customs well. Prekmurje's customs are somewhat different
from customs elsewhere in Slovenia. As a region, rich in tradition, it has developed differently
than other regions from others, and this had a great impact on it. Many customs are still
preserved and the people of Prekmurje are proudly passing on their knowledge to their
successors as well as to the visitors of the region, most often at cultural events.
The photos were taken with a Nikon D3400 DSLR camera with 18-105mm and 50mm lens.
They were edited in Adobe Lightroom Classic CC and in Adobe Photoshop CS6 and are
presented as three final series.

Keywords: reportage photography, folk custom, Prekmurje, pumpkins, pig slaughter, Easter
eggs
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1

UVOD

V tej diplomski nalogi je obravnavana reportažna fotografija kmečkih običajev Prekmurja.
Fotografije vsebinsko predstavljajo različne kmečke običaje, ki izvirajo iz Prekmurja in se
izvajajo še dandanes. Poudarjeni so naslednji trije običaji: obdelava buč in bučnih semen,
koline ter barvanje velikonočnih pirhov oz. remenk.
Skozi fotografije smo želeli ujeti pomembne trenutke, saj so to objektivni dokazi, ki ostanejo
in jih je nemogoče spremeniti. Informacije, ki nam jih fotografija da, so zgovorne ter hitre.
Fotografijam se je nemogoče izogniti, vendar pa ne namenimo vsem enake pozornosti.
Nekaterih sploh ne opazimo, nekaterim pa se posvetimo dlje in tako ima opazovalec svojo
svobodo, da si jih razlaga po svoje. S to reportažo smo želeli doseči slednje in ujeti zgodbo v
fotografije.
S to diplomsko nalogo smo želeli spoznati svoje običaje ter kako so potekali v preteklosti in
kako danes. Z njo želim približati naše običaje ne le drugim prebivalcem Slovenije, ampak tudi
nam vsem, v našem domačem Prekmurju, saj opažam, da mlajše generacije teh običajev ne
poznajo tako dobro.

1.1

NAMEN IN CILJ

Namen te diplomske naloge je predstaviti nekatere prekmurske kmečke običaje, ki se izvajajo
še danes, skozi oči fotografa. Te običaje smo želeli dokumentirati, saj imajo pomembno
fotografsko vrednost, predvsem pa je to etnološki dokaz o običajih iz današnjih dni.
Dokumentacija teh običajev je bil najpomembnejši cilj. To gradivo lahko služi kot vir pri
raziskovanju etnoloških tem, saj priča o načinu življenja ljudi ter o običajih v sedanjem času. Je
dokumentiran vir podatkov s kontekstom in tako služi najrazličnejšim nadaljnjim raziskavam.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA

Reportažna fotografija je vrsta fotografije, kjer so prikazani resnični dogodki z namenom
pripovedovanja zgodbe, namesto uporabe besed. Reportažni fotograf pri fotografiranju
poizkuša s fotoaparatom ujeti poseben trenutek, da zabeleži pomembno dogajanje; več kot je
prikazano, bolj prepričljiva bo reportaža. Namen reportaže je predvsem prikaz doživljanja
trenutka ter občutkov prisotnih. Zaželeno je, da se gledalec fotografij počuti, kot da je prisoten
v tistem trenutku v ujetem dogajanju na fotografiji (1). Ena sama fotografija, sestavljena iz
bogate kompozicije, lahko prikazuje celotno zgodbo. Že to je reportažna fotografija sama po
sebi. Prvič se taka vrsta fotografije pojavi skupaj z razvojem tiskarskih in fotografskih inovacij
sredi 19. stoletja (2).

2.1.1 STOJAN KERBLER
Stojan Kerbler je eden najbolj prepoznavnih slovenskih fotografov, znan tudi že iz časov
Jugoslavije. Rojen leta 1938, na Ptujski Gori, je že pri najstniških letih začel uporabljati
fotoaparat. V času študija se začne bolj ukvarjati s fotografijo, leta 1969 pa je prvič proglašen
za najboljšega razstavljavca v Sloveniji in nato še leta 1970 v Jugoslaviji. Najraje je v fotografski
objektiv ujel bedo, zaostalost, navezanost na zemljo, kmečka opravila, izrinjenost. Vse to je
našel v odmaknjenih Halozah; v pokrajini ter med domačini. Fotografska serija Koline pritegne
veliko pozornosti. Serija predstavlja pretresljive, a istočasno domače trenutke. Fotografije so
bile sveže ter vrednotene kot njegov vrhunec. Koline so predstavljale njihov največji družinski
praznik in ta serija predstavlja zelo pomembno fotografsko pripoved v njegovi karieri.
Prisostvoval je pri okoli šestdesetih kolinah. Dokumentiral je vsako od številnih faz tega
kmečkega opravila. Posebej je bil pozoren na kretnje, ki so bile likovno zanimive, vse od krutih
do dinamičnih prizorov. Zavedajoč, da se bo pokrajina razvijala in bo tako posledično tradicija
šla v pozabo, je ne le zadovoljeval svojih likovnih meril, ampak je posnel tudi fotografije, ki
ponazarjajo prave koline z vsemi svojimi prvinami, npr. kri. Koline so zelo dinamično opravilo
in takrat je Kerbler zamenjal svoj statični pristop fotografiranja za foto-reporterskega (3).
Slika 1 je po mnenju Stojana ena njegovih najboljših fotografij kolin, saj so se zaradi mraza
koline odvijale kar v spalnem prostoru v hiši. Ta fotografija predstavlja za današnje čase nekaj
bizarnega, nepredstavljivega, a takrat je prašič veljal za neke vrste življenjska družabnika.
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Fotografija daje občutek bedenja ob pokojniku, saj je žival obkrožena z otroki, ki s strahom in
radovednostjo pričakujejo nadaljevanje. Kerbler je s tem upodobil ta kmečki običaj kot še
nihče drug pred njim v Sloveniji; da je to običaj, ki je združeval ljudi ter s tem ohranjeval
slovensko zgodovino (3).

