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IZVLEČEK
Gledališka fotografija je vrsta fotografije, ki prikazuje gledališko predstavo. Fotograf z zajetimi
posnetki ustavi kontinuirano dogajanje na odru ter tako predstavi odvzame preteklost in
prihodnost, prikaže jo golo, v izrazih trenutnih napetosti. Prizori, ki so se spojeni v zgodbo
gledalcem izmaknili, na fotografijah spregovorijo brez besed v trenutku brezčasja (1).
Namen diplomskega dela je bil fotografiranje gledališke predstave Hotel, fotografije pa nato
predstaviti v fotoknjižici.
V diplomskem delu je bilo opredeljeno, kaj je gledališka fotografija, kaj zajema in kje se
fotografije uporabljajo. Fotograf je prisoten že pri oblikovanju predstave, ko dokumentira
nastajanje kulis in rekvizitov. V fazi nastajanja predstave so fotografije pomembne za
oblikovanje detajlov in končne scenografije. Fotografiranje za promocijske namene se prične
že pred izvajanjem predstave, ko se fotografira bližnje kadre igralcev z do takrat že ustvarjeno
ali nadomestno sceno. V nalogi so bile naštete težave, ki se lahko pojavijo pri fotografiranju
predstave v živo in o katerih je treba vnaprej razmisliti. Pri dokumentiranju predstave je bil
orisan potek dela za uspešno fotografiranje. Pregledane so bile fotografije najuspešnejših
slovenskih in tujih gledaliških fotografov.
Predstava Cirque Éloize Hotel je bila fotografirana v živo, pri čemer je bil uporabljen fotoaparat
Nikon D7100 z objektivi Nikon 18.0–105.0 mm f/3.5–5.6 in Nikon 55.0–200.0 mm f/4.0–5.6.
Fotografije so bile urejene z uporabo programa Adobe Photoshop CC 2018 na računalniku
MacBook Pro 2016.
Zaradi pomanjkanja literature o gledališki fotografiji v slovenskem jeziku lahko ta diplomska
naloga služi tudi kot hiter uvod v teorijo gledališke fotografije. Fotoknjižica služi kot dokument
predstave, fotografije pa bodo za igralce spomin na odigrano vlogo na slovenskem odru.
Ključne besede: gledališka fotografija, delovanje fotoaparata, fotografiranje predstave, likovna
analiza, fotoknjižica.
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ABSTRACT
Theater photography is a type of photography that presents a theater performance. A theatre
photography enables a photographer to “stop” a continuous flow of events taking place on stage
and therefore to capture specific moments and to highlight details that can often pass unnoticed
by the spectators focused on the story (1).
The purpose of the diploma thesis was to photograph the theater performance “Hotel” and to
use selected photographs in a photobook. In the diploma thesis the definition of theatre
photography, its motives, usage and purpose are presented.
A photographer is present in the preproduction of the show as he documents the designing
process and construction of the scenery and gadgets. Here photographs of details as well as
major changes details and major changes in the process of creating the final product are
important. When photographing for promotional purposes actors are photographed before the
show premiers in close-up with either the final or alternate set already present in the
background. In the diploma thesis, obstacles that can occur and should be taken into
consideration before the event takes place, as well as the process and guidelines to successfully
photograph a live performance are also analysed. Photographs of the most successful Slovenian
and foreign theatre photographers were reviewed.
The performance Hotel was photographed live with camera Nikon D7100 with Nikon 18.0–
105.0 mm f/ 4.0–5.6 and Nikon 55.0–200.0 mm f/4.0–5.6. The photos were edited in Adobe
Photoshop CC 2018 on a MacBook Pro 2016. Due to lack of literature on theatre photography
in Slovene language, this diploma thesis can serve as a brief introduction into theory of theatre
photography. Photobook serves as a document of the performance while also allowing the
actors to revive memories of performing on Slovenian stage.
Keywords: Theatre photography, camera parts, photographing theatre performance, art
analysis, photo booklet.
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1 UVOD
V tej diplomski nalogi smo se osredotočili na gledališko fotografijo. Gledališka fotografija
nastane ob združitvi gledališkega nastopa in fotografiranja, torej je umetnost znotraj umetnosti.
Beleži namreč že vnaprej oblikovan trenutek, ujet v času. Fotografirali smo cirkuško predstavo
Hotel, ki se je decembra odvijala na odru Cankarjevega doma v Ljubljani, v katerem kot
študentka opravljam delo hostese. Ker se mi gledališka fotografija in gledališče samo že od
nekdaj zdita zanimiva, sem želela to diplomsko nalogo izkoristiti za to, da bi to temo dodatno
raziskala.
1.1 NAMEN IN CILJI
Namen diplomske naloge je bil spoznavanje in predstavitev gledališke fotografije ter
fotografiranje predstave v živo. Preučili smo delovanje posameznih komponent fotoaparata in
njihovih nastavitev ter njihovo uporabnost v različnih pogojih, ki se pojavijo pri fotografiranju.
Pregledali smo dela slovenskih in tujih gledaliških fotografov. Fotografirali smo predstavo
Hotel cirkuške skupine Cirque Éloize ter posnete fotografije obdelali in analizirali. Kot
zaključni izdelek smo oblikovali fotoknjižico.

Cilji:







pregledati literaturo na temo gledališke fotografije;
raziskati izzive, ki jih pred fotografa postavlja gledališka fotografija;
raziskati nastavitve fotoaparata, ki jih je treba usvojiti za uspešno fotografiranje v
gledališču;
likovno analizirati gledališke fotografije znanih fotografov in svoje fotografije;
fotografirati predstavo;
pripraviti fotoknjižico.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 O PREDSTAVI
Predstava je nastala ob 25-letnici delovanja kanadske cirkuške zasedbe Cirque Éloize. Navdih
za ustvarjanje predstav so ustvarjalci črpali iz umetniškega življenja, ki zahteva konstantne
selitve in življenje v hotelih. Gledališke kulise predstavljajo hotelsko preddverje, ki stilno sega
v dvajseta leta 20. stoletja in preko sloga sedemdesetih prehaja v futuristično oblikovanje
štiridesetih let 21. stoletja. Gre za dinamično predstavo z akrobatskimi elementi, ki nam
razkriva nenavadne pripetljaje gostov in zaposlenih (2).
2.2 FOTOGRAFIJA
2.2.1 Začetki fotografije
Fotografija deluje po principu kamere obskure vse od svojega začetka. Svetloba vstopa skozi
odprtino v škatli in pada na zaslon nasproti nje, ki vpadlo svetlobo shrani. V renesansi so si
slikarji na ta način pomagali pri natančnem risanju skic. Čez čas so čez luknjico dodali leče,
namesto platna pa so leta 1839 uporabili fotografsko ploščo, premazano s kemikalijo, občutljivo
na svetlobo. Nepraktične plošče je leta 1883 izpodrinil izum Georgea Eastmana, fotografski
film. Fotografiranje je postalo še enostavnejše leta 1982, ko je podjetje Sony na trg izdalo prvi
digitalni fotoaparat z elektronskim svetlobnim tipalom. Ta je fotografije shranjeval v
elektronski pomnilnik (3).
2.2.2 Delovanje fotoaparata
Fotografija je upodabljanje svetlobe, ki se odbije od objektov zunanjega sveta skozi objektiv in
zaslonko do slikovnega tipala na zadnjem delu fotoaparata. Tipalo svetlobo pretvori v električne
signale, elektronika pa jih spremeni v digitalen zapis. Med potovanjem svetlobe do
upodabljalnika in končne fiksacije v sliko je ta pod vplivom mehanizacije fotoaparata, s katerim
upravljamo (3, 4).
Na sliki 1, Prikaz delov fotoaparata (4), je predstavljena postavitev glavnih delov fotoaparata.

