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IZVLEČEK
Otroška portretna fotografija je pomemben del razvoja portretne fotografije. Otroci so kot
glavni motiv prikazani v različnih zvrsteh fotografije. So zelo hvaležen motiv. Večinoma so
predstavljeni v družbeno sprejemljivih okvirjih, po drugi strani pa se njihova nedolžnost vse
prevečkrat izkorišča za dosego nemoralnih namenov. To se kaže predvsem v vsesplošni
dostopnosti fotografij in neprimerni uporabi določene vrste otroške portretne fotografije.
Namen diplomskega dela je bil opisati značilnosti otroške portretne fotografije in posebnosti,
ki veljajo pri izdelavi le-te ter raziskati uporabo otroške fotografije. Teoretični del naloge
sprva obravnava portretno fotografijo na splošno, nato pa se osredotoča na otroško portretno
fotografijo in njene različne zvrsti glede na namen uporabe. Predstavljene so tudi različne
vloge otrok glede na namen, ki ga posamezna zvrst želi prikazati.
Eksperimentalni

del

predstavlja

petnajst

kreativnih

portretov

otrok,

posnetih

z

zrcalnorefleksnim fotoaparatom. Fotografije vključujejo otroke različnih starosti, ki so
posnete v črno-beli in barvni tehniki ter osvetljene z naravno svetlobo. Fotografije so bile
posnete predvsem v naravnem okolju in vključujejo računalniško obdelavo, in sicer
spremembo kontrasta, barvnih tonov in pretvorbo barvne fotografije v črno-belo. Vsaka je
tudi ovrednotena s pomočjo likovne analize, ki omogoča različna opazovanja in vrednotenja
le-te. Prav tako se pri analizi določajo različne ravni kakovosti posnetka.
Z implementacijo teoretičnega vidika fotografije v raziskovalni del naloge je bilo ugotovljeno,
da osnovne zapovedi fotografije pri vseh delih ostajajo enake, dobršen del pa je odvisen
predvsem od videnja avtorja in njegovih preferenc.
Ključne besede: portetna fotografija, otroški portret, karakteristike otroške fotografije, zvrsti
otroške fotografije
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ABSTRACT
Children's portrait photography is an important element of the general portrait photography
development. There are many different sorts of photography where children can play main
role, as they are much appreciated motive. Predominantly, children are shown in a socially
acceptable environment. There are however cases, when their innocence is being misused for
immoral purposes, due to the wide availability of the photos and unacceptable use of a
particular kind of children's portrait photography.
The main purpose of the thesis was to describe the characteristics of the children's portrait
photography, its special features and usage. The theoretical part is initially focused on the
portrait photography in general. At a later stage it is aimed at the children's portrait
photography and it's different types. At the same time different roles of children are presented,
depending on the purpose of the type of photography.
The experimental part consists of 15 creative portraits of the children, taken with SLR
camera, the photos include children of different age – they were taken in black and white and
colour technique and lighted with artificial light. The photos were taken in natural
environment and were processed with computer, the colors and contrasts were balanced and
color photographs converted to black and white. Every single photo is judged through the art
analysis that enables to separate different qualities of the photo shot.
Through implementation of the theoretical insight in the experimental part of the thesis it was
shown that basic elements of the photography are the same everywhere. However there are
elements that are dependant on the perspective and preferences of the author.
Key words: portrait photography children's portrait, characteristics of the child's photography,
sorts of child's photography.
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POVZETEK
Ljudje so si od nekdaj želeli ovekovečiti svoje vtise, opažanja in doživetja iz življenja. Z
razvojem vizualne umetnosti fotografije je postalo možno slikovno registrirati in ohranjati
dogodke, hkrati pa jih tudi predstaviti javnosti. Namen diplomskega dela je opisati značilnosti
otroške portretne fotografije, posebnosti, ki veljajo pri njeni izdelavi ter raziskati uporabo
otroške fotografije na splošno.
Pri portretiranju je bistven izraz na obrazu, ki lahko izraža različna čustvena stanja,
temperament in značajske poteze portretiranca. Cilj vsakega portreta je povedati: »takšen si
videti«, ne glede na to, za kakšno rabo je namenjen. Če želimo doseči pristne portrete otrok,
fotografiramo otroke na sodoben, sproščen način »iz roke«, to je pri njihovih vsakdanjih
opravilih, ko fotografiranja niti ne opazijo. Za doživete portrete, ki ponujajo vpogled v
duševnost osebe, uporabimo črno-belo tehniko.
Poznavanje tehničnih podrobnosti digitalnega fotoaparata, dobro poznavanje objektiva in
spretnost izkoriščanja njegovih optičnih lastnosti vpliva na uspešnost dela in kakovost
fotografij. Portret, ki je posnet iz bližine, daje intimnejši pridih v primerjavi s fotografiranjem
od daleč. Fotograf naj bi kar najbolje izkoristil okoliščine, v katerih fotografira, vendar pa
velja, da za dober portret potrebujemo mehko in razpršeno naravno svetlobo. Poleg vsega
mora imeti fotograf občutek za delo z otroki. Ker so otroci navadno lahko zbrani le kratek čas,
mora delo z njimi potekati hitro.
Odkar tehnologija omogoča reprodukcijo fotografske podobe, je portret vseprisoten. Že od
samega začetka, ko je z razvojem fotografije postala portretna fotografija izvedljiva, so otroci
priljubljen motiv na fotografijah. Zaradi otroške neposrednosti, nedolžnosti, ljubkosti in
igrivosti štejemo otroke med zelo hvaležen motiv. To s pridom izkoriščajo oglaševalske
agencije v reklamnih fotografijah, umetniki v upodobitvah in mediji v dokumentarnih
fotografijah.
Golota otrok, prikazana na fotografijah, predstavlja v sodobni družbi velik problem. V 19. in
začetku 20. stoletja je bila ta družbeno sprejemljiva, saj so fotografi v svojih delih
predstavljali gola telesa kot fizično utelešenje abstraktnih, filozofskih in estetskih idealov,
v

podedovanih iz slikarske umetnosti. Danes so dela sodobnih umetnikov z motivi golih otrok
postala predmet javne polemike, cenzure in ne nazadnje pravnega pregona.
Fotografija je postala tudi del družinskega življenja, kjer ni pomembno, pri katerih opravilih
so slikani člani, pač pa je pomembno, da so. Otroštvo je postalo vizualno dokumentirano. Z
bliskovitim razvojem in vsesplošno dosegljivostjo modernih digitalnih tehnologij so
fotoaparati postali dostopni širokemu krogu ljudi. Objavljanje družinskih in otroških
fotografij prek spletnih socialnih omrežij je vse pogostejše. Varnost otrok zaradi enostavne
distribucije in razširjanja fotografij z vsemi dostopnimi razpoložljivimi informacijami,
objavljenimi na socialnih omrežjih, pa postaja vprašljiva.
V eksperimentalnem delu diplomskega dela je predstavljen sklop petnajstih kreativnih
portretov otrok različnih starosti, v različnih okoljih, posnetih v črno-beli in barvni tehniki. Na
podlagi preučene literature na temo otroške portretne fotografije avtorica svoja dela vsebinsko
ovrednoti. S pomočjo likovne analize skuša dokazati, da otroška fotografija bolj kot na
načrtovanju temelji na srečnem naključju ter videnju avtorja.
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1. UVOD
Z bliskovitim tehnološkim razvojem se vzporedno razvija področje fotografije in posledično
tudi portretna fotografija. Portretna fotografija se osredotoča na obraz fotografirane osebe, s
katerega lahko razbiramo razpoloženje osebe, njen temperament in značaj. Sprva je bil za
portretno fotografijo značilen togi slog, skozi čas pa se je razvil tudi sodobni slog portretne
fotografije. Slednji je bolj sproščen, rezultat sloga pa so bolj sveže fotografije, ki izžarevajo
sproščenost in izpovednost portretiranca. Razgibanost sodobnega sloga portretne fotografije
omogoča ujeti trenutke sproščenosti otrok pri njihovih vsakdanjih opravilih, ne da bi oni to
opazili.
S cenovno dostopnostjo fotografskih naprav širši javnosti je postalo otroštvo vizualno še bolj
dokumentirano. Skoraj vsaka sodobna družina beleži trenutke odraščanja svojih otrok vse od
rojstva pa do vstopa v odraslo dobo. Amaterski posnetki, ki prikazujejo vsakdanje dogodke
otroštva, krasijo police domov, stene in družinske albume. S pomočjo teh zbirk fotografij se
tako prenašajo družinski vtisi in izročilo iz roda v rod.
Otroci in mladostniki današnjega časa so močno pod globalnim vplivom svetovnega spleta. S
porastom objavljanja fotografij otrok in mladostnikov na različnih spletnih družbenih
omrežjih se veča tudi nevarnost zlorabe le-teh. Predvsem starši, katerih naloga je zaščita
pravic svojih otrok, bi se morali zavedati, da z objavo fotografije lahko na dolgi rok škodijo
varnosti otrok, saj objavljeni posnetki ostanejo na spletu za vedno. Zagotovo si večina ne želi,
da bi bilo njihovo otroštvo javno dokumentirano z objavo na svetovnem spletu.
Osrednja lastnost otroštva je nedolžnost, kar se že od nekdaj izkorišča v oglaševalskih akcijah
in pri prikazu nehumanosti v dokumentarni fotografiji otrok. Tudi v umetnosti se za osrednji
motiv pogosto uporablja otroška nedolžnost.
V diplomskem delu bom najprej predstavila značilnosti otroške portretne fotografije,
posebnosti, ki veljajo pri njeni izdelavi, ter raziskala uporabo otroške fotografije na splošno.
Temu sledi še analiza sklopa 15-ih kreativnih portretov otrok različnih starosti, v različnih
okoljih, ki so posneti v črno-beli in barvni tehniki. Namen diplomskega dela je uporabiti
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znanje, pridobljeno pri raziskavi teoretičnega dela, ter ga uporabiti pri analizi posnetih
fotografij.
Cilj diplomskega dela je odgovoriti na naslednja vprašanja:
 Kakšna svetloba je najprimernejša za fotografiranje otrok?
 Kateri objektiv izbrati?
 Katera perspektiva daje fotografiji intimnejši pridih?
 Kako je potekal razvoj portretne fotografije?
 Kakšne so lastnosti posamezne zvrsti otroške portretne fotografije?
 Kakšni so današnji trendi v otroški fotografiji?
 Kakšne so lahko posledice objavljanja fotografij na svetovnem spletu?