Slika 1: Koline (Kerbler Stojan, 1977) (3)

Sam je bil prisoten pri mnogih kolinah in enkrat samkrat je doživel, da sala niso razrezali,
ampak so, obešene na kavlje, najprej shladili (razvidno iz slike 2). Zaradi primanjkovanja kavljev
so salo prenesli v klet s pomočjo droga, a to je bilo tvegano dejanje, saj je bilo salo spolzko in
bi lahko spolzelo z droga. Imel je razvit smisel za prostorsko globino in rad je izbiral motive z
namenom nepričakovanega preobrata. Njegova posebnost je bila črna obroba, postavitev
figure v središčno kompozicijo ter fotografiranje le tistega, kar se mu je zdelo vredno
dokumentirati. S tem je dosegel, da so njegove fotografije dokumentarno vredne in tako je
razvijal osebni slog, s katerim se je kasneje uveljavil po svetu in tako prejel mnoge nagrade za
svoje izvrstno delo. Nekatera druga znana dela so Portreti s ptujskih ulic, Haložani, Dvorišča,
Prostori in mnoga druga (3).

3
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Slika 2: Špeh (Kerbler Stojan, 1978) (3)

Njegovo delo mi je bilo v veliko pomoč pri razmišljanju, kako se lotiti fotografiranja tako
drugačnega dogodka. Fotografije so mi služile kot neke smernice, saj sem si tudi sama zamislila
fotografije kot gradivo z dokumentarno vrednostjo, ne pa le estetsko dovršene.

2.2

PREKMURJE IN KMEČKI OBIČAJI

Prekmurje je skrajno severovzhodna pokrajina v Sloveniji, ki leži preko reke Mure. Področje
delimo na severno gričevnato Goričko ter na Ravensko in Dolinsko, ki sta predela na
ravninskem področju Prekmurja (4). Je regija, bogata z običaji in navadami. Veliko le-teh je še
danes ohranjenih in se izvaja na stari način. Veliko običajev ohranjajo kulturno-turistična
društva, ki prirejajo raznolike dogodke, a veliko jih pa je še vedno prisotnih med prebivalstvom.
Domačini ohranjajo tradicijo, saj so zelo ponosni nanjo ter jo tako tudi predajajo naprej
naslednikom ter prikažejo turistom oz. obiskovalcem, za katere je le-to zelo zanimivo (5).
Kmečko delo je opravilo po letnih časih, katerega opravlja večja skupina ljudi. Nekoč je življenje
in delo potekalo počasneje, saj je vsako delo bilo ročno, a ljudje so se po napornem delu
sprostili in poveselili ter tako ohranjali prijateljstvo ter kulturo. Včasih so bile kmečke družine
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velike, saj so bile potrebne roke, da je bilo delo postorjeno. Velikokrat so si sosedje med seboj
pomagali in tako so se razvile nekatere šege ter običaji (6).

2.3

TIKVI

Že od nekdaj imajo buče in bučno olje (prekmursko tikev in tikvino olje) velik pomen v
prekmurski prehrani in zgodovini. Iz buč se lahko pripravi marsikatera jed, med drugim juhe;
ena izmed njih poznana kot enolončnica föjzelik. Velikokrat se uporabljajo tudi v pecivu, kot
na primer bučni zavitki oz. tikvini rejtaši ter tradicionalna jed za 1. november, tikvače oz.
pogače iz vlečenega testa, nadevane s praženimi bučami. Začetek gojenja buč izvira iz 18.
stoletja. Že od nekdaj buče veljajo za vsestranski pridelek; priljubljene so v prehrani tako ljudi
kot tudi živali (predvsem prašičev). Stiskanje semen za pridobitev olja se je razvilo v 19.
stoletju. Bučno olje ima edinstven okus in pa tudi videz; je temne rjavordeče barve, in kadar
ga vlijemo, je opazen zelenkast odtenek. Postopek stiskanja olja je brez kakršnekoli kemične
obdelave, prav tako ni rafiniranja, beljenja ali razsluzenja. Oljarne v Prekmurju pridobivajo olje
za prodajo na trgu, večinoma jih prodajo večjim trgovinam, medtem ko mnoge kmetije stiskajo
semena za svojo lastno uporabo ali pa prodajo olje domačinom, med drugim tudi turistom (7).

Slika 3: Jesen (Kerbler Stojan, 1973) (3)

5
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Buče se zberejo na kupu, razpolovi, ročno izdolbe, seme se da sušiti, ostanke buč pa se razreže
(razvidno na sliki 3) in nahrani prašiče. Običaj lupljenje bučnih semen se izvaja v jeseni. Jesen
je letni čas, kjer se postori veliko kmečkih opravil. Eno izmed pomembnejših poznojesenskih
opravil v preteklosti je bilo tudi le-to. Naši predniki so pred mnogimi leti za pridobivanje
bučnega olja sadili buče z imenom pakele, le-te pa je bilo treba olupiti pred iztiskanjem olja.
To je bilo zamudno delo, a so si domačini med seboj pomagali z večernim zbiranjem in ob
skupnem lupljenju čas krajšali s petjem in pripovedovanjem zgodb (slika 4). Ta običaj se že
mnogo let ne izvaja več ročno, saj je delo zelo zamudno, večina kmetov pa ima za to posebne
stroje. Danes se olje pridobiva s sorto buč, imenovanih golice (8).