Slika 1: Prikaz delov fotoaparata (4)
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2.3 GLEDALIŠKA FOTOGRAFIJA
Gledališka fotografija je fotografija, ki upodablja gledališke motive. Glede na namen jo lahko
označimo kot umetniško, reportersko ali reklamno. Fotograf se pri reportaži sam odloči, kaj bi
pri predstavi rad poudaril (pri akrobatski predstavi je poudarek na igralčevi gibčnosti, vloženem
naporu, njegovih mišicah ipd.). V reklamne ali oglaševalske namene lahko grafični oblikovalci
gledališko fotografijo uporabijo v različnih oglasih, na plakatih, spletnih straneh itd. V tem
primeru je njen namen vzbujanje čustev in radovednosti posameznikov, da bi si želeli predstavo
ogledati (5).
2.3.1 Dokumentiranje nastajanja predstave
Uradni fotografi gledališč fotografirajo za portfolije oblikovalcev luči, scenografov in
kostumografov. Za njihove portfolije ni pomemben le končni izdelek, temveč tudi prikaz
procesa, kako je njihovo delo nastajalo. Tako si lahko njihov bodoči producent predstavlja, na
kakšen način umetniki razmišljajo, ter lažje presodi, ali so ustrezni za njegovo ekipo. Pri
fotografiranju izdelave scenografije, kostumov in raznih pripomočkov fotografiramo le večje
spremembe v delu. Trudimo se ohranjati vizualno kontinuiteto, tako da fotografiramo vedno
pod istim kotom in iz istega prostora. Ostale spremenljivke moramo v največji možni meri
izničiti (poskrbimo za enako osvetljavo, pri sceni pazimo, da ni ljudi na odru). Ko fotografiramo
manjši predmet, ga postavimo pred nevtralno ozadje, da to ne vpliva na zaznavanje izdelka. Na
ta način se opazovalca fokusira le na izdelek in njegove spremembe iz fotografije v fotografijo.
Ključna promocijska fotografija pa je fotografija izdelka na odru, ko je ta vključen v skupno
delo celotne oblikovalske ekipe.
Pri fotografiranju oblikovanja luči fotografiramo srednje svetle do temnejše fotografije. Za
fotografiranje rekvizitov, kostumov in maske so primernejše srednje svetle ali svetlejše
fotografije, za sceno pa samo svetlejše.
Pri fotografiranju postopka ličenja moramo razmisliti o prostoru za fotografiranje. Garderobe
za fotografiranje niso primerne, saj so načeloma majhne, polne ljudi in nimajo primerne
osvetlitve. Luči so postavljene nad glavo in okrog ogledal, so neusmerjene in bleščeče ter imajo
neprimerno barvno temperaturo. Pri fotografiranju ličenja je najlažje, da nastopajočega med
ličenjem nekajkrat odmaknemo in ga fotografiramo pred nevtralno steno.
Scenograf prične svoje delo z raziskavami, ki se nato razvijejo v skice, modele in osnutke. V
zgodnji fazi je dobro fotografirati modele, saj so ti precej krhki in se lahko hitro uničijo. Modele
fotografiramo s kota, ki posnema pogled iz prve vrste v gledališču. Dobro jih osvetlimo od
strani ter jih s tem definiramo, fotografiji pa dodamo občutek globine.
Fotografiramo tudi potek izdelave kostumov. Ko fotografiramo kostum igralca, je dobro, da
uporabimo majhno globinsko ostrino in ga tako izpostavimo med vsemi akterji na odru. Po
željah kostumografa fotografiramo detajle od blizu, na primer čipke, ovratnik itd. (6).
2.3.2 Promocijsko fotografiranje
Večina gledališč organizira tudi tako imenovan novinarski dan (media day). Dan je namenjen
krajšemu fotografiranju, pri katerem se zajame le nekaj fotografij za oglaševanje prihajajočih
predstav. Te fotografije se uporabijo za plakate, brošure in spletne strani. Pri večjih gledališčih,
kot je na primer Broadway, se fotografira, ko je produkcija predstave že skoraj izvedena, pri
manjših gledališčih pa nekoliko prej. Načeloma so to posnetki igralcev od blizu, v skoraj
končanih ali nadomestnih kostumih, ob trenutno razpoložljivi sceni, pod navadnimi lučmi, brez
svetlobnih efektov, ki bodo kasneje prisotni v predstavi. Taki posnetki so uporabni za promocijo
predstave, niso pa uporabni za portfolije oblikovalcev. Primera sta sliki 2, Primer fotografije
za promocijo predstave Bridge Theatra (7), in slika 3, Primer fotografije iste predstave (8).
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Opazili smo, da je glavna igralka imela na promocijski fotografiji belo obleko, na fotografiji s
predstave pa zeleno. Na promocijski fotografiji je bila uporabljena tudi drugačna postelja, vidne
so kulise gozda, ki jih pozneje na fotografiji s predstave ni (6).

