UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

FOTOGRAFSKA PUBLIKACIJA ZAPUŠČENIH
STAVB V SLOVENIJI

MAGISTRSKO DELO

MANCA STOPAR

LJUBLJANA, oktober 2015

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

PHOTOGRAPHY PUBLICATION OF
ABANDONED BUILDINGS IN SLOVENIA

MASTER‘s THESIS

MANCA STOPAR

LJUBLJANA, October 2015

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 126
Število slik: 114
Število literaturnih virov: 33
Število prilog: 1

Študijski program: Grafične interaktivne komunikacije, 2.stopnja

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: izr. prof. dr. Stanislav PRAČEK
Članica: doc. Marica STAREŠINIČ
Mentor: red. prof. Darko SLAVEC

Ljubljana,

I

IZVLEČEK
Ključne besede: fotografija, fotografska publikacija, fotoknjiga, zapuščene stavbe
Namen magistrskega dela je bil izdelati fotografsko publikacijo zapuščenih stavb v
Sloveniji. Med različnimi vrstami publikacij smo kot najpomembnejšo obliko izbrali
fotoknjigo, predstavili smo stavbe nepremične kulturne dediščine, ki predstavljajo
nenadomestljive vrednote in ustrezajo merilom avtentičnosti, ogroženosti,
ohranjenosti kot koplimentu avtentičnosti, redkosti in starosti.
V prvem delu naloge smo definirali kulturno dediščino, predstavili posamezne
stavbe, njihove posebnosti ter okoliščine zapuščenosti. Prikazali smo fotografije
objektov, ko so bili ti še v uporabi in ne zapuščeni. V raziskavi smo predstavili
naslednje objekte: hotel Bellevue, vila Ružička, dvorec Slivnica, dvorec Ravno
Polje, grad Turn, rudnik Sečovlje, dvorec Dobrna, vas Slapnik, grad Viltuš in
stadion Bežigrad.
Preučili smo primere pomembnih fotoknjig skozi čas, njihovo obliko ter okoliščine
nastanka in jih po različnih obdobjih razvrstili v sledeča ustvarjalna obdobja: prve
fotoknjige, fotoknjiga in piktorializem, modernistična fotoknjiga, fotoknjiga kot
propaganda, evropska fotoknjiga po vojni, fotoknjiga in tok zavesti, japonska
moderna fotoknjiga.
Opisali smo koristne smernice za izdelavo fotoknjig, ki pripomorejo k dobro
oblikovanemu, kvalitetnemu izdelku.
V drugem delu naloge smo definirali faze dela, ki so zajemale tako zbiranje
materiala za fotoknjigo, torej fotografiranje in izbiro besedila, kot tudi oblikovanje
fotoknjige ter njeno izvedbo. Opisali smo potek fotografiranja, opravili analizo
vzorca fotografij, utemeljili oblikovalske odločitve in opisali postopke izdelave.
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ABSTRACT
Key words: photography, photography publication, photobook, abandoned
buildings, cultural heritage
The objective of the master's work was to produce a photographic publication of
abandoned buildings in Slovenia. As the most important form of photographic
publication we have decided for photobook. We presented the buildings of cultural
heritage, that represent irretrievable values, and fit the criteria of authenticity,
vulnerability, conservation as a compliment to authenticity, rarity and age.
In the first part of the thesis, we have defined cultural heritage, presented the
individual buildings, their features and circumstances of abandonment. We
showed old photos of buildings when they were still in use and not abandoned. We
presented the following buildings: hotel Bellevue, villa Ružička, mansion Slivnica,
mansion Ravno Polje, castle Turn, mine Sečovlje, mansion Dobrna, village
Slapnik, castle Viltuš and stadium Bežigrad.
We have studied the important photbooks over the time, their form and
circumstances of origin. We have divided them in the following creative periods:
the first photobooks, photobook and pictorialism, modernist photobook, photobook
as propaganda, European photobook after the war, photobook and stream of
consciousness, modern Japanese photobook. We have described useful
guidelines that contribute to well designed, good quality product.
In the second part we have defined the phases of work, which included both the
gathering of book content, photography and text selection, as well as the design
process and manufacturing. We described the photography process, and did the
photographic analysis of a segment of photos, explained design decisions and
described the manufacturing processes.
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POVZETEK
Pogosto v urbanem okolju neka stavba propade do te mere, da postane problem
za okolico. Če prostor ni naseljen, zanj in za njegovo okolico nihče ne skrbi, lahko
tekom propadanja postane nevaren za okolico in mimoidoče, poleg tega so
zapuščene stavbe, s svojim zanemarjenim videzom, eden izmed glavnih razlogov
degradacije naselij in podeželskega prostora v Sloveniji. Za zapuščene smatramo
nenaseljene, propadajoče stavbe, brez točno definiranega namena, prihodnosti ali
lastništva. Med njimi smo se osredotočili na nepremične kulturne dediščine.
Kulturni spomeniki so objekti, ki imajo izjemno kulturno vrednost, predstavljajo
vrhunske dosežke ustvarjalnosti oz. ključne ali redko ohranjene primere nekega
obdobja. Vsaka enota kulturne dediščine, ki je poškodovana ali uničena, je delno
izgubljena, zato je potrebno kulturno dediščino vključiti v aktivno vsakodnevno
življenje. Skrb za njeno ohranjanje in varovanje v vseh okoliščinah je skrb
vsakogar izmed nas. Cilj naloge je izpostaviti, opozoriti na problematiko stavb
kulturne dediščine, zbrati serijo fotografij in jih predstaviti v fotografski publikaciji, z
namenom osveščanja o propadajočem, žalostnem stanju ter objekte kljub temu
prikazati vredne ohranitve. Predpostavili smo, da fotografija lahko služi kot glavno
orodje za spoznavanje tematike raziskovanja.
V

teoretičnem

delu

smo

nepremično

kulturno

dediščino

definirali

kot

nenadomestljivo vrednoto ter predstavili 10 primerov oz. enot zapuščenih kulturnih
dediščin. 8 izmed njih so spomeniki lokalnega pomena, hotel Bellevue, vila
Ružička, dvorec Slivnica, dvorec Ravno Polje, grad Turn, rudnik Sečovlje, dvorec
Dobrna, vas Slapnik, 2 pa celo državnega pomena,. kar pomeni da sta ena izmed
najpomembnejših spomenikov v Sloveniji in imata nacionalni pomen. To sta grad
Viltuš in stadion Bežigrad.
Z opisom posameznih enot iz registra nepremične kulturne dediščine smo dobili
informacije o njihovih posebnostih, pomembnosti, avtentičnosti, časovnem
obdobju. Informacije, ki so vplivale na našo percepcijo izbranih enot ter s tem tudi
izbiro fotografskih motivov. Glede na podatke iz registra kulturnih dediščin smo
dobili predstavo v kakšnem stanju naj bi bili objekti, poleg tega smo raziskali
okoliščine zapuščenosti posamezne enote in s tem žal dobili drugačno, bolj realno
sliko stanja objektov.
IV

V nadaljevanju smo definirali fotoknjigo, ki je v osnovi knjiga s tekstom ali brez,
kjer so glavni nosilci informacij fotografije. Predstavili smo markantne fotoknjige
skozi zgodovino ter opisali okoliščine njihovega nastanka. Začeli smo s prvimi
fotoknjigami iz sredine 19.stoletja ter predstavili dela iz različnih obdobij, vse do
modernih japonskih fotoknjig. Pridobili smo teoretično znanje o dejavnikih, ki
prispevajo k dobri kvalitetno oblikovan fotoknjigi, najpomembnejši med njimi je
jasno definirana, koherentna tema knjige, ki vpliva na večino oblikovalskih
odločitev pri ustvarjanju fotoknjige. Opisali smo koristne smernice za izdelavo
fotoknjig, ki so nam bile v pomoč pri nadaljnem oblikovanju.
Fotografirali smo vseh 10 objektov nepremične kulturne dediščine. Izbrali smo 65
posnetkov ter vsaki lokaciji dodali še 2 fotografiji v smislu “nekoč in danes”,
fotografiji posneti iz istega zornega kota, a v drugem časovnem obdobju.
Fotografije smo predstavili v tiskani fotoknjigi z naslovom Pozabljeni. Še posebej
pozorni smo bili na fizično obliko fotoknjige, zaporedje fotografij, postavitev strani,
uporabo besedila in seveda naslovnico. Vse elemente smo določili v skladu s
temo knjige, ki so zapuščeni objekti kulturne dediščine ter njihovo žalostno, hitro
propadajoče stanje. Protislovje med njihovo zanemarjenostjo in lepoto, varstvom
kulturne dediščine in dejanskim, zapostavljenim stanjem. Obžalovanje, žalost, jeza
ob nastali škodi, minljivost, krhkost, propad. Prav tako smo izdelali digitalno
različico knjige s katero smo preko metode anketiranja preverili odziv ljudi.
Z analizo rezultatov ankete smo ugotovili, da je bila naloga z vidika opozarjanja na
problematiko uspešna. Po ogledu fotoknjige so anketiranci po večini spremenili
mnenje glede ustreznosti zaščite in pomembnosti ohranjanja nepremične kulturne
dediščine. Prav tako smo pri večini ljudi vzbudili občutek žalosti, kar je bil eden
izmed željenih odzivov in jih prepričali, da so glede omenjene problematike
potrebne spremembe. Glede na rezultate ankete, vsi objekti v trenutnem stanju
niso bili sprejeti kot vredni ohranitve, rezultati so se spreminjali glede na stanje
ohranjenosti določenega objekta. Večina ljudi meni, da so objekti, ki so v boljšem
stanju, vredni ohranitve, med tem ko so pri bolj propadlih objektih nasprotnega
mnenja. Prvotno je bil naš cilj na splošno vse prikazati kot vredne ohranitve,
vendar smo, ob ogledu posameznih lokacij, tudi sami spremenili mnenje. Pri
nekaterih je narejena škoda preprosto prevelika, da bi jo lahko sanirali, vendar pa
menimo, da ti objekti lahko služijo kot opozorilo oz. slab zgled stanja, kateremu se
je potrebno izogniti pri tistih za katere še obstaja upanje.
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1 UVOD
Zapuščeni, propadajoči, prazni, pozabljeni. Objekti, ki jih v Sloveniji ne
primanjkuje. Pomanjkljivosti v upravljanju in vzdrževanju se zunaj kažejo v
odpadajočih ometih, razpadajočih kritinah, razbitih oknih, porušenih zidovih.
Stavbe propadajo do te mere, da postanejo nevarne za okolico in mimoidoče.
Precej zgradb ne potrebuje le nujnih vzdrževalnih del, ampak tudi kompleksnejšo
prenovo, predvsem pa neko funkcijo, namembnost.
Razlogov za to je veliko, med drugim izseljevanje prebivalstva, mešano lastništvo,
spori med lastniki brez skupnih vizij, primankovanje sredstev za obnovo, izguba
primarnega namena objekta, ipd. V glavnem pa ne gre za posamične dogodke,
temveč je vse to posledica dolgotrajnega zanemarjanja in odsotnosti vzdrževanja.
Takšni številni opuščeni in razpadajoči objekti so eden izmed glavnih razlogov
degradacije naselij in podeželskega prostora v Sloveniji. Še huje je, če so ti objekti
del kulturne dediščine, ki predstavlja nenadomestljivo vrednoto. Splošna merila za
izbor enot kulturne dediščine so avtentičnost, ogroženost, ohranjenost kot
kompliment avtentičnosti, redkost kot poseben vidik izjemnosti in starost kot eno
najstarejših spomeniškovarstvenih meril. Žalostno je, če pomislimo, da objekti, ki
izpolnjujejo vsa ta merila, propadajo, medtem ko se gradijo novi objekti brez
kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti, zgolj zaradi hitrega zaslužka.
Zapuščene stavbe, med njimi še posebno zapuščene stavbe kulturne dediščine,
so problematika, na katero je potrebno opozoriti, saj je to edini način, da se
poskuša zagnati cikel sprememb.
Cilj naloge je ustvariti publikacijo zapuščenih stavb kulturne dediščine, kjer so
glavni vir informacij fotografije. Fotografija kot močen medij dokumentacije,
omogoča arhiviranje stanja v določenem prostoru in času, ki ne bo nikoli več
enako, to še posebej velja za hitro propadajoče objekte, ki se konstantno
spreminjajo in postopoma izginjajo. Fotografija nam hkrati omogoča, da izrazimo
svoj pogled na dano situacijo. Povezava fotografij v fotografsko publikacijo oz.
fotoknjigo ima v kombinaciji z oblikovanjem ter izbranim zaporedjem fotografij, v
smislu sporočilnosti in naracije, še večji učinek, prav tako doseže večje število ljudi
ter se ohrani dlje časa.
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Namen naloge je izpostaviti, opozoriti na problematiko zapuščenih stavb kulturne
dediščine. Prikazati žalostno, mračno stanje zapuščenosti objektov, ki so kljub
nastali škodi in zanemarjanju še vedno veličastni ter vredni ohranitve.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Kulturna dediščina
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na
njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem
povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove
vrednosti