Slika 4: Čiščenje buč (Gnezda Zlatko) (7)

Stiskanje bučnega olja oz. olijovo, se je nekoč opravljajo v mlinih. Domačini so se skupaj zbrali
ter si pomagali. Po končanem delu so si postregli s svežim, toplim bučnim oljem. Najboljše jedi
ob tej priložnosti so bile; olijov lük (čebula z bučnim oljem), prezvuršt s tikvinin olijon (tlačenka
z bučnim oljem), žujca (žolca) in druge. Bučno olje so nato shranili v lončenih posodah (7).
Seme se pripravi tako, da se najprej navlaži z vodo, da se zmehča in tako posledično pride do
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lažjega luščenja. Nizke temperature so najbolj primerne za luščenje bučnega semena.
Oluščeno seme se še isti večer oz. isti dan, da sušit na krušno in v krušno peč. Posušeno se
nato v oljarni iztisne in tako nastane bučno olje (9). Od vseh tradicionalnih jedi iz Prekmurja je
bučno olje nedvomno med najbolj priljubljenimi.
2.4

KOLINE

Koline so družinski praznik ter družabni dogodek, kjer so se domačini zbirali in se do sitega
najedli mesa, saj ga je čez leto primanjkovalo. Zakol prašiča ali tudi gujčeka je bil zelo
pomemben dogodek za kmečko družino (slika 5), saj so se na ta način precej oskrbeli s hrano,
predvsem z mesom, mastjo ter zaseko. Gospodar oz. glava družine je določil dan zakola, med
drugim so otroci lahko izostali iz šole, da so pomagali. Pred zakolom je bilo treba pripraviti
grablice (stojalo, obešalnik), šroge (kobilice) za razkosanje prašiča, posodo za kri, vrv s
pomočjo, katere so spravili prašiča iz svinjaka, sklede, nože, čun (lesena posoda), krnico (lesena
skleda), slamo za smojenje prašiča, špile za klobase, trske za žlemanje (odstranjevanje sluznice
s črev) in pribor za klanje, katerega je s seboj prinesel vaški mesar (7).

Slika 5: Za kmeta so bile koline vedno praznik (arhiv Pokrajinski muzej Murska Sobota) (7)

Koline so se običajno odvijale na mrzel jesenski oz. pomladni sobotni dan. Dan prej je bilo treba
pripraviti vse potrebne stvari, ki jih bo mesar potreboval. Moški so opravljali delo mesarja,
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ženske pa so kuhale, odnašale sveže meso, čistile ter skrbele, da so moški vedno imeli pijačo
ter hrano (večinoma napečeno pecivo ter kruh). Na ta dan so se moški dobili zgodaj zjutraj na
obilnem zajtrku in se nato odpravili v hlev. Prašiča so omamili ter zabodli, kri, ki je bila
ulovljena, pa kasneje uporabili za krvavice. Žival so nato namestili na šroge in razklali z noži
(slika 6). Najprej se je odstranila koža. To so nekoč prodali, danes pa se zavrže.

Slika 6: Noži (Kerbler Stojan, 1978) (15)

Nato so ločili salo oz. špej, ki se je kasneje obaril. Iz tega so naredili zaseko, ocvirke in mast.
Sledile so jetrca, ki so jih ženske, skupaj s kislim zeljem in krompirjem, pripravile za malico. Po
malici so očistili parklje, rep in glavo. Pomemben del kolin je bil tudi čiščenje črevesa oz.
žlemanje, kar je prikazano na sliki 7. To, je bilo delo za najbolj natančnega in potrpežljivega
moškega, kajti, če črevo ni bilo ustrezno očiščeno, tudi klobase niso bile dobre, četudi je bilo
meso vrhunsko in začimbe ustrezne. V tej fazi so odstranili tudi želodec, ki je bil sestavni del
kisle juhe, svežih ocvirkov in pečenke. Moški so nato naredili klobase. Nekoč je bilo bistveno
manj klobas, saj se je meso tudi sušilo in dalo v mast, zdaj pa gre večina v klobase. Namreč
takrat se je iz prašiča pripravilo čim več stvari, da je bilo poskrbljeno za celo leto, dandanes pa
se večinoma pripravljata le meso in klobase. Za klobasami so moški naredili krvavice oz.
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kašnice iz ajdove kaše, riža, krvi, vročih ocvirkov in začimb. Zašiljeno krvavico so nato obarili v
vreli vodi.

Slika 7: Čreva (Kerbler Stojan, 1980) (16)