Slika 2: Primer fotografije za promocijo predstave Bridge Theatra (7)

Slika 3: Primer fotografije iste predstave (8)

2.3.3 Dokumentiranje predstave
Pred fotografiranjem nam režiser in oblikovalci dajo seznam, kakšnih posnetkov si želijo.
Zahteve za fotografije vnaprej preučimo in si naredimo načrt fotografiranja. Ko dokumentiramo
predstavo, fotografiramo igralce v kostumih, s pravilnim make-upom in urejenimi pričeskami,
na odru in pod lučmi, ki se uporabljajo tudi v predstavi. Pri tem je dobro, da upoštevamo nekaj
osnovnih pravil. Fototermin naj ne bi trajal več kot 90 minut, priredimo ga tik pred vajo ali
predstavo oziroma takoj po njej, najavimo pa ga vsaj dan pred fotografiranjem. To je
pomembno, da ne zapravljamo časa in energije igralcev, ki so po vaji oz. nastopu že utrujeni.
Držimo se zastavljenih časovnih okvirov, da nastopajočim ne odvzemamo časa za ogrevanje in
izvedbo rutin pred predstavo. Ko fotografiramo po predstavi, bomo najverjetneje fotografirali
predstavo v obratni smeri poteka, saj bo tako zadnja scena pripravljena na ponovitev, ki bi
sledila v naslednjih dneh. Včasih zaradi menjav kostumov in ličil fotografiranje poteka brez
4

vsakega ozira na vrstni red v predstavi. Če bomo fotografirali kostume ali rekvizite, ki se med
predstavo uničijo ali umažejo, že vnaprej pripravimo dvojnike.
Ob fotografiranju pirotehnike in posebnih efektov, pri katerih želimo zajeti dogajanje, ki traja
nekaj sekund ali več, uporabimo opcijo Bulb. Ta nam omogoča, da je zaklop odprt toliko časa,
kot držimo pritisnjen gumb za sprožilec.
Pri fotografiranju projekcij je pomembno ujeti primerno osvetlitev, da je fotografija dovolj
temna in da so projekcije razločne. Na sliki 4, Dear Elizabeth, primer razločne projekcije
besedila (9), je prikazana fotografija, na kateri je besedilo projekcij razločno, hkrati pa sta tudi
subjekta primerno osvetljena (6, 9, 10).

Slika 4: Dear Elizabeth, primer razločne projekcije besedila (9)

2.3.4 Fotografiranje izza odra
Posebna okoliščina je fotografiranje predstave v živo. Pomembno je, da se pred tem natančno
pogovorimo z režiserjem, saj nas ta opozarja na premike igralcev in rekvizitov, raznih vrvi in
zaves. Pozorni moramo biti na to, da se držimo dovolj v ozadju in ostanemo skriti pred gledalci.
Kljub slabi osvetlitvi si ne moremo privoščiti uporabe bliskavice, saj bi ta zmotila gledalce.
Pred samim fotografiranjem moramo poskrbeti, da imamo fotoaparat nastavljen na tihi način.
Slaba stran fotografiranja predstave izza odra je ta, da ne moremo ujeti kulis in da imamo večino
časa nečisto ozadje, polno nezaželenih luči, drogov in ljudi, ki se na drugi strani odra
pripravljajo na svoj prihod. Omejeni smo pri kadrih, saj jih je večina posneta z istega mesta.
Fotografiranje predstave v živo nam v večini primerov onemogoča, da bi fotografirali z gledišča
gledalcev, ker bi jih motili med ogledom (6, 12, 13).
2.3.5 Fotografiranje predstav posebnih kategorij
Ko želimo med fotografiranjem baletnih in plesnih predstav nastopajočega ujeti v plesnem gibu,
uporabimo funkcijo zaporednega fotografiranja v kombinaciji s hitrim objektivom z možnostjo
velikega odprtja zaslonke, ki omogoča zadosten dostop svetlobe.
Pri nekaterih plesnih zvrsteh, na primer pri sodobnem plesu, imamo na odru večkrat le enega
plesalca. V takih primerih je priporočljivejše posneti fotografijo od blizu in prikazati detajle v
njegovih gibih in obraznem izrazu. S tem sicer izgubimo občutek odra, vendar ljudi načeloma
bolj zanima plesalec kot velika praznina odra. Pri fotografiranju oper in muzikalov smo pozorni
na orkester. Kadar je ta skrit pred gledalci v orkestrski jami, ga običajno ne fotografiramo, ko
je gledalcem viden, pa ga tudi sami vključimo (6).
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2.4 PREGLED GLEDALIŠKIH FOTOGRAFIJ
2.4.1 Slovenska gledališka fotografija
TONE STOJKO
Tone Stojko je slovenski fotograf, ki je aparat prvič prijel v roke v svojem sedmem razredu
osnovne šole. Med študijem novinarstva je deloval na RTV Slovenija, fotografiral pa je tudi za
časopis Mladina in Tribuna. Leta 1969 je pričel z gledališko fotografijo. Opus njegovih
gledaliških fotografij je zbran v knjigi Gledališka fotografija = Theatre Photography, ki mi je
služila kot vodilo in navdih za fotografiranje predstave. Iz nje sem izbrala tri fotografije, ki sem
jih likovno analizirala (14).
Na sliki 5, Fotografija predstave Molitveni stroj Noordung (1), je glavni subjekt fotografije
kontrastno izpostavljeno dekle v belem. Moški, ki jo nosi, deluje popredmeten – spominja nas
na palice, ki se dvigajo izza koles v ozadju. Fotografija je razdeljena na tri dele, enotnost
kompozicije pa občutimo zaradi enakomernega ritma ponavljanja elementov. Moški in ženska
določata os simetrije, kolesi na levi in desni pa držita fotografijo v statičnem ravnovesju.
Kontrast fotografije je dosežen z nasprotnimi barvami. Tla, moški in kolesi so črni, nasprotno
pa ozadje gradientno prehaja od svetle proti temni navzgor, medtem ko je dekle, oblečeno v
belo, že v območju temnega ozadja. Na fotografiji lahko zaznamo ponavljajoče se mehke
poteze. Zdi se, kot da krožnici kolesa na levi in upognjenega hrbta dekleta izhajata iz istega
središča. Ker so noge dekleta obrnjene v desno, ker v desno stopa moški, v desno pa je usmerjen
tudi njegov pogled, dobimo občutek, da se bo tam še nekaj pripetilo, to pa nas navdaja z
radovednostjo in v nas ustvarja napetost.