sta

varstvo

in

ohranjanje

kulturne

dediščine

v

državnem

interesu. Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno
vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje,
posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove
samobitnosti in kulturne istovetnosti. [1]
Lahko je snovna (materialna) ali nesnovna (nematerialna). Snovna dediščina so
glede na svojo pojavnost v prostoru posamične stavbe, skupine stavb, območja,
predmeti in zbirke predmetov. Nesnovna dediščina so znanja, spretnosti, šege in
navade, prepričanja in vrednote, kot jih zaznavajo in uresničujejo ljudje, ki so
povezani z ustvarjanjem, uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem
sedanjim in prihodnjim rodovom. [1] Osredotočili se bomo na snovno, materialno
dedščino, še bolj natančno na stavbno dediščino, med njimi pa na zapuščene
objekte, torej nenaseljene, propadajoče enote, ki trenutno nimajo točno
definiranega namena, prihodnosti ali celo lastništva.
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2.2 Primeri zapuščenih kulturnih dediščin
2.2.1 HOTEL BELLEVUE
Evidenčna številka enote: 16287
Tekstualni opis enote: Hotel z glasbenim paviljonom in obsežno razgledno teraso
je 1909 zgradil A. Zajec. Fasado hotela in paviljon krasijo secesijski elementi
(okenske obrobe, kovane ograje terase, balkonov in paviljona, kandelabri s
svetilkami iz jedkanega stekla).
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1909
Občina enote: Ljubljana
Lokacija enote: Pod Gozdom 12. Hotel stoji na severovzhodnem delu Šišenskega
hriba nad Celovško cesto.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 25.10.2007
Vrsta razglasitve:stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 1: Hotel Bellevue včasih [3]
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Leta 2009, dve leti po razglasitvi hotela kot spomenika lokalnega pomena, ga je od
študentskega servisa Maribor kupila jordanska skupina za razvoj nepremičnin
Mawared International, Hotel so nameravali deloma na novo zgraditi, deloma pa
prenoviti v butični hotel s petimi zvezdicami. Obljubljali so, da bo prenova končana
najkasneje do leta 2012. V tem času so zasilno obnovili streho ter z deskami zabili
okna in vrata, a slednja so brezdomci in vandali kmalu spet odstranili. V hotelu je
že večkrat gorelo. Zadnji požar leta 2014 naj bi bil podtaknjen, povzročil je veliko
škodo, saj je bilo uničeno skoraj celotno ostrešje. [4] Hotel se iz dneva v dan vidno
sesuva vase ter kazi ožjo in širšo okolico in ogroža mimoidoče, značilni zunanji
secesijski elementi so bili že zdavnaj pokradeni, notranjost uničena. Lastniki so
lani spremenili svojo napoved in priznali, da ga nameravajo prodati. Hotelu se tako
v kratkem ne obeta nič dobrega, propadanje se nadaljuje.
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2.2.2 VILA RUŽIČKA
Evidenčna številka enote: 4440
Tekstualni opis enote: Razgiban stavbni sklop neorenesančne vile iz srede 19.
stol., z nadstropnim stanovanjskim delom, kvadratnim stolpom ter pritličnim
paviljonom z dvorano. Sočasni vrt vsebuje parter, vsopni drevored, portal in
razgledni grič.
Datacija enote: sredina 19. Stoletja
Občina enote: Dobrna
Lokacija enote: Dobrna 30. Vila stoji ob potoku Dobrnica JV od zdravilišča.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 19.7.1986
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 2: Vila Ružička včasih [5]
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Po vojni je bila v vili šola, po letu 1961 pa stanovalci. Zadnjih nekaj let je v privatni
lasti, a je njen lastnik z Dunaja odločen, da vilo proda šele, ko mu bo z
denacionalizacijskim postopkom vrnjen tudi pripadajoči park. Odkar je leta 1997
občina Vojnik (takrat je Dobrna spadala še v občino Vojnik) skupaj z ministrstvom
za kulturo sanirala streho na glavnem objektu vile, se z njo ni dogodilo praktično
nič. [6] Med tem vila nezadržno propada in samo še v grobem nakazuje svojo
imenitno preteklost.
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2.2.3 DVOREC SLIVNICA
Evidenčna številka enote: 656
Tekstualni opis enote: Na mestu srednjeveškega dvora v 15. stol. postavljen
štiritraktni dvorec z vogalnimi stolpiči. Okoli 1862 prenovljen v neogotskem slogu.
Obsežen park z drevoredom, ribnikoma in gospodarskim poslopjem.
Datacija enote: druga četrtina 15. stol., 1428, zadnja četrtina 15. stol., 1493,,
zadnja četrtina 16. stol., 1582, tretja četrtina 19. stol., 1862
Občina enote: Hoče-Slivnica
Lokacija enote: Grajska 2,6,8 in Polanska 1,2,6,10. Dvorec leži vzhodno pod
Pohorjem, na severozahodnem robu naselja. Na vzhodu ga omejuje regionalna
cesta proti Slovenski Bistrici, na severu cesta ob Polanskem potoku.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 8.4.1992
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 3: Dvorec Slivnica včasih [7]
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V gradu je do leta 1990 deloval vzgojni zavod Slivnica, po dolgem
denacionalizacijskem postopku pa je prišel v last ministrstva za šolstvo. Ne le da
novi lastnik stavbe in mogočnega parka ni začel obnavljati in mu našel ustrezne
funkcije, temveč ga ni niti dobro zaščitil. Veliko škode je naredila talna vlaga, še
več pa dež, ki je skozi poškodovano streho in žlebove neprizanesljivo uničeval
zidove in stropove, vključno s štukaturami in notranjo opremo, ki so jo tako skozi
odprta vrata odnašali tatovi. V svečani dvorani je še leta 2007 stal dragocen
historični marmorni kamin, ki ga danes ni več, uničeni so bili tudi stavbno pohištvo,
rezljane lesene obloge, strop s štukaturami in še marsikaj. Leta 2011 je v dvorcu
izbruhnil požar, ki je povzročil še dodatno škodo. Ministrstvo za šolstvo se ne
odziva niti na opozorila konservatorsko-restavratorske stroke o nevzdržnem stanju
in neodgovornem ravnanju, niti na zahtevo inšpekcije, da morajo zaščititi bližino
gradu pred nevarnostmi tako načete stavbe. Prav tako niso pokazali niti najmanjše
pripravljenosti, da bi prenesli lastništvo na za to zainteresirano občino, kar podpira
tudi stroka, in to kljub temu da na dražbi za prodajo dvorca ni bilo enega samega
kupca. [8]
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2.2.4 DVOREC RAVNO POLJE
Evidenčna številka enote: 612
Tekstualni opis enote: Delno podrt dvorec, zgrajen na mestu vurberške pristave.
Prvotna stavba je okoli 1580 predelana v dvotraktno, okoli 1670 pa v štiritraktno
poslopje z arkadnim notranjim dvoriščem. Dvorec dopolnjuje lipov drevored,
zasajen na prelomu 19. in 20. stol.
Datacija enote:zadnja četrtina 16. stol., 1580, tretja četrtina 17. stol., 1670, prelom
19. stol. in 20. stol.
Občina enote: Kidričevo
Lokacija enote: Kungota pri Ptuju 59. Dvorec stoji v zaselku Ravno polje, na
ravnici jugozahodno od Ptuja.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 03.08.2007
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 4: Dvorec Ravno polje včasih [9]
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V osemdesetih letih preteklega stoletja so lastniki žal opustili vzdrževanje in
dvorec je začel vidno propadati. Konec leta 1999 je bilo očitno organizirano
odpeljanih precej kamnitih elementov in stavbnega pohištva: deset arkadnih
stebrov, krona vodnjaka, baročne kovane mreže, kamnite plošče, opečnati
tlakovci, baročne peči iz 18. stoletja in vratno okovje. Leta 2000 se je sesula
streha na severnem in zahodnem stavbnem krilu iz 17. stoletja. Drugi dve krili sta
bili takrat v zasebni lasti in naseljeni ter vsaj zasilno vzdrževani, potem pa so ta del
dvorca izpraznili in ponovno se je začelo plenjenje stavbe. Leta 2003 je Kulturno
društvo Kungota na dvorišču tega dvorca uprizorila monodramo Duh Ravnega
polja. Da bi ustavili propadanje dvorca, so sredi mogočnega grajskega dvorišča
postavili montažni oder in na njem uspešno uprizorili kar šest omenjenih predstav.
Tedaj so na občini Kidričevo ustanovili tudi posebno komisijo, ki naj bi poskrbela
za sanacijo ali vsaj za zaščito tega kulturnega spomenika pred dokončnim
propadom. Žal pa je potem vse skupaj šlo v pozabo. Tako je stavba ostala odprta
in nezavarovana, plenjenje se je nadaljevalo. O tem so leta 2007 obvestili
inšpektorat za kulturno dediščino ministrstva za kulturo, vendar ta ni ukrepal. Leta
2012 se je podrl arkadni hodnik iz 16. stoletja, zaradi česar se je sesula streha nad
južnim stavbnim krilom. Kaže, da je s tem usoda dvorca Ravno polje za vedno
zapečatena. [10]
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2.2.5 GRAD TURN
Evidenčna številka enote: 4337
Tekstualni opis enote: Grad z romansko zasnovo in gotskimi elementi, prvič
omenjen 1207, kaže sedaj znamenja mnogih predelav, v veliki meri tudi iz 19. stol.
Nepravilno oblikovani trakti oklepajo notranje dvorišče.
Datacija enote:prva četrtina 13. stol., 1207, pozni srednji vek, 19. stol.
Občina enote: Velenje
Lokacija enote: Hrastovec 1. Grad leži na položni vzpetini, severno od Velenja.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 28.10.1983
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 5: Grad Turn včasi [11]
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Po vojni je nova oblast grad nacionalizirala, zaradi intenzivnega razvoja rudarstva
v Velenju pa so potem tja naselili rudarje. Posledice tega so v notranjosti gradu
vidne še danes: novi prebivalci so prezidavali notranje stene in med drugim uničili
tudi kapelo, ki je bila preurejena v stanovanje. Po denacionalizaciji potomci zadnjih
lastnikov niso kazali zanimanja za pridobitev gradu, zato je pristal v lastništvu
občine Velenje, ki ga je potencialnemu investitorju do leta 2005 zaman poskušala
prodati za en tolar. Za nekaj let so bili v njem naseljeni Romi, danes pa je prazen,
in iz dneva v dan v slabšem stanju. [12]
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2.2.6 GRAD VILTUŠ
Evidenčna številka enote: 811
Tekstualni opis enote: Podolgovata historicistična arhitektura, preurejena 1885,
stoji v urejenem parku nad levim bregom Drave. V palači je ohranjena oprema,
nastala sočasno z arhitekturo.
Datacija enote:druga četrtina 17. stol., 1625, prva polovica 18. stol., prelom 19.
stol. in 20. stol., 1885-1905
Občina enote: Selnica ob Dravi
Lokacija enote: Spodnji Slemen 30. Dvorec stoji na dvignjenem robu, severno nad
cesto in Dravo, v razsežnem parku.
Vrsta spomenika: spomenik državnega pomena
Veljavnost razglasitve: 06.10.1999
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 6: Grad Viltuš včasih [13]
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Leta 1927 je grad kupil lesni industrialec Peter Magerl ter ga namenil svojima
vnukinjama, ki sta bili njegovi lastnici do konca druge svetovne vojne (1943. so bili
v njem gestapovski zapori), ko je bil nacionaliziran. Potem so tu nastanili vojne
invalide in bolne pilote JLA, med letoma 1950 in 1988 pa je bil v njem dom
upokojencev. Pozneje ga je ruška občina nameravala prodati najugodnejšemu
ponudniku oziroma ga nameniti za višjo gostinsko in turistično šolo, toda iz vsega
ni bilo nič, saj sta denacionalizacijski upravičenki začeli postopek za vrnitev vsaki
po polovico gradu, ki je trajal do leta 2008. Zahtevi sta bili zavrnjeni. Med
postopkom, je država dvorec Viltuš sicer statično sanirala, obnovila ostrešje in
kritino ter pozneje namestila nove žlebove (stare bakrene, so odnesli tatovi). Leta
2010 je začela iskati kupca, a jim ga niti po več dražbah in neposrednem
poizvedovanju še ni uspelo najti. [14]
Dvorec še danes nima namembnosti. Zanemarjena je okolica, nova cesta je
razdelila park na dvoje in ga tako odtujila od gradu. Poškodovana je zunanjost,
uničeni posamezni fasadni element, razbita stekla, načete okenske preklade.
Notranja oprema je ali izropana ali popolnoma uničena. Od opreme ni ostalo nič,
plenilci so odnesli tudi talne obloge, potrgali lesene stopnice ter poškodovali
historično stopnišče. Zaenkrat je uničevanje preživel le izjemen rezljan leseni strop
v veliki dvorani, a so ga uničevalci prav tako že načeli.
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2.2.7 STADION BEŽIGRAD
Evidenčna številka enote: 393
Tekstualni opis enote: Najstarejši stadion v Ljubljani, grajen med 1923-1926 in
1935-1940 za potrebe katoliškega telovadnega društva Orli in evharistični
kongres. Po vzoru antičnih stadionov ga je načrtoval arhitekt Plečnik in je njegov
edini tovrstni objekt.
Datacija enote:druga četrtina 20. stol., 1925-1926, 1935-1940
Občina enote: Ljubljana
Lokacija enote: Stadion stoji na območju Južni Bežigrad, zahodno ob Dunajski
cesti, severno ob Koroški ulici in Fondovih blokih, vzhodno ob Vodovodni ulici in
južno ob Samovi ulici.
Vrsta spomenika: spomenik državnega pomena
Veljavnost razglasitve: 18.07.2009
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 7: Stadion Bežigrad včasih [15]
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Zadnja in trenutna lastnica, družba Bežigrajski športni park, je zaprla vrata
stadiona leta 2008 in pričela z načrtovanjem rekonstrukcije in posodobitve, gradnja
pa zaradi zapletov z okoljevarstvenim dovoljenjem še ni stekla. Zatika se zaradi
administrativnih in zakonskih preprek in pomanjkanju javnega interesa, ki je
izpuhtel z odprtjem Stožic. Kljub pomanjkanju gradbenega dovoljenja, so investorji
leta 2008 pričeli z manjšimi deli. Tako je bil opravljen izkop zemljišča, odstranjeni
pa so bili tudi plastični sedeži, reflektorji in železna ograja. Nato se razen
hokejskega spektakla leta 2013, ni zgodilo nič več. [16]Tako ne glede na
optimistične napovedi o postavitvi novega štadiona, ki bi ohranil Plečnikovo
dediščino, objekt propada že vrsto let. Porušeni so deli zidov, uničeni okrasi na
njih, tribune so zaraščene, leta 2013 je odneslo del strehe.
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2.2.8 RUDNIK SEČOVLJE
Evidenčna številka enote: 28390
Tekstualni opis enote:
Rudnik črnega premoga (1935-1972) z jamami pod morskim nivojem. Povojni
proizvodni objekt, delno ohranjena rudniška oprema, privezi ob kanalu. Na upravni
stavbi spominska plošča: Delavci prevzeli rudnik v upravljanje, 1951
Datacija enote: druga četrtina 20. stol., 1935, tretja četrtina 20. stol., 1951
Vrsta spomenika:spomenik lokalnega pomena
Občina enote: Piran
Lokacija enote: Sečovlje 31. Rudnik leži severozahodno od glavne ceste Portorož
- Dragonja, ob solinah in kanalu Dragonje, nasproti vasi Sečovlje.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: neznano
Vrsta razglasitve: neznano [2]