Sledili sta pojedina in zabava. Jedli so pečeno in ocvrto meso, restan krompir, kostno juho ter
mnogo drugega. Marsikje se je že med samimi kolinami kar nekaj popilo, da so se moški greli,
zato se je večer sprevrgel v veseljačenje s plesom in pesmijo. Naslednji dan so pripravili še
tünko, naredili zaseko in mast. S tem so se koline tudi zaključile (10).
Ob kolinah se pripravi pečena kri, prestrežena v leseno krničko, ki jo nato precejajo in dodajo
moko, mleko, jajce, sol, poper, česen in raztopljeno mast. Premešano se na dokaj debelo zlije
v pekač in se nato speče. Še vroča pečena kri se je postregla s skupaj z domačim rženim kruhom
ali vrtankom (pleten beli kruh) in s česnom ter čebulo (7). Pečeno meso so shranjevali v masti
v lončenih posodah. Šunka in slanina se še dandanes dimni oz. sölkniva. Na Ravenskem in
Goričkem so prašiča smodili, na Dolinskem pa parili (11). Prašič je bil koristno porabljen. Z
izkupičkom prodane kože so plačali mesarja, ščetine so bile uporabljene za izdelavo čopičev za
britje, sečni mehur pa je bil posušen za tobačnico. Na kolinah so pripravili veliko mesnih
izdelkov, med drugim klobase, krvavice, žolca, prezvuršt (tlačenka), godlja (juha), želodec,
suho meso, mast, ocvirke ter zaseko (narejeno iz sala). Meso (največkrat hrbet) ter klobase so
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velikokrat podarili sosedom ter sorodnikom. Najpomembnejši del kolin ter tudi najbolj
poseben pa je bil polnjenje krvajic oz. krvavic, klobas ter želodca. Krvavice so narejene iz glave,
drobovine, mesnih odrezkov, slanine, krvi in začimb, kot so sol, poper, piment, čebula, česen.
Nadev je narejen iz prosene ali ajdove kaše, ješprenja in belega kruha. Dandanes poznamo
veliko kulinaričnih dobrot, ki so jih nekoč pripravljali na kolinah. Med njimi je tudi, ena izmed
najpomembnejših, bujta repa. To je jed iz svežega mesa (velikokrat hrbta, lahko tudi iz glave
in vratu) s kislo repo, proseno kašo ter prežganjem, velikokrat servirana s svinjsko pečenko,
krvavicami ter z ocvirkovo pogačo (7).
Janez Bogataj, avtor knjige Koline, predstavlja kulturo kolin, ki jo je preučeval že iz študentskih
let ter jo tudi dokumentiral. Med drugim se ukvarja tudi s tem, kako je s prašičjim mesom
danes. Primerja cene iz večjih trgovin ter cene na kmetijah. Slednje prodajajo tako mesne
izdelke kot tudi prašiče za koline. Kljub velikim spremembam koline ostajajo velik praznik;
danes sicer ne predstavljajo več nujnega opravila za preživetje, a veliko ljudi ohranjajo to
tradicijo, saj namesto kupljenega mesa v trgovinah, želijo vedeti, kaj jedo. Včasih se je vse
meso porabilo za hrano za ljudi, danes pa se kar nekaj delov prašiča zavrže ali ponudi živalim
za hrano. Koline še danes za mnoge predstavljajo zelo pomembno opravilo, kjer se zberejo
družina in znanci (12).

2.5

REMENKE

Velika noč je največji krščanski praznik in eden od najbolj prepoznavnih simbolov so remenke
(Ravensko, Goričko) oz. remenice (Dolinsko) oz. pirhi. Predstavljajo Kristusovo trpljenje ter
ponovno vstajenje. Prvo zabeleženje o okraševanju ter barvanju jajc izvira iz 16. ter 17.
stoletja. Beseda pirh, ki se uporablja v osrednji Sloveniji, naj bi prišla iz madžarske besede
piroš, ki pomeni rdeče, med tem, ko beseda remenka, ki se uporablja v Pomurju, izhaja iz
besede rumen, kar v stari prekmurščini pomeni rdeče (7). Ponekod je ohranjeno preprostejše
barvanje jajc imenovano od lüka olüpje torej čebulne lupine, ki dajejo rjavo barvo (13). V
Prekmurju sta poznani dve tehniki okraševanja ter barvanja remenk: škrabanje (slika 8), ki je
bolj poznano na Goričkem, ter barvanje z vročim voskom, ki je bolj doma v okolici Dobrovnika
(14). Škrabanje je tradicija družine Rajsar izpred obdobja prve svetovne vojne (7). Za ta način
krašenja je značilno, da so različni vzorci (predvsem cvetlični, spiralni, vzorci gradov in štorkelj)
izpraskani na površini jajca (14). Vsebino jajca se najprej izpihne, nato se dvakrat zapovrstjo
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obarvajo z barvami ter posušijo. Za tem sledi zahtevnejši del, to je praskanje. Za škrabanje je
potrebno ostro orodje, navadno manjši kuhinjski nož ali britvica (7).

Slika 8: Remenice – škrabanje (Juhnov Nataša) (7)

Slika 9: Remenice – batik tehnika (arhiv Pomurska turistična zveza) (7)