2

2. TEORETIČNI DEL
2.1 Definicija in namen fotografije
Beseda fotografija je grškega izvora in pomeni pisanje s svetlobo (»photos« – svetloba,
»graphein« – pisati). Pomeni trajno pridobiti sliko predmeta na podlago, ki je premazana z
emulzijo, občutljivo na svetlobo (1). Fotografija je vizualna umetnost, ki slikovno registrira in
ohranja dogodke ter svet okoli nas in jih na tak način predstavlja občinstvu (2).
V svetovnem merilu je fotografija eden najbolj revolucionarnih izumov za zgodovino,
umetnost, znanost in industrijo (3). Prisotna je na vseh področjih človekove dejavnosti.
Uporablja se v znanstvene, poklicne, izobraževalne, interesne in vzgojne namene (1). Danes
je že tako razširjena v vseh panogah, da se nam zdi sama po sebi umevna (3).

2.2 O portretni fotografiji
Portret je fotografija človeškega obraza, ki lahko izraža različna čustvena stanja ali značajske
poteze portretiranca (1). Običajno imajo ljudje tremo pred fotografiranjem, predvsem zaradi
strahu, da na fotografiji ne bo ujeta njihova idealizirana podoba, kjer bi bili videti kar najbolje
oziroma lepše kot v resnici (4). Cilj vsakega portreta je povedati, »takšen si videti«, ne glede
na to, za kakšno rabo je namenjen. Odkar je tehnologija omogočila reprodukcijo fotografske
podobe, je portret vseprisoten. Portret lahko izpričuje našo pravo identiteto (slika za potni
list), lahko izpolnjuje zasebni namen (»snapšoti«, uradni studijski portreti ...) ali kateri koli
drug družbeni namen (npr. v umetnosti, politiki, zdravstvu ...) (5). Primer portreta, ki
izpolnjuje zasebni namen vidimo na fotografiji, ki jo prikazuje slika št. 1.

Slika 1: Fotografija Monike Zborowski – otroški portret (6)
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2.2.1 Slog portretiranja
Glede na slog fotografiranja delimo portrete v dve skupini, in sicer: formalni in sodobni slog.
Formalni slog je v uporabi že od samega začetka fotografije (7). Preden so se pojavile hitre
emulzije in izboljšani papirji, so portretisti zahtevali, da naj modeli popolnoma mirujejo. Kot
pomoč pri portretiranju so uporabljali celo posebne opore za glavo, da fotografija ni bila
razmazana (8). Gre torej za togi slog, ki temelji na natančno določeni postavitvi. Poze so
standardne, svetlobni vir je vnaprej določen (studijska bliskavka), ozadje je običajno del hiše
ali lisast zastor. Formalni slog omogoča dobre brezčasne posnetke, kar nam prikazuje
skupinski portret iz leta 1850 na sliki št. 2 (7).

Slika 2: Fotografija Georga N. Bernarda – skupinski portret iz leta 1850 (9)

Izredno priljubljen sodobni slog je v uporabi od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pri
sodobnem slogu gre za bolj sproščen pristop tako za portretiranca kot za fotografa s ciljem
prikazati življenski stil portretiranca na fotografiji. Sodobni način fotografiranja je nasproten
od formalnega. Uporablja se razpoložljiv svetlobni vir, slika se »iz roke«, kraj fotografiranja
je manj pomemben. Rezultat takšnega pristopa so sveže fotografije, portreti pa so bolj
sproščeni in izpovedni (7).
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2.2.2 Elementi portretne fotografije
Večino portretnih fotografij sestavljajo štirje ključni elementi:
-

Obraz (osebni videz)
Pri portretiranju je bistven izraz na obrazu, saj lahko že ob najmanjšem premiku oči ali
ust dosežemo močne učinke. Z delov glave in obraza razbiramo razpoloženje osebe,
njen temperament in značaj, hkrati pa tudi »odnos« do portretiranca (in do gledalca),
ki je odvisen od etične pripadnosti, spola in starosti. Vendar izrazi na obrazu nujno ne
odražajo značaja osebe, saj vemo, da to niso stalna stanja, temveč zgolj začasna;
morda celo maske, ki si jih je nadel portretiranec, da bi zakril pravi izraz. Pri iskanju
indentitete portretiranca, ki sega onkraj samega portreta, moramo izbrati in upoštevati
različne možnosti vseh elementov, ki vplivajo na zunanji videz.

-

Drža (odnos)
Enako kot obraz je tudi drža vizualni argument, retorična oblika. Medtem ko obraz
označuje retoriko razpoloženja, nam drža označuje značaj, odnos in družbeni položaj
osebe. Naloga portretista je, da zrežira določene kombinacije in razume njihov skupni
pomen.

-

Oblačila (družbeni status, spol, kulturne vrednote in moda)
Tudi obleka z različnimi modnimi dodatki je del retorike portreta. Oblačila označujejo
družbeno identiteto portretiranca.

-

Lokacija (družbeno okolje osebe na sliki)
Lokacija ali ozadje za portretirancem dobesedno umesti osebo v družbeno okolje, na
podlagi potreta presojamo njen položaj.

Različne vrste portretov dajejo vsakemu od štirih elementov (obraz, drža, oblačila, lokacija)
drugačen poudarek. Ti elementi in povezave med njimi sestavljajo retoriko portretne
fotografije. Vsi fotografski kodi (kadriranje, fokus, goriščna razdalja, osvetlitev, uporaba
rekvizitov) so neločljivi deli portetne fotografije in so le sredstva za obvladovanje zgoraj
naštetih osnovnih elementov (5).
5

2.3 Otroški portret
Fotografiranje portretiranca moramo izvesti tako, da bo na fotografiji videti čim bolj naravno.
Med slabe portrete štejemo tiste, pri katerih se portretiranec vede nenaravno, se prisilno smeji,
afna, spakuje in podobno. Zaradi otroške neposrednosti, ljubkosti in igrivosti uvrščamo le-te
med zelo hvaležne motive. Otroke je najbolje fotografirati pri njihovih vsakdanjih opravilih,
da tega fotografiranja ne opazijo (1). Ker so otroci zbrani le kratek čas, mora delo z njimi
potekati hitro (7).
Potek priprave na fotografiranje otrok je predvsem odvisno od starosti portretiranca. Tega se
dobro zavedajo poklicni fotografi, ki ponujajo izdelave otroških portretov za namene izdelave
voščilnic, koledarjev, fotoalbumov ... Na internetnih straneh ponudnika tovrstnih storitev, kot
je npr. znana fotografinja Anne Geddes, lahko okvirno vidimo, da je potek dela in končni
videz fotografij določen s starostjo portretiranca.

Slika 3: Fotografija Annne Geddes – portretiranje novorojenčkov (10)

Novorojenčke, ki se še ne odzivajo na okolico, postavljajo v nenaravne položaje, oblečene v
nenavadne kostume, kar je razvidno iz slike št. 3. Prikupnost pri fotografiranju dojenčkov
poudarjajo tudi z različnimi kostumi. Otrokom, starim do približno štiri leta, lahko med
procesom fotografiranja dodajo igračo, da se z njo zamotijo. Starejši otroci običajno pozirajo
v bolj togih položajih, fotografije le-teh pa popestrijo z raznimi dodatki.
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2.3.1 Osvetlitev
Osvetlitev motiva je odvisna od same razporeditve svetlobnih virov. Močni izvori svetlobe
naj ne bi bili usmerjeni neposredno v motiv, saj v tem primeru dobimo neželene sence. Odbita
svetloba deluje bolj naravno in plastično. Za dober portret potrebujemo kakovostno osvetlitev,
ki jo dobimo ob rahlo oblačnem vremenu, ko skozi oblake prodira mehka in razpršena
svetloba (1). Uravnovešeno osvetljenost na fotografiji dosežemo z majhno razliko svetlosti
med osvetljeno in senčno stranjo. Dober fotograf naj bi znal najbolje izkoristiti okoliščine, v
katerih fotografira (11). Osvetlitev je predvsem stvar osebnega okusa, nekateri fotografi radi
poudarijo podrobnosti na senčnih predelih, drugi na zelo svetlih območjih (5). V tem slogu je
posneta fotografija, ki jo vidimo na sliki št. 4.

Slika 4: Fotografija Tamare Lackey – osvetlitev portreta (12)

2.3.1.1 Odbojniki in mehčala

Ker močna svetloba ustvarja ostre kontraste na obrazu portretiranca, so odbojniki in mehčala
nepogrešljivi pripomočki za nadzor svetlobe pri portretiranju. Namenjeni so za posredno
osvetljevanje motivov oziroma za osvetlitev senčnih predelov portretiranca. Obstajajo v
različnih velikostih. Velikost odbojnika določa obseg odbitega svetlobnega snopa ali pokritost
motiva s svetlobo (5).
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Tekstura in barva predmetov vplivata na intenziteto in barvo odbite svetlobe (1), zato so
odbojniki narejeni iz različnih odsevnih materialov. V večini primerov ima vsaka stran
odbojnika drugačno površino, kar vidimo na spodaj prikazani sliki št. 5 (13). Odbojnik
običajno postavimo ob ali za motiv, da nanj preusmerimo mimobežno svetlobo (5).

Slika 5: Odbojniki z različnimi odbojnimi površinami (13)

Z uporabo mehčala pridobimo zelo razpršeno in omehčano svetlobo. Mehčala so različno
velike kvadratne ali pravokotne škatle iz blaga z belim zaslonom. Mehčalo običajno
postavimo med motiv in svetlobni vir, ob močni sončni svetlobi pa ga postavimo nad motiv.
Mehčala dobro delujejo v kombinaciji z odbojniki (7).

2.3.2 Digitalne zrcalnorefleksne kamere
Hitri napredek digitalne fotografske tehnologije in posledično velika ponudba fotoaparatov na
trgu nam oteži izbiro najprimernejšega fotoaparata glede na namen fotografiranja. V primeru
poznavanja tehničnih podrobnosti digitalnih fotoaparatov se nam izbira ne bo zdela tako
zapletena (14).
Za kvalitetno profesionalno ali amatersko portretiranje otrok se lahko odločimo za vsestranske
kompaktne zrcalnorefleksne digitalne kamere (SLR – Single Lens Refleks), ki omogočajo
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zamenjave objektivov in popolno ročno kontrolo. Uspele fotografije lahko brez težav
uporabimo za vse komercialne namene (15). Primer vsestranske kompaktne zrcalnorefleksne
digitalne kamere vidimo na sliki št. 6.