Slika 8: Rudnik Sečovlje, včasih [17]
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Sečoveljski rudnik črnega premoga je že skoraj pozabljen, poslopja, ki so ostala
za njim pa neusmiljeno propadajo. Vhod v rudnik je zabetoniran, njegovo
zapuščeno območje, ki je tik ob privlačnem Krajinskem parku Sečoveljske soline,
pa za pozidavo mami mnoge.
Nekaj let so na tem mestu vlivali betonske izdelke, vendar so to dejavnost zaradi
predrage proizvodnje kmalu opustili. Pozneje je na območju rudnika zrasla
trgovina z gradbenim materialom, od leta 2002 pa je v lasti podjetja Mobitel, ki želi
tam urediti glavni vhod v Sečoveljske soline, obnoviti rudniške stavbe in v njih
postaviti muzej alternativne energije. [18] Med tem je območje rudnika postalo
divje odlagališče smeti od kosovnih odpadkov do odpadnega gradbenega
materiala.
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2.2.9 DVOREC DOBRNA
Evidenčna številka enote: 120
Tekstualni opis enote: Stavbo je 1774 postavil baron Franc Ksaverij Avguštin.
Enonadstropen dvorec z mansardnim podstrešjem ima pravokoten tloris z
vogalnima stolpičema (19. stol.), baročni portal v osi stavbe.
Datacija enote: Tretja četrtina 18. stol., 1774, 19. stol.
Občina enote: Dornava
Lokacija enote: Dornava 1. Dvorec stoji v osi drevoreda in na začetku parka, ki leži
med vasjo Dornava in reko Pesnico, na Ptujskem polju.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 06.10.1999
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 9: Dvorec Dobrna včasih [19]

31

Baročni dvorec v Dornavi je bil nazadnje v redni uporabi pred več kot desetimi leti,
ko so se v nove prostore preselili varovanci Zavoda Marjana Borštnarja za vzgojo
otrok z motnjami v duševnem razvoju. Od takrat dvorec gostuje le nekaj prireditev
na leto, a kljub temu postopno propada.
Od leta 1999 naprej ministrstvo za kulturo letno namenja sredstva za redno
vzdrževanje kompleksa, a za ustavitev propadanja je potrebno veliko več. Tako se
že od leta 2007 zbira vsa potrebna dokumentacija, celota pa čaka na načrtovano
prenovo in primerno funkcijo. [20]
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2.2.10 VAS SLAPNIK
Evidenčna številka enote: 4760
Tekstualni opis enote: Manjša gručasta vas z značilno briško arhitekturo. Vaška
pot jo deli na dva dela. Nekdaj dober gospodarski položaj prebivalcev izpričujejo
bogato oblikovana stanovanjska in gospodarska poslopja. Vas ni stalno naseljena.
Datacija enote:18. stol., 19. stol.
Lokacija enote: Vas Slapnik leži na zahodnem pobočju Korade v zgornjih Goriških
Brdih. Dostop je iz slemenske ceste Vrhovlje pri Kojskem - Nozno.
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena
Veljavnost razglasitve: 28.8.1985
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica [2]

Slika 10. Vas Slapnik včasih [21]
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Edina briška vas, v kateri ne živi nihče več. Večina prebivalcev se je po 2. svetovni
vojni odselila na Koprsko, v Argentino in drugam po svetu.
Vasica v zgornjem delu Goriških Brd, ki je že dolga leta zapuščena, se ponaša z
zanimivimi kamnoseškimi motivi. Nekdaj naselje premožnih kmetov, kar lahko
vidimo v lepih arhitekturnih detajlih, danes zapuščeno propada. Pobud za njeno
oživitev je bilo v preteklosti že nekaj. Najnovejša predvideva, da bi jo spremenili v
razpršeni hotel. Uresničitev zamisli pa je odvisna od potencialnega investitorja ter
lastnikov hiš in zemljišč, ki bi se morali z njo strinjati. Kljub zainteresiranim
investitorjem z Nizozemske, na žalost ni prišlo do revitalizacije zaradi nesoglasja
lastnikov. [22]

2.3 Fotografska publikacija
Obstaja neskončno razlogov za ustvarjanje fotografij in veliko načinov kako lahko
te uporabimo. Nekateri se preko fotografije kreativno izražajo, nekateri želijo
pokazati svoj pogled na svet, drugi spremeniti našo percepcijo sveta, nekateri
preprosto zaradi plačila. Fotografije lahko služijo kot zgodovinski dokumenti,
politična propaganda, pornografija, zakladnica osebnih spominov, kot umetniško
delo, dejstvo, fikcija, prispodoba, poezija…
Fotografije lahko javnosti predstavimo z razstavo, objavo na internetu ali pa v
fotografski publikaciji. Kot slednjo smatramo knjigo, časopis, revijo, v katerih
fotografije predstavljajo precejšen del vsebine. Med njimi najpomembnejša
fotografska knjiga oz. fotoknjiga.

2.4 Fotoknjiga
Fotoknjiga je v osnovi knjiga, s teksom ali brez, kjer so glavni nosilci informacij
fotografije, je knjiga fotografa ali nekoga, ki zbira in ureja delo fotografa ali celo več
fotografov. Vendar pa fotoknjiga naj ne bi bila le pregled fotografovih del, kariere.
Lincoln Kirstein (1938) v zaključnem eseju knjige American Photographs zapiše,
da je fotoknjiga razširjen esej v fotografijah, ki sledi svoji temi z namenom, logiko,
povezanostjo, vrhuncem, smislom in popolnostjo. [23] V dobri fotoknjigi lahko
vsako fotografijo smatramo kot stavek, zbirko pa kot celotno zgodbo.
Nizozemski kritik Ralph Prins fotoknjigo definira kot samostojno obliko umetnosti,
primerljivo skulpturi, igri ali filmu. Fotografije izgubijo lasten fotografski značaj in
postanejo del dramatičnega dogodka, ki se imenuje knjiga. [24] Kljub temu
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fotoknjiga ni nujno knjiga umetniške fotografije. Mnogo dobrih fotoknjig so ustvarili
fotografi, tipografi in oblikovalci kot naročila raznih podjetij, organizacij in tudi
fotoknjige, ki so jih ustvarili umetniki po svojem namenu niso nujno umetniške.
Fotograf John Gossage, navdušen zbiratelj in ustvarjalec fotoknjig, pravi da bi te
morale izpolnjevati določene kriterije. Vsebovati morajo izjemne fotografije, te
fotografije morajo tvoriti jedrnato vsebino. Oblikovanje mora dopolnjevati vsebino.
Nazadnje pa mora vsebina ohranjati stalno zanimanje bralca. [24]

2.5 Zgodovina fotoknjig
V preteklosti je bilo objavljanje in širjenje fotografskega dela v obliki knjige bolj
pomembno in daljnosežno, kot pojavljanje fotografij v raznih galerijah. Za razliko
od razstav, ki so minljive, so knjige vedno na razpolago, priročni, prenosni izrazi
fotografovega dela, z možnostjo ponovnega odkritja in objave kadarkoli, kjerkoli.
Fotoknjiga ima pomembno vlogo v zgodovini fotografije, nanjo lahko gledamo kot
na povezavo med umetnostjo in množičnim medijem, med strokovnjakom in
umetnikom, med estetiko in kontekstualnostjo.
2.5.1 PRVE FOTOKNJIGE
Od samega začetka fotografskega medija, fotografija in založništvo obstajata
vzajemno. Prvo večje javno objavljeno delo v umetniški fotografiji tako ni bila
posamezna fotografija, temveč knjiga Henrya Foxa Talbota The Pencil of nature
(Svinčnik narave, 1844). V šestih delih, vsebuje 24 originalno odtisnjenih fotografij,
narejenih s postopkom kalotipije. Knjiga je hkrati promocija izuma kalotipije,
eksperiment ter estetski dosežek. Posnetki se med seboj vsebinsko ne
navezujejo, vendar prikazujejo možnosti uporabe fotografije v različne namene.
Avtorjevi komentarji, kot opombe polemika in izumitelja, knjigi dodajo didaktično
vrednost in jo povežejo v celoto, njena moč tako ni v posameznih fotografijah,
vendar v njeni celoti in poučnosti. Knjiga velja za prvi manifest fotografije.

Slika 11: Fotonjiga The Pencil of nature [24]
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Na tej točki ne smemo prezreti dela Anne Atkins, Photographs of British Algae:
Cyanotype Impressions. (Fotografije angleških alg: Učinek cianotipije, 1843) V treh
delih, vsebuje 389 fotogramov, narejenih s postopkom cianotipije, ki delujejo kot
čudovite botanične ilustracije. Avtorica je sama oblikovala naslove, ročno napisala
besedilo in podpise k slikam. Delo je tako primer dobrega oblikovanja fotoknjige,
tekst je popolnoma integriran s fotografijo. Kljub temu da je bila izdana pred
Talbotovo knjigo, mnogi zaradi majhne naklade nasprotujejo pojmovanju dela kot
prve fotoknjige, ustvarjeno je bilo namreč za osebno rabo.