11

Tia Török: Reportažna fotografija kmečkih običajev Prekmurja
Drugi način je t. i. batik tehnika: pisanje z voskom, kar je razvidno iz slike 9. Največkrat se
uporablja rdeča in črna barva, v vzorcih pa so opazni značilni rastlinski motivi in arhaične
prvine. Tudi tukaj se jajce najprej izpiha, vendar so vzorci izrisani z vročim voskom pred
barvanjem jajc. Priljubljena je tudi tehnika t. i. čipkastih pirhov in tudi pri teh se uporablja batik
tehnika. Z veliko natančnostjo se brusi in vrta, da se doseže čipkast vzorec (7).
Pisalo za pisanje z voskom, ki ga ponekod imenujejo trâjtâr (nemško lijak) ali tudi klükec
(predvsem v Bogojini) je bilo izdelano iz tanjše trte, ki je imela skozi odebeljeno kolence
zvrtano lijakasto luknjico. Vanj je bilo vtaknjen majhen pločevinast lijaček. Od spodnje
odprtine lijačka je odvisna debelina črte; čim manjša je, tem drobnejša je črta. V lijaček se da
vosek, pisalo pa se podrži nad svečo, da se vosek raztopi. Vosek se je tako začel cediti in to je
pomenilo, da je bilo treba risati zelo hitro in natančno. Delo je bilo zamudno, saj je bilo treba
vosek vedno znova topiti. Nekoč so namesto tega uporabljali le enostaven klinček oz. tudi bot
(palica), majhno paličico iz hrastovega lesa, ki so jo pomakali kakor pero v vosek. Pisanje z
botom je bilo verjetno bolj razširjeno kakor pisanje s klükcom. Prva tehnika je enostavnejša, a
z njo ni možno doseči takih fines v ornamentiki kot z drugo tehniko. Dandanes veliko ljudi za
namakanje v raztopljen vosek uporablja navadno pisalno pero, predvsem v Beltincih, Tišini,
Domanjševcih in še kje. Uporabljali so večinoma le tri barve: črno, rdečo ter belo. Zelo pogosti
odtenki so vijoličasta, svetlo rdeča ter rjava. Ornamentika je dokaj preprosta; uporablja se
navadna črta, ki je oblikovana v različne vzorce. Priljubljena je tudi nazobčana črta ter klas.
Značilnost za Prekmurje so okrasni liki, ki nastanejo z razdelitvijo površine ter »drevo
življenja«. Omembe vreden okrasni element na okrašenih jajcih je tudi rozeta. Nahaja se na
dnu ali na vrhu jajca ali pa kot samostojni okras. Posebni tip novejšega barvanja je enobarvna,
temna remenka z vškrabanim cvetom, cvetno vejico ali šopek. Večino cvetličnih motivov
dobijo iz knjig, razglednic ali pa so izmišljene. To skromno, a značilno etnološko ljudsko izročilo
propada zaradi vse večje uporabe živih, barvitih barvil ter nalepk, saj je to delo veliko bolj
enostavno. Nekaj krajev v Prekmurju, kjer se uporablja stara tehnika barvanja batik: Pertoča,
Brezovci, Murski Črnci, Filovci, Predanovci, Tišina, Lipovci, Beltinci, Kapca, Dobrovnik, Bogojina
in Kukeč (13).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Pri izdelavi eksperimentalnega dela diplomske naloge so na kratko predstavljeni materiali
(dnevniki fotografiranj) in metode (uporabljena oprema in programi).
3.1

MATERIALI

Skupaj je predstavljenih 18 fotografij, ki so bile posnete na različnih lokacijah po Prekmurju.
Vsaka fotografija vsebuje tehnične karakteristike ter slikovno analizo. Vsak običaj je
predstavljen v 6 fotografijah. Fotografije so bile posnete z opremo, navedeno v poglavju 3.2,
razlikuje se le uporaba objektiva pri določenih fotografijah.
3.1.1 Dnevnik fotografiranja običaja Tikvi


Lokacija fotografiranja: vas Otovci in vas Gornji Petrovci.



Fotografiranje je potekalo 18. 9. 2018 ob 17. uri ter 17. 4. 2019 ob 14. uri.



Pogoji so bili primerni za fotografiranje. Vreme je bilo sončno.

3.1.2 Dnevnik fotografiranja običaja Koline


Lokacija fotografiranja: vas Moravske Toplice.



Fotografiranje je potekalo 12. 4. 2019 ob 17. uri.



Pogoji so bili, kljub oblačnosti, primerni za fotografiranje.

3.1.3 Dnevnik fotografiranja običaja Remenke

3.2



Lokacija fotografiranja: vas Dobrovnik.



Fotografiranje je potekalo 16. 4. 2019 ob 17. uri.



Pogoji so bili primerni za fotografiranje. Fotografiranje je potekalo v prostorih.
METODE

Uporabljena oprema pri fotografiranju:


Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat Nikon D3400



Objektiv AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR



Objektiv Yongnuo YN 50 mm F1.8

Programska oprema pri postprodukciji:


Adobe Lightroom CC



Adobe Photoshop CS6
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3.2.1 Priprave
Delo sem začela tako, da sem se pogovorila z domačini, ki so mi bili pripravljeni pomagati pri
fotografiranju. Najprej sem predelala vse pomembne informacije o samem poteku in kaj vse
je treba pripraviti pred samo izvedbo dogodka. Po pogovoru je sledil ogled lokacije, da sem si
lahko lažje zamislila celoten potek in kako bo potekalo fotografiranje. Pred tem sem si
pripravila vso potrebno opremo - formatirala spominske kartice, pripravila fotoaparat,
objektiva ter napolnila baterije. Pred samim fotografiranjem sem si pripravila list, na katerem
sem imela napisane smernice, po katerih sem se želela ravnati. Med drugim, da želim zanimive
detajle ter dodobra prikazan običaj prikazati kot zgodbo skozi fotografsko reportažo.
3.2.2 Fotografiranje
Nekateri običaji so zahtevali več predhodnega dela, a je bilo fotografiranje na koncu sproščeno
in prijetno. Fotografiranje kolin je vzelo več časa, saj je sam postopek daljši, medtem ko je
čiščenje buč dokaj hiter postopek. Prvo fotografiranje je bilo prav čiščenje buč, sledile so
koline, nato stiskanje bučnih semen in na koncu še izdelava remenk. Pri fotografiranju sem
bila zelo pozorna na zorni kot, da fotografiram, čim bolj raznoliko ter da prikažem prav vse,
kar se dogaja od začetka do konca. Običaje sem fotografirala vedno z istim pristopom: čim več
fotografij, da sem potem imela veliko izbire. Predvsem mi je to bilo v pomoč pri zelo
dinamičnih dejanjih, kjer je veliko gibanja. Vsa fotografiranja so potekala vsaj eno uro, brez
posebnih težav in nevšečnosti. V veliko pomoč so mi bili tudi tisti, ki so prisostvovali pri običaju.
3.2.3 Obdelava fotografij
Po fotografiranju je prišla na vrsto obdelava posnetih fotografij, kar pa je bilo nekoliko
zahtevnejše. Vpliv so imele nekoliko slabše vremenske razmere (predvsem pri kolinah), saj je
fotografiranje potekalo v septembru in aprilu, za ta dva meseca pa je značilno, da je vreme
spreminjajoče. Ponekod sem morala popraviti sivine in je, čim več odstraniti, popravila sem
tudi barvno temperaturo in odpravila napake objektiva (angl. lens correction). Največkrat sem
spreminjala naslednje nastavitve: osvetlitev (angl. highlights), sence (angl. shadows), kontrast,
svetlost oz. potemnitev (angl. exposure), jasnost (angl. clarity) ter izravnavo bele točke (angl.
White balance). Fotografije so bile posnete v surovem (angl. RAW) formatu, kar je omogočalo
razpon pri popravku fotografij. Fotografije sem obdelala v programu Adobe Lightroom Classic
CC ter v programu Adobe Photoshop CS6. Cilj postprodukcije je bil poenotiti posamezno
fotografsko serijo in jo predstaviti kot celoto. Fotografije so v formatu JPEG.
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4
4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA
REPORTAŽA TIKVI