Slika 6: Zrcalnorefleksni digitalni fotoaparat Nikon (16)

Digitalne SLR-kamere imajo enake možnosti ročnih in neodvisnih nastavitev (odprtje
zaslonke, hitrost zaklopa, osvetlitev ...) kot klasične kamere. Boljše kamere ponujajo tri
načine natančnega merjenja svetlobe: središčni, matrični in conski. Središčni način odčitava
vrednost na osrednjem delu, matrični izračuna srednjo vrednost z razdelitvijo slike na
segmente, conski način pa je najprimernejši za portretno fotografijo, kjer je pomemben le
določen del slike (15).
Anatomijo digitalnega fotoaparata običajno sestavljajo: ohišje, objektiv, iskalo, zaslon LCD,
svetlobno občutljivo tipalo, osrednji procesor, sprožilec, krmilne tipke, pomnilniška kartica,
baterija ali akumulator ter bliskavica (14). V nadaljevanju so predstavljeni pomembnejši deli
SLR-fotoaparata, ki vplivajo na kakovost fotografiranja in nastalih slik.
Ohišja digitalnega fotoaparata SLR so čvrsta in robustna, da varujejo elektroniko in optiko
pred udarci, prahom in vremenskimi vplivi in tako uspešno kljubujejo vsakodnevni
profesionalni rabi. Ker temeljijo na obstoječih klasičnih Nikonovih in Canonovih kamerah,
lahko uporabljamo tudi univerzalne objektive. Da dosežemo enak učinek, moramo upoštevati,
da se goriščna razdalja efektivno poveča za določeno vrednost (običajno upoštevamo faktor
1,5), saj so svetlobna tipala manjša od filma.
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LCD (Liquid Crystal Display) je zaslon na tekoče kristale, ki je na zadnji strani digitalne
kamere. Pri fotografiranju s SLR-kamero običajno uporabljamo pogled skozi objektiv in ne
preko LCD-zaslona. LCD-zaslon služi za prikaz menijev in nastavitev, za pregled posnetkov,
za izvedbo kontrole preosvetljenih območij, s prikazom histograma, ki določa tonsko skalo
slike, pa lažje izberemo pravo mero osvetlitve.
Svetlobno občutljivo tipalo je ekvivalentno filmu pri klasičnem fotoaparatu. Setavljeno je iz
velikega števila drobnih točkovnih senzorjev, ki vpadno svetlobo pretvorijo v točkovni zapis,
pri tem pa ima vsaka točka različne vrednosti. Svetlobna tipala so sestavljena iz več milijonov
slikovnih točk, ki jim pravimo megapiksli (15). Ločljivost tipala nam določa kakovost
natisnjene slike glede na velikost (14).
Za shranjevanje digitalnih zapisov digitalne kamere uporabljajo bralno-pisalne pomnilniške
kartice različnih velikosti, ki nam omogočajo kasnejšo obdelavo in tisk. Od velikosti
pomnilne enote je odvisno, kakšna bo zakasnitev med posameznimi posnetki (15).

2.3.3 Objektiv
Objektiv je optična naprava, sestavljena iz leč (14). Lahko bi rekli, da je objektiv »srce
fotoaparata«. Njegova kvaliteta določa kakovost posnetkov. Dobro poznavanje objektiva in
spretnost izkoriščanja njegovih optičnih lastnosti omogočata uspešno delo in kakovost
fotografije (1).

Slika 7: Portretni objektiv s fiksno goriščnico Nikkor 85 mm f/1.8 G (17)
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Pri portretni fotografiji se moramo izogniti širokokotnemu objektivu, saj povzroči nezaželeno
popačenje (15). Zaradi čezmerno poudarjene perspektive dobi obraz ovalno obliko in nos pa
ni videti naraven. Za bolj ustrezno perspektivo je primernejša uporaba 50-milimetrskega
objektiva, vendar je z njim možno fotografirati le precej od blizu. Idealna izbira za
fotografiranje otroških portretov je objektiv z razponom 80–135 mm, saj omogoča
fotografiranje z večje razdalje in ima učinek ploske perspektive. Z omenjenim razponom
dosežemo najboljše rezultate glede na videz portretov (7). Iz izkušenj sodeč, pridobimo
najboljše razmerje med bolj intimno perspektivo in resničnejšo sliko z goriščno razdaljo 75–
90 mm (11), primer objektiva je prikazan na sliki št. 7.

2.3.4 Globina in perspektiva
Na portretni fotografiji je prikazana oseba, ki hkrati največkrat nosi s sabo tudi noto odnosa
fotografa do fotografirane osebe. Omenjeno noto največkrat definira perspektiva, iz katere je
bil portret fotografiran, primer neobičajnega zornega kota vidimo na fotografiji, ki jo
prikazuje slika št. 8. Portret, posnet iz bližine, daje intimnejši pridih v primerjavi s
fotografiranjem od daleč (11). Projekcijo tridimenzionalnega prostora in predmetov na
dvodimenzionalno površino slike imenujemo perspektiva (1).

Slika 8: Fotografija Sare D. Harper – neobičajni zorni kot (18)

Slike so dvodimenzionalne, vendar naši možgani – s pomočjo različnih elementov prizora –
ustvarijo občutek oddaljenosti in globine (7). Globino in perspektivo slike določa razmerje
med ospredjem in ozadjem slike ter manjšanje predmetov z naraščajočo oddaljenostjo. S
fotografiranjem predmetov iz srednje ali velike oddaljenosti ustvarimo globino.
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Če želimo spremeniti velikost prikazanega predmeta na fotografiji, se moramo s kamero
približati motivu ali pa uporabiti objektiv z daljšo goriščno razdaljo. Perspektiva na stalnem
stojišču s spremembo goriščne razdalje ostaja enaka, spreminja se le izrez motiva in naša
pozornost do njega. Če spreminjamo stojišče kamere in hkrati zamenjamo goriščno razdaljo,
se opazno spremeni tudi perspektiva. Velikosti predmetov in njihove razdalje postanejo
nenaravne (3).
Nadzor nad perspektivo lahko dosežemo z uporabo pravih objektivov in znanjem o
razporeditvi elementov prizora (7). Izbira objektiva vpliva na vtis globine, lahko jo poudarimo
ali uničujemo. Globino določajo tudi jakost barv in tona ter ostrina in jakost kontrasta glede
na bližino oz. oddaljenost predmetov (3). Na portretu je bistven obraz, zato pogosto fotografi
poudarijo vlogo obraza s popolnoma neizostrenim ozadjem na fotografiji (11).

2.3.5 Črno-bela ali barvna fotografija
Črno-bele fotografije so bolj resnične, imajo večjo težo, vsebujejo nek neizmerljiv element ter
pridih klasike. Z odpravo barv lažje usmerimo gledalčevo pozornost v glavni motiv (7). Jasen
primer razlik v kakovosti barvnih in črno-belih fotografij je razviden iz primerjave fotografij
na sliki št. 9.

Slika 9: Primerjava barvne in črno-bele fotografije, lastni arhiv
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Monokromatska fotografija po mnenju mnogih fotografov poudari osebni značaj portretiranca
(7). Portreti, narejeni v črno-beli tehniki, so pogosto bolj doživeti, saj je poudarjeno obrazno
izrazje, ki ponuja vpogled v dušo osebe na fotografiji (19). Tudi pri poudarjanju razpoloženj
in čustev monokromatska tehnika prekaša barvno. Monokromatske fotografije socialnih
krivic, vojnih grozot in osamljenih oseb pogosto delujejo močneje (7).

2.4 Razvoj otroške portretne fotografije
Ljudje so si od nekdaj želeli, da bi svoje vtise, opažanja in doživetja iz življenja lahko na nek
način trajno ohranili (1). Od iznajdbe optične naprave (okoli leta 1500), ki so jo uspešno
izpopolnjevali, do posrečenega prvega posnetka (1827), izuma kemičnega fiksirnega postopka
– dagerotipije (1839) ter postopka izdelave negativa – kalotipije (1841) je trajna ohranitev
slike in njena reprodukcija postala izvedljiva in množično dostopna.
Z bliskovitim tehnološkim razvojem in razvojem družbe se vzporedno razvija področje
fotografije in posledično tudi portretna fotografija. Z različnimi kemijskimi in tehničnimi
izboljšavami, katerih poglavitni cilj je bil doseči boljšo obstojnost, ostrino in hitrost postopka
izdelave fotografije, ter z odkritjem fotografije gibanj, barvne fotografije, priročnih
fotoaparatov, ki so snemali na film v zvitku (8) je bil omogočen razvoj različnih zvrsti
portretne fotografije glede na namen uporabe. Z nadomestitvijo klasične fotografije z
novodobno digitalno fotografijo je portretna fotografija postala še bolj raznolika in
dostopnejša širšim množicam.
Začetek fotografiranja v komercialne namene zaznamuje razvoj studijskega portreta, ki se je
sprva v veliki meri naslanjal na slikarsko izročilo. Postopek izdelave portretne fotografije je v
devetnajstem stoletju zaradi množičnega povpraševanja in hitrega razvoja postal vse hitrejši in
cenejši. Eksplozija portretiranja je vpeljala nov družbeni odnos do vizualnih podob, saj portet
ni več presegal le zadovoljevanja potreb premožnejših, ki so se želeli ovekovečiti z družinsko
tradicijo, temveč je postal sredstvo za identifikacijo prebivalstva (5).
Že od samega začetka (okoli leta 1840), ko je z razvojem fotografije portretna fotografija
postala izvedljiva, so otroci priljubljen motiv na fotografijah. Otroci so na posnetku
(dagerotipu) upodobljeni kot člani meščanske družine, pojavljajo se z enim ali obema
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staršema, posamično ali s sorodniki. Zaradi otroške spontanosti, ki se je ne da preprečiti, so
marsikje na posnetkih otroci neizostreni. Fotografije so bile umeščene v bogato okrašen,
ročno narejen okvir, ki ga vidimo na sliki št. 10 (20).