Slika 5: Fotografija predstave Molitveni stroj Noordung (1)
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Motiv slike 6, Fotografija predstave Kralj Gordogan (1), je dogajanje okrog mize. Razsuti listi
papirja, neobičajna lega mize ter s čustvi nabiti pogledi in gibi moških nam dajo občutek, da
gre za napet dogodek. Zanimiv je kot fotografiranja. Bežiščna točka se nahaja zgoraj desno,
kamor se stekajo linije desk in robovi mize, ki je kot glavni subjekt najpomembnejši del
fotografije. Deluje kot obsežna, prazna, statična ploskev, ki predstavlja kontrast pravi zgodbi,
ki se odvija ob njenem robu. Moške zaradi podobnega izgleda in oblačil dojemamo kot
ponavljajoče se elemente, ki so simetrično razporejeni okrog glavnega subjekta. Na desni je
poleg na videz manjšega moškega še svetla zavesa, ki kompozicijo postavlja v ravnovesje.

Slika 6: Fotografija predstave Kralj Gordogan (1)
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Slika 7, Fotografija predstave Krokar (1), prikazuje portret ženske, ki prebira zvitek papirjev.
Subjekt je v središču kompozicije. V njeni postavitvi lahko prepoznamo klasično piramidno
obliko. Spodnja polovica fotografije, ki nam je bližja, je svetla, ozadje zgornje polovice pa je
kontrastno temno. Prevladujejo mehke, organske linije: gube oblačil, obrazne gube ženske,
zavit papir, mehka pajčevina ... Nagnjen kot pokrivala, njen obraz in bel svitek ustvarjajo
diagonalo, ki naš pogled usmerja h glavnemu delu fotografije. Opazujemo resen in prelomen
dogodek, saj subjekt zavzeto pregleduje in prebira svitek, ženskin obraz je zbran, pri branju si
pomaga z rokami, pregleduje veliko papirja. Pajčevina, ki jo pokriva, nam daje občutek
skrivnostne preteklosti. Prefinjen svetleč material obleke, veliko prstanov in bleščeči negovani
nohti nam razkrivajo, da ima visok družbeni položaj. Na glavi nosi pokrivalo iz žlahtnih kovin,
ki se blešči v svetlobi.

Slika 7: Fotografija predstave Krokar (1)
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ŽIGA KORITNIK
Žiga Koritnik se s fotografijo ukvarja že trideset let. Poznan kot vodilni fotograf glasbene,
plesne in gledališke fotografije v Sloveniji (15).
Slika 8, Fotografija predstave Peklenska pomaranča (16), prikazuje motiv napada na ležečo
osebo. Subjekti izražajo agresivnost, ko s kiji tolčejo po njej. Fokus je usmerjen v središče
fotografije – v dvignjeno nogo izostrenega moškega. Kompozicija fotografije je dinamična.
Subjekti s kiji so razporejeni v trikotniški obliki, simetrično levo in desno od dominantnega,
izostrenega lika. Teža fotografije je v osrednjem horizontalnem pasu. Položaji kijev ustvarjajo
dvigajočo cik-cak krivuljo. Stena v ozadju je kontrast dinamičnemu dogajanju v ospredju,
vodoravne črte dajejo občutek statičnosti in umerjenosti. Dogajalni prostor je pomaknjen tik ob
steno, kar fotografiji odvzame globino. Prevladujejo temne in hladne barve, ki v kontrastu s
svetlejšimi predeli vzbujajo negativna čustva. Svetloba prihaja od zgoraj in iz strani, je
razpršena in ne ustvarja močnih senc.

Slika 8: Fotografija predstave Peklenska pomaranča (16)
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2.4.2 Tuja gledališka fotografija
MARC BRENNER
Marc Brenner je fotograf, ki je v zadnjem desetletju sodeloval z najuspešnejšimi kreativnimi
voditelji v britanskem gledališču. Med gledališkimi režiserji je precej priljubljen zaradi za
gledalce vabljivih in razburljivih fotografij, ki povzamejo vzdušje predstave (17).
Slika 9, Fotografija predstave Captain Corelli’s Mandolin (18), je v statični kompoziciji in
zgoščena v sredini. Pozornost je usmerjena v dramatično osvetljen obraz vojaka, ki zre čez
gledalca. Za njim sta levo in desno simetrično razporejena subjekta, pod njim pa je v vodoravni
legi tretji subjekt. Skupaj s svetlečo kovinsko ploščo ga uokvirjajo in s tem poudarjajo.
Diagonala bleščeče kovinske plošče je simetrična diagonalni postavitvi vratu brenkala, ki ravno
tako odbija bleščečo svetlobo. Na isti vzporednici ležita tudi profila obraza subjektov v ozadju.
Tudi ležeči subjekt gleda v stran. Edini k nam usmerjen pogled je pogled dominantnega
subjekta, zaradi česar pridobi večjo veljavo. Dogajanje za njim in njegova mirna drža delujeta
kontrastno. Nasprotujeta si tudi črno ozadje in tople zemeljske barve v ospredju fotografije.
Osvetlitev prihaja levo od zgoraj. Svetloba je trda, robovi senc so jasno vidni, poudarjene so
tekstura in oblike. Izkoriščen je tudi odboj svetlobe, kar se lepo vidi v lesketanju zlatega
kovinskega traku v ozadju.

Slika 9: Fotografija predstave Captain Corelli’s Mandolin (18)
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JOAN MARCUS
Joan Marcus je gledališka fotografinja, ki deluje v New Yorku. Na Broadwayu velja za eno
vodilnih gledaliških fotografinj (9).
Slika 10, Fotografija predstave 39 Steps (9), prikazuje motiv gibanja, kar je posebej poudarjeno
z dolgimi koraki in vihrajočima suknjama, ki se dvigata za subjektoma. Fotografija je v
dinamičnem ravnovesju. Razdeljena je na tri horizontalno postavljene trikotnike. Zgornji in
spodnji trikotnik predstavljata prazen prostor, srednji pa zapolnjujeta subjekta. Subjekta
delujeta usklajena, oba z isto nogo stopata v isti smeri in usmerjata naš pogled proti desni v
smeri gibanja. Pot po kateri stopata je sestavljena iz ponavljajočih se skrinj, ki pa se zaradi
približevanja ospredju fotografije zdijo vedno večje. Svetloba je mehka, prihaja zgoraj z desne.
Ob prehodu skozi meglice se razprši in ustvarja zanimive teksture v ozadju.