Fotografije 10a, 10b, 10c in 10č, na temo Tikvi so posnete v vasi Otovci. Fotografiranje je
potekalo na prostem, na domačiji Erike Flegar v mesecu septembru. Fotografiji 10d in 10e, ki
predstavljata stiskanje bučnih semen, pa sta bili v mesecu aprilu posneti v vasi Gornji Petrovci.
Fotografiranje je potekalo v prostorih Oljarne Pojbič.

a)

b)

c)

č)

d)

e)
Slika 10: Tikvi
a) Cele buče b) Razpolovitev
c) Dolbenje č) Izdolbene buče
d) Masa v vroči posodi e) Bučno olje
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Fotografska serija Tikvi (slike 10 a–č) prikazuje proces dolbenja buč. Najprej je treba buče
zbrati na kupu, kar je tudi razvidno na sliki 10a. V ospredju fotografije je blatna buča, obdana
z več bučami. To dejanje je bilo statično in tako lažje za fotografiranje. Buča se nato loči na dva
dela, po navadi s sekiro (razvidno s slike 10b). Na tej fotografiji lahko vidimo roko, ki drži eno
polovico buče ter sekiro, s katero je bila buča razpolovljena. V fokusu fotografije so roka, sekira
ter odprta buča. Slika 10c prikazuje, kako se z roko ločujejo bučna semena od vlaken v
notranjosti buče. V ospredju fotografije je roka ter izdolbena polovica buče, saj je to najbolj
izostren del fotografije. Ozadje je zamegljeno in zaradi srednje majhne goriščne razdalje
objektiva so opazni tudi drugi elementi v ozadju, torej ostale buče in posoda za zbiranje semen.
Slika 10č prikazuje kup polovičnih buč, ki so že izdolbene in zdaj služijo le še kot hrana prašičem
ali pa se zavržejo. Tudi tu so te buče v fokusu, vse ostalo je zamegljeno. Fotografija je statična.
Čas osvetlitve je 1/320 s (enako pri slikah 10a–č) in razlog za to je veliko premikanja rok,
posledično je bil potreben krajši čas, da se ti premiki na sliki ne bi videli. Ta čas osvetlitve je bil
prav tako primeren za statične trenutke. Odprtost zaslonke nakazuje, da je kar odprta, saj sem
želela ujeti čim več detajlov in poudariti le del fotografije glede na konstantno premikanje
roke. Vrednost je nekje enaka za slike 10a–e, in sicer se giblje med f/4 ter f/6.3. ISO občutljivost
je nižja, saj je bilo vreme sončno, občasno oblačno. Ponovno enaka vrednost, čas 1/400 s, za
slike 10a–č. Uporabljen je bil objektiv 18–105 mm. Sliki 10d in e sta bili fotografirani na
drugačni lokaciji, in sicer v oljarni Pojbič. Najprej se bučna semena zmeljejo v maso in med
mešanjem se dodajo sol in voda. Nato se vsuje masa v vročo mešalno posodo, kjer se izsuši
(slika 10d). Maso nato damo v stiskalnico, kjer se iztisne v bučno olje (slika 10e). Fotografiji
imata, zaradi temnejšega prostora, ISO občutljivost 800 in 1600 in osvetlitveni čas 1/60 s ter
1/80 s.
4.1.1 Postprodukcija Tikvi
Fotografije so urejene v programu Adobe Photoshop CS6. Vremenske razmere so bile ugodne
in kljub občasni oblačnosti, ni bilo velikih popravkov. Fotografiranje je potekalo v septembru,
kar je pripomoglo k lepšim slikam. Na oblačnih fotografijah sem popravila sivine, dodajala sem
kontrast ter spreminjala v manjši meri osvetlitev in izravnavo bele točke. Največkrat sem
popravila barvo kože, da ni bila videti umetna, saj sem dodajala kontrast bučam. Zadnji dve
fotografiji sta potekali v prostoru, zato sem popravila svetlost ter izravnavala belo točko.
Fotografije v polni velikosti so v prilogi A, reportaža Tikvi, na koncu te diplomske naloge.
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4.2

REPORTAŽA KOLINE

Fotografije na temo Koline so posnete v vasi Moravske Toplice. Fotografiranje je potekalo v
mesecu aprilu, in sicer na prostem, na domačiji Karla Gomboca.

a)

b)

c)

č)

d)

e)
Slika 11: Koline
a) Vleka prašiča iz hleva b) Lovljenje krvi v posodo
c) Odiranje č) Postavitev prašiča v viseči položaj
d) Pečena kri e) Osmojena prašičja glava