Slika 10: Fotografija sedeče deklice iz leta 1852 (21)

Medtem ko je otroški in družinski portret predstavljal steber komercialne fotografije, je Georg
Estman leta 1888 plasiral na tržišče slavni fotografski aparat kodak, ki je združeval vse
lastnosti, ki so potrebne za množično proizvodnjo (8), s tem pa spremenil kulturo fotografskih
posnetkov. Ameriški in evropski srednji razred je prevzel fotografijo kot eno izmed lastnosti
družinskega življenja. Amaterski posnetki družin ob dogodkih, kot so: rojstni dnevi, poroke,
srečanja in ne nazadnje počitnice, so postali vsakdanji ritual. Otroštvo je postalo vizualno
dokumentirano (20).
Trend družinske fotografije, kot jo prikazuje slika št. 11, se kaže v večletni uspešni strategiji
oglaševanja podjetja Kodak, ki je bila usmerjena na nagovarjanje mater. Njihova dolžnost in
odgovornost je bila zabeležiti vse dragocene trenutke otrok, kot so: rojstni dnevi, prvi koraki,
počitnice, na fotografski film. Tržna strategija se je izkazala za zelo donosno, saj je podjetje
vrsto let oglaševalo na tovrstni način (22).
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Slika 11: Oglas podjetja Kodak iz leta 1939 (22)

Začetek dokumentarne fotografije sega v čas po prvi svetovni vojni in je povezan s pojavom
množičnega tiska. Razvila se je iz potrebe po informacijah, strmeč k neformalnemu prikazu
vsakdanjega življenja povprečnih ljudi drugim povprečnim ljudem. Vloga fotografa je
slikovno poročati o vsakdanjem življenju, in sicer za potrebe revij in za zadovoljitev
povpraševanja rastočega trga. Razvila se je kot samostojna zvrst, neodvisno od umetnosti in
oglaševanja, in se dokončno uveljavila ter razvila v dvajsetem stoletju kot sodobna množična
industrijska tehnologija (5).
Fotografija kot umetnost izhaja iz družbe in njenih posebnosti. Za fotografijo je sprva veljalo
stališče, da reproducira realno sliko narave oz reprezentira portretiranca. Kasneje pa je
portretiranje postalo bistveno manj naklonjeno klasičnemu realističnemu portretu. Z razvojem
družbe si fotografi želijo ujeti čustvenost in karakternost portretiranca. Moderne fotografije so
bolj ali manj objektivne, v posameznih trenutkih pa poudarjajo avtorstvo (23).
V drugi polovici devetnajstega stoletja je v Evropi in Združenih državah Amerike fotografija
prikazovala, ustvarjala in razširjala romantični ideal otrok. Otroci so bili prikazani kot
nedolžna, ranljiva in čustveno neprecenljiva bitja. Romantična in postromantična upodobitev
otrok ima velik vpliv na predstavitve otrok v enaindvajsetem stoletju, ki so postale ujete v
problematiko spolne zlorabe in prikazovanje otroške spolnosti (20).
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2.5 Družina in otroška fotografija
Namen najstarejše splošne rabe fotografije je ovekovečenje dosežkov posameznika v okviru
družine. Fotoaparat naj bi imela večina gospodinjstev, vendar je verjetnost tega dvakrat večja
v družinah z otroki kot v tistih brez otrok. Danes se od staršev pričakuje, da fotografirajo
odraščanje svojih otrok, sicer se to razume kot starševsko brezbrižnost. Fotografija je
nekakšen obred družinskega življenja in ni pomembno, pri katerih opravilih so družinski člani
fotografirani, pomembno je le, da so. Družine si s fotografijami sestavijo portretno kroniko –
običajno v fotoalbumih –, ki nakazuje, kolikšna je povezanost družine. Takšne zbirke
fotografij med drugim omogočijo, da lahko danes odrasli vedo, kakšni so bili videti sami,
njihovi starši in stari starši v otroških letih (4). Primer družinske fotografije je prikazan na
sliki št. 12.

Slika 12: Fotografija neznanega avtorja – primer družinske fotografije (24)

Družinska fotografija ne glede na profesionalnost fotografa posreduje podatke, ki govorijo o
načinu življenja ljudi v najširšem smislu. Ne glede na čas posnete družinske fotografije, nam
posnetek točno poroča v objektiv ujeto resničnost ter omogoči možnost primerjanja življenja
nekdaj in danes (25).
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2.6 Otroška fotografija in internet
»Danes vse obstaja zato, da bi končalo na fotografiji.« (Susan Sontag)
Svetovni splet je demokratično dostopen sistem, ki množicam omogoča izmenjavo
dokumentov, zvokov in podob prek interneta. Zasnoval ga je britanski fizik Tim Berners-Lee
in je v rabi od leta 1990. Izdelava perspektive z računalniškim programjem in »digitalna
fotografija« sta omogočili nastanek ogromnega novega področja razširjanja vizualnega. Novo
področje globalnega razširjanja vizualnega se zdi precej drugačno od bolj centraliziranih
vrednot starejših distribucijskih sistemov. Računalniki danes omogočajo enostavno
distribucijo in razširjanje fotografij.
S procesom globalizacije se množično spreminja življenje ljudi po vsem svetu. Problem
globalizacije je v tem, da poleg ugodnih prinaša tudi neželene posledice. Pri rabi fotografij na
svetovnem spletu prepoznamo tri glavne težnje, vsaka od njih pa nosi tveganje:
-

Lokalno kopičenje z globalnim ciljem
Superagencije kopičijo ogromne količine fotografij, ki jih odkupijo iz obstoječih
fotografskih zbirk agencij in njihovih arhivov. Nakupljene raznovrstne lokalne arhive
in zbirke fotografij centralizirajo na enem mestu in jih spreminjajo v globalno
potrošno blago. Fotobanke si prizadevajo prodajati slike za vsakršno splošno rabo,
zato so zastopani vsi žanri. Ponujajo ogromno neizrazitih klišejskih podob mest,
narave, ljudi, otrok ... Centralizacija zbirk v rokah peščice, z odkupom avtorskih
pravic, predstavlja legitimno grožnjo z vidika politike in zgodovine.

-

Globalno omrežje z lokalnim ciljem in rabo
Danes so zelo priljubljena spletna mesta: Flickr, Facebook, eBay ter drugi, ki nudijo
možnost različnega vzpostavljanja stikov med ljudmi. Kolikšen je porast objavljanja
fotografij, nam povedo podatki uspešnega spletnega mesta Flickr, kjer naj bi bilo v
letu 2009 objavljenih več kot 2 milijardi slik, v letu 2011 pa naj bi število preseglo kar
6 milijard objavljenih fotografij. Spletne »skupnosti« se v prostoru nadgrajujejo ter
hkrati dopolnjujejo lokalno kulturo. Izkušnja tujih krajev ali stvari na spletu ima lahko
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vpliv na drugem koncu sveta, kjer lahko pride do družbenih, političnih in drugih
sporov (5).
»Fotografija je postala eno glavnih pomagal za doživljanje, za videz udeleženosti.« (Susan
Sontag)
Otroci 21. stoletja so otroci interneta. V povprečju naj bi starši, ki uporabljajo svetovna
družbena omrežja, kot so Facebook, Flicker in drugi, objavili do dopolnjenega 5. leta starosti
otroka povprečno 900 družinskih fotografij (26). Osebe, ki so danes še otroci, bodo v
prihodnosti soočeni z dejstvom, da obstaja na družabnih omrežjih bogat dokumentarni zapis
njihove preteklosti. Nekateri starši vizualno beležijo in objavljajo fotografije vse od rojstva,
prvih korakov, kopanja, kakanja na kahljici, trme, prvega dne v vrtcu in podobno. Ob tem je
treba izpostaviti, da lahko javne predstavitve vsakodnevnega življenja otrok negativno
vplivajo na njihovo prihodnost (zaposlovanje, zasebno življenje in druga področja). Starši s
prosto objavo fotografij na družabnih omrežjih praktično izgubijo nadzor nad razširjanjem in
shranjevanjem fotografij ter različnimi uporabami le-teh. Objavljene fotografije je praktično
nemogoče odstraniti. Poleg vsega se je treba zavedati, da se z vsemi razpoložljivimi
informacijami, objavljenimi na svetovnih omrežjih, občutno zmanjša varnost otrok (27).
-

Razvedrilo, ki nima ne lokalnega in ne globalnega cilja
Brskanje oziroma zamaknjeno drsenje med spletnimi stranmi je splošna praksa, ki
vodi uporabnikove misli po asociativnih miselnih poteh. Vgrajen sistem asociativnega
mišljenja posnema stanje zavesti, ki ga je Sigmund Freud poimenoval sanjarjenje.
Sanjač je med popolno zavestjo in snom, zatopljen v fantazije in želje, nezavedajoč se
lastnega hrepenenja. Po Freudu je v jedru sanjarij erotična ali ambiciozna želja
sanjača. Zato ne preseneča, da je pornografija, ki je področje fotografije, postala
močna spletna industrija. Pornografske fotografije so na voljo v neskončnem toku
podob (5).

Kolikšna je razširjenost tovrstne kriminalitete, nam pove podatek iz leta 2002, ko so nemški
kriminalisti razbili obsežno mrežo otroške pornografije. Odkrili so 26.500 domnevnih
pedofilov, ki so si v 166 državah izmenjavali preko 38 spletnih strani fotografije in filmov s
pedofilsko vsebino. Samo v Nemčiji je bilo 530 ljudi osumljenih posedovanja in širjenja
tovrstnega vizualnega gradiva (28). Kolikšen je v Sloveniji porast posedovanja, posredovanja
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in distribucije pornografskega gradiva, ki prikazuje mladoletne osebe, nam prikazuje podatek,
objavljen na centru za varnejši internet: leta 2007 je bilo prijavljenih 139 oseb, leta 2012 pa
kar 1127 oseb (29).
Uporabniki svetovnega spleta lahko prikrijejo ali zamenjajo identiteto, posledično dobijo
občutek varnosti pred razkritjem identitete in kazenskim sankcioniranjem, kar predstavlja
idealno okolje za razmah kibernetične kriminalitete. Kazniva dejanja, ki so povezana s
proizvodnjo, razširjanjem in posestjo pornografske fotografije in ostalih vrst gradiva, ki
prikazuje spolno zlorabo otrok, predstavlja sodobni družbi in preiskovalcem kriminalitete
velik problem. Obseg tovrstnih posnetkov se na svetovnem spletu povečuje. V boju proti
porastu omenjene kriminalitete sta leta 2011 Evropski parlament in Svet Evrope sprejela
direktivo »o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji«
ter uvedla določbe za okrepitev preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj in zaščito žrtev teh
dejanj. Med ukrepi je blokada dostopa do spletnih strani, vendar je izvedba blokade v veliki
meri odvisna od volje ponudnika internetnih storitev (30).
Z drugega vidika pa prav tako lahko postanejo sumljivi že kakršni koli posnetki golih otrok,
četudi so to fotografovi otroci, posnetki pa namenjeni družinskemu arhivu in niso na noben
način seksualizirani. Dejstvo je, da družba v golih otrocih vidi nekaj nespodobnega, nekaj
spolnega in tak naj bi bil pogled pedofila, ki ima spolno nagnjenje do otrok, in ne zdrave
družbe. Tak pogled pa tudi škodljivo vpliva na otroke, saj sprejmejo prevladujoče mnenje
odraslih o svojem telesu in se ga posledično začnejo sramovati (31).