Slika 10: Fotografija predstave 39 Steps (9)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu so bili na kratko predstavljeni potek fotografiranja, uporabljena
oprema in programi.
3.1 MATERIALI
Pri fotografiranju smo uporabljali fotoaparat NIKON D7100 z objektivi NIKON DX AF-S
55.0–200.0 mm f/4.0–5.6 in NIKON DX AF-S 18.0–105.0 mm f/3.5–5.6.
Za urejanje fotografij smo uporabljali program Adobe Photoshop CC, za izdelavo fotoknjižice
pa Adobe Indesign 2017. Oba programa sta se izvajala na operacijskem sistemu macOS High
Sierra. Pri oblikovanju knjižice in obdelavi fotografij smo uporabljali MacBook Pro 2016.
3.2 METODE
3.2.1 Fotografiranje predstave
Priprava
Za fotografiranje smo morali najprej pridobiti dovoljenje Cankarjevega doma. Vodja
promocijskih projektov za gledališče in ples je odobrila fotografiranje predstave, ki je potekala
v popoldanskem času.
Po odobritvi smo pričeli z analizo fotografij in videov predstave Hotel, ki so bili objavljeni na
spletu. Z ogledom smo dobili informacije o poteku predstave, osvetlitvi, zanimivih motivih,
razporeditvi kulis ipd., da smo lahko pričeli z načrtovanjem fotografiranja. Predvidevali smo,
da bo zaradi dinamičnosti predstave in neobičajne osvetlitve za uspešno fotografiranje
potrebnih več posnetkov istih prizorov in da bo potrebno prilagajanje slabši osvetlitvi, hitremu
menjavanju luči in barv ter stalnemu kroženju igralcev. Zavedali smo se, da za razliko od
portretnega fotografiranja tukaj ne bomo imeli nadzora nad gibanjem in postavitvijo
nastopajočih, ampak se bomo morali situaciji prilagajati sproti. Ker smo se najprej dogovorili,
da bomo fotografirali s prostora za tehnike, izza sedežev za publiko, smo načrtovali, da bomo
potrebovali teleobjektiv s sposobnostjo velikega odpiranja zaslonke. Teleobjektiv bi nam
omogočal bližnje posnetke, sposobnost velikega odpiranja zaslonke pa fotografiranje kljub
temni dvorani. Razmišljali smo tudi o stativu, vendar smo se zaradi omejenosti s prostorom na
koncu odločili, da ga ne vzamemo s seboj.
Fotografiranje
Pred odhodom na fotografiranje smo napolnili baterije, formatirali spominske kartice in
spakirali dodaten polnilec za baterijo, objektiv in sončno zaslonko. Na lokacijo smo prišli uro
in pol pred predstavo. Vodja nas je peljala v zaodrje in nas seznanila s producentko, ki nam je
dovolila fotografiranje izza odra. Pokazala nam je, od kod bomo fotografirali. Dogovorili smo
se, da nas bo opozorila pred menjavo rekvizitov, uporabo vrvi in premikom večjega števila
igralcev. Seznanila nas je z nastopajočimi, ki so nam predstavili svoje vloge, mi pa smo jim
pomagali z učenjem slovenščine, ki je bila del predstave.
V fazi priprav na fotografiranje smo se seznanili z uporabnostjo določenih nastavitev
fotoaparata v gledališkem okolju. Natančnejše razumevanje, kako fotoaparat sprejema
svetlobo, nam je omogočilo fotografiranje v gledališki osvetlitvi. S prebiranjem literature in
razmišljanjem o poteku predstave smo predvideli večino dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto
fotografiranja. Zavedali smo se, da bo predstava dinamična in da ne bomo imeli možnosti
ponovitve fotografiranja hitro spreminjajočih se prizorov.
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Na sliki 11, Prostor fotografiranja, je prikazana gneča v zaodrju. Pri fotografiranju predstave
v živo nam je največjo oviro predstavljala nezmožnost gibanja. Zaradi konstantnih premikov v
zaodrju smo bili v določenih trenutkih bolj pozorni na dogajanje za sabo kot na odru.

Slika 11: Prostor fotografiranja

Slika 12, Pogovor po koncu predstave, prikazuje pogovor z nastopajočimi v manjši dvorani, ki
smo ga fotografirali za potrebe Cankarjevega doma. Po zaključku je sledilo druženje v zaodrju,
med katerim so nas nastopajoči navdihovali s svojimi zgodbami.

Slika 12: Pogovor po koncu predstave
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V diplomskem delu smo predstavili gledališko fotografijo. Namen je bil dosežen, saj smo
izpeljali fotografiranje predstave in pridobili fotografije. Te smo uporabili v fotoknjižici, ki je
predstavljena v prilogi.
Pred pričetkom predstave smo še enkrat razmislili o težavah, ki se lahko pojavijo med
fotografiranjem. Ker smo bili v zaodrju bližje dogajanju, kot smo najprej predvidevali, smo se
namesto načrtovanega teleobjektiva odločili za uporabo običajnega 18.0–105.0 mm objektiva.
Da bi bili čimbolj neopazni, smo bili oblečeni v temna oblačila, fotografirali smo brez
bliskavice in se v najtišjih delih predstave vzdržali fotografiranja. Pozorni smo morali biti na
dogajanje okrog sebe, da nismo motili dela v zaodrju, istočasno pa smo se morali potruditi, da
bi ujeli dobre fotografije. Gledališka predstava je okolje, v katerem je na prvem mestu gledalec,
fotograf pa mora neopazno zajeti utrip predstave, ne da bi ob tem motil vtis publike.
Večino fotografij smo posneli v načinu prioritete zaklopa (S) in v ročnem načinu (M) . Za
merjenje svetlobe smo uporabljali sredinsko uravnoteženo in točkovno merjenje, hitrost
zaklopa je bila višja od 1/125 s, zaslonka je bila večinoma bolj odprta z vrednostjo f/4 do f/5.
Ravnovesje beline je bilo v avtomatskem načinu, vsa odstopanja smo naknadno popravili v
Photoshop-u. Večina fotografij je posnetih s sistemom avtomatskega ostrenja z neprekinjenim
servom (AF-C), v načinu zaporednega fotografiranja z veliko hitrostjo. Osvetlitev in barve luči
so se spreminjale iz prizora v prizor. Nastavitev beline smo zato uporabljali v avtomatskem
načinu, saj bi s spreminjanjem temperature zaradi konstantne menjave luči izgubljali dragocen
čas za fotografiranje.
Nastavitve značilne za uporabo v gledališču so razložene s pomočjo naslednjih slik. Na sliki 13
je prikazana uporaba visoke ISO vrednosti zaradi slabe osvetlitve. Na sliki 14 je prikazana
uporaba točkovnega merjenja svetlobe zaradi kontrastne osvetlitve nastopajočega in temnega
ozadja. Na sliki 15 je prikazana fotografija s sredinsko uravnoteženim merjenjem svetlobe in
priprte zaslonke, ki poudari tudi ozadje.
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Slika 13: Uporaba visoke vrednosti ISO

