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POVZETEK
Vsak človek si v toku življenja ustvari lastne omejitve. Poti, opazke in zanke nas zavezane
držijo v pasti lastnih težav, ki se potem skozi leta samo še, kot matematična potenca,
potencirajo, med seboj množijo in v zavesti delajo nemir. Delajo nas nesrečne. Zaradi njih
mislimo, kako slabi so ljudje, ob katerih živimo, kako slabi so sosedje, s katerimi si delimo
ograje. Najbolj tipično se to pokaže, ko vstopimo skozi vhodna vrata stanovanjskega bloka ali
ob prihodu v dvigalo, kjer vsi prisotni avtomatsko podležemo vlogi nevidnega opazovalca.
Ostajata samo še umik v kot in izhod po najkrajši možni poti.
V magistrski nalogi je s prikritimi fotografijami predstavljeno avtoričino približevanje
neznancem. Fotografije prikazujejo medčloveške odnose, čustvene trenutke in avtoričin
zadržani odnos do njih. Raziskovalno-analitični del naloge temelji na psihološko-fotografski
literaturi, ki obravnava primere premagovanja anksioznosti s pomočjo fotografije.
Preko lastne problematike težav s samopodobo magistrska naloga raziskuje in spoznava, kaj
avtorico v življenju omejuje in kje je meja, do katere lahko gre, saj se ob premagovanju strahu
pred novimi stiki odprejo nove možnosti za osebno rast in izpopolnjenost duševnega stanja.
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ABSTRACT
During their lifetime, every person creates their own limitations. We are prisoners of our own
ways, remarks and loops which, just as in mathematics, exponentiate, multiply and create
unrest. They make us unhappy. They make us believe that people that live near us are bad;
they make us believe that the neighbours we share our fences with are bad. This is most
frequently seen when we enter an apartment building or when we enter an elevator, where all
of those present automatically take the role of an invisible observer. All that is left is to retreat
into a corner and exit via the shortest possible route.
Through hidden photographs, this Master’s thesis depicts how the author approaches
strangers. The photographs show interpersonal relations, emotional moments and the author’s
reserved attitude towards them. The research-analytical portion of this thesis is based on
psychological and photography literature, which discusses cases involving the management of
anxiety with the help of photography.
Through personal self-image issues, this Master’s thesis researches and uncovers which
limitations the author encounters in her own life and identifies her limit, as overcoming the
fear of making new connections creates new possibilities for personal growth and fulfilment.
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Problem anksioznosti je prav gotovo točka,
na kateri se stekajo najrazličnejša in
najpomembnejša vprašanja. To je uganka,
katere rešitev bi morala bogato osvetliti
celotno človekovo duševno življenje.
Sigmund Freud
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UVOD
Živimo v svetu, v katerem nas sodobna družba in hitri tempo življenja ženeta do tega, da
zgubimo stik sami s sabo in tudi stik z drugimi. Različni dejavniki ljudem povzročajo stres,
zaradi katerega se ne počutijo dobro in nanje vpliva do te mere, da zbolijo in se odtujijo od
drugih. Pri vsakem posamezniku se ti dejavniki kažejo drugače, lahko kot tesnoba, žalost,
anksioznost, depresija …
V magistrskem delu Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo terapevtske fotografije se
bom ukvarjala z naslednjim vprašanjem: »Ali lahko fotografija služi kot filter pri
premagovanju socialne anksioznosti?«
Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu naloge sem
opredelila raziskovalni problem, premislila o ciljih raziskave, razvoju projekta skozi različne
faze, načinu zbiranja fotografij, opravila fotografiranje ter sproti zbirala in analizirala nastali
projekt.
V praktičnem delu sem analizirala posnete fotografije, odgovorila na raziskovalna vprašanja
in potrdila postavljene hipoteze. Projekt sem vodila skozi neverbalno in verbalno
komunikacijo s fotografiranimi subjekti. Magistrsko delo je nastajalo v treh različnih fazah.
V svetu so poznani različni načini, kako lahko preko fotografije prepoznamo različne
psihološke motnje pri ljudeh, psihologija pa socialno anksioznost definira. V teoretičnem delu
magistrske naloge predstavim psihologijo, anksioznost, fotografiranje in terapevtsko
fotografijo. Danes je fotoaparat dostopen skoraj vsakomur. Fotografije nas vsakodnevno
obkrožajo in so nekaj samoumevnega. V magistrskem delu se osredotočam na terapevtsko
fotografijo, ki predstavlja uporabo fotografije kot ustvarjalne tehnike v procesu svetovalnega
dela, kjer cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč osebnostna integracija in samo
raziskovanje. Cilj naloge je prikazati, kako z uporabo terapevtske fotografije premagati
socialno anksioznost.
Na začetku projekta so bile fotografije posnete z analognim fotoaparatom na 35-milimetrski
film, nato s polaroidnim fotoaparatom in v zadnjem koraku s fotoaparatom Hasselblad
(srednji format). Skozi projekt sem sproti razvijala nabor analognih fotografij ter preko njih
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spremljala proces približevanja ljudem in kako sem jih skozi objektiv ujela v njihovem
momentu.
Da bi se neznancem lahko še bolj približala in imela z njimi verbalno komunikacijo, sem s
polaroidnim fotoaparatom pristopila do ljudi in jih vprašala, ali jih lahko fotografiram, kar se
je odrazilo v različnih odzivih ljudi in v različnih situacijah. V tej fazi sem fotografirala s
polaroidnim fotoaparatom Instax Mini. V zadnji fazi projekta pa sem uporabila fotoaparat
Hasselblad srednjega formata. Da sem prestopila mejo svojega neudobja, sem neznanca
povabila v svoj prostor in ga fotografirala. V magistrskem delu sem z nastalimi fotografijami
združila teoretični del s praktičnim.
Na koncu procesa fotografiranja sem izbrala nabor fotografij, nastalih v projektu, ki
predstavljajo analizo fotografij, izbor in postavitev.
V magistrskem delu sem prikazala, kako se ljudje odzivajo na fotografijo in ali me opazijo,
kako se jim približam in kako jih fotografiram. Zanimal me je odziv ljudi. Jim bo neprijetno?
Bodo želeli sodelovati? Me bodo odklonili? Mi bo neprijetno in neugodno?
V svetu dandanes veliko posameznikov trpi za motnjo anksioznosti, ki je med najpogostejšimi
duševnimi motnjami. Magistrsko delo je tako namenjeno vsem, ki se soočajo z anksioznostjo.
Ta projekt predstavlja eno od možnosti zmanjšanja anksioznosti in s tem izboljšanja kakovosti
življenja posameznika z motnjo. Vsekakor pa menim, da je ob hujši obliki anksioznosti treba
poiskati pomoč strokovnjaka.
Namen in cilji magistrske naloge
Delo temelji na teoretičnem in praktičnem delu, ki sta skupaj povezana v celoto. Pričujoča
raziskava preučuje vpliv terapevtske fotografije na osebe z anksioznostjo. Proces terapevtske
fotografije bi moral pripomoči k boljšemu razumevanju psihičnih dejavnikov pri
posamezniku. Namen dela je ugotoviti in prikazati, ali je s pomočjo terapevtske fotografije
mogoče premagati anksioznost.
V magistrskem delu so predstavljeni ozadje duševnih procesov, osebnost, obnašanje,
interpretacija sveta, refleksivni jaz in družbeno oblikovanje osebnosti ter opredeljene
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psihosomatske bolezni. Zanimali me bosta anksioznost in anksioznost kot psihosomatika. Pri
preučevanju anksioznih motenj in značilnosti oseb z anksioznimi motnjami bom raziskovala,
katere so lahko situacije, v katerih se ljudje počutijo anksiozno.
V želji, da bi premagala socialno anksioznost, hodim za ljudmi in se jim poskušam približati.
Ko se jim dovolj približam, jih fotografiram. Na začetku fotografiram ljudi z analognim
fotoaparatom in postopoma gradim nabor fotografij. Pozneje v projektu uporabim polaroidni
fotoaparat Instax Mini, ki služi kot verbalni kontakt z osebami. V zadnji fazi projekta pa
neznanca povabim na obisk. Z njim preživim nekaj časa in ga fotografiram s fotoaparatom
Hasselblad.
Ta projekt predstavlja eno od možnosti zmanjšanja anksioznosti in s tem izboljšanja kakovosti
življenja posameznika z motnjo. Cilji magistrske naloge so najprej analizirati in pregledati
obstoječo tujo in domačo strokovno literaturo s tega področja, nato pa analizirati nastale
fotografije in ugotoviti rezultate projekta. V teoretičnem delu magistrske naloge so
uporabljeni domača in tuja znanstvena in strokovna literatura ter internetni viri. Temo
Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo terapevtske fotografije sem se odločila
raziskovati, ker je obvladovanje vsakdanjih situacij pomembno za človekov normalni razvoj.
Vsakodnevne situacije so del naravne zgradbe življenja. Poskušam dokazati, da je človek
kljub anksiozni motnji sposoben svojevrstnega umetniškega izražanja in preseganja omejitev.
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1

PSIHOLOGIJA

Psihologija je znanost, ki se je razvila šele ob koncu 19. stoletja, tako da ima zelo kratko
zgodovino. Na njen razvoj so vplivale tudi druge znanosti. Psihologija na znanstven način
preučuje vedenje ljudi in živali. Preučuje duševne procese, osebnost, vedenje posameznika,
njegov odnos do samega sebe in do soljudi. Pri preučevanju vedenja psihologija uporablja
znanstvene metode, s katerimi poskuša ustrezno razlagati, napovedovati in/ali spreminjati
vedenje. Umetnost nas bolj obvešča o psihologiji, kot nas psihologija obvešča o umetnosti.
Psihologija preučuje duševnost, duševne pojave (duševne procese, stanja in funkcije). Ti niso
preprosti; zapleteni so, sestavljeni iz množice med seboj povezanih in prepletenih dogajanj. Z
duševnostjo pa je tesno povezano naše ravnanje, vedenje ali obnašanje. Tako duševne kot
vedenjske značilnosti so pri posamezniku organizirane v celoto, ki jo imenujemo osebnost.
Vse to je predmet psihološkega proučevanja. Tako lahko psihologijo opredelimo kot znanost,
ki preučuje duševne pojave, obnašanje in osebnost. Tako lahko na začetku opredelimo
psihologijo kot izkustveno znanost, ki se ukvarja z duševnimi procesi in vedenjem ter z njimi
povezanimi telesnimi dogajanji. Natančnejše definicije psihologije pa so seveda odvisne od
tega, kako si vse te pojave predstavljamo. Odvisne so torej od naših predstav o tem, kakšen je
predmet psihologije.1
Zahodna miselnost in medicina sta se konec 19. in v začetku 20. stoletja, kamor segajo
korenine modernega preučevanja duševnih motenj, oprijeli temeljnega razločevanja med
miselnim in telesnim, za kar danes ugotavljamo, da je poenostavljeno in nepreverljivo, saj
izključuje možnost globalnega, večplastnega in nenehnega medsebojnega vplivanja med
duševnimi in telesnimi procesi.2
Človek lahko najde odgovore na številna vprašanja le, če dobro pozna samega sebe in svoje
ravnanje. Vse, kar vemo o svetu, življenju in družbi, je navsezadnje del naše duševnosti. Če
želimo razumeti in spoznati stvarnost, moramo predvsem razumeti in spoznati sebe.
Psihologija se ukvarja s spoznanji o duševni stvarnosti, o duševnosti, obnašanju in osebnosti.3

1

Janek MUSEK, Uvod v psihologijo, Ljubljana 1999, str. 2.
Tomaž ERZAR, Duševne motnje: psihopatologija v zakonski in družinski terapiji, Celje 2007, str. 11.
3
MUSEK 1999, op. 1, str. 1–2.
2
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1.1