2.7 Otroška fotografija v reklamne namene
Namen ustvarjalnosti oglaševanja je ustvariti predstavitve, ki ne bodo vzbudile pomislekov
oziroma dvoma o resničnosti, saj želijo prepričati gledalca o pomenu in vrednosti izdelkov.
Oglaševanje je vedno v koraku s časom – vedno najde nove načine umestitve proizvoda v
družbeno okolje in dodelitve kulturnega pomena.
Psihoanaliza »objekt« opredeljuje kot stvar, preko katere naj bi se čustvena potreba po čem
zadovoljila. Fotografija zadovoljuje potrebe po gledanju določenih »objektov«, kot so npr.
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ljudje, stvari, udi ... Po Freudu naj bi bila skopofilija – občutek ugodja v gledanju –
pravzaprav težnja po obvladovanju, ki ga posameznik vrši preko objekta na fotografiji (5).
Od nastopa obdobja oglaševanja (1920) so otroci prisotni na reklamnih fotografijah kot
odgovor na potrošnikove želje. Oglaševanje v stalnem iskanju novih in bolj učinkovitih
načinov pridobitve gledalčeve pozornosti lahko izkorišča privlačnost otroškega telesa (20).
Nedolžnost je kot osrednja lastnost otroštva postala objekt oglaševanja in tudi zanesljiva
»spletka«, kadar je bilo treba pokazati na nehumanost v zvezi s trpečimi revnimi otroki (31).
Takšen primer je jasno razviden iz slike št. 13.

Slika 13: Fotografija v reklamne namene tekstilne industrije (32)

2.8 Dokumentarna otroška fotografija
Že od samega začetka je glavni namen fotografije, da ujame trenutek in ga ohrani pred
pozabo. Z razvojem družbe in z vplivom socialnih okoliščin je fotografija dobila vedno globlji
in širši pomen, razvila se je dokumentarna fotografija (33).
Namen dokumentarne fotografije je beležiti, dokumentirati, razsvetljevati in ustvarjalno
»izobraževati« (5). Fotografi želijo preko fotografij pokazati objektivno in resnično sliko
dogodka, situacije ali osebnosti in zabeležen trenutek poslati v svet kot sporočilo. Sporočilo je
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lastnost, ki ga nosi dokumentarna fotografija v primerjavi z ostalimi oblikami vizualne
komunikacije. Vsebina dokumentarne fotografije je običajno šokantna in interesantna, da
pritegne pozornost širše javnosti ter posledično spodbudi socialne in politične spremembe in
ukrepe (33).
Podobe, ki učinkujejo na javno mnenje, so povezane z danimi zgodovinskimi dejstvi. Splošne
podobe o nepredvideni bedi so manj učinkovite pri obveščanju množic, kadar jih ne spremlja
kontekst čustev in stališč. Javni odziv na fotografije s podobami zatiranih, izrabljenih,
stradajočih in pobitih je odvisen tudi od stopnje navajenosti na tovrtsne fotografije. V primeru
preobilja omenjenih fotografij, te postanejo prevsakdanje, zato več ne šokirajo javnosti (4).
Dokumentarna fotografija se je kot samostojna zvrst začela razvijati s poklicnim danskim
fotografom Jacobom Riisom (1849–1914), ki se je kot migrant preselil v New York. Jacoba
Riisa so predvsem zanimali prizori, kjer je bilo revščine v izobilju. Fotografiral je ameriške
ulice, ki so bile prenatrpane s priseljenci iz Evrope, ki naj bi prišli v obljubljeno deželo sanj. S
svojim kritičnim dokumentarnim delom je želel ujeti neznosne socialne razmere in vzbuditi
usmiljenje bogatejšega sloja (34). Estetika se je pri njemu pokazala v povsem drugačni luči,
saj je umaknil dotedanje značilne komponente fotografskih del, ki so predvsem slonela na
romantičnem realizmu (35). Njegove dokumentarne fotografije so kot sporočila postale
močno orožje v socialnih reformah. Pri fotografiranju je uporabljal dodatni vir umetne
svetlobe (36). Primer, ki prikazuje delo Jacoba Riisa je slika št. 14.

Slika 14: Fotografija Jacoba Riisa z naslovom Children Sleeping on Mulberry Street iz leta 1890 (36)
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Med pionirje dokumentarne fotografije štejemo tudi fotografa Lewisa Hina (1874–1940), ki je
s svojim delom vplival na pojav dokumentarne fotografije na začetku dvajsetega stoletja (33).
Njegova dela so vsebovala fotografije osiromašenih otrok pri delu v industrijskem okolju z
zabeležbo vseh podrobnosti o njih. Na posnetkih so otroci prikazani kot izkoriščani.
Dokumente je pošiljal časopisom z namenom spremeniti zakon za zaščito otrok, da bi se
otroško delo omejilo (5).

Slika 15: Fotografija Lewisa W. Hina z naslovom Bibb Mill No. 1. iz leta 1909 (37)

Na posnetku, ki ga je na prelomu 19. stoletja posnel Lewis W. Hine (slika št. 15) so prikazani
fantje pri delu v industrijskem obratu. Nekateri so bili tako majhni, da so morali zlesti na
okvir stroja za tkanje, da so lahko zakrpali pretrgane niti (5).
Prvič lahko govorimo o fotografiji kot uspešno uporabljenem orožju, pri čemer je fotografija
izbojevala boj za izboljšanje življenja osiromašenega prebivalstva. Fotografska dela Lewisa
Hina so zbudila zavest družbe in povzročile spremembo zakona o delu (35).
Fotografije, ki so nastajale v medvojnem času, so bile večinoma usmerjene v dokumentiranje.
(38).
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»Fotografije ne morejo ustvariti moralne drže, lahko pa jo podkrepijo – in pomagajo zgraditi
porajajočo se držo.« (Susan Sontag)

Slika 16: Fotografija Dorotheae Lange iz leta 1942 – otroci med salutiranjem (39)

Na sliki št. 16, ki prikazuje fotografijo znane ameriške poklicne fotografinje Dorotheae Lange
(1895–1965) so otroci Američanov japonskega rodu v javni šoli ujeti med pozdravljanjem
ameriški zastavi, in sicer tik preden so bili internirani v času druge svetovne vojne.
Fotografija je povezana z znanimi zgodovinskimi dejstvi, ki predstavlja opomnik družbi
zaradi zločina ameriške vlade nad obsežno skupino ameriških državljanov japonskega rodu, ki
so bili zaprti v taborišča brez obsodbe. Znano je, da se je politika vključila v fotografsko
produkcijo in ocenjevanje primernosti posnetkov za širšo javnost, kar se kaže z dejstvom, da
je vojska fotografska dela Dorotheae Lange zasegla. Njena dela so danes dosegljiva preko
spletne strani Nacionalnega arhiva ter v Bancroftovi knjižnici Univerze Berkeley (40).
V vlogi gledalca moramo biti kritični pri sporočilu, ki ga dokumentarna fotografija prikazuje.
Upoštevati moramo, da trenutek zabeleži človek – fotograf, ki lahko doda svojo subjektivno
noto dogodku. Nekateri fotografi so v iskanju hitrih zgodb celo pripravljeni »resničnosti«
malo »pomagati« (5). Hkrati se je treba zavedati, da je vpletenost in vključitev politike
možna, kar se kaže s cenzuro in navodili pri produkciji, njenem urejanju ter končni prestavitvi
fotografskih del (35).
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Po končani svetovni vojni se je značilnost nastalih izraznih portretnih fotografij otrok vrnila
na stare tire, kjer je bila odvisna od razvoja družbe ali njenega zavračanja. Za primer
poglejmo delo znane ameriške fotografinje Diane Arbus (1923–1971), katere dela so leta
1972 pritegnila množice ljudi.

Slika 17: Fotografija Diane Arbus z naslovom Child with Toy Hand Grenade iz leta 1962 (41)

Diana Arbus je bila znana po črno-belih portretih neobičajnih ljudi. Slika št. 17 prikazuje
fotografijo dečka, kateremu je nerodno spolzela iz rame naramnica od hlač. Fant s togo držo
celotnega telesa in obraza ter s pogledom direktno v objektiv deluje blazno. Na fotografiji ima
izrazito iztegnjeni suhi roki ob telesu, medtem ko v eni roki drži repliko ročne bombe, z drugo
pa pest napeto oblikuje v kremplje, kar še podkrepi občutek norosti. Gre sicer za običajnega
fanta, ki je bil ujet v objektiv v trenutku obupa (42).
Posebnost portretov Diane Arbus je osredotočanje na fotografirane nesrečnike, žrtve, ki naj bi
po vseh pravilih na gledalca delovale sočutno, vendar njena dela ne vzbujajo nikakršnega
sočutja. S svojimi deli je pokazala, da obstaja tudi drug svet srednjega razreda. Arbusova je
ujela v objektiv portretirance, ki so imeli različne stopnje nezavednega ali nevedočega odnosa
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do lastne bolečine, lastne grdote in običajno ne prikazujejo čustvene stiske. Portretirancem je
znala vsiliti pridih tesnobe, izprijenosti ter umske bolezni (4).

Slika 18: Fotografija Diane Arbus z naslovom Identical Twins iz leta 1967 (43)

Na sliki št. 18 vidimo fotografijo deklic dvojčic, ki sta urejeni, oblečeni in ostriženi
popolnoma enako, kar poudarja njuno tesno vez, medtem ko njun izraz na obrazu poudarja
individualnost posamezne deklice (43). Diana Arbus je s to fotografijo izpostavila svoje
mnenje, da je vsaka od dveh oseb, ki sta povezani v par, po svoje neenaka oziroma čudna (4).