Slika 12:Fotoknjiga Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions [24]

Kljub vsemu je Atkinsova tako kot Talbot spodbudila koncept uporabe fotografij v
knjižni obliki, katerim so sledile številne publikacije. Obe deli sta fotografijo
definirali kot metodologijo zbiranja informacij. Ni čudno, da je bila večina fotoknjig
19. stoletja dokumentarne narave. Glavni cilj je bil sistematično zbrati ter razvrstiti
empirično pridobljeno znanje. Pogosti temi sta bili topografija, potovanja,
arhitektura, arheologija. To obdobje lahko označimo kot izredno aktivno,
eksperimentalno in polno tehnoloških dosežkov, ki je neizmerno prispevalo k
fotografski stroki kot tudi tisku in produkciji fotoknjig. [24]
2.5.2 FOTOKNJIGA IN PIKTORIALZEM
Večina fotoknjig 19. stoletja je bila dokumentarne narave, vendar pa so nekatera
najpomembnejša oz. najvplivnejša dela tistega časa fotografijo zagovarjala kot
umetnost, ne le sredstvo katalogiranja. Med njimi delo Philipa Henrya Delamottea
The Sunbeam: A book of photografs from nature(Sončni žarek: knjiga fotografij iz
narave, 1859). Prava združitev fotografije in besedila. Vsaki izmed dvajsetih
fotografiji je na nasprotni strani pripadalo besedilo, v obliki poezije. Celotna knjiga,
vezana v usnje, združuje fotografije avtorja in še drugih enajstih fotografov. Izraža
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idilično vzdušje, prikazuje viktorijansko različico raja. Knjiga predstavlja korak
naprej v razvoju koncepta fotoknjige kot celote, ki združuje različna dela različnih
avtorjev s poudarkom na fotografiji. Hkrati pa tudi napredek v fotografiji, ki tokrat
sega dlje od dokumentacije videnega.

Slika 13: Fotoknjiga The Sunbeam: A book of photografs from nature [24]

Omenjena fotoknjiga predstavlja utelešenje piktorializma, fotografskega gibanja, ki
je cvetelo med leti 1885 in 1915. Nastalo je kot odziv na trditve, da je fotografija
zgolj zapis realnosti in se zavzemalo, da se prizna kot oblika umetnosti. [25]
Fotografi so z raznimi efekti, spreminjanjem ostrine manipulirali s fotografijo in ji
pridali umetniško noto. Charles Chafin je v svoji knjigi Photography as a fine art
(Fotografija kot umetnost, 1901) zapisal: “V fotografiji sta 2 različni poti-uporabna
in estetska; cilj prve je zapis dejstev druge pa izraz lepote.” [24]
2.5.3 MODERNISTIČNA FOTOKNJIGA
Prehod iz piktorializma v modernizem je bil dokončen šele po 2. Svetovni vojni. Za
razliko od piktorializma, ki je bil natančno definiran, je bilo več različic
modernizma, ki se niso uspele združiti zaradi političnih in kulturnih dogodkov
tistega časa. Pojavila se je potreba po soočenju s posledicami vojne ter dosegu
priložnosti, ki so jih omogočale tehnološke spremembe. Napredek v komunkaciji in
tehnikah

tiska

je

spremenil

tako

področje

založništva

kot

tudi

fotografije.Modernistična fotografija se je zelo različno razvijala v Zahodni Evropi,
Rusiji in ZDA ter z njo ustrezno tudi karakter fotoknjig.
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Slika 14: Fotoknjiga Fotodinamismo futurista [24]

V Evropi so bili odnosi do fotografije svobodomiselni, skeptični in ekspirementalni.
Modernistične fotoknjige so se zares začele pojavljati v zgodnjih dvajsetih letih
20.stoletja, čeprav je pred tem vredno omeniti izjemen manifest ekspirimentalne
fotografije, delo Antona Giulia Bragaglia Fotodinamismo futurista(Futuristična
fotodinamika, 1913), ki je slavilo vse aspekte moderne dobe, še posebej hitrost in
mehanizacijo. Knjiga je bila odgovor na pomisleke nekaterih futuristov, da je
fotografija preveč statična za njihovo zanimanje, da le “zamrzne” realnost,
namesto da bi prikazala njeno hektično dinamiko. Vsebuje 17 črno-belih fotografij,
ki s prekrivanjem večih zaporednih posnetkov izražajo gibanje. Je prva
modernistična fotoknjiga v smislu, da je prva teoretičena objava o fotografiji
predstavljena v modernem kontekstu.
Sicer pa so se modernistične knjige bolj razvile v Rusiji. Ruski futuristi so bili prvi
veliki izdelovalci knjig - umetniki. Iskali so nov način integracije vizualnega in
tekstualnega, strategije, ki so jo nadaljevali v konstruktivizmu. Poceni, ročno
narejene, pogosto enostavne futuristične knjige so nadomestili s knjigami
masovne proizvodnje. Premik, ki je fotografijo pomešal z grafiko in tipografijo.
Konstruktivisti so se v veliki meri posluževali tehnike fotomontaže oz. fotokolaža, ki
je bil hkrati figurativen in abstrakten, resničen in iluzoren, običajen in sijajen,
preprost in kompleksen. Tehnika, ki je zadovoljila umetniške želje njenih
uporabnikov ter hkrati prenesla sporočilo. Aleksander Rodčenko je bil eden izmed
avtorjev, ki je omenjeno tehniko uporabil v številnih knjigah, med njimi najbolj
znana Pro eto (O tem, 1923) izdelana v sodelovanju s pesnikom Vladimirjem
Majakovskim. Vsebuje 8 fotomontaž, vsaka opremljena z ljubezensko pesnitvijo.
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[24] Delo je krasen primer konstruktivističnega združevanja fotografije in teksta.
Zahvala za to pa ne gre samo oblikovalskim sposobnostim Rodčenka, ampak tudi
pesnikovi predstavi teksta kot vizualne in literarne izkušnje.

Slika 15: Fotoknjiga Pro eto [24]

V Nemčiji so sledili podobnim ciljem, vendar pa je na umetniško ustvarjanje
Zahodne Evrope vplival še kapitalizem. Prostor za najboj drzne grafične
ekperimente je bil tako v oglaševanju. Ključen za nemški modernizem je bil, še
posebej v fotografiji, Bauhaus. Nov način poučevanja umetnosti in oblikovanja, ki
je temeljil na uporabi stroke za množično proizvodnjo. Učence so učili osnov forme
in oblikovanja ter uporabe le-teh v širokem obsegu, ne samo v slikarstvu,
arhitekturi in kiparjenju, ampak tudi v notranjem oblikovanju, modi, plesu,
gledališču, tipografiji, filmu, fotografiji. Izdelava fotoknjig je bila vedno del
programa Bauhaus. [26] Njihova filozofija je bila opisana v knjigi Bauhaus Bucher
8, Malerei Fotografie Film (Bauhaus knjiga 8: slikarstvo, fotografija, film, 1925), ki
je

postala

manifest

eksperimentalno

modernistične

fotografije

v

Evropi.

Izključevala je sentimentalnost piktorializma ter opisala termin Neue Optik (nov
pogled), ki je baziral na objektivnosti v fotografiji. Osredotoča se na pogled
naprave, ne fotografa, zmožnost fotografije ujeti, česar človeško oko ne more
videti. [24]
Tehnični napredki v fotografiji in tisku so pripeljali do razcveta v založništvu ter
medij okrepili kot glavni nosilec vizualnih informacij zaširšo javnost.
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V Ameriki je do razvoja modernistične fotoknjige prišlo precej pozno. Šele po
začetku velike gospodarske krize leta 1929 je Amerika začela slediti napredkom
fotografije, ki so se širili po Evropi v zadnjem desetletju. V obdobju hude revščine
in socialne stiske se je ameriški modernizem razvil z zavračanjem vseh idej, ki
niso ustrezale realističnemu fotografskemu pogledu.
Knjigo fotografa Walker Evansa American photographs (Ameriške fotografije,
1938) lahko smatramo za najpomembnejšo ameriško modernistično fotoknjigo.
[24] Knjiga vsebuje 87 črno-belih fotografij, v trdi vezavi.
Knjiga je kompleksen in visoko zastavljen projekt, v katerega je avtor vpeljal
elemente strukture in povezanosti, ki jih je sam zahteval tudi pri fotografiji.
Metaforično namigovanje, ki ga je uporabil, tako v posameznih fotografijah kot tudi
njihovem zaporedju, je dodalo nove razsežnosti dinamiki fotoknjige. Fotografije so
polne bridke ironije, metafor o razkoraku med namenom in realnostjo, nasilju in
revščini, upanju malega človeka, ki poskuša doseči svoj del ameriških sanj. Knjiga
ima kot film ali literarno delo jasno, tekočo pripovedno strukturo, poleg gledanja
zahteva tudi “branje”.

Slika 16: Fotoknjiga American photographs [24]

2.5.4 FOTOKNJIGA KOT PROPAGANDA
Po definiciji je propaganda javno načrtno razširjanje različnih ideoloških nazorov.
Cilj propagande je vpliv na javno mnenje v političnih, ekonomskih, psiholoških in
drugih okvirih. Ker je propaganda mnogokrat enačena z manipulacijo, je v
slabšalnem smislu lahko pojmovana kot potvarjanje ali namerno prikrivanje dejstev
oz. tako imenovana lažna propaganda. [27] Na nek način bi lahko veliko večino
fotografije in fotoknjig označili kot propagando, še posebno če so te posnete za
objavo, saj izražajo določeno stališče z namenom vplivanja na ljudi. Propaganda
je bila na vrhuncu na območju Sovjetske zveze, od začetka tridesetih do sredine
sedemdesetih let 20.stoletja. Glede na visoko stopnjo nepismenosti ter zahtevnosti
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in dolgotrajnega, dragega postopka filmske produkcije, je bila fotografija
pomembno orodje propagande. Bila je prav tako prepričljiva ter razmeroma
preprosta, hitra in poceni za izdelavo.
Za namene propagande so zaposlili najboljše sovjetske fotonovinarje in grafične
oblikovalce. Ustvarili so ene izmed lepših revij in knjig tistega časa. Fotoknjige so
dobile novo podobo, bližje knjigi umetnika. Vpliv za dela so črpali iz filma. Umetnik,
fotograf, oblikovalec, tipograf tistega časa Lazar Markovič Lisicki je izrazil: “K knjigi
pristopamo kot k filmu: zaplet, razvoj, razplet” (Boom, 1989). Vrhunec njegovega
dela in po vsej verjetnosti tudi fotoknjige sovjetske propaganda je pravzaprav
poročilo za kongres Sovjetov, pregled Stalinovega napredka, z naslovom Industrija
Socializma (Industrija socializma, 1935) Izdano v šestih zvezkih združenih v eni
mapi, vsebuje številne fotografije, ilustracije, načrte in sheme. Domiselno združuje
fotomontažo in grafično oblikovanje. [24]
Avtor na vsaki strani, z uporabo zgibanih strani, polovičnih strani, različnih
materialov presega meje klasične oblike fotoknjige. Posnetki so genialno
postavljeni, eden preko drugega. Večplastni fotokolaži na živahen način razglašajo
preprosto sporočilo knjige-povišala se je proizvodnja! Vse knjige sovjetske
propagande so neusmiljeno optimistične, vendar pa je Lisicki s tem delom dal
besedi “pozitiven” nov pomen.

Slika 17: Fotoknjiga Industrija Socializma [24]
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2.5.5 EVROPSKA FOTOKNJIGA PO VOJNI
Evropa se je po vojni odzvala nihilističnemu umetniškemu gibanju, ki je izražalo
nakopičen preostanek jeze, žalosti, zagrenjenosti, tesnobe, občutka krivde.
Fotografija in fotoknjiga sta bili neizpodbitni priči vojnim dogodkom in tako
informirali šokiran svet. Glavna naloga fotografije je bla priskrbeti vizualne dokaze
o holokavstu. [24] Ena izmed najbolj pretresljivih fotoknjig vseh časov je
KZ:Bildberich

aus

funf

Konzentrations-lagern

(Fotografsko

poročilo

petih

konentracijskih taborišč, 1945). Zvezek s tankimi platnicami v mehki izdaji, na 32
straneh vsebuje 44 fotografij, različnih anonimnih avtorjev, ki prikazujejo grozote
taborišč in drugih vojnih zločinov. Čeprav je omemba grafičnega oblikovanja knjige
na tej točki odvečna, je kljub temu očitno da je bil v postavitev vložen tehten
premislek, ki je z že tako ali tako vzemirjajočimi fotografijami dosegel maksimalen
učinek.
Knjigo je v Nemčiji delila ameriška vojno informativna enota, z namenom množici
prikazati obsežnost nacističnih zločinov v imenu nemškega ljudstva. Delo
predstavlja najbolj pomembno uporabo fotografije kot priče v zgodovini tega
medija.

