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IZVLEČEK
V prvem delu diplomske naloge so našteti načini multimedijskega zapisovanja. Ta del bo
obravnaval predvsem to, kako se lotimo hranjenja zapisov (fotografskih zapisov), kako okolje
vpliva na življenjsko dobo nosilcev, na varovanje zapisov in nosilcev, na hranjenje nosilcev
mehanskih zvočnih zapisov, hranjenje filma kot nosilca, hranjenje magnetnih trakov z
analognimi in digitalnimi zapisi, hranjenje drugih digitalnih zapisov in digitaliziranje kot
dodaten način hranjenja zvočnih in AV zapisov. V teoretičnem delu sta opisana potek
arhiviranja v medijski hiši in arhiviranje v galerijah.
V drugem delu naloge so predstavljeni materiali in oprema, ki jo potrebujemo za delo. Sledi
kratka primerjava obravnavanih sistemov arhiviranja. Na začetku je predstavljeno delo
fotografskega oddelka v medijih in vsakdanji potek dela na tem oddelku. S pomočjo opisa
bomo predstavili, zakaj pride do pomanjkljivega prenosa fotografij v arhiv, na koncu pa bomo
povzeli še kratek opis idealnega dne fotografa, kar bi lahko pripomoglo h kakovostnemu
arhiviranju. Tudi pri galerijskem delu bomo opisali dokumentiranje, opozorili na to, čemu bi
bilo treba nameniti poseben poudarek in koliko bi se morali posvetiti samemu delu, ter
spregovorili o tem, kako so detajli, barva, čas in drugi vplivi okolja pomembni pri dojemanju
objekta. V nalogi bomo predstavili kip – instalacijo. V zaključku pa bomo opozorili na to, da
je tako v medijih kot v galerijah dokumentaciji namenjene premalo pozornosti .
KLJUČNE BESEDE: fotografija, dokumentiranje fotografije, fotografija v galeriji,
fotografija v medijski hiši, delo fotografa, fotoreporter, arhiviranje fotografij, fotografski
arhiv
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ABSTRACT
The first part of the diploma thesis lists documenting methods. This part mainly covers the
approaches to documenting (photographic records), and how the environment affects the life
span of the data medium, the protection of records and the data medium, the storage of
mechanical sound recording media, the storage of film as a data medium, the storage of
magnetic tapes with both analog and digital records, the storage of other digital records, and
digitization as an additional method of storing audio and AV formats. The theoretical part
contains a description of the archiving process in a media company as well as archiving in
galleries.
In the second part of the thesis, the materials and the equipment needed for documenting are
presented, followed by a brief comparison of the abovementioned archiving systems. Firstly,
an example of a daily routine of the photography department in the media is presented.
Through the exploration of this process, it is presented how a lacking transfer of photographs
to an archive occurs. Finally, there is a short summary of what an ideal day of a photographer
should be and how it would contribute towards making a quality archive. A separate section
focuses on the documentation process in a gallery and where its focus should lie, and how
much attention should be paid to the work itself. By means of a statue – an installation – it is
presented how the details, color, time, and other environmental influences affect the
perception of an object. The author summarizes in the conclusion that not enough attention is
paid to archiving neither in the media nor in galleries.
KEY WORDS: photography, documentation of a photograph, photography in a gallery,
photography in a media company, the work of a photographer, photojournalist, photography
archiving, photography archive
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

DVD

digitalni pomnilniški medij

CD +R

(cederom) je vrsta optičnega diska CD, ki je namenjen samo za branje, vsebino
torej dobi med izdelavo

KLJUČ
USB

je majhen priročni zunanji pomnilnik

VHS

Video Home System je standardizirani format za snemanje in kopiranje
analognih videozapisov

BLURAY

Predvajalnik

POGON
SSD

je pomnilniška enota, ki za shranjevanje podatkov ne uporablja vrtljivih
magnetnih plošč, temveč pomnilnika flash in RAM