Duševni procesi

V okolju, v katerem živimo, doživljamo in opažamo vse, kar se dogaja. Vse to dogajanje se v
vsakem posamezniku dogaja znotraj njega in tvori duševni proces. Človek začne duševne
procese kazati skozi svoje vedenje in obnašanje. Vse to dogajanje ni zunaj, temveč znotraj
vsakega posameznika.
Danes v glavnem menimo, da so duševni pojavi (zavestni in nezavedni), obnašanje in
osebnost najpomembnejše sestavine predmeta psihologije. Vsakega od teh pojavov je mogoče
znanstveno proučevati na en ali drug način (to velja tudi za notranje izkustvo in doživljanje).
Zato si predmet psihologije lahko predstavljamo kot sistem pojavov, ki so med seboj povezani
in včasih prepleteni. V ta sistem sodijo tako zavestna doživljanja, nezavedna duševnost,
obnašanje in osebnost. Predmet psihologije je torej sistem medsebojno povezanih pojavov, ki
vključuje duševne pojave (zavestne in nezavedne), obnašanje in osebnost. Poleg teh pojavov,
ki so osnovni predmet zanimanja v psihologiji, se seveda psihološka raziskovanja lotevajo
tudi vseh tistih pojavov in dejavnikov, ki na omenjene pojave vplivajo, npr. dedne zasnove,
vplivov družbe in okolja (družine, vrstnikov, kulture, biološkega in biofizikalnega okolja …).4
Pojavi, ki jih psihologija proučuje, so torej dokaj raznovrstni. Med njimi so npr. dogajanja, ki
potekajo v določenem časovnem sosledju. V tem primeru radi govorimo o procesih (npr. o
miselnem, zaznavnem, čustvenem, motivacijskem … procesu): vse to so dogajanja, ki vodijo
k določenemu izidu, k spremembam. Na duševne pojave pa lahko gledamo tudi z drugačnega
vidika. Če nas zanima, kakšno je njihovo delovanje, potem govorimo o funkcijah. Mišljenje,
zaznavanje, čustvovanje, motivacija, učenje – vse to si lahko zamišljamo kot proces, lahko pa
tudi kot funkcijo.5
1.2

Osebnost

Osebnost je skupek telesnih, duševnih in vedenjskih značilnosti posameznika. Ljudje se
nenehno ocenjujemo in s tem osebnost ohranja vzorec identičnosti. V družbi pa nenehno
ocenjujemo tudi drug drugega. Prvi vtis ob srečanju s človekom je najmočnejši in se v nas
vtisne bolj kot ostali. Med ljudmi se najpogosteje zaznava pomanjkanje občutka varnosti in
4
5

Prav tam, str. 10.
Prav tam, str. 11.
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bližine. To se najbolj kaže pri otrocih ali starejših ljudeh. Kadar pa ljudi dajejo pozitiven
odziv človeku, mu s tem dajejo občutek pripadnosti, zaščite in spoštovanja. Od tega, kakšno
je naše mnenje o sebi in kakšne mislimo, da so naše sposobnosti, je odvisno, kako si bomo
zastavili cilje v življenju in jih uresničili.
Vprašanje osebnosti ni samo vprašanje posameznika, danes je to predvsem družbeno
vprašanje, vprašanje nas vseh. Predstave o človeku in osebnosti se križajo v ideološki in
politični areni sodobnega sveta. Ni vseeno, ali osebnost pojmujemo kot splet okoliščin ali kot
samoorganizirajoči se sistem; ni vseeno, ali jo pojmujemo kot rezultat strogo determiniranih
dejavnikov ali kot svobodno; ni vseeno, ali je pasivna ali aktivna in ustvarjalna; ali jo
usmerjajo instinkti ali družbene zahteve; ali je funkcija nezavednega ali jo vodi njena lastna
zavest; ali je objekt manipuliranja ali pravi izvor, subjekt lastne dejavnosti. Odgovori na vsa
ta vprašanja se nujno združujejo z ustreznimi idejnimi doktrinami in družbenimi akcijami.6
Kot predmet proučevanja je osebnost izjemno kompleksna. Raziskovanje osebnosti obsega
tako ekstraspektivne kot introspektivne razsežnosti. Spoznavanje osebnosti je nujno tudi
samospoznavanje, je poseganje v doživljajsko, »privatno«, fenomenalno sfero našega bivanja.
Obravnavanje osebnosti se ne more omejiti zgolj na zunanji, ekstraspektivni pristop. V tem
primeru bi podobo osebnosti zvedli na njeno karikaturo, na kliširan objekt brez notranjega
življenja in globine. Toda, če hočemo razložiti osebnost, moramo razložiti tako njene
objektivne kot subjektivne vidike delovanja. Teorija osebnosti ne more biti zadovoljiva,
dokler nam razlaga osebnost le kot objekt. Razložiti nam mora človeka ne samo kot predmet
opazovanja, marveč tudi kot izvor opazovanja. Njena spoznanja morajo biti uporabna za
tistega, ki je opazovan, in za tistega, ki opazuje – oba sta osebnosti. Proučevanje osebnosti
združuje človeka kot subjekt in kot predmet v spoznavnem procesu.7
Proučevanje osebnosti nujno vključuje delovanje na človeka, zato si ga ne moremo
predstavljati zunaj aksioloških, vrednostnih in etičnih razsežnosti. Najprej lahko rečemo, da je
vrednostni odnos do samega sebe žal del notranje vsebine pojma osebnosti. Samovrednotenje
je splošna značilnost osebnosti; do sebe skorajda ne moremo biti zares vrednostno in čustveno
nevtralni. Že zavest o sebi kot osebnosti, kot »jazu« z lastno identiteto, individualnostjo in
avtonomnostjo, doživljamo kot nekaj samo po sebi vrednega, kot nekaj, kar napolnjuje našo
6
7

Janek MUSEK, Osebnost, Ljubljana 1982, str. 9.
Prav tam, str. 10.
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eksistenco z vrednostjo in smislom. Polnost in vsebino doživljanja vrednotimo kot nekaj
pozitivnega, medtem ko nas doživljajska praznina navda s tesnobo in obupom. Včasih ima
celo trpljenje določeno vrednost, samo da ga občutimo kot svoje, kot del sebe, medtem ko se
nam zdi življenje brez vsebine, s katero bi se lahko identificirali, prazno in nesmiselno.8
1.2.1 Odnos do stvarnosti
Za zdravo osebnost naj bi bil značilen realističen, konstruktiven in ustvarjalen odnos do
okolja, do stvarnosti. Realistično in hkrati kritično dojemanje stvarnosti velja že od nekdaj za
kriterij duševnega zdravja. Za motene osebnosti je značilno prav nerealistično, pretirano
subjektivistično ter slednjič celo povsem izkrivljeno in zastranjeno dojemanje sveta in okolja.
Izkrivljen odnos do realnosti se v skrajni obliki pojavlja pri psihotičnih osebah. Tedaj
upravičeno govorimo o zmanjšanem ali celo izgubljenem miselnem nadziranju stvarnosti
(realiteta kontrola), o bolj ali manj izraziti nezmožnosti, da bi razlikovali dejansko, objektivno
obstoječe od tega, kar je zgolj subjektivno, namišljeno. Vzroki za duševno izkrivljanje
stvarnosti so lahko precej različni. Nekatera psihotična stanja so lahko posledica poškodb in
nerazvitosti živčnih struktur. Mnogokrat pa so takšne motnje vsaj deloma tudi odziv na
silovite duševne konflikte, strese in krize.9
Verjetno se ne bomo zmotili, če rečemo, da pomenijo psihoze prav pogosto neke vrste beg iz
stvarnosti, ki je preveč boleča in utesnjujoča. Osebe, ki jih stvarnost in okolje frustrirata tako
zelo, da postane nadaljnje soočanje z njima preboleče in neznosno, se lahko obrambno
odzovejo tako, da spremenijo svoj odnos do stvarnosti, da v svoji duševnosti spremenijo
podobo sveta. Le-ta se prilagodi njihovim subjektivnim težnjam, notranji svet postane zanje
»prava« stvarnost in jim napravi življenje vsaj na trenutke bolj znosno. Tudi nenaden ali
postopen izbruh potlačenih teženj, konfliktov in bojazni, ki niso prilagojene stvarnosti, lahko
povzroči izgubo realitete kontrole in psihozo. Osebe, pri katerih se nenadoma sprostijo
podzavestne tendence in vsebine, v svoji zavesti niso zmožne zadovoljivo razločevati teh
vsebin od realnega okolja. Fiktivne karakteristike pojavov in oseb dobijo v duševnosti
psihotikov nenadoma realno obeležje, npr. tedaj, ko oseba, ki je dolgo potlačevala »kompleks
krivde«, začne nenadoma videti v samem sebi resničnega krivca za vse grehe tega sveta. 10

8

Prav tam.
Prav tam, str. 228–229.
10
Prav tam.
9
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1.2.2 Odnos do samega sebe
Za zdravo in harmonično osebnost je značilen tudi stvaren in sprejemajoč odnos do samega
sebe. Ta značilnost se povsem ujema s prejšnjo, ki zajema realističen in konstruktiven odnos
do stvarnosti nasploh. Gordon Allport govori izrecno o »samoidentifikaciji«, o zmožnosti, da
zrela osebnost stvarno dojema samo sebe, da spoznava svoje realne možnosti, da usklajuje
lastno mnenje o sebi z mnenji drugih, da zmore presojati samo sebe tudi z vidika prihodnosti,
humorja itn. Odnos do okolja in odnos do samega sebe tvorita pri relativno razviti osebnosti
značilno celoto. Nekateri avtorji govorijo o skupnem »izkustvenem (fenomenalnem) polju«
posameznika: znotraj tega polja sta oba odnosa dialektično povezana. Spremembe in
neravnotežja v odnosu do stvarnosti vplivajo oziroma povzročijo ustrezne spremembe v
odnosu do samega sebe in obratno. Izkrivljen odnos do okolja se zrcali tudi v izkrivljenem
dojemanju samega sebe in obratno.11
Za motene osebe je pogosto značilno bodisi precenjevanje bodisi podcenjevanje samega sebe.
Paranoidno in hipomanično samopoveličevanje, grandomanija na eni strani in na drugi strani
depresivno samoponiževanje in samopreziranje pomenijo skrajnost v eni ali drugi smeri.
Pogostejše so različne blažje, a še vedno dovolj značilne in moteče oblike pretencioznega ali
pa poniževalnega samoocenjevanja in samovrednotenja. Realistično in celostno sprejemanje
samega sebe je prav tako pogoj za razvoj zdrave osebnosti. Odklanjanje in potlačevanje
določenih vidikov samega sebe povzročita slej ko prej konflikte, napetosti in nezadovoljstvo.
Carl Rogers in sodelavci so ugotavljali, da je pri nevrotičnih osebah podoba samega sebe
nerealistično znižana. »Stvarni jaz« nevrotikov je poln lastnosti in posebnosti, ki jih njihovi
nosilci kar nočejo sprejeti za »svoje«. Ni čudno, da Carl Rogers zahteva od psihoterapevta
med drugim tudi to, da brezpogojno in v celoti sprejema osebnosti svojih pacientov, zato naj
bi slednji začeli končno tudi sami sebe laže in celoviteje sprejemati.12
1.3

Obnašanje

Obnašanje posameznika se najbolj kaže v njegovem izražanju razpoloženja, odnosa do drugih
ljudi in odnosa do sveta. Obnašanje je skupek situacijskih dejavnikov, dejavnikov osebnosti in
interakcije v situaciji, v kateri se znajdemo.
11
12