Pred začetkom predstave smo se postavili na dogovorjeno mesto. Ob zatemnitvi dvorane smo
zaradi slabe osvetlitve pričeli uporabljati visoko vrednost ISO. Ta nam je omogočala
fotografiranje pri slabi osvetlitvi s hitrim časom zaklopa, ki je zamrznil dogajanje na fotografiji.
Na sliki 13, Uporaba visoke vrednosti ISO, jo opazimo kot zrnat rob akrobatke, blede barve in
nejasne predele senc. Nezaželene učinke uporabe visoke vrednosti ISO smo odpravljali v
programu Photoshop z uporabo filtra za zmanjševanje šuma. Najprej smo zmanjšali barvni šum,
nato pa še svetilnostni šum.
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Slika 14: Uporaba točkovnega merjenja svetlobe in centralne točke izostritve

Zaradi dinamičnosti predstave smo za fotografiranje večinoma uporabljali sistem avtomatskega
ostrenja z neprekinjenim servom (AF-C). Pri bolj zatemnjenih prizorih kot je ta, pa sistem z
enojnim ostrenjem in sistem centralne točke izostritve, ki smo jo usmerjali na nastopajočega.
Na sliki 14, Uporaba točkovnega merjenja svetlobe in centralne točke izostritve, nam je
točkovno merjenje omogočalo pravilno osvetlitev subjektov, tudi če je bilo ozadje pretemno
ali presvetlo zaradi soja žarometov.

16

Slika 15: Prikaz sredinsko uravnoteženega merjenja svetlobe in priprte zaslonke

Ko smo se pri fotografiranju osredotočali le na nastopajoče, smo uporabljali bolj odprto
zaslonko in način točkovnega merjenja, omenjen že pri sliki 14. V primerih, ko smo želeli, da
bi bil na fotografiji poudarek tudi na kulisah v ozadju, smo uporabljali sredinsko uravnoteženo
merjenje svetlobe in nekoliko bolj priprto zaslonko, da bi izboljšali globinsko ostrino. Prikaz
teh nastavitev je viden na sliki 15, Prikaz sredinsko uravnoteženega merjenja svetlobe in priprte
zaslonke, pri kateri je fotoaparat svetlobo bral na področju osrednjega dela fotografije, zaradi
nekoliko bolj priprte zaslonke pa sta tudi steber in miza v ozadju ostrejša in bolj poudarjena.
17

Pri fotografiranju večine akrobatskih točk smo uporabljali način zaporednega fotografiranja z
veliko hitrostjo (CH), da smo ujeli pravi trenutek pri hitrih gibih akrobatov. Čas zaklopa smo
imeli višji od 1/200 s, saj smo želeli zamrzniti dogajanje na odru. Pri sliki 16, Prezgodnji in
pravi trenutek fotografiranja, je razvidno, da je bila leva fotografija posneta prezgodaj, saj
opazimo, da žonglerjeva žogica še leti navzgor. Pri desni je žogica v zenitu, žonglerjev pogled
je usmerjen naravnost navzgor, dolg korak pa kaže na gibanje žonglerja, kar smo tudi želeli
izpostaviti.

a)

b)

Slika 16: a) Prezgodnji in b) pravi trenutek fotografiranja

Na sliki 17, Prikaz uporabe sistema več točk izostritev, smo zaradi večjega števila akrobatov
na odru uporabljali sistem več točk izostritve, da smo dosegli fokus na vseh nastopajočih.

Slika 17: Prikaz uporabe sistema več točk izostritev

Posnete fotografije smo ovrednotili, uredili v programu Adobe Photoshop in jih kronološko
razvrstili v fotoknjižico. Tri smo tudi likovno analizirali.
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4.1 LIKOVNA ANALIZA FOTOGRAFIJ
Pri fotografiranju slike 18, Vrvohodec, smo uporabljali fotoaparat Nikon D7100 z objektivom
Nikon 55.0–200.0 mm f/4.0–5.6. Vrednost zaslonke je f/5, ekspozicijski čas 1/320 s, vrednost
ISO pa 5000.
Glavni subjekt je vrvohodec, ki s povsem iztegnjenimi dlanmi, nekoliko usločenim hrbtom in
v nenaravnem napetem položaju lovi izmikajoče se ravnotežje. Nahaja se nekje v zraku nad
nami, nanj gledamo z žabje perspektive, na temnem ozadju pa že opazimo strop prostora.
Subjekt je uokvirjen s trikotnikom, ki ga tvorijo linije vrvi in nosilca tehničnih pripomočkov na
stropu. Od temnega ozadja ga ločuje kontrastna osvetlitev. Poleg subjekta je na zgornjem
desnem delu fotografije osvetljena oranžna blazina, ki ohranja fotografijo v dinamičnem
ravnovesju. Glavno svetilo je na levi strani – opazna je žarkasto razpršena svetloba, ki odseva
tudi od koncev vrvi na vrvohodčevi desni. Ta – za razliko od mehkejše svetlobe žarometa –
deluje kontrastno in uravnoveša kompozicijo.

Slika 18: Vrvohodec
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Pri fotografiranju slike 19, Plesalka na svilenih trakovih, smo uporabljali fotoaparat Nikon
D7100 z objektivom Nikon 18.0–105.0 mm f/3.5–5.6. Vrednost zaslonke je f/3,2, ekspozicijski
čas 1/320 s, vrednost ISO pa 3200.
Glavni subjekt, plesalka na svilenih trakovih, je ujet v vertikalnem formatu, ki dodatno poudari
prostor in višino, na kateri se nahaja. Plesalka deluje stabilno, z desno roko uhaja iz trikotnega
okvira svile in nog v raznožki. Pri tem so noge napete in horizontalno poravnane, rahlo
upognjene roke z odprtimi dlanmi pa dajejo občutek mehkobe. Plesalka izgleda svobodno, lebdi
v zraku, je osredotočena in usmerjena naprej, v smeri žarometa. Ta jo osvetljuje z močno trdo
svetlobo, ki še dodatno poudari njene mišičaste noge, potrebne za izvedbo zahtevnega elementa.
Viseča trakova delujeta kot subjektov podaljšek. Nanje nas po obliki romba spominja odsev
luči vijolične barve v zgornjem delu fotografije. Teža fotografije je postavljena v levi del,
pozornost je usmerjena v subjekt na visečih trakovih. Luči na sredini razpolavljajo fotografijo;
desna polovica je prazna, temna in umerjena. Deluje kot kontrast dogajalno bogatejši levi
polovici.