Slika 18: Fotoknjiga KZ:Bildberich aus funf Konzentrations-lagern [24]

Na Nizozemskem je sledila objava fotoknjig, ki so vsebovale posnetke tajnih vojnih
fotografskih skupin. Neformalna, surova kvaliteta izdelkov je izhajala iz dejstva, da
so bili ti večinoma posneti na skrivaj ali med begom. To je vplivalo na estetiko
dokumentarnega pristopa v obliki spontanosti in neformalnosti, ki se je odražala v
oblikovanju fotoknjig, kot tudi v radikalnemu oblikovanju grafično-fotografskih
poročil nizozemskih podjetij. [24]
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Center fotografskega založništva je bil Pariz, pomemben dejavnik za to je bila
ustanovitev mednarodne foto agencije Magnum, leta 1947. Eden izmed
ustanoviteljev ter vodilni francoski fotograf je bil Henri Cartier-Bresson, njegova
fotoknjiga Images à la sauvette (Fotografije na begu, 1952), je ena izmed najbolj
priznanih fotoknjig vseh časov. Izšla je v trdi vezavi, naslovnico je ilustriral Henri
Matisse, vsebuje pa 126 črno-belih fotografij. Kljub temu, da je knjiga monografija
fotografovih najboljših del, vsebuje povezovalne elemente, ki jo povzdignejo v
odlično fotoknjigo. V angleški izdaji je naslov knjige The decisive moment (Ključni
trenutek) in definira idejo o trenutku, v katerem vsi elementi znotraj fotografije
ustvarijo popolno sliko. Ne gre nujno za vrhunec dogajanja, vendar za vizualni
vrhunec.

Slika 19: Fotoknjiga: The decisive moment [24]

2.5.6 FOTOKNJIGA IN TOK ZAVESTI
Tok zavesti v literaturi je pripovedna tehnika, ki podaja navidezno neurejeno
sledenje misli, čustev, asociacij, notranjih monologov. V petdesetih letih je bil slog
popularen med ameriškimi pisatelji, vizualno ekvivalenten pa mu je bil slog v
fotografiji. [28]
Fotografi v nasprotju s splošno sprejetim okusom niso iskali popolne kompozicije
in ključnega trenutka, bolj so prikazovali neključne trenutke. Njihova dela so
pogosto delovala nedokončano. Bila so spontana, skrajno osebna, razburljiva,
izrazita. Takšne vrste slog je veliko bolje spadal v knjižno obliko kot pa na
razstavo, saj so takšni posnetki kolektivno močnejši kot individualno. Fotoknjiga, ki
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je odprla ta, takrat novi pogled v fotografiji, je knjiga fotografa Williama Kleina, Life
is good and good for you in New York (Življenje je dobro in dobro zate v New
Yorku, 1956). Izšla je v trdi vezavi z ovitkom in vsebovala 188 črno-belih fotografij
dogajanja na ulicah New Yorka. Avtor je imel na razpolago fotokopirni stroj, ki mu
je omogočal rezanje in lepljenje, povečavo in zmanjšanje posnetkov. Fotografije
se ali prekrivajo, ali segajo čez celo stran od roba do roba, uporabljenih je več
fotografij na strani, z različnimi postavitvami, notranji ritem knjige je živahen,
dinamičen.

Slika 20: Fotoknjiga Life is good and good for you in New York [24]

2.5.7 JAPONSKA FOTOKNJIGA
Vrhunec oblikovanju fotoknjig je bil v šestdesedtih in sedemdesetih letih na
Japonskem. Na japonsko fotografijo in oblikovanje fotoknjig je imela velik vpliv
revija Provoke (Izziv,1968). Izšla je sicer samo v 3 izvodih, a je predstavljala
mladost, uporništvo, obup, jezo in hedonizem.
Radikalno estetiko tako revije, kot tudi japonske umetnosti in fotografije poznega
20.stoletja, sta definirala dva ključna faktorja. Prvi je katastrofalen dogodekHirošima, drugi pa dolgotrajen globalni fenomen - ameriški imperializem. [29]
Izražala sta se v kulturni razdvojenosti, iz katere je izvirala poplava kreativnega
izražanja.
Šestdeseta leta so predstavljala ključno desetletje, obdobje ko je prva povojna
generacija začela vplivati na politiko in umetnost. Posnemanje tujih načinov se je
umaknilo pristni reinterpretaciji, na različnih področjih - v filmu, gledališču,
grafičnem oblikovanju in fotografiji- se je uveljavil nov japonski stil, zvest svojim
koreninam a hkrati široko svetovno razgledan. Za obdobe je značilen vsesplošen
protest proti amerikanizaciji. Ironično je, da je bilo za razvoj sloga, ki je najbolj
ustrezal ambivalentnem odnosu do Amerike, potrebno delo Life is good and good
for you in New york, ameriškega fotografa Williama Kleina, ki je bilo leta 1957
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distribuirano na Japosnkem. Njegov surov stil, ki je izhajal iz čustev, ne logike, je
nemudoma sprožil odziv ne samo pri fotografih, ampak tudi pri grafičnih
oblikovalcih. [29] Navdih je predstavljalo samo oblikovanje fotoknjige, v smislu
dobre in poceni izdelave, kot tudi fotografije v njej.
Tudi potem ko je Japonska postala vodilna v elektronski industriji, ni opustila
založništva, vendar ga je le izboljšala, kar še posebno velja za fotografske
publikacije. Japonske knjige so v glavnem populistične in relativno poceni za
izdelavo, prav tako pa obstaja močna tradicija v izdelovanju prestižnih knjig, ki se
poslužujejo najbolj kvalitetnih materialov in tehnik tiska. Ne glede na ceno, je
najpomembnejša pozornost do detajlov. Od japonske fotoknjige se pričakuje
določena stopnja dovršenosti, ki se kaže v uporabi vseh elementov oblikovanja in
izdelave (postavitev, tipografija, tisk, materiali) v skladu s konceptom knjige.
Najpomembnejši avtor japonskih fotoknjig po obdobju revije Provoke, je
Nobuyoshi Araki, ki je do danes izdal že več kot 300 knjig. Samo njegovo delo
obsega dovolj slogov, da lahko odseva raznoliko japonsko fotografsko kulturo.
Araki je eksperimentiral z neštetimi oblikami in načini izdelave knjig, preizkusil je
več idej v načinu pripovedovanja in oblikovanja kot katerikoli fotograf, ostaja
pomemben ustvarjalec fotoknjig z vplivom, ki se širi veliko dlje od Japonske.
Njegova prva izdana fotoknjiga Senchimentaru na Tabi (Sentimentalno potovanje,
1971) ostaja med njegovimi najbolj priznanimi deli. Prikazuje avtorjevo poroko in
poročno potovanje z ženo Yoko. Vse, od izpovednega načina fotografij do izdelave
knjige, je premišljeno izvedeno, z namenom prikazati resnico, le slediti toku
poročnega potovanja. V predgovoru Araki nagovori bralca: “Dragi gospod, tega ne
prenesem več… preprosto ne prenesem vseh tistih anonimnih obrazov, nagih
teles, privatnih življenj, in prizorov, ki so v bistvu neresnični. Ta knjiga nima ničesar
skupnega z izumetničeno fotografijo, ki je drugače vsepovsod.”[30] Vzdušje
fotoknjige je pesimistično, mračno, malodušno, otožno. Fotografije, natisnjene
vsaka na svoji strani, so skoraj brezizrazne, od posnetka poroke na naslovnici, do
prve fotografije njegove žene in sledečih aktov, notranjosti hotela, do turističnih
destinacij. Na prvi pogled niso nič posebnega, posnete v naglici, brez razmišljanja
o kompoziciji, veliko primerov je pre- ali podosvetljenih , vendar pa je celotna
knjiga čudovita prav zaradi svoje neposredne iskrenosti in vtisa, ki ga pusti pri
bralcu. Knjigi je 20 let pozneje sledil drugi del, z naslovom Fuyo na Tabi (Zimsko
potovanje, 1991), ki prikazuje zadnje dneve in smrt Arakijeve žene Yoko.
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Slika 21: Fotoknjiga Senchimentaru na Tabi [29]

Z nasprotnim pristopom kot Araki je mednarodni ugled dosegel tudi fotograf
Hiroshi Sugimoto, nagnjen k precizni izdelavi nadstandardnih, elegantnih knjig v
omejenih izdajah. [29] Z združevanjem japonske tradicije in konceptualizma
Zahoda je Sugimoto ustvaril mojstrovine, ki so prepoznavne po minimalističnem
oblikovanju ter lični in funkcionalni embalaži. Vsa njegova dela so pozorno
premišljena in še bolj pozorno izdelana. Med njimi so si tri, sicer precej različne
glede na vsebino, podobne v konceptu in izvedbi.

Slika 22: Fotoknjige Time exposed, Theathres, Sea of Buddha [29]

Time exposed (Izpostavljen čas, 1991) prikazuje 50 fotografij morja, kjer je glavni
motiv čas in prvinska scena, ki se ni spremenila v celotnem človeškem obstoju.
Theatres (Kinodvorane, 2000) - 96 fotografij kinodvoran, kjer je čas osvetljevanja
potekal natančno tako dolgo kot prikazan film, posledica je osvetljena kinodvorana
in zaradi preosvetlitve popolnoma belo filmsko platno z nevidno vsebino. Sea of
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Buddha (Morje bud, 1997) - 48 fotografij združenih v en zgiban posnetek prikazuje
1000 kipov bude. Vsaka izmed omenjenih knjig bazira na repeticiji enega
statičnega pogleda, in v svoj prid izkorišča posledice dolge osvetlitve. Skupne so
jim tudi aluminjaste naslovnice in svilnat ovitek, zaradi naštetega jih skoraj lahko
obravnavamo kot triologijo.

2.6 Koristne smernice za izdelavo fotoknjig
Za dobro oblikovano fotoknjigo je koristno upoštevati nekaj pravil oz. smernic, ki
pripomorejo k kvalitetno izdelanem, koherentnem končnem izdelku. Smiselno je
določiti oz. upoštevati naslednje parametre:
2.6.1 TEMA IN NAMEN FOTOGRAFSKE PUBLIKACIJE
Za dobro fotografsko knjigo je potrebno določiti kohezivno temo, ki bo fotografije
povezovala, in jim dala dodaten pomen. S tem bo knjiga pridobila na strukturi in
skladnosti. Kot smo že omenili ima Fotografska knjiga lahko različne funkcije.
Smiselno je določiti namen fotografske publikacije, saj bo ta vplival na sprejemanje
odločitev pri oblikovanju izdelka. [31]
2.6.2 TIP KNJIGE
Razmisliti je potrebno o vrsti knjige, formatu, vezavi, materialu. Pri oblikovanju
fotografske knjige ni omejitev, vendar pa moramo pri izbiri upoštevati namen, temo
knjige, ter razpoložljiva sredstva. [31]
2.6.3 IZBIRA FOTOGRAFIJ IN ZAPOREDJE
Skrbna izbira fotografij je ključnega pomena pri obliovanju fotografske knjige.
Čeprav imamo težnjo po uporabi le naboljših fotografij, je dobro vzpostaviti ritem in
ozadje, ki prikažeta celotno sliko. Z uporabo t.i. šibkejših fotografij lahko ustvarimo
kontekst, ki podpre t.i. močnejše fotografije, vendar pa je kljub vsemu potrebno biti
selektiven in kritičen pri izbiri fotografij. Ne smemo pozabiti na vrstni red, v
katerem bodo fotografije

predstavljene. S premišljeno sekvenco ustvarimo

zgodbo, tok pripovedovanja, ki bralca/gledalca informira in pritegne. [31]
2.6.4 POSTAVITEV STRANI
Kljub neskončnim možnostim postavitve strani, je smiselno ohraniti preprosto in
konsistentno formo. Neutemeljeno spreminjanje postavitve in velikosti fotografij je
za bralca moteče. [31]
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2.6.5 BESEDILO
Besedila oz. podpisi k fotografijam še zdaleč niso obvezni, smiselno pa jih je
vključiti, če presodimo, da bodo celoti prispevala nekaj, česar sama fotografija ne.
Te informacije so lahko lokacija, ime, datum, podrobnosti o dogodku, ali tehniki
fotografiranja. Nepotrebno je ponavljati, kar je že tako ali tako razvidno s fotografij.
Besedilo naj bo diskretno umeščeno v skladu z razporeditvijo strani, izbira
tipografije naj ustreza slogu knjige kot celote. [31]
2.6.6 NASLOVNICA
Kot prvi stik s potencialnim bralcem, je pomembno da naslovnica na prvi pogled
pritegne, dovolj navduši, da bi radi videli več, ter hkrati očitno predstavi temo
knjige. [31]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Faze dela
Naš ekspirementalni del je potekal v treh fazah. Najprej smo zbrali material,
vsebino za fotoknjigo, nato je sledila faza oblikovanja, kjer smo se držali napotkov
za izdelavo fotoknjige, nazadnje pa je sledila izvedba
3.1.1 PRVA FAZA-ZBIRANJE GRADIVA
Ko smo izbrali objekte, smo iz registra kulturnih dediščin izpisali njihove podatke,
natančno določili njihove lokacije, se pozanimali o dostopu oz. se dogovorili za
ogled, če je bilo to potrebno.
Sledilo je fotografiranje. Na lokacije smo se, če je bilo le možno, odpravili zgodaj
zjutraj, ko je sonce še nizko na nebu, svetloba razpršena in kontrasti niso tako
veliki. Pred tem smo s pomočjo interneta in različnih arhivov poiskali stare
posnetke objektov, ko še niso bili zapuščeni, jih natisnili in vzeli s seboj.
Ob prihodu na lokacijo, smo najprej poskušali ustvariti repliko obstoječega,
pripravljenega posnetka, fotografirano z istega zornega kota, vendar v drugem
času. Natisnjena fotografija nam je olajšala določitev iste točke fotografiranja ter
primerjanje obeh posnetkov, za optimalen rezultat.