Fotografska serija Koline (slike 11a–e) prikazujejo proces kolin. Najprej se prašiča privleče iz
hleva na dvorišče (slika 11a) in se usmrti. Fotografija zajema širše dogajanje, in sicer je iz nje
razvidno, da se žival upira, saj so potrebni trije moški za vleko prašiča iz hleva. To je zelo
dinamično dogajanje. Takoj za tem sledi usmrtitev in ulov krvi, ki pride iz vratu živali (razvidno
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iz slike 11b). Ta kri se nato, skupaj z mastjo, moko, mlekom, jajcem in začimbami, speče in
postreže med kolinami. V ospredju fotografije je posoda s krvjo ter kri, ki curlja iz vratu živali.
Tudi to dejanje je bilo zelo dinamično, saj je treba kri ujeti čim hitreje. Sledi odiranje živali (slika
11c). Koža se zavrže ali pa se, kot nekoč, proda. Na tej fotografiji lahko vidimo dve roki, roka
mesarja drži prašičjo kožo, druga roka drži kavelj z nategnjeno kožo, prašič pa leži na šrogah.
Fokus slike je na rokah, na koži ter odrtem mesu živali. Nisem imela večjih težav pri
fotografiranju tega postopka, saj je sam postopek dokaj statičen. Nato se odrta žival obesi na
kovinske kavlje, tako da visi in je pripravljeno na razrez ter na odstranitev notranjih organov
(slika 11č). Tudi tu je potrebna moč, v tem primeru štirje moški poskušajo postaviti železne
droge z visečim prašičem. Slika 11d prikazuje pečeno kri s česnom, ki je prva jed med kolinami.
Fokus fotografije je v sredini, na nekaterih delih pečene krvi, večino ostale fotografije je
zamegljeno. To sem dosegla z uporabo drugega objektiva (goriščna razdalja 50 mm) in tako ta
obrok prikazala delno zamegljeno, delno fokusirano. Zadnja fotografija, slika 11e, prikazuje
osmojeno prašičjo glavo v ospredju ter parklje in rep, ki so v procesu smojenja, zamegljeno v
ozadju. S ponovno uporabo objektiva 50 mm je bilo to lažje doseči. Najprej se osmodijo, da se
znebimo ščetin, nato pa se zdrgne ter umije. Glava se uporabi pri izdelavi krvavic, parklji in rep
pa pri kuhanju kisle juhe. Čas osvetlitve prvih treh fotografij je 1/80 s, pri zadnjih treh 1/100 s
in razlog za to je spreminjajoče se vreme. Ta čas osvetlitve je bil primeren tako za statične in
dinamične trenutke. Odprtost zaslonke je pri prvih štirih fotografijah med vrednostjo f/4 ter
f/4.8, kar nakazuje, da je bilo vremensko stanje dokaj oblačno zaradi odprtosti zaslonke. Pri
zadnjih dveh fotografijah je imela zaslonka vrednost f/3.5, saj je to objektiv omogočal. Cilj tega
je bilo doseči večji fokus glavnega dogajanja v danem trenutku in ga poudariti. ISO občutljivost
je pri prvem objektivu 400, medtem ko je pri menjavi objektiva vrednost nižja za 200, zaradi
možnosti večje odprtosti zaslonke objektiva. Prve štiri fotografije so posnete z objektivom 18–
105 mm (11a–č), zadnji dve pa s 50 mm (11d–e).
4.2.1 Postprodukcija fotografij Koline
Fotografije so urejene le v programu Adobe Lightroom Classic CC. Na dan fotografiranja je bilo
oblačno, a kljub temu ni bilo potrebnih prevelikih popravkov pri postprodukciji. Dodala sem
kontrast ter spreminjala v manjši meri sledeče nastavitve: osvetlitev, odpravo napak objektiva
in sence. Največkrat sem popravila nasičenost barv in barvno temperaturo. Fotografije v polni
velikosti so v prilogi B, reportaža Koline, na koncu te diplomske naloge.
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4.3

REPORTAŽA REMENKE

Fotografije na temo Remenke so posnete v vasi Dobrovnik. Fotografiranje je potekalo v aprilu,
v prostorih etnološkega muzeja Dobrovnik. Remenke je prispevala gospa Doroteja Flisar.

a)

b)

c)

č)

d)

e)
Slika 12: Remenke
a) Nanos voska pri batik tehniki b) Barvanje jajc pri batik tehniki
c) Proces batik tehnike č) Batik remenke
d) Tehnika škrabanja e) Škrabane remenke