SFA

Slovenski filmski arhiv
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1 UVOD
Susan Sontag (2001, str. 8) v svoji knjigi piše: »Fotografije se poigravajo z merilom sveta in
so tudi same predmet pomanjšanj, povečav, izrezov, retuš, raznih obdelav in predelav. Starajo
se, pestijo jih običajne tegobe papirnatih predmetov; izginejo, pridobijo vrednost, ljudje jih
kupujejo, prodajajo, reproducirajo. Fotografije urejajo svet v priročne poglede in tudi same
kar vabijo k urejanju v predstavitve.«

Z dokumentacijo fotografij se srečamo že doma, ko beležimo družinske dogodke in jih nato
razporejamo glede na pomembnost. Sprašujemo se, ali naj jih ohranimo v digitalni obliki,
arhiviramo na disk računalnika ali si kupimo dodatni »zunanji disk« za arhiviranje. Lahko pa
fotografije razvijemo in jih zložimo v album.

Ob vsakem dogodku ne glede na to, ali gre za domača slavja, poroke, rojstne dneve, na koncu
fotografiranja pridemo do urejanja in arhiviranja. Pomembno je, kako fotografije kar najbolj
logično razporediti, da jih bo mogoče hitro najti, ko jih bomo potrebovali, oziroma kako jih
razvrstiti, da bodo, ko jih bomo pogledali čez deset let ali dvajset let, v nas prebudile take
občutke, kot da prisostvujemo dogodku.

Ko smo uporabljali fotografske aparate na film, smo morali vse fotografije razviti. Tako smo
imeli za organizacijo arhiva več časa, predvsem pa smo naredili manj fotografij. Če
fotografije niso bile kakovostne ali na njih ni bilo pravega motiva, smo jih izločili, v albumih
pa smo shranili le najboljše. Preostale fotografije so pristale v smeteh ali v žepkih albumov.
Pri digitalnih aparatih pa lahko naredimo toliko posnetkov, kolikor nam omogočajo
pomnilniške kartice. Najbolje je, da si že pred fotografiranjem zamislimo zgodbo, kako naj bi
dogodek potekal, torej kaj je za nas pri dogodku ali v situaciji, v kateri se znajdemo,
pomembno. Če fotografiramo rojstni dan, nas zanimata tisti, ki praznuje, in njegova ožja
družina.

Fotografska dokumentacija se je začela z razvojem fotografije, torej lahko njen začetek
umestimo v 18. stoletje, ko so se začeli ogrevati za izume, kakršen je bila kamera obskura, ki
deluje na sistemu temnice z luknjico. Nato se je z razvojem fotoaparatov in s tem fotografije
samo povečevala možnost oziroma verjetnost za bolj kakovostno in obstojnejšo
dokumentacijo fotografij.
1

V različnih organizacijah se srečujejo z vprašanjem, kako dokumentirati dela, kako to početi
čim bolj uspešno in v primernem obsegu. Kako se lotiti dokumentacije, kako dogodke in
posledično dela dokumentirati na način, ki bo dogodke iz preteklosti primerno prikazal tudi v
prihodnosti, je precejšen izziv.

To so vprašanja, s katerimi se bom ukvarjala v nadaljevanju svoje diplomske naloge.
Predvsem želim prikazati, kako v različnih institucijah gledajo na dokumentiranje s pomočjo
fotografije in se ga lotevajo.