Prav tam, str. 229.
Prav tam, str. 230.
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Zavestnega doživljanja ni mogoče opazovati in raziskovati na objektiven način, tako kot npr.
lahko opazujemo zunanje predmete. Nekateri filozofi, npr. William James (1890, 1902), so
kritizirali obstoječa pojmovanja zavesti, češ da zavest kot enoten pojav (entiteta) sploh ne
obstaja. James je dopuščal zavest kvečjemu kot »tok« spreminjajočih se izkustev (»stream of
consciousness«), ki ima neke objektivne podlage. Doživljanje je vselej »zasebno«,
subjektivno, opazujemo ga lahko le pri samem sebi, z notranjim opazovanjem ali
introspekcijo.13
Pod vplivom Jamesa, Pavlova in drugih so mnogi začeli dvomiti v znanstveno uporabnost
proučevanja znanstvenega doživljanja. Kar nekaj raziskovalcev je menilo, da si lahko znanost
več

obeta

od

preučevanja

fizioloških

podlag

duševnosti

(fiziološka

psihologija,

psihofiziologija), od preučevanja refleksov (refleksologija) in od preučevanja obnašanja,
vedenjskih vzorcev, ki so značilni za človeka in jih lahko objektivno raziskujemo. Tako so
nastajala ugodna tla za oblikovanje objektivne psihologije, za katero kar dobro ustreza
paradoksni izraz, ki ga je proti koncu 19. stoletja uporabil danski fiziolog Lange: psihologija
brez psihe (dušeslovje brez duše).14
Behavioristi so zavračali pojem duše in so »mentalistično« šaro (beri: introspektivne in
subjektivne kategorije) označili kot metafizično in znanstveno neuporabno. Pojme duša,
duševnost, »jaz«, osebnost in druge so zavračali, češ da so ostanki metafizike in ne morejo
biti predmet objektivnega znanstvenega preučevanja. Pod vplivom filozofije pozitivizma so
trdili, da so lahko predmet znanosti le pojavi, ki jih lahko objektivno, torej ekstraspektivno
opazujemo. Behavioristi pa so se navezali tudi na filozofski empirizem in na empiristično
tradicijo, po kateri je čutno izkustvo izvor naših spoznanj. Čutni dražljaji na eni strani in
odzivi nanje na drugi strani so dostopni objektivnemu opazovanju in raziskovanju. Dražljaji
in odziv (zveze D – O ali S – R; iz angl. stimulus – response) tvorijo obnašanje, ki naj postane
predmet resnično znanstvene, objektivne psihologije.15
1.4

O interpretaciji sveta

Skozi življenje se naučimo, da vsak vidi svet skozi svoje oči in na svoj način. Da bi se lahko

13

MUSEK 1999, op. 1, str. 7.
Prav tam.
15
Prav tam, str. 8.
14
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vživeli v situacijo, potrebujemo pogled z drugega zornega kota, da lahko vidimo druge
možnosti. Kadar imamo tako več možnosti izbire, se odločimo za tisto, ki nam najbolj ustreza.
S tem ko imamo več možnosti, imamo tudi večjo svobodo in nadzor nad situacijo.
Analiza resničnosti zadeva kompleksne sklope, ki so samo življenje. Življenje je način
nastajanja, oblikovanja, analize, interpretacije, razumevanja in povezovanja teh sklopov.
Življenje pomeni, da človek v svojem odnosu do sveta in drugih ljudi ne more ostati
neprizadet, saj je tudi sam del življenja, kar pomeni, da se nanj nanaša vse, kar se v življenju
zgodi. Seveda je do teh vplivov lahko bolj ali manj odprt. Večja odprtost pomeni možnost
kompleksnejšega razumevanja resničnosti oziroma življenja. Šele odprtost do sveta omogoča
zares bogate in kompleksne izkušnje, ki so potrebne za kompleksne interpretacije. Brez teh
izkušenj, ki morajo biti interpretirane, če naj bodo izkušnje, je interpretacija sveta sicer tudi
mogoča, vendar je enostavna in se bolj ali manj ponavlja. Razvoj kompleksnosti življenjskih
izkušenj je učenje. Brez njega sta življenje in interpretiranje sveta mogoči, vendar sta zelo
preprosti. Z učenjem zato človek ne napreduje k bolj in bolj obsežni resnici sveta, ampak k
vsakokrat kompleksnejšim interpretacijam. Ne obstaja en sam svet: tega sestavljajo
vsakokratne interpretacije. Mimo njih ni ničesar.16
1.5

Družbeno oblikovanje osebnosti – človek kot družbeno bitje

Človek je družbeno bitje in brez drugih ljudi težko preživi. Človek se osebnostno razvija vse
življenje in v svojem razvoju ne obstane na isti točki. V vsaki dani situaciji se odzove kar
najboljše kot lahko. Od začetka do konca življenja išče pozornost ljudi in kako se odzivajo
drugi. S temi odzivi dobiva občutek varnosti in spoštovanja.
Če primerjamo razvoj človeka z razvojem živali, opazimo poleg podobnosti tudi osupljive
razlike. Živali porabijo po rojstvu le malo časa, da odrastejo; kaj kmalu so sposobne za
normalno in samostojno življenje, mnoge se osamosvojijo tako rekoč takoj po rojstvu.
Nasprotno pa je človek več let življenja odvisen od drugih ljudi in brez njihove pomoči ne
more zadovoljiti niti najosnovnejših potreb. Tudi pozneje so soljudje človeku nujno potrebni,
saj je v celoti naravnan na življenje v družbi. Stiki z drugimi ljudmi niso le pogoj za normalen
in nemoten razvoj posameznika in za oblikovanje njegove osebnosti, marveč so človeku nujno
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Dušan RUTAR, Psihologija skozi psihoanalizo, Ljubljana 1996, str. 106.
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in življenjsko potrebni, brez njih bi propadel17.
To pomeni, da se mora posameznik razviti v osebnost, ki bo kos življenju v družbi. Sposoben
mora biti uveljaviti sebe v družbi in sposoben mora biti prilagoditi se drugim, da izpolni
naloge, ki jih terja sožitje z drugimi. Že takoj po rojstvu se posameznik vključi v že
izoblikovano in organizirano družbeno skupnost z določenimi družbenimi odnosi, razmerji in
ustanovami. Vključi se v obstoječo družbo in njeno kulturo z zapletenimi pravili in odnosi.
Začne se dolgotrajen in temeljit proces vraščanja v družbeno skupnost in kulturo, ki ga
poimenujemo socializacija.18
V svojem življenju se posameznik izoblikuje v kompleksno in duševno (psihofizično) celoto,
v osebnost. To mu omogoča, da je kos zapletenim življenjskim situacijam in dogajanju. Po
eni strani mora postati sposoben za življenje v družbi, za sožitje in sodelovanje z drugimi, po
drugi strani pa mora hkrati s tem razviti lasten nabor zmožnosti in dejavnosti. Poleg vraščanja
v družbo, procesa socializacije, v katerem posameznik usvoji družbene vrednote, norme,
pravila, pričakovanja in vloge, je za normalen in zaželen razvoj posameznika pomemben tudi
proces individualizacije, to je proces, v katerem se razvijajo posameznikova osebnost,
njegove temeljne in njegove posebne, enkratne značilnosti, njegovi interesi, njegova volja,
njegova čustva, njegova miselnost, njegov značaj in temperament, njegove sposobnosti,
njegovo znanje in spretnosti. Naloga vsake generacije je, da spodbuja socializacijo in
individualizacijo svojega potomstva.19
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Janek MUSEK, Psihologija: človek in družbeno okolje, Ljubljana 1986, str. 11.
Prav tam.
19
Prav tam.
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2

ANKSIOZNOST

Občasen občutek anksioznosti je v današnjem svetu in družbi skoraj neizogiben. Anksioznost
kot motnja v trenutku preplavi vse druge čute in začne povzročati občutek tesnobe, čeprav se
zavedamo, da nevarnost ni realna. Kadar postane anksioznost pri posamezniku tako
intenzivna, da se ta začne izogibati situacijam, stanje preraste v fobijo.
Anksiozne motnje so skupina psihičnih bolezni, pri katerih je glavna motnja, kot pove že
samo ime, utesnjenost. Anksioznost v bistvu pomeni stanje živčne napetosti, ki jo
spremljajo tesnoba, trema, napetost, živčnost, strah in zaskrbljenost. Anksioznost lahko
pomeni tudi to, da se telo odziva na namišljene bojazni na enak način kot na prave nevarnosti.
To pomeni, da se tesnobnost sproži tudi, kadar ni nevarnosti. Tedaj lahko anksioznost sproži
že nenevarna situacija ali bitje, odziv je lahko pretiran ali pa traja predolgo. Telo je
pripravljeno na beg ali boj s sovražnikom, pravi sovražnik pa se v resnici skriva v njem
samem. In če takšna neustrezna utesnjenost ovira človeka v vsakodnevnem življenju,
govorimo o t. i. anksioznih motnjah.20
Za generalizirano anksiozno motnjo (GAM) je značilna pretirana, trajna in splošna bojazen, ki
ni omejena na kakšno posebno zunanjo okoliščino. Zanjo je značilno, da zaskrbljenost in
bojazen daleč presegata posledice, ki bi jih realno utegnil povzročiti ta dogodek/okoliščine.
Gre torej za vseobsegajočo pretirano zaskrbljenost, ki po definiciji traja več kot polovico dni v
tednu v obdobju šestih mesecev in ki je povezana s številnimi, navadno povsem običajnimi
dogodki ali dejavnostmi. V nasprotju z drugimi oblikami (socialna anksioznost, fobije …)
sprožilec tesnobe ni jasen. Pojavlja se lahko v blažji obliki, ki v nekaterih situacijah sproža
neprijetne, vendar še obvladljive tesnobne občutke, srednje močna oblika občasno že omejuje
človekovo funkcionalnost, medtem ko lahko najmočnejša oblika človeka skoraj povsem
ohromi – v osebnem življenju in/ali pri delu. Generalizirana anksiozna motnja se kaže v
najrazličnejših oblikah – vsak človek jo doživlja drugače. Najizrazitejša in obenem najbolj
obremenjujoča

je

človekova

nezmožnost,

da

bi

obvladal

in

presegel

nenehno

zaskrbljenost. Največjo težavo predstavlja pogosta soobolevnost za nekaterimi drugimi
anksioznimi motnjami ali depresijo, saj v tem primeru pretirana skrb, denimo pred paničnimi
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Z drugo diagnozo do rešitve, Vrem, dostopno na <http://www.vrem.si/index.php/strah> (6. 2. 2018).
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napadi ali fobijo, dobi dodaten zagon21.
V nasprotju s splošno sprejetimi stališči v obdobju srednjega veka industrializacije in celo
pozneje, v časih moderne dobe, odkriva gornja misel neko po krivici zanemarjeno modrost.
Medtem ko je uveljavljeni um poznejših obdobij iskal odgovore na vprašanja človekovega
zdravja in bolezni predvsem v celičnem dogajanju ter je s skoraj slepim navdušenjem
sprejemal razmah tehnike, se je od bolezni prizadeti posameznik spreminjal v objekt22.
Bolečina sodobnega duha in telesa ni bolečina razlike, temveč bolečina enotnosti in enakosti.
Telesa so kot debla, ki jih nenehno obdelujemo, zato je tesnoba, ki lebdi nad njimi, tesnoba
zaradi tega, ker vsi uporabljamo enake postopke in skušamo priti do istih ciljev23
V zadnjem času je vse pogosteje slišati mnenja, da so osebnostne motnje tudi širše družbeno
in kulturno pogojene. Nikjer ni rečeno, da bomo v drugih kulturnih in družbenozgodovinskih
razmerah naleteli na iste vrste težav, problemov in motenj v osebnostnem delovanju, nikjer ni
rečeno, da se »naši« tolikanj znani in uporabljeni patološki razredi, npr. nevroze, psihoze,
sociopatije idr., pojavljajo tudi v drugih družbenih in kulturnih okoljih. Če si pobliže
ogledamo medkulturne razlike, lahko ugotovimo nekaj zanimivih pojavov. V kulturnih
okoljih, ki so nam sorazmerno blizu, dejansko naletimo na osebnostne motnje, kakršne
poznamo tudi pri nas. Da bo stvar še zanimivejša, kaže, da so celo kvantitativna razmerja in
pogostost teh motenj približno enaki kot pri nas. To zveni seveda precej drugače kot
popularno prepričanje (glede na dejstva bi lahko prej govorili o predsodku), da npr. v
razvitem svetu mrgoli nevrotikov in živčnih bolezni, medtem ko naj bi bilo nerazvitim za
sedaj še prizaneseno vsaj s to težavo. Če kontroliramo vpliv razlik v odkrivanju osebnostnih
motenj – nedvomno prihaja na psihiatrične preglede več nevrotičnih Američanov kot pa npr.
Indijcev ali Nigerijcev –, se dejansko izkaže, da se na teh sicer različnih in oddaljenih
področjih pojavljajo psihopatološki pojavi v približno enakih razmerjih. Še en prepričljiv
namig za to, da so težave in vprašanja sodobnega sveta resnično nedeljivi.24
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Generalizirana anksiozna motnja, Inštitut za raziskavo človeških virov, dostopno na
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2.1