2.9 Izrazna otroška fotografija
Zgodovina fotografije glede na namen poleg družinske, reklamne in dokumentarne fotografije
vključuje tudi izrazno fotografijo otrok. Prvi znani predstavniki izrazne fotografije so: Julie
Margaret Cameron (1815–1879), Lewis Carroll (1832–1898), Gertrude Kasabier (1852–1934)
in Sally Mann (rojena 1951). Tem so otroci na posnetkih predstavljali močne ikonografske
podobe. Vpliv iz slikarstva in grafike se je prenesel v fotografijo (20).
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Julia Margaret Cameron, Angležinja, ki je začela s fotografiranjem šele pri svojih 48-ih letih,
je z nadarjenostjo in obsedenostjo z delom postala v zgolj enem letu član fotografskih društev
v Londonu in na Škotskem. Veliko njenih del se je do danes ohranilo, saj je vse svoje
fotografije uradno registrirala pri uradu za avtorske pravice.
Njene fotografije bi v grobo lahko razdelili v dve kategoriji, in sicer na bližnje portrete in
ilustracijsko fotografijo, ki je temeljila na verskih in literarnih delih. Pri portretiranju je do
popolnosti razvila osnovno tehniko »mehkega fokusa«. Njene fotografije so bile precej
nekonvencionalne, z izrazitim poudarkom na intimnosti portretiranca. Ustvarila je poseben
vizualni učinek na fotografiji – zamegljenost pri daljši osvetlitvi – ter hkrati premikala
predmete ali pa pustila objektiv namerno izven fokusa. Ker se ni držala takratnih splošnih
norm pri portretiranju, je bila njena tehnika deležna številnih kritik in posmehovanja njenih
sodobnikov, vendar je uživala vso podporo pri svojih prijateljih in družini. Bila je ena izmed
največjih ustvarjalnih fotografov takratnega časa in je v svojih delih vedno poskušala ujeti
lepoto. Pri fotografskih ilustracijah je pogosto fotografirala zgodovinske prizore ali prizore iz
literarnih del, ki so vizualno spominjale na takratne oljne slike (44).
Da se zavemo vpliva renesančnih umetnikov in religiozne pripadnosti na delo Julije Margaret
Cameron, bomo podrobno pogledali dve njeni fotografiji, pri katerih je otrok predstavljen kot
glavni motiv.

Slika 19: Fotografija Julije Margaret Cameron z naslovom A Study iz leta 1865–66 (45)
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Slika št. 19 prikazuje fotografijo, naslovljeno »A Study« in je ena izmed več kot 130
religioznih podob, za katere je avtorica navdih črpala iz globoke religiozne predanosti in
slikarske renesančne umetnosti. Na fotografiji je deklica, ki nosi sporočilo nedolžnosti,
prikazana kot neprecenljivo eterično bitje, kot angel s krili. Fotografija prikazuje verski motiv
– angel preda lilijo, ki predstavlja simbol čistosti, Devici Mariji. Fotografinja je ustvarila
vizualni učinek, kjer je simbol jasen, na sredini fotografije je z uporabo dolge osvetlitve
motiva svetloba mehka, osebi pa sta zamegljeni. Zaradi kontrasta med svetlimi in temnimi
toni gledalčeva pozornost ne obtiči le na liliji kot osrednjem motivu, temveč sliko vidi v
celoti. Fotografija vsebuje bogate podrobnosti, verske kostume, kuliso in posnema oljno sliko.
Z ujetim trenutkom, tehniko, poudarkom na religioznosti se njeno fotografsko delo lahko
postavi ob bok renesančnim umetnikom.

Slika 20: Fotografija Julije Margaret Cameron z naslovom Circe iz leta 1865 (45)

Slika št. 20 prikazuje fotografijo, poimenovano »Circe«. Na fotografiji je portret dekleta, pri
katerem ni poudarka na tehnično dovršeni postavitvi kostuma, temveč je bistven njen izraz na
obrazu, ki izraža nedolžnost, pobožnost in modrost. Julija Margaret Cameron je tudi pri tej
fotografiji uporabila dolgo osvetlitev motiva in plitko globinsko ostrino, s čimer je dosegla, da
gledalca pritegne dekličin mistični obraz.
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V devetnajstem stoletju in v prvih desetletjih dvajsetega stoletja je bila golota otrok na
fotografijah podedovana iz slikarske umetnosti in družbeno sprejemljiva, gola telesa so
ustvarjala fizično utelešenje abstraktnih, filozofskih in estetskih idealov. V drugi polovici
dvajsetega stoletja pa so fotografije s podobami golih otrok, ki so jih ustvarili fotografi, kot
so Robert Mapplethorpe (1946–1989), Jock Sturges (rojen 1947) in Sally Mann (rojena 1951),
postala glavna tema za javno polemiko, državno in zvezno zakonodajo ter pravni pregon (20).
Sally Mann, ameriška fotografinja, rojena leta 1951, je širše znana po seriji intimnih portretov
njenih malih otrok. Njeno delo je povzročilo tudi javne polemike, a kljub vsemu je bilo zelo
vplivno, saj je pritegnilo pozornost širšega občinstva. Njena fotografska kariera je raznolika,
vključuje različne žanre – od krajinskih in arhitekturnih do kombinacije tihožitja z elementi
portreta. Od 1984 do 1991 se je ves čas ukvarjala s fotografiranjem odmevne serije
»Immediate Family«, v kateri prikazuje njene tri otroke, mlajše od deset let, ujete v trenutkih
vsakdanjega življenja, med igranjem, spanjem, plavanjem, prehranjevanjem. Spregovorijo pa
tudi o mračnejših temah, kot so negotovost, osamljenost, poškodbe, spolnost in smrt. Zbirka
vsebuje petinšestdeset črno-belih fotografij, ki so bile večinoma narejene ob družinski
počitniški hiši ob jezeru, kjer so se otroci igrali in kopali nagi. Zbirka je izšla leta 1992 in ob
tem je New York Times objavil, »da še nihče od umetnikov ni v tako kratkem času užil
tolikšnega rafala uspeha v umetnostnem svetu« (46).
Za primer poglejmo nekaj njenih osupljivih fotografij iz zbirke »Immediate Family«, za
katere je Sally Mann v uvodu zapisala:
»To so fotografije mojih otrok ... Veliko fotografij je intimnih, nekatere so fikcija in nekatere
so fantastične, ampak večinoma prikazujejo običajne stvari, katere je že vsaka mati videla.
Fotografirala sem, ko so krvaveli, bili bolani, goli ali jezni.« (47)
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Slika 21: Fotografija Sally Mann z naslovom Candy Cigarette iz leta 1989 (48)

Slika št. 21 prikazuje fotografijo poimenovano “Candy Cigarette” avtorice Sally Mann, kjer
vidimo tipični primer njenega dela. Zabeležen trenutek na fotografiji, ki temelji na
načrtovanju in srečnem naključju. Fotografija v ozadju prikazuje značilno spontano igranje
dveh otrok, medtem ko je v ospredju v sredini fotografije nedolžna svetlolasa deklica v beli
obleki, ki načrtovano nastopa v neobičajni otroški pozi s cigareto v roki, ujeta v lepoti
dvajsetletnice. Dekličin nenavdušen pogled naravnost v objektiv razkriva njeno bistvo,
dodatno podkrepi videz odraslosti. Kontroverznost na fotografiji izraža pripomoček –
cigareta, ki jo deklica drži v običajni pozi odrasle osebe. Njena svetla obleka in svetli lasje,
pogled, usmerjen direktno v kamero, ter njena sredinska postavitev pritegnejo gledalčevo
pozornost. S kombinacijo delujočih elementov je zabrisana meja med odraslim in otroškim
svetom. Zanimiva povezava je, da se oblika in barva cigarete ujemata s fantom na hoduljah.
Pri delu je uporabila naravno svetlobo, s čimer je dosegla tolikšen efekt (48).
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Slika 22: Fotografija Sally Mann z naslovom Fallen Child iz leta 1989 (49)

Na dvoumni in zastrašujoči fotografiji, poimenovani »Padli otrok«, ki jo vidimo na sliki št.
22, je upodobljena avtoričina najmlajša hči, ki leži z zaprtimi očmi in obrazom, obrnjenim
proti tlom. Njeno golo telo je pokrito s travo in osvetljeno z eterično svetlobo. Tekstura travne
površine je ob robovih fotografije zamegljena, zato krepi tridimenzionalni vtis podobe na
fotografiji. Deklica s svojo ukrivljeno pozo deluje, kot da bi pripadala zemlji (49).
Medtem ko je Julija Margaret Cameron otroke iz razširjenega višjega razreda viktorijanske
družbe poosebljala kot nedožne angelske ideale iz slikarstva, Sally Mann predstavlja
»običajno« življenje svojih otrok. Fotografije Cameronove so bile družbeno sprejemljive,
medtem ko so dela Sally Mann povzročila polemike v družbi, cenzuro ter pravni pregon.
Kljub vsemu pa tolikšnega zanimanja in tako hitrega uspeha v umetnostni fotografiji naj ne bi
doživel še noben fotograf.
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Materiali
Pri portretiranju otrok sem uporabila digitalna zrcalnorefleksna fotoaparata Canon 450D in
Nikon D5000. Za fotografiranje sem uporabila objektiv z razponom goriščnice 18-105 mm in
zaslonko f/1.48 ter objektiv z razponom 18-55 mm in zaslonko f/0.8. Zaradi želje po
sproščenem pristopu nisem uporabila odbojnikov, saj se je njihova uporaba izkazala kot
moteč dejavnik med fotografiranjem. Zaradi istega razloga nisem uporabljala bliskavice.
Odločila sem se za portretiranje pri naravni svetlobi, običajno difuzni, tako da je delo z otroci
potekalo sproščeno tako za mene kakor tudi za njih. Barvne fotografije sem s pomočjo
prenosnika HP EliteBook 8540p in programa Adobe Photoshop naknadno obdelala.