Fotografska serija Remenke (slike 12a–e) prikazuje izdelavo remenk. Gospa Doroteja Flisar mi
je z veseljem predstavila obe obravnavani tehniki okraševanja jajc. Pokazala mi je, kako je
videti pisalo za risanje z voskom ter bot (uporaba nekoč), prav tako pa pripravo za praskanje
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(nekoč) ter tapetniški nož, ki ga uporablja danes. Jajca se vedno izpihajo pred samim
okraševanjem. Najprej bom obravnavala batik tehniko. V pisalo je nameščen vosek, ki se ga
podrži nad svečo, nato se začne risanje z vročim voskom na jajce. Vse to je razvidno iz slike
12a, kjer so med drugim na fotografiji tudi že porisana jajca. Jajce v izdelavi je v ospredju,
zaradi uporabe objektiva 50 mm. Sledi barvanje jajc v značilni rdeči barvi (slika 12b). Poudarek
je na jajcu v barvi ter vidnih sledi voska, ostalo je zamegljeno. Slika 12c prikazuje vse potrebno
za izdelavo te vrste remenk; na fotografiji je sveča, vosek, dve vrsti pisala za risanje (stara ter
nova tehnika), prav tako pa primer batik tehnike od začetka do konca poslikave. Po barvanju
se očisti vosek na jajcu in tako je delo končano. Končni rezultat je razviden iz slike 12č, in sicer
so tradicionalno obarvane remenke pomešane skupaj s kisanimi remenkami. Ponovno sem
uporabila objektiv 50 mm, saj sem želela, da izstopajo le nekatere remenke iz »množice«. Slika
12d prikazuje tehniko škrabanje oz. praskanje. Iz nje je razviden proces praskanja cvetličnega
vzorca. Zadnja fotografija, slika 12e, prikazuje končne izdelke škrabane tehnike. Uporaba
objektiva 50 mm za namerno fokusiranje na končan produkt, v zamegljenem ozadju pa opazna
oba noža. Čas osvetlitve vseh fotografij (razen 12d, kjer je 1/60 s) je 1/80 s in razlog za to
konstanto je fotografiranje v prostoru. Ta čas osvetlitve je bil primeren za notranjo osvetlitev,
dogajanje pa je bilo vseskozi dokaj statično. Odprtost zaslonke se giblje med vrednostma f/3.5
ter f/5.3. Bolj odprta zaslonka je bila pri uporabi objektiva 50 mm z namenom doseči večji
fokus bistvenega dogajanja v tistem trenutku in to poudariti. ISO občutljivost se giblje med
200, 400 in 800. Najnižjo ISO občutljivost, od navedenih, sem uporabila pri objektivu 50 mm,
zaradi možnosti večje odprtosti zaslonke objektiva. Slike 12a, č ter e so posnete z objektivom
50 mm, druge pa z 18–105 mm.
4.3.1 Postprodukcija fotografij Remenke
Fotografije so urejene tako v programu Adobe Lightroom Classic CC, kot tudi v programu
Adobe Photoshop CS6. Najprej je sledila popravek slik v prej omenjenem programu, kjer sem
odpravila napako objektiva, osvetlitev, sence, beline ter črnine. Nekaj popravkov je bilo
potrebnih pri barvni temperaturi, kjer sem se znebila hladnih, modrikastih tonov in naredila
fotografijo bolj sončno, rumeno. Pri nekaterih fotografij sem popravila nasičenost rdeče in
sicer v bolj nasičeno. Nato sem v Adobe Photoshop CS6 popravila belo točko in sij na jajcih,
tako da ni bil tako opazen, vseeno pa sem ga ohranila. Fotografije v polni velikosti so v prilogi
C, reportaža Remenke, na koncu te diplomske naloge.
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5

ZAKLJUČKI

V svoji diplomi sem se posvetila kmečkim običajem Prekmurja ter reportažni fotografiji. Z
namenom ohranjanja tradicije ter zajemanja le-te skozi objektiv fotoaparata sem želela
prikazati, kako se kmečki običaji še danes izvajajo in kako zanimivo je to delo. Reportažna
fotografija pove več kot tisoč besed in z njo lahko širši množici prikažemo stanje neke dežele
in življenje ter običaje njenih prebivalcev.
Prekmurski običaji so nekoliko drugačni od običajev drugod po Sloveniji. Kot regija se je
razvijala drugače od drugih in to je vplivalo tudi na običaje. Izbira teh treh tradicij: tikvi, koline
ter remenke se mi zdi zelo zanimiva, saj so si različne med seboj in se ohranjajo še dandanes.
Vsi trije običaji so imeli velik vpliv name, najbolj pa poslikava remenk, saj čiščenje bučnih
semen in koline opravljamo prav tako pri nas doma, remenke pa ne poslikavamo na ta način
in tako sem prvič opazovala ta običaj. Remenke s tem načinom poslikave tako predstavljajo
zame nekaj predvsem novega in to je bilo tudi najbolj zanimivo fotografirati. Pri čiščenju
bučnih semen sem že večkrat sodelovala, zato mi tovrstno fotografiranje ni predstavljalo
velikega izziva, kot na primer koline, ki jih je bilo najtežje fotografirati, tako v estetskem smislu
kot tudi v samem čustvenem doživljanju običaja.
Posebej sem obravnavala tudi delo Stojana Kerblerja in pri njegovem delu me je pritegnilo
dejstvo, da tak »kruti« ritual, opravičujočega za potrebe preživetja, uspe prikazati estetsko ter
simbolično. Zame osebno najboljši primer predstavlja slika Noži, saj surovost prizora omehča
s kombinacijo nedolžnosti (opazujoč otrok), dramatičnosti (megla, rezila) ter simboliko
(temne, sklanjajoče figure). S svojim delom je pripovedoval haloško zgodbo in omogočil
vpogled v skromno življenje, polno tradicije. Kerbler, kot fotograf, kaže veliko spoštovanja in
vse to sem tudi sama želela ujeti v to reportažo. Svojo domačo regijo želim prikazati prav tako:
estetsko, a surovo, dinamično, a tudi umirjeno in premišljeno. Želim povedati zgodbo kmečkih
običajev Prekmurja.
Na moje fotografije so imeli velik vpliv različni dejavniki, kot so mnenja domačinov, družine,
potek običaja in kako sem le-tega sama doživljala ter ga poizkušala ujeti v objektiv. Pridobila
sem veliko novega znanja, predvsem pa zdaj veliko bolj cenim pomembnost reportažne
fotografije. Take fotografije bi se seveda lahko znašle na razstavi, saj služijo kot okno v naše
sedanje kmečke običaje s pridihom preteklosti.
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