Slika 23: Primer fotografij nekoč in danes

Za fotografiranje smo uporabili fotoaparat Pentax K20 (18-55mm), med obvezno
opremo pa je spadal tudi stativ Unomat SVA 28, ki nam je omogočil fotografiranje
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z daljšim časom osvetlitve, ki je bilo še posebej pomembno v notranjosti objektov.
Bliskavice oz. drugih umetnih osvetlitev nismo uporabili, saj smo želeli ustvariti
naravne, realne posnetke.
Sledila je selekcija in obdelava izbranih fotografij s pomočjo programske opreme
Photoshop CS6. Ta je bila še posebej nujna, ko smo združevali več posnetkov v
enega. To je bilo potrebno ob ustvarjanju panoram ali pa pri različnih časih
osvetlitve, na primer pri fotografiranju proti virom svetlobe (na primer proti oknu). Z
združevanjem posnetkov z dvema različnima osvetlitvama smo ustvarili postopen
prehod med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli fotografije. V nasprotnem primeru
bi bila zunanjost preosvetljena, notranjost pa podosvetljena. Izbrali smo vse skupaj
65 posnetkov ter za vsako lokacijo še eno fotografijo tipa “nekoč in danes”.

50

LIKOVNA ANALIZA
PRIMER 1
Zaslonka: f/19
Ekspozicijki čas: 1/15
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija zunanjosti preko notranjosti. Osrednja točka fotografije je površina z
navadnim steklom, torej steklom brez ornamenta, ki nam omogoča pogled v
zunanjost, ki je pravzaprav edini jasno viden del fotografije. Težišče motiva je
vertikalno postavljeno v zlati rez, torej v razmerju 3:5,[32] kar v sicer statično
kompozicijo vnese nekaj dinamike. Na fotografiji se pojavljajo izraziti kontrasti. Na
primer kontrast med temnim in svetlim, oz. v tem primeru kar med notranjostjo in
zunanjostjo. Torej med črnino notranje stene, kamor svetloba ne prehaja in med
svetlim nebom v zunanjosti. Prehod je uravnotežen preko ornamentnih stekel, ki
svetlobo prepuščajo le delno. Tako ustvarjajo gradacijo svetlo-temnejšenajtemnejše in predsatvljajo neko mejo med zunanjim in notranjim prostorom ter
nam omogočajo, da občutimo oba. Očiten je tudi kontrast med izostrenimi, jasnimi
deli in zamegljenimi oz. mehkimi deli, ki so posledica dekorativnega stekla.
Opazimo lahko povezave med likovnimi elementi. Med točkasto strukturo
dekorativnega stekla in peska ter drevesnih listov, med lesenimi okvirji oken in
zunanjima stebroma ter ograjo. Okvirji oken ustvarjajo močno mrežo, ki simbolizira
kletko, rešetke zapora, posledično lahko notranjost enačimo z obupom, ujetostjo,
nemočnostjo, propadom, kar sovpada z zapuščenostjo objekta.
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Slika 24: Likovna analiza, primer 1
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PRIMER 2
Zaslonk: f/4
Ekspozicijki čas: 1/500
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija prikazuje dva nasproti ležeča dela strehe kapele. Kot fotografiranja je
takšen, da ju poveže v enotno stopničasto strukturo. Kompozicija je kljub tej
strukturi diagonalna. Opazimo lahko tudi tri manjše, med seboj vzporedne
diagonale z različnih delov strehe, ki poudarijo smer padanja od leve proti desni.
Diagonalna linija razdeli fotografijo na dva dela. Eden predstavlja kapelo, njeno
fasado in streho, drugi pa nebo z oblaki. Med njima lahko občutimo kontraste med
temnejšim in svetlejšim, trdim in mehkim, togim in fluidnim, težkim in lahkim. Hkrati
pa lahko opazimo ponavljanje v teksturi, torej med oblaki na nebu in odpadajočim
ometom na fasadi. Osrednja točka fotografije je križ, kateremu se kljub majhnosti
podreja vsa stopničasta struktura strehe. Vertikale in horizontale strehe so
vzporedne linijam križa. Postavljen je v točko zlatega reza in izstopa zaradi
močnega kontrasta med belino neba in črnino samega simbola.
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Slika 25: Likovna analiza, primer 2
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PRIMER 3
Zaslonka: f/5.6
Ekspozicijki čas: 1/0.7
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija prikazuje podstrešje zapuščenega gradu Slivnica. V prostoru
prevladuje nered, prašna, s poškodovanim materialom prekrita tla, razpadajoče
ohišje

strehe.

Na

desni

polovici

fotografije

klavir,

uničen

skoraj

do

neprepoznavnosti. Nagiba se na stran, naslonjen na enega izmed ležečih tramov.
Napis SATAN na manjšem zidu, je v takšnem ambientu več kot primeren. Deluje
kot podpis, v smislu satan je bil tukaj in za seboj pustil opustošenje.
Kompozicija je dinamična. Kljub močni vertikali in horizontali, zidu in stebra, ki se
sekata v pravem kotu, prevladujejo diagonalne smeri strešnih tramov in sečišča leteh, ki tvorijo nove nepravilne oblike in linije, te se gostijo in redčijo ter s tem
ustvarjajo razgiban likovni ritem. Dinamiko ustvarja mesebojno delovanje nasprotij,
v ozadju lahko opazimo močen črno-beli kontrast med osvetljenimi in
neosvetljenimi področji. Črno-beli kontrast in ritmično ponavljanje elementov vnese
v kompozicijo dodaten občutek razgibanosti, nestabilnosti. Prostor v glavnem
deluje krhko kot da bi se lahko sesedel sam vase, če bi premaknili le en kos. Ostal
bi le betonski zid z napisom satan.
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Slika 26: Likovna analiza, primer 3
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PRIMER 4
Zaslonka: f/9.5
Ekspozicijki čas: 1/30
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija čolna na kopnem, pod streho rudarskega obrata v Sečovljah. Bel čoln
je pozicioniran pred nosilnim betonskim stebrom. Na prvi pogled steber deluje kot
jambor plovila. Že samo čoln na kopnem predstavlja ujetost, obstanek,
neizkoriščen potencial. Jambor v obliki križa in brez jader to občutenje še bolj
potencira. Povrhu vsega pa je steber v sami sredini kompozicije, zavzema kar
precejšen del fotografije in se celo ponovi, tako da je že tako močna simbolika
križa še bolj poudarjena.
Trikotniška oblika čolna se ponovi v liku, ki ga orišeta svetloba in sence v ozadju.
Na notranjih betonskih stebrih svetloba ustvari močen kontrast med betonskim
stropom in osvetljenim nebom, s čimer nastane neprekinjena linija čez celotno
širino fotografije. Linija, ki definira trikotnik, ki je glede na daljšo simetralo usmerjen
v desno. Ta usmerjenost se zoperstavlja smeri čolna, ki je s premcem usmerjen v
levo. Razlika ustvarja dinamiko v kompoziciji.
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Slika 27: Likovna analiza, primer 4
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RIMER 5
Zaslonka: f/22
Ekspozicijki čas: 2
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija je horizontalno razdeljena na tretjine. Zgornji del, najsvetlejši del
fotografije, nebo. Sredina, zemeljski del z zidom in oltarjem. Spodnji del, ki se
začne z linijo, ki jo zariše luža na tleh. Meje med naštetim se prepletajo. Sicer prav
horizontalno linijo zidu prekinejo betonski ornamenti, ki segajo navzgor proti nebu,
enako je s krošnjami dreves in dimnikom v ozadju. V spodnjem delu fotografije se
prepletajo vsi deli, saj v odsevu vidimo tako nebo kot tudi zid z ornamenti.
Plečnikov oltar je sredinsko umeščen na mesto manjkajočega zidu, hkrati je odmik
oltarja od zidu na vsaki strani enak razmaku med stebri oltarja. Oltar je v zid
vkomponiran tako enakomerno, da na prvi pogled sploh ne opazimo, da je zid
poškodovan, vrzel je zapolnjena oz. deluje namerno izvedena. Pogled na spodnji
del fotografije nam prikaže bolj realno sliko. Odsev zidu v luži nas opomni na
manjkajoči del, praznino. Zaradi večjega kontrasta in bolj čistega ozadja, lažje
opazimo poškodbe v zidu. Luža se razliva po tleh in proti desni postopoma izginja,
kot lahko kmalu izgine preostanek objekta, če ne pride do spremembe.