Posamezne nevrotične motnje

Ne glede na klasifikacijo, ki bo brez dvoma povzročala še precej težav in razprav, bomo kot
prvo v vrsti teh motenj navedli panične in anksiozne motnje. Zagotovo namreč veljata
naslednji dve trditvi: vsi bolniki s psihiatrično boleznijo doživljajo (vsaj občasno) patološko
anksioznost in anksiozni odzivi so ubikvitarni pojavi normalnega človeškega življenja. Ti
trditvi lahko razložita zakasnitev v prepoznavanju anksioznih motenj kot samostojne klinične
entitete. Zelo dolgo so bili namreč ti pojavi opisani le kot spremljajoči simptom drugih
motenj.25
2.2

Znaki in vzroki anksioznosti

Anksioznost se kaže kot motnja koncentracije ali razdražljivost. Telesni znaki, ki se kažejo,
pa so vrtoglavica, hitro razbijanje srca, glavobol, slabost, trzanje mišic, znojenje, dušenje,
glavoboli, utrujenost, motnje spanja itd. Vsi ti znaki se kažejo na več stopnjah, v različnih
telesnih odzivih, načinu mišljenja, načinu čustvovanja in telesnih težavah.
K nastanku anksiozne motnje pripomorejo različni vzroki, ki so lahko predispozicijski in so
lahko dedni, lahko nastanejo iz stresa in osebnostnih lastnosti posameznika ali so dani v
vzgoji in različnih travmah. Vzroki za nastanek so lahko tudi posledica življenjskih
sprememb, travm ter uporabe drog in poživil.
Motorična komponenta strahu je lažje prepoznavna in se kaže v položaju in drži telesa, izrazu
obraza, v različnih gestah. Od kombinacije teh treh sestavin je odvisna tudi oblika strahu. Še
do danes pa ni jasno, zakaj se v enem primeru strah kaže predvsem v psihičnem doživetju,
drugič s telesnimi znaki, tretjič pa spet vedenjsko.26

25
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Onja TEKAVČIČ-GRAD, Pomoč človeku v stiski, Ljubljana 1994, str. 42.
Prav tam, str. 62.
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FOTOGRAFIJA
»Odkril sem fotografijo. Zdaj se lahko ubijem. Nimam se več česa naučiti.«
Pablo Picasso

Če sodimo po pogostosti uporabe fotografije v modernem življenju, si življenja brez
fotografije ne znamo več predstavljati. Namen fotografije ni samo obveščati in informirati,
ampak predstaviti in omogočiti prevlado čustvene vrednosti. Fotografija po eni strani
prikazuje in dokazuje realnost, po drugi strani pa je prežeta z dodatnimi pomeni. Ta dvojnost
fotografije se povezuje tudi v terapevtski fotografiji.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je fotografija definirana kot:
fotografíja -e ž (ȋ) 1. kar nastane na osnovi delovanja svetlobnih žarkov na snov, občutljivo za
svetlobo, slika: izdelati, povečati fotografijo; album s pokrajinskimi fotografijami / barvne in
črno-bele fotografije / reklamna fotografija; razstava umetniške fotografije / spoznati koga po
fotografiji ♦ film. direktor fotografije 2. ed. dejavnost, ki se ukvarja z izdelovanjem takih
slik: razvoj fotografije; področje barvne fotografije.27
Že davno je človek želel, da bi svoje poglede na svet in bližnjo okolico ter dogodke, ki jih
doživlja in opazuje, na neki način trajno ohranil. Tako je od prazgodovinskih risb z ogljem
prek antičnih vaz in srednjeveških bakrorezov prišel do najpomembnejšega načina ohranjanja
svojih vtisov, dogodkov, doživetij in opažanj iz okolice in življenja, ki ga živi, – do
fotografije. Beseda sama je grškega izvora in pomeni pisanje s svetlobo (photos – svetloba,
graphein – pisati), svetlopis oziroma upodabljanje na posebne na svetlobo občutljive plasti.
»Fotografija (foto + grafija), pridobivanje trajne slike nekega predmeta na podlagi, ki je
premazana z emulzijo, ki je občutljiva na svetlobo. Ime je prvi uporabil J. Herschel leta
1839.«28
Fotografije so vsepovsod: v albumih, revijah, knjigah, vitrinah, na plakatih, nakupovalnih
vrečkah, pločevinkah. Kaj to pomeni? Med dozdajšnjimi razmišljanji smo predlagali tezo (ki
jo je treba še preučiti), da te podobe pomenijo pojme v nekem programu in da družbo
27
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&hs=1> (20. 3. 2018).
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programirajo za sekundarno magično vedenje. Za tistega, ki si fotografije ogleduje naivno,
pomenijo nekaj drugega, namreč stanja stvari, izhajajoča iz sveta, ki so upodobljena na
ploskvah. Zanj fotografije predstavljajo svet sam. Naivni opazovalec bo sicer priznal, da se
stanja stvari na ploskvah prikazujejo s posebnih zornih kotov, vendar si bo s tem komajda
razbijal glavo. Sleherna filozofija fotografije se mu bo zato zdela nepotrebna miselna
gimnastika.29
Ugotavljamo, da je danes fotografija prisotna na vseh področjih človekove znanstvene,
poklicne, interesne, izobraževalne, vzgojne in prostočasne dejavnosti. Vse večja in
pomembnejša je njena vloga pri znanstvenih raziskovanjih za registriranje raziskovalnih faz
ter kot sredstvo za ohranjanje in nadaljnjo obdelavo dobljenih izsledkov in rezultatov30.
V grobem ločimo dve vrsti kulturnih predmetov. Eni so dobri za porabo (to so potrošne
dobrine), drugi so dobri za proizvodnjo potrošnih dobrin (to so orodja). Obojim je skupno, da
so »dobri«: so »dragoceni«, so takšni, kakršni morajo biti, torej, proizvedeni so bili
namensko. To je razlika med naravoslovnimi in humanističnimi znanostmi: humanistične
znanosti iščejo namene, ki se skrivajo za rečmi. Ne sprašujejo samo po »zakaj«, temveč tudi
po »čemu«, in temu ustrezno tudi za fotoaparatom iščejo namen. Če presojamo po tem
kriteriju, je fotoaparat orodje, katerega namen je proizvajati fotografije. Toda takoj, ko aparate
definiramo kot orodja, se porodijo dvomi. Ali je torej fotografija potrošna dobrina tako kot
čevelj ali jabolko? In, ali je potemtakem fotoaparat orodje tako kot šivanka ali škarje?31
3.1

Svet v podobah

Živimo v dobi, ko so spremembe stalne in se kažejo na številnih področjih, ki dajejo pečat
kakovosti našega življenja. Tako je spremembe doživljala tudi fotografija, za katero se je
skozi čas ustalilo mišljenje, da gre pri fotografiranju zgolj za pritiskanje sprožilca naprave.
Danes je fotografiranje dostopno vsakemu posamezniku, tako da lahko vsak postane dejaven
fotograf. Fotografije niso več samo v časopisih, revijah in starih foto albumih. Danes imamo
na voljo tudi veliko programov, v katerih lahko urejamo in obdelujemo fotografije.
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S fotografijami se lahko s pomočjo raznih programov poigramo z merilom, pomanjšavami,
povečavami, izrezovanjem, retuširanjem, obdelovanjem in predelovanjem. Oblikovane jih
lahko lepimo v albume, okvirimo, namestimo na steno ali postavimo na mizo. Tudi mediji
namenjajo fotografijam viden prostor.
Podobe, ki idealizirajo (večinoma modne fotografije ali posnetki živali), niso nič manj
agresivne kot dela, ki povzdigujejo neuglednost v odliko (denimo razredni posnetki, puščobna
tihožitja in fotografije za policijske kartoteke). Pri vsaki rabi fotoaparata je neizrecno navzoča
agresija. To je razvidno tako iz fotografij iz štiridesetih in petdesetih let 19. stoletja,
veličastnih prvih dveh desetletjih fotografije, kot iz vseh naslednjih desetletij, ko je tehnika
omogočila čedalje bolj pospešeno širjenje miselnosti, ki vidi svet kot zbirko potencialnih
fotografij. Celo za tako zgodnje mojstre, kot sta bila David Octavius Hill in Julia Margaret
Cameron, ki sta pojmovala fotografsko kamero kot sredstvo za ustvarjanje podob po
slikarskem kopitu, je bil smoter fotografiranja v velikem nasprotju z nameni slikarjev.
Fotografija je že od samega začetka predvidevala zajetje čim večjega števila objektov.32
Značilnost, po kateri se fotografija razlikuje od drugih tehničnih podob, postane razvidna, ko
si ogledamo distribucijo fotografij. Fotografija je negibna in nema ploskev, ki potrpežljivo
čaka, da jo z reprodukcijo razširimo.33
3.2

Zgodovina fotografije in njen pomen

Razvoj fotografije skozi zgodovino lahko po pomembnosti enačimo z iznajdbo tiska. V vsej
svoji zgodovini je fotografija doživljala stalne spremembe. Fotografija se je skozi svoj razvoj
vključevala v različna področja, kot so znanost, umetnost, kultura … Pomemben trenutek v
zgodovini je bil tudi odkritje prenosne kamere. Skozi zgodovino so se fotografski postopki
hitro razvijali, s tem pa se je razvilo tudi veliko fotografskih kamer. Fotografske kamere so se
nenehno razvijale in omogočale vedno boljše posnetke.
Fotografija! S silovitostjo strmoglavljenega kometa je vdrla v udobno živeči samozadovoljni
bidermajerski svet Evrope devetnajstega stoletja. Že nekaj mesecev po tem, ko je postala
znana nova Daguerrova tehnika v letu 1839, je nastal nov poklic, novo področje tehnike, nova
32
33

Susan SONTAG, O fotografiji, Ljubljana 2001, str. 1.
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oblika umetnosti, nova moda. V Parizu in Londonu so odprli trgovine z optiko, v katerih si
lahko kupil leče, in lekarne s kemikalijami. V hipu so jih zasedli fotografski navdušenci, ki so
na vsak način hoteli imeti svojo lastno kamero in zanjo so hoteli sami pripraviti fotografske
plošče. Na balkonih meščanskih hiš je bilo pogosto videti škatle, obrnjene na cesto; poleg njih
so stali plašni fotografi začetniki in z uro v roki šteli osvetlitvene minute, potrebne, da se je na
svetločutni plošči zarisala slika drevesa, cestne svetilke ali hiše. V desetletjih po
Daguerrovem izumu so si znanstveniki in fotografi z združenimi močmi prizadevali izboljšati
aparate in prvotne postopke. Fotografija je vedno bolj prevzemala nalogo, ki je bila tako
dolgo najpomembnejša funkcija slikarske umetnosti – natančno podajanje vizualne
informacije.34
Tisti časi, ko je fotografiranje zahtevalo okorno in drago napravo – igračo za bistre glave,
bogataše in obsedence, se danes, v dobi elegantno priročnih žepnih fotoaparatov, ki vsakogar
vabijo k fotografiranju, zdijo zares siva davnina. S prvimi fotografskimi kamerami – izdelali
so jih v Franciji in Angliji v začetku štiridesetih let 19. stoletja – so se pečali samo njihovi
izumitelji in navdušenci. Ker tedaj še ni bilo poklicnih fotografov, tudi amaterskih niso mogli
poznati, fotografiranje pa ni imelo jasne družbene rabe; bilo je samo sebi namen, torej
umetniška dejavnost, čeprav z bolj malo umetniškimi pretenzijami. Šele z industrializacijo
fotografije je ta postala polnopravna umetnost. Industrializacija je ustvarila razmere za
družbeno rabo fotografovih postopkov, odziv zoper to rabo pa je okrepil samozavedanje
fotografije kot umetnosti.35
Najstarejša poljudna raba fotografije je ovekovečenje dosežkov posameznika v pripadnostnem
okviru družine (pa tudi drugih skupin). Poročna fotografija že najmanj sto let ni prav nič manj
sestavni del obreda kot predpisani besedni obrazci. Fotoaparat spada k družinskemu življenju.
Po neki sociološki raziskavi, opravljeni v Franciji, ima večina gospodinjstev fotoaparat,
vendar je verjetnost, da bo pri hiši najmanj en fotoaparat, v gospodinjstvu z otroki dvakrat
večja kot v tistem brez otrok. Kdor ne fotografira svojih otrok, še zlasti, ko so majhni,
izpričuje starševsko ravnodušnost, tako kot je ne priti na fotografiranje ob maturi gesta
najstniškega uporništva.36
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Camera obscura je prvotno zatemnjena soba z luknjico, skozi katero je svetloba risala
obrnjeno sliko predmetov na nasprotni steni, pozneje škatla z luknjico namesto objektiva.
Camero obscuro so skozi stoletja uporabljali kot pripomoček pri risanju. Šele odkritje snovi,
občutljivih na svetlobo, je omogočilo razvoj fotografije.37
Danes pa se je fotografija razširila do te mere, da je lahko dostopna uporabniku. Večina ljudi
je s fotografijo v stiku vsak dan in se večinoma z njo ne ukvarja kot z umetnostjo. Postala je
del družbe, skozi katerega lahko govorimo jezik. Postale je obramba proti tesnobi in orodje
moči.
3.3