Slika 19: Plesalka na svilenih trakovih
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Pri fotografiranju slike 20, Žongler, smo uporabljali fotoaparat Nikon D7100 z objektivom
Nikon 18.0–105.0 mm f/3.–55.6. Vrednost zaslonke je f/4,8, ekspozicijski čas 1/200 s, vrednost
ISO pa 2500.
Glavni subjekt fotografije je žongler, ki se nahaja na levi polovici. Zdi se nam bližje, je bolje
osvetljen in tako kontrastno poudarjen, ločen od ozadja. Leva polovica je prazna, zaznamo
lahko le obris odhajajočega nastopajočega, ki je žonglerju prepustil oder. Stranica trikotnika na
levi je vzporedna z držo subjekta. Ob njem je vedro, v katerega žongler na koncu točke ujame
žogice. Vedro stoji trdno kot žongler, negotovost je le v zraku. Pogled je usmerjen v kroglico,
roki žonglirata že avtomatsko, brez nadzora. Kroglice v povezavi z roko in glavo tvorijo
pravokotni trikotnik, ki se nato še enkrat ponovi pri kroglici višje.

Slika 20: Žongler
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4.2 FOTOKNJIŽICA
Fotoknjižico, ki je predstavljena v prilogi, smo oblikovali zaradi lažjega pregleda izbranih
fotografij. Te smo uredili v kronološkem zaporedju poteka predstave. Pri izboru fotografij smo
bili pozorni na kvaliteto, na zanimivost prikazanega dogodka in na uporabo likovnih elementov
znotraj kompozicije.
Zaradi lažjega listanja smo se odločili za pokončni format A4. Izbrali smo papir s sijajnim
premazom. Knjižico smo oblikovali v minimalističnem slogu. Na naslovnici je bila uporabljena
fotografija vrvohodca, ki odhaja po vrvi naprej v skrivnostno ozadje. Vabi nas, da obrnemo
stran in začnemo listati po knjižici. Pisava, ki je bila uporabljena na naslovnici, je linearna
pisava Acumin Variable Concept v dveh različicah, v ekstra krepki in razširjeni svetli. Znotraj
knjižice je bila uporabljena pisava Minion Pro. Ob slikah nismo podajali podrobnejših opisov,
saj smo si knjižico zamislili kot predstavitev fotografij in ne kot povzetek predstave. Pri barvah
smo se odločili za kombinacije bele, črne in zlate. Ker je bila predstava v slogu dvajsetih let
prejšnjega stoletja, smo posegli po barvah, ki so jih uporabljali oblikovalci v tistih časih. Za
zadnjo platnico smo uporabili element scene, ki je bil skozi celotno predstavo v ozadju odra.
Gre za enostaven, geometrijsko oblikovan simbol, sestavljen iz dveh trikotnikov in kvadrata.
Fotografija na strani 4 prikazuje prihod gostov. Ti so bili v primerjavi z ozadjem kontrastno
osvetljeni in tako poudarjeni kot glavni subjekt fotografije. V ozadju lahko opazimo vratarja,
ki jih sprejme v hotel. Ta jim ob zvokih gramofona izkaže dobrodošlico z radostnim vrtenjem
v obroču. Na zgornji fotografiji na strani 5 se še stoje pripravlja na vrtenje, na spodnji pa je bil
že ujet v vertikalnem položaju med gibanjem. Na fotografiji na strani 6 zaustavi obroč, stopi
predenj in zaključi točko.
Fotografija na strani 7 prikazuje pogovor gosta z vratarjem. Zanimiva je predvsem zaradi
posebne perspektive in osvetlitve kocke, v kateri se pomenkujeta zaposleni in gost. Fotografija
na strani 8 prikazuje dogajanje v preddverju, kjer gostje prebirajo časopis. S fotografijo na
nasprotni strani se ujema v topli osvetlitvi, statičnosti dogajanja na odru.
Sklop fotografij na straneh 9 in 10 prikazuje trenutek nejevoljnosti zaposlenih zaradi puščanja
vode. Na zgornji fotografiji na strani 9 je čistilka hišniku prinesla kanglice, v katere je ulovil
padajoče kapljice. Na spodnji fotografiji vidimo, da se je hišnik znašel in s padajočimi
kapljicami spretno žonglira. Na zgornji fotografiji na strani 10 je tik pred tem, da jih ulovi, na
spodnji fotografiji pa so žogice že varno v kanglici. V ozadju opazimo komični prizor, ko si
zaposleni kanglice poveznejo na glavo.
Fotografiji na straneh 11 in 12 prikazujeta vrvohodca. Ta na prvi fotografiji deluje še nekoliko
nerodno in nestabilno, na drugi pa je njegova drža bolj zravnana in prepričljivejša. Fotografije
na straneh 13 in 14 prikazujejo padec gosta v kovček z glavo naprej. Pri zgornji fotografiji na
strani 13 gost še visi na robu scene, na spodnji pa ima nesrečnež glavo že v kovčku. Fotografije
na strani 14 prikazujejo njegovo nejevoljnost, ko slepo išče zvoneči telefon.
Mlad par si na straneh 15 in 16 izkazuje naklonjenost s plesom. Zgornja fotografija na strani 15
prikazuje začetek plesa, skok dekleta, ki se na spodnji fotografiji že suče v salti. Na fotografiji
na strani 16 dekle spretno lovi ravnotežje na fantovih prsih. Skupaj tvorita mehko linijo v obliki
črke S. Na straneh 17, 18 in 19 so vertikalne fotografije plesalke na trakovih. Prvi dve jo
prikazujeta v ženski in moški raznožki, na fotografiji na strani 19 pa je poudarek na trakovih,
ki mehkobno lebdijo v zraku. Fotografiji na strani 20 prikazujeta rajanje gostov, ki so izvajali
vragolije na drogovih. Na fotografijah s strani 21 in 22 vidimo akrobatko, ki pleše na viseči
vrvi. Na fotografijah na strani 21 tvori vrv mehke krožne linije, na fotografiji s strani 22 pa je
njena vloga drugačna. Tu zadrži akrobatko v zraku, znotraj kadra.
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4.3 UGOTOVITVE
Za kvalitetno fotografiranje v gledališču je potrebna dobra fotografska oprema. Pomembno je
razumevanje delovanja fotoaparata in njegovih zmožnosti fotografiranja v slabih svetlobnih
pogojih. Poleg tehničnega znanja je za dobre fotografije pomemben občutek za oblikovanje
zgodb, saj bo fotografija pripovedovala o dogajanju na odru brez opisa vsebine.
Glede na dinamičnost predstave bi bila primernejša uporaba dveh fotoaparatov, saj je bila