3.2 Metode
Glavna metoda dela je bila narediti sklop petnajstih kreativnih portretov otrok, različnih
starosti. Večina fotografij je slikanih naključno, »iz roke«, med igro otrok v znanem okolju,
kjer so se počutili domače oziroma sproščeno. S sproščenim pristopom, tako za mene kot za
portretirance, sem želela narediti sveže fotografije, na katerih so otroci sproščeni in izpovedni.
Po končanem fotografiranju, ki je običajno zaradi narave otrok potekalo hitro, sem naredila
ožji izbor. Izbrane fotografije sem naknadno obdelala, in sicer kontrast in barvne tone, ter
spremenila barvne fotografije v črno-bele. Po končani obdelavi sem fotografije posredovala
staršem za pridobitev soglasja za uporabo fotografij v diplomskem delu. Znanje, ki sem ga
pridobila pri raziskovanju teorije, je bilo temeljno pri izdelavi fotografij, izboru in analizi
fotografij.
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Sklop otroških portretov
Pri izdelavi diplomskega dela je nastal sklop petnajstih otroških portretov, ki so nastali na
podlagi pridobljenega znanja pri izdelavi teoretičnega dela diplomske naloge. Znanje mi je
omogočilo lažje portretiranje ter doseganje želenih rezultatov. Za poudarjeni osebni značaj
portretiranca sem barvne fotografije pretvorila v črno-bele. V nadaljevanju diplomske naloge
so fotografije ovrednotene z likovno analizo, s katero sem definirala kakovost in parametre
nastalih fotografij.
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Slika 23: Iskrenost. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/500 sec; f/4,8; ISO 320

Difuzna svetloba, ki pada iz leve strani, je obogatila celotno fotografijo z občutkom
tridimenzionalnosti. Prehod ostrine površine ozadja in samega motiva poteka z leve strani
fotografije proti desni in je skladen z osvetlitvijo. Dekličin portret se nahaja na levi strani
fotografije in se zdi bližje kot desna stran. Tekstura in svetla barva jopice, v katero je
oblečena, sili v ospredje. Vzorec na lesenih površinah v ozadju krasi ploskovnost površine in
hkrati podkrepi učinek globine.
Če dobro pogledamo, vidimo, da se gube jopice, ki poudarjajo ovalno obliko ramen, ujemajo
z ovalnim obrisom grče na deblu. Poleg tega se tudi tekstura jopice ujema s hrapavimi
zarezami na lesu.
Na fotografiji ima ključno vlogo izraz na obrazu deklice, iz katerega lahko razberemo njen
značaj. Pogled usmerjen naravnost v kamero še bolj pritegne gledalčevo pozornost.
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Slika 24: Udarec. Ljubljana 2016
Ekspodicijski čas: 1/60 sec; f/5,3; ISO 400

V središču formata fotografije je portret dečka, čigar pozicijo poudarjajo linije ukrivljenih vej
v njegovem ozadju. Statičnost sredinske postavitve portretiranca oplemeniti dinamičnost v
prostoru. Odločilni trenutek je, ko deček s palico udari vodo.
Občutek globine v prostoru je dosežen z temnim drevesom, ki se nahaja v ospredju na skrajno
levem robu fotografije. Osredje fotografije predstavlja poglobljen potok in potka na bregu, na
katerem stojijo osvetljen deček ter razvejana drevesa v ozadju. Prostorska diferencialnost na
fotografiji je hkrati dosežena s kontrasti med svetlimi in temnimi toni.
Deček ima pravokotno lego na most, ki vodi čez potok. Dinamična oblika je povezana z
udarcem palice po vodi. Gibanje zabrisane palice v dečkovi roki lahko primerjamo z
vzporedno zabrisano palico ob temnem drevesu.
Leva stran fotografije deluje zaprto, medtem ko desna stran s pogledom dečka, smerjo
njegove leve roke in poti vodi gledalca v psihološki učinek odprtosti. Pot se z oddaljenostjo
oža, kar še podkrepi vtis globine.
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Slika 25: Enakost. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/250 sec; f/8; ISO 200

Na fotografiji sta enaki deklici dvojčici. Gre za dinamično kompozicijo, kjer prevladujejo
horizontalne in vertikalne linije, kontrasti svetlo-temno, ovalno-ravno, izostreno-zamegljeno.
Če bolje pogledamo ozadje, so navpičnice prepletene z vodoravnimi linijami. Temna ovalna
oblika verige, ki jo v ospredju fotografije drži deklica, tvori kontrast z belima stikajočima se
ovratnikoma deklic, drobne vodoravnice po sredini jopice z ograjo, sestavljeno iz navpičnic.
Učinek globine je dosežen s poudarjeno svetlo oblečeno deklico v ospredju, ki pojenja skozi
drugo manj jasno podobo deklice v osredju fotografije v nepoudarjeno ozadje.
Dinamika fotografije je razvidna tudi iz enakih deklic, ki vsaka gleda v svojo smer z
drugačnim izrazom na obrazu. Občutek globine se še poveča, ker prva deklica delno prekriva
drugo.
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Slika 26: Radovednost. Kamnik 2016
Ekspodicijski čas: 1/160 sec; f/11; ISO 320

Na fotografiji izstopa obris dveh otrok, ki si, opirajoč se na ograjo, ogledujeta jezero pred
seboj. Razpoloženje se iz temnih mračnih tonov v ospredju fotografije s prehodom v ozadje
fotografije osvetli.
Število, ki prevladuje in povezuje celotno kompozicijo, je simbolno število dve. Na fotografiji
opazimo dečka in deklico, ki sta z isto držo telesa povezana v par, dve veliki skali pred njima
in dve veliki temni cipresi, ki izstopata iz ozadja. Ograja, na katero se opirata deček in
deklica, deluje kot trdna vez med njima. Mračnost osrednjega motiva razbije lahkotna
dvignjenost njunih teles.
Na fotografiji opazimo prevladujoče horizontalnie linije, ki poudarjajo razsežnost in daljavo.
Linije desk na podestu, ograje in jezera se kombinirajo z vertikalnimi linijami naslonjala
klopce, otemnjenih rož, cipres in smreke. Diagonalne linije sedala klopce podkrepijo občutek
dinamičnosti.
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Slika 27: Trenutek modrine. Ljubljana 2016
Ekspodicijski čas: 1/125 sec; f/4,8; ISO 500

V dečkovem primeru je uporabljena barvna fotografija, ki omogoča dinamičnost fotografije.
Pogled je usmerjen v levi kot fotografije, kar je skladno z osvetljitvijo. Njegove jasno modre
oči se ujemajo z barvo in strukturo majice. Prav tako vidimo podobnost med obliko in barvo
obrisa zenice očesa ter ovalnim ovratnikom njegovega oblačila, ki je na robovih temnejše
modre barve.
V ozadju fotografije prevladujejo vodoravne linije dreves, ki so vzporedne z gubami na
majici. Izjema je ukrivljeno drevo, ki se navezuje na vzporedni krožni obris portretiranega
dečka. Dečkova ramena potekajo vzporedno z linijo jase za njim, ki je poleg tega na robovih
obarvana modro.
Pri doživljanju fotografije igrajo ključno vlogo kontrastne barve.
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Slika 28: Srčnost. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/250 sec; f/5; ISO 200

Na fotografiji sta deklici med igro z listjem. Njuna sključena poza, iztegnjene roke in pogled,
usmerjen proti tlom, nakazuje na povezanost z listnato podlago. Podobnost deklic ter njuna
drža, ki tvori srčasto obliko, pa je poglavitna povezava, ki združuje osrednja motiva v
neločljivo celoto. Istočasno lahko opazimo, da je srčasta oblika deklic enaka srčasti obliki
listja, kar še podkrepi občutek povezanosti z listjem.
Poleg poglavitne povezave vidimo še druge povezave, in sicer da se barvni ton hlač ujema z
barvnim tonom listja, prehod barvnih tonov las pa sovpada z barvnimi toni debel v ozadju.
Zadrgo na dekličini jopici lahko primerjamo z navpičnimi linijami dreves v ozadju. Krožna
oblika hrbta deklice na desni je enaka obliki povzdignjene površine v skrajnem levem kotu
fotografije.
Dinamičnost fotografije se kaže z izmenjujočim se ritmom svetlih in temnih tonov listja ter
izmenjujočim se ritmom tonov dreves v ozadju.
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Slika 29: Punčka iz cunj. Domžale 2016
Ekspodicijski čas: 1/125 sec; f/4; ISO 500

Osrednji motiv fotografije je deklica, ob kateri leži punčka iz cunj. Dekličin pogled je
usmerjen naravnost v objektiv, pogled punčke iz cunj pa strmi v drugo smer, kar izžareva
kontrastnost fotografije. Dekličin pogled pritegne gledalčevo pozornost in s tem ustvari
osrednji motiv.
Pri osrednjem motivu prevladujejo okrogle oblike, kot so glava in oči portretiranke. Pokrčene
noge, drža rok in dlani, ovratnik na dekličini majici, kar se dopolnjuje z okroglimi oblikami
punčke in cunj (položaj rok, oblika glave in oči), dajejo fotografiji mehkobo. Barvni toni
oblačil so primerljivi z barvnimi toni ozadja. Vtis tridimenzionalnosti podkrepi rebrasta
struktura dekličinih hlač ter zrnata tekstura tal.
Okolje, v katerem se nahaja deklica, vpliva na gledalčevo interpretacijo izraznosti obraza
deklice.
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Slika 30: Pomlad. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/250 sec; f/5,6; ISO 320

Na fotografiji je prikazana deklica v naravi, ki izžareva prebujanje narave. Podobnost med
osrednjim likom in ozadjem najdemo v dekličinem ovratniku jopice ter cvetlicami. Barvni ton
las deklice se ujema s tonom debel, barvni ton listja pa je enak barvnemu tonu štora.
Razgibanost dekličinih las je podobna razgibanosti vej dreves.
Na fotografiji prevladujejo trikotne oblike, kot je razpadajoči štor, oblika korenin, drža
dekličine roke in noge, ki ustvarjajo izčiščevalen in dinamičen videz fotografije. Okrogle
oblike, kot so glava, brada in ovratnik jopice, dajejo protiutež trikotnim oblikam in fotografijo
mehčajo.
Glavno nasprotje fotografije je kontrast staro-mlado, mrtvo–živo, kar je razvidno iz
razpadajočega štora v nasprotju z mladostjo deklice. Obenem zaznamo tudi kontrast
hrapavega štora v primerjavi z gladko kožo deklice. Tekstura štora ter površine tal krasita
fotografijo in podkrepita tridimenzionalni vtis.
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Slika 31: Pesek. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/640 sec; f/3,5; ISO 200