Fotografska identiteta

Fotografija kot taka nima identitete. Njen tehnološki status se spreminja skupaj z odnosi moči,
v katerih je investirana. Njena praktična narava je odvisna od institucij in dejavnikov, ki jo
definirajo in uporabljajo. Njena funkcija kot način kulturne produkcije je vezana na točno
določene pogoje obstoja, njeni proizvodi pa imajo pomen in so razumljivi le znotraj posebnih
krogov, v katerih so. Gre za migotanje po polju institucionalnih prostorov. In to polje je tisto,
ki ga moramo preučevati, ne pa fotografije kot take.38
Zgodovinarji fotografije so se dolgo trudili izraziti »bit« subjekta svojega preučevanja.
Identiteta fotografije – tako sistema reprezentacije kot družbenega fenomena – je bila predmet
spora vse od svojega začetka dalje. Vendar razprave niso bile nikoli tako živahne kot prav v
zadnjih dveh desetletjih. V sedemdesetih letih 20. stoletja je fotografija v angloameriškem
umetniškem svetu doživela nov vzpon. Umetniški trg se je, soočen z negotovo prodajo slik in
skulptur, skušal okrepiti s promoviranjem prodaje in zbiranjem tako starih kot sodobnih
fotografij. Ta pobuda je bila povod za običajne diskurze, ki so povezani s konceptom
poznanstva, vključno s ponovnim pisanjem fotografske zgodovine, da bi poudarili določene
nove prednosti zbirateljstva ter povečali produkcijo fotografskih publikacij in razstav,
namenjenih promociji posameznih umetnikov.39
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4

UMETNOSTNA TERAPIJA

Vsak človek ima dar za likovno izražanje in brez tega daru se ne bi mogli sporazumevati, ne
bi bilo besed, stavkov in ne bi bilo črk. Vsak posameznik razvija in uporablja dar drugače.
Likovno izražanje je po navadi skrito nekje v možganih, tam, kjer je nezavedno. Umetnostna
terapija pa je tista, s katero lahko posamezniki izrazijo ta dar. Umetnost v vsakem
posamezniku prebuja ustvarjalni čut, v procesu umetnostne terapije pa je zraven še terapevt,
ki posameznika vodi skozi proces in ga razvija. Bistvo umetnostne terapije je v samem
procesu in ne v končnem izdelku. Usmerjena je k osebnostnemu razvoju posameznika in
samouresničevanju. V tem procesu se posameznik sreča s samim seboj in odkriva stvari,
preko tega pa se tudi odpre in lažje deli stvari. Umetnostna terapija je nova disciplina, ki se v
modernem svetu hitro razvija in napreduje. Povezuje se z umetnostjo in estetiko, psihiatrijo in
psihologijo ter sociologijo. Z njo se razvijajo ustvarjalnost, kritičnost, sproščanje in kritično
doživljanje. Začnejo se krepiti osebnostne lastnosti posameznika, kot so samozavest, strpnost
in komunikativnost.
»Umetnostna psihoterapija« kot pomoč z umetnostjo na simptomatski prekrivajoči ali
rekonstruktivni, razkrivajoči ravni deluje v okviru posameznih umetnostnih modalnosti.
Vsaka ima svoje izrazno sredstvo, metodo, izrazje, zgodovino, indikacije, motnje, ki ji je
namenjena, itd. Glede na umetnostna sredstva ločimo likovno, glasbeno, dramsko, izraznogibalno-plesno in intermodalno terapijo, ki potekajo v individualni in skupinski obliki ter
parih vseh starostnih skupin. Pri tem pa ne smemo pozabiti niti na ustvarjalno sposobnost
psihoterapevta40.
Umetniško ustvarjanje v sebi nosi estetsko vrednost, užitek in sporočilno arhetipsko vsebino,
osvobaja, pomirja, usmerja. Rešuje pred strahom življenjskega kaosa in nemočjo, dopolnjuje
življenjsko nepopolnost, kaže na življenjske zmote in strah pred izgubo kontrole nad
življenjem ali na samopoveličevanje itd.41
4.1

Zgodovina in razvoj umetnostne terapije

Umetnost izvira že iz pradavnine in se pojavlja v vsakdanjem življenju. Ustvarjanje z uporabo
40
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umetnosti je pogosto edini način izražanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju. To je
tudi področje, kjer se te osebe ne počutijo drugačne od drugih.
Svoja občutja lahko bolniki z duševno motnjo izražajo v različnih likovnih tehnikah in
likovnih delih. Na začetku so bila dela uničena in jim niso pripisovali nobenega pomena.
Zanimanje zanje se je začelo v 19. stoletju. Najprej so se za njih začeli zanimati zdravniki, ki
so začeli preko umetniških del spremljati potek duševne motnje. Ta dela so vplivala na
umetnike v začetku 20. stoletja, in to predvsem na nadrealiste in ekspresioniste.
4.1.1 Prikaz in opredelitev primera v umetnostni terapiji
Avtoportret kot avtoterapija po primeru in opisu Cristine Núñez.
Phototherapy and Therapeutic Photography in a Digital Age, urednik Del Loewenthal.
4.1.1.1 Ozadje: o videnju
Avtoportrete sem delala več kot dvajset let. Na začetku nisem vedela, da delam avtoterapijo.
Ko sem se fotografirala, sem se počutila zelo dobro, toda mislila sem, da se fotografiram
zaman oziroma da so avtoportreti samo del mojega umetniškega projekta. Šele v zadnjih
nekaj letih sem razumela, da je ta praksa intuitiven odziv na moje otroštvo in najstniško
trpljenje. Rodila sem se leta 1962 v Figueresu v Španiji, peta od šestih sester. V prvih treh
letih življenja sem bila središče pozornosti družine, navdušena nad ljubeznivim pogledom in
ljubeznijo mojih sestric in staršev. Ob rojstvu moje mlajše sestre in obolelosti najstarejše
sestre se je vsa pozornost premaknila k njima. Oboževala sem, da sem fotografirana, toda
družinske slike kažejo, da moja mala sestra stoji med mano in kamero. Kmalu sem začela
čutiti kot nevidni otrok in verjetno je bil to začetek mojega slabega samospoštovanja. V
najstniških letih so ti občutki neustreznosti povzročili velik bes. Ko je oče zapustil mater, sem
padla v globoko depresijo. Imela sem le dvanajst let in začela sem se počutiti še manj videno.
Moje sestre so bile lepe, ustvarjalne, družinske in revolucionarne, in želela sem biti kot one,
vendar se nisem počutila dovolj dobro. Spominjam se, da sem razmišljala: »tudi ti boš
naredila nekaj pomembnega«, vendar sem takrat začela jemati heroin. Bila sem odvisnica od
petnajstega do dopolnjenega dvajsetega leta. Bila sem tatica, trgovka z drogami in prostitutka,
da bi dobila denar za heroin. Na eni strani sem hotela privabiti pozornost svoje družine, po
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drugi strani pa preučiti svoje meje in začeti proces notranje ozaveščenosti. Ko sem imela
devetnajst let in sem zadela kamnito dno, je oče prosil sestro, naj mi pove, da me ne želi več
videti, če ne bom prenehala z drogo. Po enem letu in polovici rehabilitacije v Franciji in
Belgiji sem popolnoma prenehala uporabljati heroin, vendar takrat še nisem ugotovila, da me
je ravno izjava mojega očeta spodbudila k temu, da se ustavim. Resnico sem spoznala šele čez
šestnajst let, ko sem govorila s svojo sestro Izabel na očetovem pogrebu.
Vrnila sem se v Barcelono, nadaljevala študij in začela proces psihoterapije. V tistih dneh sem
začela igrati, kar je zadovoljilo mojo potrebo po tem, da sem vidna, pa tudi rada sem igrala na
odru. Kmalu za tem sem srečala italijanskega fotografa, se zaljubila in preselila v Milano. Ko
sem ga opazovala pri delu, sem občutila, da bi fotoaparat lahko uporabila za razumevanje
lastnega mišljenja. Objektiv kamere sem obrnila k sebi in posnela svoj prvi avtoportret. Bilo
je leta 1988. Skozi avtoportret sem našla način za ponovno ustvarjanje ljubeznivega pogleda
moje matere – in sedaj sem bila lahko neodvisna; odrasla.
Leta 1994 sem po dolgem nizu samopravilnosti, freudovske psihoanalize in skupinske terapije
začela fotografirati druge ljudi. Nagrado Fundacije Marangoni sem prejela za projekt Telo in
duša, ki je bil vrsta portretov, aktov in avtoportretov s ciljem prikazati svoj cilj videnja drugih
na način, kot vidim sebe. Sedaj vem, da so ti šestletni avtoportreti in terapija omogočili, da
sem se »ponovno rodila«.
V letih uspeha kot fotografinja sem nadaljevala z avtoportreti, toda v času krize sem se
fotografirala pogosteje, predvsem po ločitvi od moža in očetovi smrti. Začela sem novo
obdobje introspekcije in samo-iskanja, za katerega je avtoportret postal vsakodnevni
instrument. Šest let pozneje, po novi krizi, neuspehu moje fotografske agencije, mi je to
pomagalo ugotoviti, da sem intuitivno odkrila lastno metodo. Še več, leto avtoportretov mi je
omogočilo, da sem premagala krizo, poiskala novo ljubezen in ponovno strast do svojega
dela.
4.1.1.2 Gradimo metodo
Otrok prepozna sliko v ogledalu kot svojo in se s tem identificira, postane ta slika. Ta
identifikacija otroka s sliko v ogledalu je primarna identifikacija in matrika vsake druge
naknadne identifikacije.
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Prepričana sem, da bi moja metoda lahko bila tako koristna za druge, kot je bila zame. Začela
sem prositi druge, naj s fotoaparatom posnamejo avtoportrete. Obenem sem zgradila metodo:
vrsto avtoportretnih vaj za posameznike, pare in skupine, ki temeljijo na mojih osebnih
izkušnjah. Vaje je spremljal niz kriterijev za zaznavanje in izbiro dela ter spodbujanje dialoga
s slikami. Leta 2006 sem metodo sistematično izboljšala, zdaj pa poučujem avtoportret v
terapevtskih kontekstih, v podjetjih, šolah in zaporih ter v posameznih svetovalnih delavnicah
v Italiji, na Finskem, v Španiji in ZDA.
4.1.1.3 Preoblikovanje bolečine v umetnost
Avtoportret z metodo, ki jo predlagam, omogoča vsakomur aktivno sodelovanje v
ustvarjalnem procesu in ustvarjanje umetniškega dela. Verjamem, da so težka čustva surovina
za umetnost, in če iščemo globoke stike z njimi med avtoportreti, bo to spodbudilo
nezavedno, kot da bi »govorili« z jezikom umetnosti.
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TERAPEVTSKA FOTOGRAFIJA