menjava objektivov med predstavo v temi zamudna. Pri fotografiranju smo uporabljali
objektiva NIKON DX AF-S 55.0–200.0 mm f/4.0–5.6 in NIKON DX AF-S 18.0–105.0 mm
f/3.5–5.6. Ob ponovnem fotografiranju bi se odločili za objektiv z zmožnostjo odpiranja
zaslonke vsaj f/2.8, saj smo pri nekaterih fotografijah morali uporabiti ISO vrednost večjo od
5000, kar je poslabšalo kvaliteto fotografij. Uporaba bolj odprte zaslonke bi nam omogočila
uporabo nižje ISO vrednosti, tudi pri slabi osvetlitvi. Zaradi hitrega gibanja nastopajočih nismo
mogli uporabljati daljšega ekspozicijskega časa, ker bi nastale meglene fotografije. Po pregledu
fotografij smo ugotovili, da se je kakovost fotografij zaradi uporabe visoke ISO vrednosti začela
vidno slabšati pri uporabi ISO vrednosti nad 3000. Te fotografije smo v post produkciji obdelali
z uporabo funkcije zmanjševanja šuma in popravljanjem barvnega ravnovesja.
Velike odprte zaslonke so hitre, skoznje pride veliko svetlobe, imajo pa majhno globinsko
ostrino. To lastnost lahko uporabimo pri fotografiranju odra amfiteatralne oblike, kakršen je bil
na pogovoru po predstavi. Da bi se izognili prepoznavi obrazov gledalcev v ozadju fotografije,
uporabimo bolj odprto zaslonko in jih tako zameglimo.
Pri uporabi ene fokusne točke smo to usmerili v kontrasten del motiva (pomagali smo si z
ostrenjem visoko kontrastnih predelov na kostumih igralcev), sicer smo imeli v slabi osvetlitvi
težave z ostrenjem. Ker bi bila uporaba AF-asistentne lučke moteča za gledalce, te nismo
uporabljali.
Skozi skoraj celotno predstavo smo zaradi premikajočih se motivov imeli vklopljeno funkcijo
predvidljivega sledenja izostritve (C-AF). Fotoaparat je predvidel končno razdaljo do motiva
in po potrebi prilagodil izostritev. Pri uporabi tega načina je priporočljiva uporaba svetlobno
močnih objektivov, ki hitreje in natančneje ostrijo. Ker nismo uporabljali primernega objektiva,
smo ob bolj zatemnjenih trenutkih predstave zaradi zmanjšanega kontrasta uporabili klasično
enojno ostrenje (C-SF).
Način za posamezen posnetek je najpriročnejši za fotografiranje scene, rekvizitov in statičnih
objektov gledališča, pri fotografiranju dinamičnih predstav pa nam je zaporedno fotografiranje
pomagalo ujeti pravi trenutek.
Pri fotografiranju smo se največ posluževali uporabe točkovnega merjenja svetlobe. Zgodilo se
je, da so bili nastopajoči osvetljeni iz ozadja, kar jih je z uporabo matričnega merjenja na
fotografiji potemnilo in naredilo neprepoznavne. Pri fotografiranju objekta na temnem, črnem
odru je matrični način črno razbral kot sivo. V takem primeru je bilo potrebno fotografijo za
nekaj stopenj podosvetliti, da smo dobili črno ozadje in vidne podrobnosti na objektu. Ko je bil
oder v celoti enakomerno osvetljen, je bila tudi uporaba sredinsko uravnoteženega merjenja
primerna.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo obravnavali gledališko fotografijo. Namen je bil dosežen, saj smo
izpeljali fotografiranje predstave Hotel in pridobili fotografije, ki smo jih uporabili v
fotoknjižici.
Za fotografiranje izza odra bi bil najprimernejši objektiv 18.0–105.0 mm z zmožnostjo
odpiranja zaslonke v vrednosti vsaj f/2.8. Priporočljiva je uporaba fotoaparata s senzorjem
polnega formata (full frame), saj nam da boljše rezultate v slabih svetlobnih pogojih.
Pri gledališki fotografiji je velikokrat lažje ustvariti dobre posnetke med vajo, kot pa s
fotografiranjem predstave v živo. Fotografiranje vaje nam omogoča prosto gibanje in
fotografiranje iz različnih kotov. Če nam določen kader ni všeč ali se igralci na njem prekrivajo,
lahko s premikom v stran dobimo bolj zanimivo fotografijo. Ker ni gledalcev, se lahko igralcem
približamo in tako od blizu ujamemo obrazne izraze igralcev. Fotografiranje vaje nam omogoča
ujeti celoten oder iz pogleda gledalcev, na katerem je prikazano skupno delo igralcev in
oblikovalske ekipe.
Pri fotografiranju predstave v živo je omejena izbira položaja fotografiranja. Fotografiranje v
zaodrju nam omogoča bližnje posnetke igralcev, slaba stran pa je kaotično ozadje polno luči in
tehnikov. Fotografiranje izza gledalcev nam omogoča, da v kader zajamemo celoten oder z lepo
vidno sceno, uporabo luči in posebnih efektov, v kolikor nimamo dovolj zmogljive opreme pa
smo prikrajšani za bližnje posnetke igralcev.
Sprva smo načrtovali, da bomo fotografirali več predstav, a zaradi novega koronavirusa tega
nismo mogli izpeljati. S fotografiranjem več predstav smo želeli pridobiti več znanja in
izkušenj. Ker to ni bilo mogoče, smo bili zato primorani uporabiti fotografije, ki smo jih posneli
na prvi od načrtovanih predstav še pred epidemijo. Zagotovo je še veliko možnosti za
izboljšanje, vendar smo se s pripravo te naloge vseeno veliko naučili.

Zaključki:






S pregledom literature smo pridobili znanje o fotografiranju v gledališkem okolju.
Vnaprej smo se pripravili na posebne pogoje fotografiranja.
Fotografirali smo predstavo Hotel v živo izza odra, s čimer smo se seznanili s
prednostmi in slabostmi fotografiranja izza odra.
Pregledali in likovno analizirali smo fotografije slovenskih in tujih fotografov. Knjiga
Toneta Stojka Gledališka fotografija = Theatre photography (15) nam je bila vodilo pri
izbiri fotografij in oblikovanju fotoknjižice.
Nastale fotografije smo analizirali, jih obdelali v Photoshopu in jih uporabili v
fotoknjižici, ki je dodana v prilogi.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Fotoknjižica
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