Na fotografiij sta otroka med igro in pesek ustvarja pestrost fotografije.
Kontrast med spoloma, med sedečo in skrčeno pozo, med svetlo kapo in temnimi oblačili,
ustvarjajo dinamičnost.
Na fotografiji zaznamo trikotniške oblike, kot so pozicija dekličinih in dečkovih rok ter nog in
vrhovi smrek v ozadju, protiutež temu pa so okrogle oblike ospredja, kot so glava deklice in
dečka, ročaj kanglice in odtis v pesku.
Če dobro pogledamo, vidimo podobnost med okroglo obliko ročaja kanglice ter kapo deklice,
med modro barvo lopatke in oblačil ženske v ozadju, rob kanglice pa je po obliki enak obliki
vrtiljaka v ozadju. Usločenost hrbta dečka je enaka obrisu gozda nad njim. Dečka in deklico
povezuje v par spontana igra v peskovniku ter lopatki, ki ju držita v rokah.
K dinamiki fotografije veliko prispeva pesek v zraku, ki ga lahko primerjamo s potiskom
dekličinega obuvala, listjem dreves v ozadju ter statičnimi zrni peska na diagonalni površini v
skrajnem levem kotu fotografije. Struktura peska na tleh, vzorec na dekličini kapi ter
poševnici peskovnika podkrepijo občutek globine na fotografiji.
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Slika 32: Polet. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/320 sec; f/6,3; ISO 200

Fotografija prikazuje dečka na gugalnici.
Izmenjujoči ritem izrazitih svetlih in temnih tonov dreves in ozadja se povezuje z
izmenjavanjem izrazitih senc na svetli travnati površini. Globina in vtis dramatičnosti
fotografije je dosežena s sencami.
Gledalčeva pozornost je usmerjena v svetlobni vir, ki prihaja izza krošenj dreves. Osrednji
motiv je v tonskem kontrastu z žarki sonca, ki pronicajo skozi veje. Zaradi neposredne bližine
sonca ter osrednjega motiva se zdita združena v celoto. Ukrivljen položaj telesa dečka lahko
primerjamo z obliko mostu v ozadju fotografije. Hkrati imata most in deček kontrastna tona.
Osrednji motiv se nahaja na tretjinski točki formata slike, kar uskladi sliko in izboljša njen
videz.
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Slika 33: Kača. Ljubljana 2016
Ekspodicijski čas: 1/125 sec; f/4,8; ISO 500

Osrednji lik fotografije je deček s palico. Občutek sožitja med osrednjim likom in palico
ustvarjajo kontrasti in podobnost med njima. Ukrivljena palica, ki jo deček drži v roki, je
skladna z njegovo obliko glave. Hkrati je dolžina palice enaka dolžini dečkove roke. To
enakost omogoča točka prijema palice. Če dobro pogledamo, je nazobčana struktura konca
palice enaka obliki vidnih zob dečka. Zanimiva je tudi vizualna podobnost med palico v
dečkovi roki in deblom v ozadju fotografije.
Razgibanost pramenov las je enaka razgibanosti gub na dečkovem rokavu, razlike med
svetlimi in temnejšimi toni las pa ustvarijo dekorativni učinek na fotografiji. Deček s svetlimi
lasmi je oblečen v svetla oblačila, kar je v kontrastu s temnostjo debla. Kontrast se kaže tudi v
starosti palice in mladosti dečka, hrapavi teksturi palice in mehki teksturi dečkovega obraza.
Zaradi svetlih oblačil in las deček pritegne gledalčevo pozornost in hkrati ustvari osrednji
motiv fotografije.
Oblika palice spominja na kačo. V tem primeru govorimo o zakonu izkušnje, ki nas opozarja,
da določene oblike asociirajo na druge oblike, ki so skrite globoko v podzavesti.
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Slika 34: Odnos. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/250 sec; f/6,3; ISO 200

Dinamičnost fotografije je dosežena z diagonalno kompozicijo, kjer poševnica teče od leve
proti desni strani fotografije. Kontrast najdemo med temnimi toni dreves v ozadju in svetlimi
toni bal sena, gladko površino bal in hrapavimi površinami vej ter med velikimi balami sena
in majhno deklico. Osrednji kontrast pa izvira iz odnosa deklice in številnih bal.
Podobnost med deklico kot osrednjim motivom in balami se kaže tako v ovalni skrčeni pozi
deklice ter ovalno obliko bal, kakor tudi v zmečkanosti dekličine majice ter zmečkani foliji na
eni izmed bal. Poleg tega se dekličini lasje tonsko ujemajo z vejami smrek.
Gosto posejane bale v kompoziciji delujejo kot vzorec, ki zaradi lastnih senc, odsevne gladke
teksture površine ter poudarjene oblike učinkujejo na vtis globine. Struktura travnate površine
in vej dreves ustvarjata pestrost fotografije.
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Slika 35: Belina. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/125 sec; f/4; ISO 250

Portret dečka se nahaja na prvi tretjini formata in daje liku prostor za gibanje. Horizont deli
format v razmerju zlatega reza.
Popolna belina neba naj bi bila teoretično moteča in pusta, vendar bel napis na dečkovi jopici
poveže osrednji motiv z belino neba. Kontrast med temnim osrednjim motivom in svetlim
obzorjem ter mehkoba neostrega ozadja postavljajo lik v ospredje.
Trikotni izrez dečkove jopice se ujema s prameni dečkovih las na obrazu ter z obrisom
travnate površine v osrednjem delu fotografije.
Poševne linije, kot so gube na jopici, prameni dečkovih las, pozicije roke in hribi, na
fotografiji ustvarjajo dinamičnost.
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Slika 36: Košnja. Trzin 2016
Ekspodicijski čas: 1/320 sec; f/6,3; ISO 200

Na sliki je portret deklice, umeščen v okolje pokošenih travnikov.
Struktura pokošenih travnatih bilk se odziva na mehko strukturo oblakov. Travnate bilke se z
oddaljenostjo opazno zmanjšujejo. Velik globinski vtis ter občutek svobode je dosežen z
zožanjem poti, ki jo tvorijo kupi sena, in je pogojena z oddaljevanjem. Na fotografiji obenem
opazimo veliko harmonično povezavo med travnikom in oblaki na nebu. Na fotografiji je
videti, kot bi se travnata površina prezrcalila na oblake, tako da je stičišče travnate površine
na isti višini kot stičišče, ki ga tvorijo oblaki.
Na fotografiji istopata dve travni bilki trikotne oblike, ki ju lahko primerjamo s pozicijo rok
osrednjega motiva. Kontrast med njima določa obratno stičišče premic.
Poleg naštetega nas potisk na majici deklice spomni na kravo, ki je neposredno povezana s
košnjo trave.
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Slika 37: Raj. Trzin 2012
Ekspodicijski čas: 1/80 sec; f/5,6; ISO 200

Fotografija, na kateri je ujet trenutek praznovanja rojstnega dne, vsebuje veliko sestavnih
delov, njihovih usklajenosti in nasprotij. Gre za nasičeno kompozicijo, kjer so izraziti
kontrasti med svetlobo in senco (osvetljeni in senčni deli listov, debla, sončne marele,
obrazov, las, teles, mize, trate ...), med temnim in svetlim (oblačila, lasje, vrata ...), med
okroglimi oblikami (torta, glave, sončna marela, baloni, voda v kozarcu) in oglatimi (torta,
okna, miza ...), med velikim in majhnim (starši-otroci, drevo-otroci ...), med moškim in
žensko, med dečkom in deklico, med odkritim in zakritim, med gladkimi (listje, kozarec,
koža, avto,...) in hrapavimi površinami (pročelje hiše, deblo, talna površina ...).
Na skupinskem portretu je večje število oseb, ki so medsebojno povezani. Na fotografiji
začutimo različne odnose, odnose ene osebe do druge, ene do mnogih, ki se pri posameznikih
kažejo z izraznostjo obraza, držo telesa ter postavitvijo rok in nog. Osebe so zaradi
neposredne bližine združene v skupino, katerih odnosi se med seboj prepletajo. Težišče
gledalčev pogled sili v ospredje fotografije, kjer se nahaja sedeči moški s črnimi brki v črni
majici. Njegov pogled, usmerjen v objektiv, označuje slovesnost, odkritost in hkrati prvi
pritegne pozornost gledalca.
Plastičnost in globina na fotografiji sta doseženi s številnimi prekrivanji (miza v ospredju
prekriva osebe, osebe se skozi dele fotografije prekrivajo med seboj, sončna marela prekriva
drevo in pročelje hiše, drevo prekriva pročelje hiše ...). Motivi, osvetljeni z zahajajočim
soncem, ustvarjajo izrazite kontraste med svetlimi in temnimi območji, s tem pa povečajo
dekorativni učinek. Vzorci na pročelju hiše, oblačilih, sončni mareli, strehi krasijo celotno
fotografijo in hkrati poudarjajo ploskovnost površine.
Na fotografiji prevladujejo horizontalne linije (miza, škarpa, rob strehe, balkon, ograja), ki so
v kontrastu z navpično linijo debla drevesa. Poševnice v zgornjem desnem robu ozadja
fotografije so skladne s poševnicami mize v ospredju. Okrogle oblike glav mehčajo občutek
na fotografiji v primerjavi s prevladujočimi trikotniškimi oblikami rok.
Fotografija z vsemi sestavnimi deli s pripadnimi usklajenostmi in nasprotji zaživi.
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5. ZAKLJUČEK
V okviru diplomskega je nastal sklop petnajstih fotografij na temo izraznega otroškega
portreta. Na podlagi preučene literature na temo otroške portretne fotografije so kot končni
rezultat diplomskega dela nastale fotografije na temo izraznega otroškega portreta. Fotografije
so bile ovrednotene z likovno analizo, ki omogoča različna opazovanja in vrednotenja le-teh.
Z implementacijo teoretičnega vidika fotografije v raziskovalni del naloge je bilo ugotovljeno,
da osnovne zapovedi fotografije pri vseh delih ostajajo enake, dobršen del pa je odvisen
predvsem od videnja avtorja in njegovih preferenc.
Zaradi dinamične narave dela pri portretiranju otrok je moralo delo potekati hitro in
učinkovito. Poslužila sem se večkratnega preizkušanja nastavitev fotoaparata, da sem prišla
do želenih rezultatov. Prav tako nisem uporabila odbojnikov, saj se je njihova uporaba
izkazala za motečo. Posledično sem poskušala fotografirati s pomočjo difuzne svetlobe.
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7. PRILOGE
PRILOGA 1: Soglasje staršev
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SOGLASJE

Spodaj podpisana__________________________ in ______________________________

dovoljujeva in soglašava, da se fotografije najinega otroka____________________________
___________________________________________________________________________
lahko objavijo v diplomskemu delu Nadje Weixler.

Kraj in datum:__________________

Podpis:_________________ ,

__________________
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