V tem poglavju je obravnavana terapevtska fotografija kot oblika zdravljenja anksiozne
motnje. Pri blažjih oblikah anksiozne motnje si je mogoče pomagati že s sproščanjem,
gibanjem, zdravo prehrano in pozitivnim pogledom na življenje. Ko se motnja pojavi v hujši
obliki, pa se je treba posvetovati z zdravnikom ali terapevtom. Za zelo uspešno delovanje na
motnjo pa se je izkazala terapevtska fotografija, podrobneje opisana v nadaljevanju.
Terapevtska fotografija je fotografska metoda, pri kateri se fotografija uporablja kot medij za
samoraziskovanje in lahko poteka v individualni ali skupinski obliki. Terapevtska fotografija
pacienta se v terapiji odraža v odnosu med pacientom in terapevtom. Fotografski izraz in
vedenje pacienta ponazarjata njegovo duševno stanje ali psihološki primanjkljaj. Terapevt se
osredotoči na spremembe v pacientovem vedenju in tudi na spremembe v fotografskem
ustvarjanju.
Pri terapevtski fotografiji ni pomembno, ali ima posameznik talent oz. predhodno znanje iz
umetnosti. Ni pomembno, ali je ustvarjeni izdelek vizualno privlačen, ampak je pomemben
sam proces fotografskega ustvarjanja. Glavno je, da terapevt skozi proces terapije
posamezniku s pomočjo fotografij pomaga doseči stik s samim seboj in mu omogoči izražanje
skozi dani objekt. Tako se lahko posameznik skozi fotografije izraža neverbalno. Sposobnost
fotografskega ustvarjanja in izražanja ni le privilegij umetnikov, ampak jo ima vsak. Seveda
pa je od vsakega posameznika odvisno, kako jo bo razvijal naprej.
Fotografska terapija (fototerapija) je relativno nova, vendar glede na sodobne trende in
tehnološki razvoj zelo perspektivna metoda pri delu z ranljivimi skupinami. Predstavlja
uporabo fotografije kot ustvarjalne tehnike v procesu svetovalnega dela, kjer cilj ni dovršena
umetniška stvaritev, temveč osebnostna integracija in samoraziskovanje. Izhaja iz postopkov
umetnostne terapije, kjer zdravljenje oziroma pomoč poteka skozi proces doživljanja,
izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi, ki posamezniku pomagajo pri
posredovanju osebnih občutkov, čustev in misli drugim ljudem. S tega vidika je zatorej lahko
podporna terapevtska metoda pri zdravljenju ali rehabilitaciji različnih psihičnih motenj in
psihosocialnih težav ali pa je zgolj praktična ustvarjalna dejavnost za preventivo in
samopomoč pri krepitvi mentalnega zdravja in spodbujanju osebnostne rasti. Odvija se ob
fotografskem aparatu, fotografiranju, fotografiji in usmerjenem pogovoru ter v individualni ali
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skupinski obliki ob bolj ali manj prisotnem vodenju usposobljenega terapevta ali mentorja. V
tovrstnih delavnicah človeka usposablja za tehnično upravljanje s fotoaparatom, ga uči
likovno kompozicijskih prvin, predvsem pa razvija njegovo senzitivnost in samozavestno
fotografsko ekspresijo v najširšem pomenu.42
5.1

Vloga fotografije v terapevtski fotografiji

V analogni dobi so bili fotoaparati neprimerljivo manj razširjeni in tudi rokovanje z njimi je
zahtevalo kar precej znanja in spretnosti. Danes je razširjenost fotoaparatov, še posebej, če
upoštevamo tudi fotoaparate, vgrajene v telefone, tako velika, da lahko rečemo, da je
fotografija postala eden od najbolj dostopnih in vsem razumljivih medijev, kar jih poznamo.
Za digitalne fotoaparate je značilno, da lahko neposredno po pritisku na sprožilec na ekranu
preverimo rezultat svoje akcije, že isti dan pa lahko fotografije obdelamo, arhiviramo in
objavimo. To pa je ogromen preskok od tedaj, ko smo fotografirali na fotografski film in nato
dneve in tedne čakali, da smo dobili na vpogled rezultat svojega dela, na katerega nismo
mogli več vplivati. Fotoaparati so postali cenovno dostopni, zaradi česar si jih lahko privošči
skoraj vsak posameznik. Rokovanje z njimi je preprosto in hitro. Vse te spremembe in novosti
dajejo fotografiji in fotografskemu ustvarjanju izjemen potencial, ki ga nekatere druge
ustvarjalne dejavnosti ne premorejo. Različne uporabne vrednosti fotografije z lahkoto
približamo skoraj vsakemu posamezniku, še pomembneje pa je, da se lahko z njo popolnoma
enakovredno in samostojno ukvarjajo tudi tisti, ki zaradi takih ali drugačnih razlogov na
drugih področjih nimajo enakih možnosti kot drugi. Digitalna in analogna fotografija
omogočata razvoj novih metod in praks, ki jih lahko uporabimo pri zdravljenju in
rehabilitaciji ljudi z različnimi motnjami, okvarami ali primanjkljaji.
5.2

Fototerapija in umetnostna terapija

Umetnostna terapija je dandanes kljub še vedno navzočim akademskim polemikam v praksi
uveljavljena kot komplementarna metoda, primerna tako pri diagnostiki kot tudi pri terapiji
različnih motenj okvar ali primanjkljajev, kot so psihiatrična obolenja, čustvene in vedenjske
motnje, razne vrste odvisnosti, posttravmatske poškodbe možganov in razne vrste nevroloških
Zavod za fotografsko terapijo, Fototerapija, dostopno na <http://www.fototerapija.com/#zavod-zafotografsko-terapijo> (11. 9. 2018).
42
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motenj.
5.3

Terapevtska fotografija kot prijem znotraj psihoterapije

V kontekstu psihoterapije predstavlja fototerapija prijem ali metodo, ki kot poglavitni tehniki
pomoči uporablja simbolizem in projekcijo. Bolnike spodbuja tako k raziskovanju njihovega
življenja in odkrivanju osebne zgodovine skozi družinske albume kot tudi k vizualnemu
komuniciranju ob pomoči fotografij, skozi katere izražajo svoj način videnja sveta tako v
preteklosti kot tukaj in zdaj. Na ta način razberejo osebne simbole, ki jih uporabljajo za
izražanje svojih doživetij (pomen oseb, krajev, stvari in tem, ki se pojavljajo na njihovih
fotografijah).
5.4

Delavnica terapevtske fotografije

Delavnico terapevtske fotografije je mogoče izvajati v skupini ali individualno. Namenjen je
skupinam ljudi, kot so:
 osebe z invalidnostjo ali dolgotrajnim obolenjem,
 otroci s posebnimi potrebami,
 osebe z različnimi psihičnimi težavami (depresija, anksioznost, motnje hranjenja,
odvisnost od alkohola in drog),
 in drugi.
Uporabniki se v začetku opremijo s primernimi fotoaparati, tehničnimi pripomočki in
prilagoditvami. Seznanijo se z delovanjem fotoaparata ter pridobijo vsaj temeljno znanje in
veščine za samostojno fotografiranje. Spoznajo osnovne likovne prvine, pravila kompozicije
in žanre, ki jih v fotografiji poznamo. Naučijo se uporabljati programska orodja za
shranjevanje, obdelavo, predstavitev, objavljanje in tisk fotografij. Najpomembnejši poudarek
delavnic in rdeča nit ustvarjanja pa ves čas ostaja vsebinski, izpovedni vidik fotografije.
Različne vnaprej pripravljene fotografske naloge, ki jih opravljajo udeleženci, spodbujajo
razvoj fotografske ekspresije, kar ob odnosu moderator-udeleženec predstavlja poglavitni
terapevtski potencial. Želimo si, da bi fotografija uporabnikom dolgoročno izboljšala
kakovost življenja in odprla nove življenjske možnosti, da bi kompenzirala njihove
primanjkljaje, postala način izražanja, zabave, druženja ali celo zaslužka. Verjamemo v
človekove potenciale in mislimo, da je fotografiranje lahko marsikomu prava pot, da jih
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uresniči.43
Fotografije sprejemamo kot predmete brez vednosti, ki jih lahko proizvede vsakdo in s
katerimi lahko vsi počnejo, kar hočejo. V resnici pa fotografije obdelujejo nas in nas tako
programirajo za ritualno vedenje v službi povratne informacije za aparate. Fotografije zatrejo
našo kritično zavest, tako da pozabimo na topoumno absurdnost funkcioniranja, in šele po
zaslugi te potlačitve postane funkcioniranje sploh mogoče. Fotografije tako sestavljajo
magični ris, ki nas oblikuje v obliki fotografskega univerzuma. Ta ris je treba prekriti.44

43
44

Prav tam.
FLUSSER 2010, op. 29, str. 68.
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6

OD TEORIJE K PRAKSI

Raziskovalni praktični del temelji na teoriji, le-ta pa je podprta z nastalim fotografskim
delom.
Na začetku projekta nisem vedela, koliko faz bo v projektu potrebnih in kako se bodo
razvijale.
Načrtovanje projekta mi je pomagalo, da sem ustvarila zastavljene cilje. Pomembno je, da
sem imela določeno tehniko, pristop, opremo in znanje.
Na začetku projekta sem hodila za ljudmi in se ob tem počutila zelo neudobno. Samo
fotografiranje je bilo na začetku zelo neudobno in imela sem občutek, da ljudje vidijo, da jih
fotografiram. Nastale fotografije so bile zamegljene in nečiste. Ljudi sem ujela in se v svojem
neudobju hitro umaknila. V drugem koraku sem stopila do neznancev s prošnjo, ali jih lahko
fotografiram s polaroidnim fotoaparatom. Fotografirala sem jih od pasu navzgor in tako sem
držala svojo distanco v približevanju. V zadnjem koraku sem neznanca povabila v svoj osebni
prostor, z njim preživela nekaj časa in ga fotografirala. Nastale so črno-bele portretne
fotografije.
V celotnem razvoju projekta sem ugotovila, kako naj ljudem sledim in jih fotografiram na
svoj najudobnejši način in ne da bi me kdorkoli opazil. Glede na to, da mi je bila na začetku
projekta misel, da vsi vidijo, da jih sledim, zelo prisotna, pa na koncu po mnogih razvitih
filmih in polaroidih sploh nisem več pomislila nato.
6.1