59

Slika 28: Likovna analiza, primer 5
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PRIMER 6
Zaslonka: f/4.5
Ekspozicijki čas: 1/100
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija stopnišča v Hotelu Bellevue. Fotografija v nas vzbudi radovednost,
zanima nas kaj se skriva v temnih prostorih, kam vodijo stopnice, kaj je na drugi
strani okna, hkrati pa nam pogled v neskončno, črno praznino daje zastrašujoč
občutek. Opazimo izrazit kontrast med temnim in svetlim. Na eni strani že
omenjena, skrivnostna črnina, na drugi močna belina, ki prihaja od zunaj.
Stopnice povezujejo najsvetlejši in najtemnejši del fotografije. Če pozornost
usmerimo proti svetlobi, se zdi, da vodijo navzgor, če pa pozornost usmerimo v
temo, dobimo občutek, da vodijo navzdol.
Izrazit je tudi kontrast med grobim delom stene, sestavljenim iz več manjših opek
in homogenim delom stene z gladko, čisto površino. Temu sledijo stopnice, ki so
ponovno razdeljene v več manjših enot, nato pa zopet enotna, kompaktna črnina.
Prisotnih je veliko trikotniških oblik, ki v fotografijo vnesejo dinamiko, napetost med
stabilnostjo in nestabilnostjo. Po eni strani se trikotniki na fotografiji odlikujejo po
razigranem ritmu različnih smeri, po drugi strani pa kompozicijo izčiščijo s svojo
urejeno, strogo geometrijsko obliko. [33]
Prisotnost trikotniških oblik in močnih kontrastov, je razlog da nas fotografija hkrati
vznemirja in pomirja.
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Slika 29: Likovna analiza, primer 6
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PRIMER 7
Zaslonka: f/4.5
Ekspozicijki čas: 1/45
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija prikazuje del stene v opustošenem Hotelu Bellevue. Kanal, ki je ostal
od odtujenega električnega kabla, poteka po sredini in razdeli fotografijo na desni
in levi del, kot bi jo zarezali. Je tudi glavni, likovni element okoli katerega so
postavljeni ostali elementi. Prvi pritegne pogled, ima dominantno vlogo. Glede na
obliko črte, ki se na dnu razširi v obliko kaplje, dobimo občutek smeri gibanja
navzdol, občutek počasnega polzenja. Na dnu je stena v najbolj osnovnem stanju,
brezbarvna, siva, proti vrhu se nadaljuje v rožnat omet, opazimo pa tudi ostanke
vrhnega sloja barve, ki se luščijo in ustvarjajo dinamične oblike ter mečejo sence,
ki proti vrhu fotografije postajajo vse bolj in bolj intenzivne, se ritmično stopnjujejo
od spodaj navzgor. Zaradi abstraknosti likovnih elementov, ničesar od
prikazanega nismo vajeni videti v vsakdanjem življenju (kanali električnih kablov
naj bi bili skriti v steno, ta pa je ponavadi enakomerna, gladka), primer na prvi
pogled deluje kot umetniško slikarsko delo in ne fotografija.
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Slika 30: Likovna analiza, primer 7
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PRIMER 8
Zaslonka: f/9
Ekspozicijki čas: 1/180
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija ene izmed sob v gradu Slivnica. Okno je z zunanje strani zabito z
deskami, svetloba od zunaj v prostor prehaja skozi odprtino manjkajočih desk in
nežno pada na stene, ter riše sence in ustvarja svetlo-temne kotraste.
Nad oknom opazimo neogotski motiv netopirske oblike ki se povezuje z demonsko
obliko luči, ki visi s stropa. Luč je temna, ploska, medtem ko je motiv poln detajlov
izrezljanih iz kamna. Ta razlika v teksturi se ponovi. Leva stena je v primerjavi z
desno bolj groba, hrapava, reliefna, desna je bolj gladka, čista. Enako je s stropom
in tlemi. Zaradi sredinske postavitve, steni, tla in strop ustvarijo neke vrste okvir, ki
da kompoziciji trdnost.
Deske oz. palice, ki slonijo ob stenah, ter sredinska letev okenskega okvirja tvorijo
pahljačasto strukturo oz. strukturo dlani, ki se steguje navzgor, “sredinec” se po
principu temnosti poveže z visečo lučjo.
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Slika 31: Likovna analiza, primer 8
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PRIMER 9
Zaslonka: f/5.6
Ekspozicijki čas: 1/350
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Na fotografiji vidimo drevo, ki raste v betonskem okolju sečoveljskega rudnika. Os
drevesa je postavljena v zlati rez fotografije. Fotografijo diagonalno seka pas
svetlobe, kar drevesu daje večji pomen. Svetloba projicira njegovo senco na zid in
s tem se krošnja zdi gostejša, drevo pa večje. Iz levega kota se po isti diagonali
proti drevesu počasi plazi vzpenjalka.
Kontrast med betonom in drevesom predstavlja kontrast med mrtvim in živim,
trdnim in krhkim, robustnim in nežnim, hladnim in toplim, geometrijskim in
organskim. Hkrati pa sta drevo in beton v harmonični povezavi. Os drevesa
sovpada z vertikalo vrat, krivulja drevesnega debelca se ponovi v okrušenem delu
betonske stene, drevesni listi se povezujejo z betonskimi okruški na tleh, mikro
struktura betona vsebuje mehke krivulje, ki se povezujejo z organskimi linijami
drevesa.
V tem trenutku ima drevesce šibkejšo vlogo, a drevo počasi raste, rudnik se
počasi podira. Brez človeškega poseganja se bo situacija v prihodnosti zagotovo
obrnila, od rudnika bodo ostale le zaraščene ruševine.
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Slika 32: Likovna analiza, primer 9
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PRIMER 10
Zaslonka: f/8
Ekspozicijki čas: 1/250
Vrsta fotoaparata: Pentax K20D
Vrsta objektiva: 18-55mm
Fotografija prikazuje del razpadajočega dvorca Ravno polje, ki izgleda kot da bi ga
prizadejal potres, a je v resnici

tak zgolj zaradi dolgoletnega zanemarjanja.

Pogled z obokanega dvorišča v eno izmed sob nam razkriva, da je notranjost
dvorca prav tako v katastrofalnem stanju, vdrto je kar celo nadstropje. Dobimo
občutek kot da se krama zaradi prenatrpanosti izliva skozi vrata. Na tleh vidimo
posušeno listje, koščke odpadlega ometa, umazanijo in pozabljene oz. zapuščene
predmete. Med njimi izstopa nogometna žoga, ki sicer predstavlja igrivost,
brezskrbnost, v takem okolju pa le potencira občutek žalosti, saj nas spomni, da
so včasih tu prebivali ljudje, otroci, sedaj pa ni nikogar več, ki bi se igral. Žoga
izstopa tudi po obliki, saj prevladujejo trde, oglate oblike in ravne linije. Krivulja
žoge se ponovi v stropnem oboku in košu na tleh.
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Slika 33: Likovna analiza, primer 10
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3.1.2 DRUGA FAZA-OBLIKOVANJE
TEMA IN NAMEN FOTOKNJIGE
Tema fotoknjige so zapuščeni objekti kulturne dediščine ter njihovo žalostno, hitro
propadajoče stanje. Protislovje med njihovo zanemarjenostjo in lepoto, varstvom
kulturne dediščine in dejanskim, zapostavljenim stanjem. Obžalovanje ob nastali, v
nekaterih primerih, nepopravljivi škodi, minljivost, krhkost, propad.
Fotoknjiga je samostojna in ne spremlja razstave, torej bo edini vir informacij za
bralca-gledalca. Ustvarjena ni v komercialne namene, vendar v namene
osveščanja ter dokumentiranja.
TIP FOTOKNJIGE
Zaradi enakomerne razporeditve beline tako pri vertikalnih, kot tudi horizontalnih
posnetkih, smo določili kvadratno obliko knjige, velikosti 200 mm x 200 mm.
Izbrali smo brezlesni papir, ki je brez sijaja, barva pa se vanj bolj vpije. S tem
dobimo bolj obrabljen videz, kar sovpada s temo knjige. Knjigo bomo v hrbtišču
šivali, ter tega namerno pustili odkritega, izpostavljenega ter s tem dodali k
občutku ranljivosti, skoraj poškodovanosti knjige. Glede na to, da nimamo posebej
ločene platnice, bomo na začetku in koncu uporabili papir gramature 200g/m2, vse
ostale strani pa bodo zaradi zgibanja natisnjene na papirju gramature110 g/m2.
Glede na to, da bomo dobili precej občutljivo, ranljivo verzijo fotoknjige, bomo za
zaščito izdelali ovitek oz. “slipcase” iz sive lepenke, debeline 0,8 mm.
IZBIRA FOTOGRAFIJ IN ZAPOREDJE
Fotografije smo razvrstili v deset sklopov, eden za vsako lokacijo. Vsak se najprej
začne s fotografijama nekoč in danes, na nasprotni strani pa leži zamegljena
fotografija, nejasna prihodnost, sega od roba do roba in hkrati predstavlja neke
vrste ločnico med posameznimi sklopi, lažjo orientacijo. Sklopi si ne sledijo
kronološko, vendar padajoče po ohranjenosti. Od najbolj ohranjenega dvorca
Dobrna do najslabše ohranjenega dvorca Ravno Polje, ki je večinoma v ruševinah.
S tem smo upoštevali naravni tok propadanja ter hkrati izrazili, da ob neukrepanju
vse stavbe čaka takšna usoda. Na zaporedje smo pazili tudi znotraj posameznega
sklopa, in sicer tako, da si fotografije sledijo, kot bi se sprehajali po določenem
objektu.
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POSTAVITEV STRANI
Določili smo zrcalo strani. Zgornji in spodnji odmik od roba je 25 mm, zunanji 20
mm, notranji pa 30 mm. Na notranji strani je odmik večji, saj ta del zaradi vezave
izgubi nekaj prostora. Fotografije smo znotraj zrcala postavili v sredinsko
poravnavo in samo eno na stran. S kombiniranjem različnih fotografij se ustvarijo
nove povezave, ki smo se jim želeli izogniti, saj so že fotografije same dovolj
dinamične. Pestra kompozicija bi, ob razdejanosti prikazani na fotografijah, lahko
delovala preveč konfuzno. Hkrati pa ena fotografija na stran izraža osamljenost,
pozabljenost.

Slika 34: Zrcalo strani

BESEDILO
Posameznih fotografij nismo poimenovali, vendar pa smo poimenovali vsak sklop,
in sicer z evidenčno številko iz registra enot kulturne dediščine in imenom objekta
(npr. 16287 Hotell Bellevue). S tem smo želeli poudariti, da ni dovolj, da se enota
vpiše v register, kjer postane le številka, vendar pa je potrebno aktivno ukrepanje.
Na samem začetku knjige smo vključili še dobesedno citirano definicijo oz. pomen
kulturne dediščine s strain zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki opiše njeno
pomembnost. ”Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture,
ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost, ter s tem povezane kulturne
dobrine. Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti sta
varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu. Osnovna, kulturna
funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno
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življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj
preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti.”
Na koncu knjige pa smo dodali še opis posameznih enot iz registra dediščin, ki
vsebuje: ime objekta, evidenčno števlko enote, tekstualni opis enote, datacijo
enote in vrsto spomenika. Uporabili smo dve različni pisavi, klasicistično pisavo
bodoni v navadni različici za naslove, ter linearno pisavo aller v navadni in kurzivni
različici, za preostali tekst.
NASLOVNICA
Na naslovnici smo želeli uporabiti fotografijo, ki bi na nek način predstavljala vse
objekte. Izbrali smo fotografijo oluščene stene, ker je prikazan samo detajl
ometa, ni jasno za katero lokacijo gre.
V sredi naslovnice, na zaplati ometa je s tehniko slepega tiska, brez barve
odtisnjen naslov Pozabljeni, napis je komaj viden, vendar ga lahko občutimo.
Naslovnica ne razkrije preveč, je skrivnostna in hkrati pove dovolj, da lahko
zaznamo kakšna je tema fotoknjige.
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Slika 35: Predogled naslovnice, ter postavitev prvih nekaj strani
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3.1.3 TRETJA FAZA-IZVEDBA
Knjiga je bila zaradi majhne naklade tiskana digitalno na stroju Xerox Color 1000
Presses. Najprej smo izvedli poizkusni tisk, kjer smo samo natisnili posamezne
fotografije z uporabo različnih profilov ter primerjali rezultate. Izbrali smo profil
Fogra uncoated, saj nam je dal bolj nežne, rahlo obledele rezultate. Glede na to,
da je uporabljen papir bel in da zaradi digitalnega tiska ni bilo mogoče beline
ozadja nadomestiti s sivino, smo bili s tem učinkom bolj zadovoljni, saj ni deloval
tako nasilno, zaradi prevelike razlike v kontrastih. Sledila je nadaljna obdelava
fotografij, saj je bilo glede na testni odtis, nekatere potrebno barvno upravljati.
160 strani knjige smo natisnili na 40 pol papirja velikosti SA3, 450 mm x 320 mm.
Posamezni listi so bili po tiskanju obrezani, prepognjeni, vloženi eden v drugega v
10 knjigoveških pol, ki so bile nato zložene ena na drugo, šivane v hrbtišču, ter za
dodatno obstojnost premazane z lepilom. Za šivanje smo uporabili poliesterski
sukanec, bele barve, velikosti 10. Tovrstni sukanec odlikuje izredno visoka trdnost,
ugodna razteznost, ter obstojnost. Nismo želeli uporabiti tanjšega sukanca, saj
nas je skrbelo, da bi nam ta lahko pretrgal papir ob zategovanju šivov.

Slika 36: Odprto hrbtišče knjige

Sledila je izdelava ovitka za knjigo. Uporabili smo preprosto mrežo, ki smo jo
izrezali z lepenke. Zgibe smo naredili s slonovo kostjo, da nismo poškodovali
materiala. Sledila je izdelava klišeja za slepi tisk. Željeno pisavo bodoni, v velikosti
30 pt, smo pretvorili v vektorske krivulje in poslali v digitalno izdelavo. Dobili smo
kliše zrcalnega napisa, ki smo ga s mehansko prešo odtisnili na sredino tako
naslovnice, kot tudi lepenke za ovitek. Za zaključek smo mrežo lepenke sestavili in
zlepili v ovitek.
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Slika 37: Kliše za slepi tisk

Slika 38: Slepi tisk na naslovnici

Slika 39: Fotoknjiga Pozabljeni
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Preko socialnih omrežij smo opravili krajšo anketo glede našega izdelka. Anketa je
vsebovala 9 vprašanj. Sestavljena je bila tako, da so anketiranci najprej odgovorili
na 3 vprašanja, nato so si ogledali digitalno različico naše knjige v pdf formatu, ter
odgovorii še na preostalih 6 vprašanj. S tem smo želeli ugotoviti dejanski učinek
našega dela, torej če se bodo rezultati pred in po pregledu naše fotoknjige
spremenili.