Začetek projekta

Projekt sem začela razvijati leta 2015 pri študijskem predmetu Fotografija kot odgovor na dve
študijski vprašanji, česa ne bi mogel fotografirati in kaj te moti. Naslov projekta je bil
Omejitve. Po premisleku sem kot moteči dejavnik izbrala sosede v okolici. Iz tega je nastal
projekt Sosed, sosedu, sosed.
Pri projektu Omejitve sem raziskovala in spoznavala, kaj me v življenju omejuje in kje je
meja, do katere lahko grem. Sosed, sosedu kravo! Najbolj tipična situacija je, ko stopiš skozi
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vhodna vrata bloka ali prideš v dvigalo in nikogar ne poznaš. Zdi se ti, da te vsi opazujejo, in
edini izhod v sili je ta, da se premakneš v kot ali najhitreje prideš do svojega stanovanja.
Na podlagi omenjenega sem se odločila, da pri projektu Omejitve skozi fotografijo sledim in
fotografiram sosede in s tem premagam svoje omejitve. Fotografije so nastale s telefonom, saj
sem se z njim počutila najudobneje in manj očitno pred sosedi, ki sem jih imela namen
fotografirati. Sprehajala sem se po ulicah v bližini stanovanja, v katerem sem stanovala, v
različnih delih dneva.
Nekateri ljudje so na hitro šli mimo mene in me sploh niso opazili, za nekaterimi sem več
časa hodila in jih opazovala. Na začetku sem zaradi nesproščenosti uspela fotografirati ljudi
samo od zadaj. Pozneje je, po seriji poizkusov, moja nesproščenost minila. Uspela sem ujeti
obraze in izraze na njih. Po pregledu fotografij sem ugotovila, da je vsak počel svoje stvari in
da me nihče niti opazil ni, saj so bili vsi ujeti v svojem momentu. Izbrane fotografije so bile
črno-bele.
V tem projektu sem ugotovila, da sobivanje v betonskih skladiščih nudi marsikateri uvid v
življenje sosedov. Menim, da sem od začetka tega projekta in do konca naredila velik premik
v svojih mejah. Odločila sem se, da bom ta projekt nadaljevala v okviru magistrskega dela. Z
nadaljevanjem projekta sem menila, da bo moja nesproščenost popolnoma izginila.
6.1.1 Opis tehničnega dela
Izbira same fotografske opreme je odvisna od fotografije, s katero se želimo ukvarjati
(poročna, komercialna, portretna). Izbrana fotografska oprema mora ustrezati našim
potrebam.
Projekt sem začela razvijati leta 2015 s fotoaparatom na mobilnem telefonu. Ta mi je najbolj
ustrezal zaradi velikosti, verjela sem, da me ne bo nihče opazil, kako fotografiram in sledim
ljudem. S fotoaparatom na telefonu sem naredila zelo velik nabor fotografij. Fotografiranje je
potekalo na ulici, v trgovinah ter v stanovanjskih blokih in okoli njih. Bila sem stalno na
preži.
V nadaljevanju projekta sem se odločila fotografirati z analognim kompaktnim fotoaparatom,
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ki je zelo priročen in tih pri sproženju. Z nastalimi fotografijami sem lahko začela preučevati
svetlobo in različne načine fotografiranja s tem fotoaparatom. Uporabljala sem barvni negativ.
Vsak film sem razvila sproti ter takoj pregledala in preučila nastale fotografije. Uporabljala
sem barvni film Agfa photo Vista plus, tako da so fotografije barvne in dajejo vtis realnosti.
Po predhodnem procesu raziskovanja fotografske opreme sem ugotovila, da mi večji
fotoaparat ne bi ustrezal. Želela sem, da bi bila velikost fotoaparata še vedno priročna za
prikrito fotografijo. Tako sem se odločila, da serijo fotografij nadaljujem s najmanjšim
polaroidnim fotoaparatom na trgu (Instax Mini).
Pri svojem projektu sem vsak dan sledila številnim ljudi in posledično prehodila kar nekaj
kilometrov. Najudobneje sem se počutila, kadar sem fotografira ljudi, ki so šli ravnokar mimo
mene, pri tem sem se obrnila in jih fotografirala, ne da bi oni to opazili. Tako je nastal velik
nabor fotografij, na katerih so posamezniki fotografirani od zadaj.
Nastale fotografije se med seboj razlikujejo zaradi različnih svetlobnih pogojev in vremenskih
vplivov. Od začetka do konca projekta je minilo nekaj časa, zato je iz fotografij razvidna tudi
menjava letnih časov.
6.1.1.1 Izbira vrste fotografskih aparatov
Glede na svoj projekt sem najprej izbrala fotoaparat, za katerega sem menila, da na ulici z
njim ne bom izstopala, da je priročen in da ga lahko hitro pospravim v žep, da me ne bi kdo
opazil. Za naslednji korak, ko sem do ljudi stopila s prošnjo za fotografiranje, sem izbrala
polaroidni fotoaparat Instax Mini živo rdeče barve, ki je bil zelo opazen in sem s tem
pritegnila dodatno pozornost. V zadnjem koraku pa sem črno-bele portretne fotografije
posnela s fotoaparatom Hasselblad srednjega formata, ki zaradi svetlobnega jaška omogoča
popolnoma drugačen pristop k subjektu. Naredila sem enajst fotografij in izbor osmih sem na
koncu razvila v temnici.
Fotoaparati se uporabljajo na različnih področjih in morajo ustrezati različnim zahtevam.
Glede na to se izdelujejo različni fotoaparati: od miniaturnih do velikih, od preprostih do
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pravih elektronskih čudežev.45
Tehnične podobe ustvarjajo aparati. Pri tem je treba predpostaviti, da ima tudi fotoaparat
lastnosti, ki so na splošno značilne za aparate, v preprosti, embrionalni obliki, in da jih je iz
njega mogoče izpeljati. V tem pogledu fotoaparat kot prototip, ki je za sedanjost in
neposredno prihodnost postal tako odločilen, ponuja primerno izhodišče za splošno analizo
aparatov – tistih aparatov, ki na eni strani postajajo vedno večji in pretijo, da bodo izginili iz
vidnega polja (kot na primer upravni aparati), na drugi strani pa postajajo vedno bolj
mikroskopski, da bi se našemu dostopu popolnoma izmaknili (kot na primer čipi v
elektronskih aparatih). Toda najprej se je treba lotiti natančnejše opredelitve pojma »aparat«,
saj ga v današnji jezikovni rabi dojemamo na različne načine.46
Fotoaparat ponazarja to robotizacijo dela in to osvoboditev človeka za igro. Fotoaparat je
inteligentno orodje, saj podobe ustvarja avtomatsko. Fotografu se ni več treba, tako kot
slikarju, osredotočati na čopič, temveč se lahko povsem posveti igri s kamero. Delo, ki ga je
treba opraviti, vtisnjenje podobe na ploskev, se zgodi avtomatsko: z orodno platjo aparata je
»opravljeno«, človek je zaposlen le še z njegovo igračno platjo.47
6.2

Uporaba v praksi in izvedba

V magistrski nalogi sem želela skozi svoj proces fotografiranja predstaviti dani projekt. Velik
poudarek je bil namenjen procesu ustvarjanja fotografij. Prikazani so primeri fotografskih del
in zaključek le-teh, ki vplivajo na terapevtsko fotografijo skozi prakso. Teoretični del te
naloge je tako združen z mojimi nastalimi fotografskimi primeri, s katerimi sem poskušala
premagati anksioznost do neznancev. Moj cilj je bil narediti fotografijo neznancev takšno,
kakor jih doživljam jaz, ko gredo mimo mene.
6.2.1 Analogne fotografije
Nastale fotografije predstavljajo trenutek, ki ga vidim skozi svoje oči in objektiv fotoaparata.
Ob pregledu nastalih fotografij si gledalec lahko predstavlja, kako je bilo hoditi za
fotografirano osebo, čeprav tam ni bil prisoten. V celotnem procesu fotografiranja in sledenja
45

PAPOTNIK in ČERIN 1994, op. 28, str. 90.
FLUSSER 2010, op. 29, str. 25.
47
FLUSSER 2010, op. 29, str. 33.
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sem si ustvarila svoje gibe fotoaparata, da sem lahko hitreje in neopazno naredila posnetek.
V tem koraku sem razvila več kot petindvajset filmov, na katerih so ujeti neznanci.
Najpomembnejše odločitve v fotografiji (digitalni ali klasični) so tiste, ki zadevajo fotografije
same, torej razloge za posnetke in njihov videz. Tehnologija je vsekakor pomembna, vendar
vse, kar lahko naredi, je, da pomaga uresničiti zamisli in percepcijo.48
Fotografije so zanimive zaradi svoje žanrskosti, upodobljenih ljudi in tudi zaradi
kompozicijske privlačnosti ter izbire barvne tehnike. Na fotografijah je vidno igranje s
perspektivo. Z držanjem fotoaparata v roki sem kršila pravila kompozicije. Ob pogledu na
fotografije se ustvari nov pogled ter se hkrati tudi izziva in zabava gledalca. Z umestitvijo
posameznikov na fotografijo ter z naključnimi elementi na fotografijah ustvarjam ritem in
usmerjam pogled. Z odločitvijo sledenja, kompozicijo in izborom upodobljenih fotografij
postavljam pred gledalca nastale fotografije, ki v sebi nosijo mojo interpretacijo sveta.
Odločitev za sledenje neimenovanih posameznikov govori o fotografinji, ki zasleduje
življenje. Življenje, ki se skozi sosledja protislovij in ironije, trenutkov nežnosti, osamljenosti
in smeha vrača samo k sebi. Posameznikom, ki vstopijo v fotografije, dajem dušo, a trenutek
za tem ponovno izginejo v brezsmiselnost. Nastale fotografije lahko prebiramo brez
podnapisov, saj zgodbe govorijo same zase in nas vsakič znova peljejo na pot ponovnega
raziskovanja.
Z vsako (informativno) fotografijo postane fotografski program za eno možnost siromašnejši,
fotografski univerzum pa za eno uresničitev bogatejši. Fotograf se trudi izčrpati fotografski
program, s tem ko uresničuje vse njegove možnosti. Toda ta program je bogat in nepregleden.
Tako se fotograf trudi v njem najti še neodkrite možnosti: z aparatom rokuje, ga obrača sem in
tja, gleda vanj in skozenj. Ko gleda skozi aparat v svet, tega ne počne zato, ker ga zanima
svet, temveč zato, ker išče nove možnosti, kako bi proizvedel informacije in izkoristil
fotografski program. Njegovo zanimanje je osredotočeno na aparat, svet pa je zanj zgolj
pretveza za uresničitev možnosti aparata. Skratka: fotograf ne dela, ne želi spreminjati sveta,
temveč išče informacije.49
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Michael FREEMAN, Fotografov pogled: kompozicija in oblikovanje za boljše digitalne fotografije, Ljubljana
2007, str. 6.
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FLUSSER 2010, op. 29, str. 31.
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Če opazujemo gibe s fotoaparatom opremljenega človeka (oziroma s človekom opremljenega
fotoaparata), dobimo vtis, da gre za prežanje – to je prastara gesta zalezovanja, značilna za
paleolitskega lovca v tundri. Toda fotograf svoje »divjadi« ne zasleduje v odprti travnati
pokrajini, temveč v goščavi kulturnih objektov, in njegova skrivna pota zaznamuje ta umetna
tajga. V fotografski gesti se kažejo nasprotovanja kulture, kulturna pogojenost, in to binačelo-moralo biti s fotografij razberljivo.50
Fotograf med zalezovanjem prehaja od ene oblike prostora-časa k drugi, pri čemer kategorije
prostora in časa kombinatorično usklajuje. Njegovo plezanje je kombinatorna igra s
kategorijami aparata, in to, kar lahko razberemo iz fotografije, je struktura te igre, ne pa
neposredno struktura kulturne pogojenosti same.51

Slika 1: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2017–2018, analogna
fotografija, 15,2 x 10 cm

50
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FLUSSER 2010, op. 29, str. 37.
FLUSSER 2010, op. 29, str. 38–39.
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Slika 2: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2017–2018, analogna
fotografija, 15,2 x 10 cm

Slika 3: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2017–2018, analogna
fotografija, 15,2 x 10 cm
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Slika 4: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2017–2018, analogna
fotografija, 15,2 x 10 cm

6.2.2 Polaroidne fotografije
Polaroidne fotografije so se pojavile v sredini 20. stoletja, nato se je polaroidna fotografija
bolj razširila v sedemdesetih letih. Kar me je najbolj pritegnilo pri polaroidni fotografiji, je, da
nikoli ne vemo, kakšen bo posnetek, fotografijo pa prejmemo v roke že po nekaj sekundah
nastalega posnetka. V zgodovini so se polaroidne fotografije uporabljale za slike za potne
liste. Uporabljali pa so jih tudi vsi, ki so fotografijo potrebovali nemudoma. V začetku
devetdesetih let prejšnjega stoletja pa so polaroidni fotoaparati počasi nehali nastajati zaradi
pojava digitalne fotografije. Dandanes pa se trendi spreminjajo in tako prideta do izraza tudi
polaroidna fotografija in zanimanje za njo. Menim, da na ponovni pojav polaroidne
fotografije danes zelo vplivajo tudi družbena omrežja in spletne aplikacije, predvsem
Instagram, tako da so spet priljubljene kvadratne fotografije. Moj izbrani format polaroidne
fotografije pri projektu je film Instax Mini, filmi so dimenzije 86 x 54 mm, fotografije na njih
62 x 46 mm, pod fotografijami pa se nahaja beli prostor.
Polaroidne fotografije mimoidočih sem posnela tako, da sem najprej stopila do njih na ulici in
jih vprašala, ali jih lahko fotografiram, ker fotografijo potrebujem za projekt magistrskega
dela. Ljudje so se odzvali različno in zanimivo. Ob mojem pristopu k njim na ulici, so bili
vsak v svojem momentu in se niso ozirali na okolico. Ljudje so se ob mojem vprašanju, ali jih
lahko fotografiram, takoj začeli spraševati, ali so videti dovolj dobro za na fotografijo in kako
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naj mi pozirajo. Razložila sem jim, da so videti super in da lahko pozirajo, kakor želijo, jaz pa
jih bom fotografirala od pasu navzgor. Nato sem s fotoaparatom ujela njihov trenutek. Ko je
bil posnetek narejen, je izbrane posameznike zanimalo, ali je fotografija uspela, spraševali pa
so me tudi, kako ta fotoaparat deluje, kako nastane polaroidna fotografija …
Ljudi sem želela ujeti v objektiv od pasu navzgor, zato sem se jim morala pri snemanju kar
dobro približati. Nekateri posamezniki so se odmikali nazaj. Poskrbeti sem morala, da sem
držala pravilno distanco.
Dobila sem tudi kar nekaj zavrnitev, ko ljudje niso želeli sodelovati pri projektu. Tem sem se
zahvalila in odšla naprej. Najbolj pozitivno pa so me presenetili ljudje, ki so mi ob
sodelovanju povedali kakšno svojo zgodbo, misel ali željo in me spodbudili. Starejši gospod,
do katerega sem pristopila, mi je povedal, da je star že 88 let in da bo v projektu verjetno
najstarejši sodelujoči ter da je bil dolga leta direktor banke. Menim, da so si vsi posamezniki,
ki sem jih fotografirala in so postali del projekta, zapomnili ta trenutek dneva in nekaterim
sem tudi malo popestrila trenutek v njihovem vsakdanu.
Meni osebno pa so fotografije, nastale s polaroidnim fotoaparatom, potrdile, da lahko
pristopim k neznancu, ga ogovorim in premagam neudobje. Z nastalo serijo fotografij sta moj
neprijetni občutek in misel, da me vsi gledajo, premagana.
Na nastalih polaroidnih fotografijah so neznanci, ki so privolili v fotografiranje in ki sem jih
po naključju srečala na mojih poteh. Kljub prizadevanju se nisem mogla izogniti nekaterim
motečim elementom, predvsem v ozadju fotografije. Ker to niso vnaprej premišljeni in
postavljeni motivi, so kompozicije in ostali likovni elementi spontani. Z lastno izbiro motivov
kažem, kaj je moja osebna fascinacija in kaj želim predstaviti gledalcu. Nastale fotografije so
kot zaustavljeni trenutki ljudi, ujetih v njihovi dnevni rutini.
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Slika 5: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2017–2018, polaroidna
fotografija, 5,5 x 8,5 cm

Ob pogledu na nastale fotografije vidim neznance, s katerimi se srečujem le preko podob, a se
gledalca kljub temu dotaknejo, fotoaparat pa postane narativni pripovedovalec zgodb. Vsak
sodelujoči posameznik je drugačen in drugače sodeluje na fotografiji. Razvidno je, da je
večini sodelovanje neudobno in da sem jih presenetila z vprašanjem. Lastnosti, ki izstopajo na
fotografijah, so začudenje, osamljenost, veselje in spontanost.
Naš vsakdanjik je prepleten z medgeneracijskimi dialogi. Pozornost sem na ulicah namenila
tudi starejšim, ki na svoji fotografiji kažejo modrost in s pogledom razkrivajo spoštovanje
tistega, kar so doživeli.
Ker na ulicah in v mestu veliko stvari ostane neopaznih, sem tudi jaz s svojim fotoaparatom
izginila v množici ali pa ostala neopazno v ozadju mimoidočih, ki so hiteli naprej mimo
mene.
Ne glede na to, na katerem kraju na svetu bi se znašla, bi bil ta projekt v svojem bistvu enak.
Spreminjali bi se samo ljudje ter karakterji ulic in ozadij.
V času projekta sem posnela obsežen nabor fotografij. Z njimi sem ustvarila neizbrisno sled,
ki priča o delovanju projekta, o tehnično izvedenem raziskovanju, predvsem pa o izjemni
ustvarjalni energiji. Fotografija je zame uročenost, je možnost hkratnega bivanja v svetu
zunanjega in notranjega, materialno slikovitega in doživljajsko intimnega.
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Slika 6: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2017–2018, polaroidne
fotografije, 5,5 x 8,5 cm

6.2.3 Zadnji korak
Po razmisleku, kateri bi bil moj naslednji korak, da stopim iz cone udobja, ter po vseh nastalih
fotografijah in situacijah sem se odločila, da bom v svoj osebni prostor povabila popolnega
neznanca in ga v svojem neudobju fotografirala. Od prijateljev sem dobila kontakt arhitekta in
ga povprašala, ali bi bil pripravljen sodelovati v mojem projektu. Povabilo je sprejel.
Dogovorila sva se za fotografiranje na hodniku stanovanjskega bloka. Dorian je na obisk s
seboj prinesel predmet, ki mi ga je podaril, in to hišo za maketo njegovega arhitekturnega
projekta.
Doriana sem želela ujeti v njegovem spontanem vzdušju. Nastala je serija enajstih črno-belih
portretnih fotografij. Fotografije sem naredila s kamero Hasselblad srednjega formata.
Predmet, ki mi ga je Dorian podaril, je hiša za maketo njegovega arhitekturnega projekta.
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Slika 7: Maksima Čas, Premagovanje socialne

Slika 8: Maksima Čas, Premagovanje socialne

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

Slika 9: Maksima Čas, Premagovanje socialne

Slika 10: Maksima Čas, Premagovanje socialne

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

fotografija, 5,43 x 5,47 cm
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Slika 11: Maksima Čas, Premagovanje socialne

Slika 12: Maksima Čas, Premagovanje socialne

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

Slika 13: Maksima Čas, Premagovanje socialne

Slika 14: Maksima Čas, Premagovanje socialne

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

fotografija, 5,43 x 5,47 cm
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Slika 15: Maksima Čas, Premagovanje socialne

Slika 16: Maksima Čas, Premagovanje socialne

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

fotografija, 5,43 x 5,47 cm

Slika 17: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, analogna fotografija,
5,43 x 5,47 cm

Ko je bil fotografski film razvit, sem se odločila, da naredim fotografije v fotografski temnici.
Obrnila sem se na fotografa gospoda Tihomirja Pinterja, s katerim sva skupaj izvedla proces
razvoja fotografij v temnici. Najprej sva naredila pregled negativov in naredila testne
fotografije na manjše formate papirja in se določila za izbor.
Ko je bil izbor narejen sva določila čas osvetlitve in začela z povečevanjem in ostrenjem slik.
Povečava na fotografski papir je narejene iz negativa s pomočjo povečevalnika. Osvetljen
fotografski papir sem dala v razvijalno kad. S ščipalko sem foto papir potisnila, da je bila
njegova celotna površina v razvijalni tekočini. S tem sem zagotovila enakomerno razvijanje.

52
Po končanem razvijanju sem foto papir položila v kad za prekinjanje, nato pa še v fiksirno
kad. Po končanem fiksiranju sem dala foto papir v kad za izpiranje. Vsaka fotografija je bila
narejena v dveh poskusih. S tem sem lahko ponovila, da fotografija ni bila presvetla ali
pretemna. Proces sušenja fotografij je zaradi izbire papirja trajal dva dni. Fotografije so
narejene na papir ILFORD Multigrade FB Warmtone 24K - Semi-Matte (Fibre), dimenzije
24,1 x 30,5 cm. Fotografije bodo kot končni izdelek uokvirjene v naravno rjave lesene
okvirje.

Slika 18: Maksima Čas, Proces nastanka fotografij, 2019, analogna fotografija, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 19: Maksima Čas, Izpiranje fotografij v fotografski temnici, 2019

6.2.4 Postavitev
Postavitev projekta del sem predvidela v prostoru in ga razdelila v tri sklope.
Prvi sklop analognih fotografij je najobsežnejši, zato je predstavljen na tabličnem računalniku,
nameščenem na steno. Na njem se v zaporedju prikazujejo nastale fotografije.
V drugem sklopu je postavljen izbor petdesetih polaroidnih fotografij. Fotografije so brez
okvirjev in na steno razvrščene v pet vrst po deset fotografij. Razmik ped fotografijami je 2
cm.
V tretjem sklopu pa je izbor šestih črno-belih portretov postavljenih v naravno rjave okvirje.
Dela so postavljena centralno na dolžino stene.
Vsi trije sklopi skupaj predstavljajo celoto procesa projekta.
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Slika 20: Maksima Čas, Primer končne postavitve, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije,
2019
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Slika 21: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 22: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 23: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 24: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 25: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 26: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm

61

Slika 27: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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Slika 28: Maksima Čas, Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije, 2019, Ilford Warm barit
Multigrade FB Warmtone 24K, 24,1 x 30,5 cm
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ZAKLJUČEK

Pri pisanju magistrske naloge sem poskušala uspešno in strokovno orisati zastavljene teme.
Proces raziskovanja je bil dolgoročen in menim, da bom ta projekt razvijala tudi še v
prihodnje.
Povezovanje psihologije in fotografije mi je odprlo nov pogled na terapevtsko fotografijo in
razumevanje posameznika z motnjami – da se lahko vsak posameznik razvija in spreminja ter
si poskuša izboljšati počutje in potek življenja na splošno.
V magistrskem delu sem prikazala, da se vsak posameznik razlikuje in da so nekateri
dovzetnejši za anksiozne motnje. Procesi potekajo nezavedno, vendar, šele potek, ki se ga
zavedamo, lahko postane obvladljiv in lahko služi kot izhodišče za postopno preoblikovanje s
terapevtsko fotografijo.
Ugotovila sem, da ljudem sledim in jih opazujem že od nekdaj, in ne samo v tem procesu in
projektu. Razbrati skušam njihove vedenjske vzorce in skušam jih analizirati. Odmaknjeno jih
opazujem, ne da bi kdo to opazil.
Znotraj zanke premagovanja anksioznosti in gledanja ljudi ne morem zanikati dejstva, da
moja spoznanja niso popolna. Ljudje so za mene samo to, kar doživljam in kar vem o njih.
Ljudje, ujeti v njihovem trenutku, odhajajo in prihajajo novi. Na koncu lahko upam le na
sestop iz zanke motnje anksioznosti, na ljudi, kjer se bo na koncu obzorje še neslutno odprlo
in razodelo v morda nepojmljivih razsežnostih. Ali ni prav dejstvo, da gojimo to upanje, že
nujno predvidevanje, sled tega obzorja, ki ga bom deležna, ko se bo zanka sklenila? Ne vem,
če bi spoznanje imelo sploh kakšen pomen, če ne bi vodilo k cilju.
Fotografija in izbrani projekt sta bila moja notranja sila, ki mi nista pustila mirovati.
V magistrskem delu so predstavljena teoretična dejstva in praktične ugotovitve, ki se nanašajo
na premagovanje socialne anksioznosti s terapevtsko fotografijo.
Fotografija je že sama po sebi kombinacija tehnike in ustvarjalnosti. V magistrskem delu sem
poskušala prikazati, kako se lahko fotografija in terapevtska umetnost združita. Taka
fotografija pa zahteva, da poleg opazovanja z očmi pogledamo tudi s srcem in možgani.
Menim, da je treba poskusiti v praksi, da lahko potem analiziramo in si predstavljamo
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zapisane stvari. Narediti je treba čim več posnetkov in jih preučiti ter opazovati okoli sebe in
okolico. Menim, da je treba s fotografijo živeti vsak dan, le tako se učimo in opazujemo.
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