1. Ali veste kaj je nepremična kulturna dediščina?

Ne
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Slika 40: Grafični prikaz rezulatatov 1. vprašanja

Na anketo se je odzvalo 80 oseb. Zaradi nadaljnih vprašanj je bilo najprej
potrebno izločiti, tiste, ki ne vedo kaj je to nepremična kultuna dediščina. Naša
glavna ciljna skupina so bili ljudje, ki že vedo kaj je to nepremična kulturna
dediščina. Teh je bilo 86%, kar nam je omogočilo dovolj veliko skupino za nadaljne
raziskovanje. Za ostalih 14% se je anketa zaključila.
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2. Ali menite, da so nepremične kulturne dediščine v
Sloveniji ustrezno zaščitene?
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Slika 41: Grafični prikaz rezulatatov 2. vprašanja

3. Se vam zdi ohranjanje nepremične kulturne dediščine
pomembno?
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Slika 42: Grafični prikaz rezulatatov 3. vprašanja

Vprašanje o ustrezni zaščiti nepremičnih enot kulturne dediščine smo postavili še
preden smo anketirancem pokazali našo fotoknjigo nanj je pritrdilno odgovorilo kar
78% ljudi. Zanimivo je, da je delež ljudi, ki se jim zdi ohranjanje dediščine
pomembno, podoben tistim, ki se s tem ne strinjajo. Prvih je 55%, drugih 45%.
Pričakovali smo večji delež, tistih, ki se jim ohranjanje zdi pomembno.
Na tej točki, smo anketirance povabili k ogledu naše fotoknjige v digitalni verziji,
potem pa smo jim postavili nadaljna vprašanja.
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4. Ali vas je stanje prikazanih objektov kulturne dediščine
presenetilo?
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Slika 43: Grafični prikaz rezulatatov 4. vprašanja

5. Ste ob gledanju fotografij občutili katerega od naštetih
občutkov? Katerega?
obžalovanje
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Slika 44: Grafični prikaz rezulatatov 5. vprašanja

Kar 84% ljudi je bilo presenečenih nad prikazanim stanjem objektov v fotoknjigi.
61% ljudi je ob tem občutilo žalost, 14% ljudi obžalovanje, 6% jezo. Le 19% ljudi
pa je ob gledanju ostalo ravnodušnih oz. pri njih nismo dosegli nobenega od
željenih odzivov.
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6. Ali se vam posamezni objekti, zdijo vredni ohranitve, kljub
njihovem trenutnem stanju?
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Slika 45: Grafični prikaz rezulatatov 6. vprašanja

Odgovori se glede na posamezno lokacijo razlikujejo. Te si od vrha proti dnu
sledijo od najbolj do najmanj ohranjene. Opazimo, da z ohranjenostjo objekta v
glavnem pada tudi število ljudi, katerim se objekt zdi vreden ohranitve.
Dvorec Dornava, se zdi vreden ohranitve, kar 94% ljudem, med tem, ko se Dvorec
Ravno polje zdi vreden ohranitve le 32% ljudem. Izstopa Stadion Bežigrad,
katerega bi rado ohranilo kar 97% anketirancev, sklepamo, da je tako, ker stadion
velja za enega pomembnejših spomenikov tako kulturne dediščine, kot tudi
priznanega arhitekta Jožeta Plečnika. Med objekti je poleg Gradu Viltuš edini
klasicifiran kot kulturna dediščina državnega in ne le lokalnega pomena. Prav tako
pa je bil skozi čas deležen veliko medijske pozornosti in je med vsemi objekti
najbolj prepoznaven.
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7. Ali menite, da so nepremične kulturne dediščine v
Sloveniji ustrezno zaščitene?
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Slika 46: Grafični prikaz rezulatatov 7. vprašanja

8. Se vam zdi ohranjanje nepremične kulturne dediščine
pomembno?
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Slika 47: Grafični prikaz rezulatatov 8. vprašanja

Ponovili smo vprašanji, ki smo jih postavili pred ogledom fotoknjige. Tokrat so bili
odgovori precej drugačni. 87% ljudi meni, da nepremične kulturne v Sloveniji niso
ustrezno zaščitene. 75% ljudem, se ohranjanje kulturne dediščine zdi pomembno.
Odgovori sovpadajo s presenečenim odzivom ob stanju objektov ter kažejo na
slepo zaupanje v odgovorne organe za varstvo nepremične kuturne dediščine. Kar
20% več ljudi je po ogledu fotografij mnenja, da je ohranjanje nepremične kulturne
dediščine pomembno. Morda, se jim ohranjanje prej ni zdelo pomembno, ker niti
niso vedeli, da je potrebno, za objekte poskrbeti.
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9. Ali se vam zdi, da je glede stanja prikaznih objektov
potrebno kakorkoli ukrepati?
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Slika 48: Grafični prikaz rezulatatov 9. vprašanja

Anketo smo zaključili z vprašanjem, če je glede stanja prikazanih objektov
potrebno kakorkoli ukrepati. Nismo želeli bolj točno opredeliti možnih rešitev ali
ukrepov, vendar smo le poizkušali ugotoviti ali ljudje odobravajo trenutno stanje,
ali si želijo sprememb. 78% ljudi je mnenja, da je glede stanja prikazanih objektov
potrebno ukrepati.
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5 ZAKLJUČEK
Na podlagi teoretičnega dela smo pridobili informacije o dejavnikih, ki pispevajo k
dobro oblikovani fotoknjigi ter različnih možnostih oblikovanje le-te, ugotovili smo
kakšne so smernice, ki pripomorejo k kvalitetno oblikovani fotoknjigi. Z
upoštevanjem tega znanja smo izdelali fotoknjigo z naslovom Pozabljeni, ki preko
fotografij predstavi problematiko zapuščenih stavb kulturne dediščine.
Cilj naloge je bil izpostaviti in opozoriti na problematiko zapuščenih stavb kulturne
dediščine, prikazati njihovo žalostno stanje in nastalo škodo ter jih hkrati prikazati
kot vredene ohranitve. Z metodologijo anketiranja smo preverili razliko med
željenim in dejanskim odzivom in ugotovili, da je bila naša naloga le delno
uspešna, saj cilji niso bili doseženi v celoti.
Pokazali smo, da se večina anketirancev problematike sprva ni zavedala, kar se je
po ogledu fotoknjige spremenilo. S fotoknjigo smo prikazali problematiko ter na
njih vplivali do te mere, da so spremenili mnenje o ustreznosti zaščite ter
pomembnosti ohranitve ter si želijo sprememb. Predpostavili smo, da fotografija
lahko služi kot glavno orodje za spoznavanje tematike. Glede na to, da je bila
naloga z vidika opozarjanja na problematiko uspešna, lahko hipotezo potrdimo, saj
je fotografija v knjigi glavni vir informacij.
Kljub temu, da pri vseh ljudeh nismo dosegli željenega odziva, je najbolj
pomembno, da je ravnodušnih ostalo zanemarljivo majhno število anketirancev,
fotografije so po večini vzbujale občutke žalosti, kar sovpada z željenim odzivom
na fotoknjigo.
Vsi objekti niso bili sprejeti kot vredni ohranitve. Z ohranjenostjo objekta v glavnem
pada tudi število ljudi, katerim se objekt zdi vreden ohranitve.
Kljub temu, da je bil naš cilj na začetku vse objekte prikazati kot vredne ohranitve,
smo po ogledu nekaterih lokacij tudi sami spremenili mnenje. Pri nekaterih je
škoda preprosto prevelika, da bi jo bilo mogoče sanirati, vendar menimo, da ti
objekti lahko služijo kot opozorilo oz. slab zgled stanja, kateremu se je potrebno
izogniti. Prav zato smo objekte v fotoknjigi razvrstili padajoče po ohranjenosti in
prikazali tok propadanja, pesimistično napoved ob neukrepanju.
Knjiga

predstavlja

le

delež

zapuščenih

enot

kulturne

dediščine.

Med

raziskovanjem smo odkrili veliko število podobnih objektov, vendar pa smo jih
zaradi težkega ali celo nemogočega dostopa, oddaljenosti, usklajevanja z
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odgovornimi za ogled, v nalogi predstavili le 10. Menimo pa, da je tematika tako
obširna, zanimiva in pomembna, da bi knjigiv prihodnosti lahko sledilo še več
delov oz. bi lahko knjiga postala, kar del zbirke Pozabljeni.

84

6

LITERATURA IN VIRI
1. Kulturna dediščina [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 9. 6. 2015 [citirano 9.
6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturnidediscini/>.
2. Register enote nepremične kulturne dediščine [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 9. 6. 2015 [citirano 9. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://rkd.situla.org>
3. Hotel Bellevue včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015
[citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.delcampe.net/page/item/id,212591896,var,cpsm-rare-cartephoto-slovenie-foto-slovenija-hotel-bellevue-Ljubljana,language,E.html>
4. Tudi jordanski lastniki bi hotel Bellevue radi prodali[dostopno na daljavo].
Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://www.delo.si/novice/ljubljana/tudi-jordanski-lastniki-bi-hotelbellevue-radi-prodali.html>
5. Vila Ružička včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano
10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.ztskdobrna.si/index.php?option=com_content&view=article&id=
63&Itemid=74>
6. Vila Ružička [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano 10. 6.
2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.slovenia.info/si/Arhitekturna-dediščina/VilaRužička.htm?arhitekturne_znamenitosti=1457&lng=1>

85

7. Grad Slivnica včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano
10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.rtvslo.si/slike/photo/252296/>
8. Dvorec Slivnica: šolski primer slabega gospodarja [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://www.delo.si/kultura/dediscina/dvorec-slivnica-solski-primerslabega-gospodarja.html>
9. Dvorec Ravno Polje včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015
[citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.arhiv-ptuj.si/razglednice?razglednica=259>
10. Dvorec Ravno Polje je le še kup ruševin [dostopno na daljavo]. Obnovljeno
10. 6. 2015 [citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.tednik.si/renesancni-dvorec-ravno-polje-je-le-se-kup-rusevin>
11. Grad Turn včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano
10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Turn_pri_Velenju#/media/File:Postcard_
of_Turn_Castle,_Velenje.jpg>
12. Grad Turn pri Velenju [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015
[citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Turn_pri_Velenju>
13. Grad Viltuš včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano
10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grad_Viltuš_na_Slemenu_blizu_
Maribora_1961.jpg>
14. Grad Viltuš grad duhov in tatov [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6.
2015 [citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ grad-duhov-tatov>
86

15. Stadion Bežigrad včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015
[citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.delo.si/clanek/121633>
16. Stadion Bežigrad [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano
10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Bežigrad>
17. Rudnik Sečovlje včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015
[citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.regionalobala.si/data/albums/novice_albums/b/1_986dc1871a5
16714a791b41cf2a4bbe8.jpg>
18. Sečovlje obujale spomin na rudnik [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6.
2015 [citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.regionalobala.si/novica/secovlje-obujale-spomin-na-rudnik>
19. Dvorec Dornva včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015
[citirano 10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.etnomuzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/dornava>
20. Dvorec Dornva [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano 10.
6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.ptuj.info/index.php/sl/ded2/ogledi/dvorec-dornava.html>
21. Vas Slapnik včasih [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano
10. 6. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.etnomuzej.si/en/spletne-zbirke/lokacije/slapnik>
22. Slapnik [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 10. 6. 2015 [citirano 10. 6. 2015].
Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.brda.si/spoznaj/od_vasice_do_vasice/2012012811141799/Slap
nik/>
87

23. EVANS, W. in KIRSTEIN, L. 2012, American Photographs. New York:
Museum of modern arts. 208 str.
24. BADGER, G. in PARR, M. 2004. The photobook: A history volume I.
London: Phaidon Press Limited. 320 str.
25. Pictorialism[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 15. 7. 2015 [citirano 15. 7.
2015]. Dostopno na svetovnem
spletu:<http://thecreatorsproject.vice.com/blog/pictorialism-the-movementthat-birthed-modern-photography>
26. Bauhaus [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 17. 7. 2015 [citirano 17. 7.
2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus>
27. Propaganda [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 17. 7. 2015 [citirano 17. 7.
2015]. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.merriamwebster.com/dictionary/propaganda
28. Stream of consciousness[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 18. 7. 2015
[citirano 18. 7. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.britannica.com/art/stream-of-consciousness>
29. BADGER, G. in PARR, M. 2006. The photobook: A history volume II.
London: Phaidon Press Limited. 320 str.
30. ARAKI, N. 1991, Diary sentimental Journey. Japan: Shinchosha company.
124 str.
31. Creating photobook[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 26. 7. 2015 [citirano
26. 7. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://photography.tutsplus.com/articles/photo-7685>

88

32. SLAVEC, D. 2000. Fotografija. Ljubljana: Much. 68 str.
33. RAČKI, T. 2004. Veščina likovne kompozicije: v slikartsvu, oblikovanju,
fotografiji, filmu, kiparstvu, arhitekturi in gledališču. Ljubljana: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti.128 str.

89

7 PRILOGE
Priloga A, fotografije uporabljene v fotoknjigi Pozabljeni.
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