Zanimalo me bo predvsem, ali so ti prijemi uspešni. V teoretičnem delu bom predstavila
možnosti, na kakšne nosilce lahko zapisujemo in kako dokumentirajo v medijskih hišah in
galerijah. V eksperimentalnem delu bom opisala materiale, ki jih pri tem uporabljamo in kako
poteka sam postopek. V razpravi pa se bom osredotočila predvsem na to, kako poteka
arhiviranje v medijih in galerijah in kako bi morali arhivirati. Arhiviranje bom prikazala tudi
na svojih primerih in predstavila predloge, kako bi morali arhivirati v galerijah in medijih in
kako kot fotoreporter lahko prispevaš k bolj urejenemu fotografskemu arhivu v medijih.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZVOČNI IN SLIKOVNI ZAPISI
Fotografija beleži trenutek, zamrznjeno podobo in sodi med slikovne zapise. Za začetek
slikovno-zvočnih zapisov štejemo snemanje nemih gibljivih podob na celuoidni filmski trak
leta 1895. Z razvojem televizije so se uveljavili številni analogni zapisi, najprej na magnetnih
trakovih različnih širin v televizijskih produkcijskih hišah, kasneje pa v obliki videokaset.
Prvi tip digitalnih zapisov je magnetni trak v kasetah. Kasete so namenjene predvsem
snemanju, prav tako kartice s spominskih vezjem. Polona Sketelj (2010, str. 107) pravi takole:
»Končni izdelki za širšo potrošnjo uporabljajo optične digitalne zapise (DVD, CD +R).
Nosilce so sprva reklamirali kot zapis, ki ohranja enako kvaliteto za vedno, vendar se je
kmalu izkazalo, da je nosilec občutljiv na praske, prah, zvijanje, lomljenje in sevanje. Zadnja
leta ga izpodriva tehnologija Blu-ray, ki tudi uporablja optični zapis, USB ključki, kartice in
profesionalni 'solid state' zapis na spominskih modulnih vezjih.«
Prevladuje mnenje, da ni moč pričakovati, da bi kdaj prišlo do poenotenja in uporabe splošno
priporočljivega formata, ki bi ustrezal reprodukciji – razmnoževanju in hrambi.
Polona Sketelj (2010, str. 108) v svojem priročniku zapiše tudi naslednje: »Zvočne in
slikovne zapise ter nosilce profesionalnega formata večinoma hranijo specializirane ustanove,
ki so jih proizvedle, znajo z njimi ravnati in pri večini formatov skrbijo tudi za prenos v
novejše formate. V primeru najdbe profesionalnih formatov oz. nosilcev se glede
identifikacije formata obrnemo na produkcijsko ustanovo, kjer je bilo zvočno in slikovnozvočno gradivo proizvedeno. V primeru, da ustanova ne obstaja več, je za zapise odgovoren
arhiv države. V ustanovah opravljajo osnovno matično službo, imajo opremo za predvajanje
slikovno zvočnih zapisov in strokovnjake, ki pomagajo identificirati zapise.«
Digitalizacija analognih zapisov je priporočena zaradi upadanja kakovostnih analognih
zapisov. Če pogledamo doma ali pri sosedih, le še redkokje opazimo videopredvajalnik. Če
imamo torej doma VHS-kasete, moramo obdržati videopredvajalnik ali pa te posnetke
digitaliziramo. Nove digitalne tehnologije podpirajo starejše zapise, zgodi pa se tudi, da jih
ne. Če jih ne digitaliziramo ali ne ohranimo komponente za predvajanje, se stari zapisi tako
lahko izgubijo.
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2.1.2 Vpliv okolja na življenjsko dobo nosilcev
Temperatura vpliva na življenjsko dobo nosilcev na različne načine. Polona Sketelj (2010, str.
108 in 109) v svojem priročniku zapiše: »Predvsem [temperatura] vpliva na hitrost kemičnih
procesov, ki potekajo v nosilcu in s tem določajo hitrost staranja in propadanja nosilca. Pri
povečanju temperature za 10°C se hitrost kemičnih reakcij približno podvoji, s čimer se
podvoji tudi hitrost staranja in propadanja nosilca, to pa pomeni razpolovitev življenjske dobe
nosilca. Številni nosilci brez usodnih posledic prenesejo temperaturno območje 8°C do 30°C.
Stabilnost temperature odločilneje vpliva na življenjsko dobo nosilcev kot sama vrednost
temperature pri hranjenju. Nosilci se praviloma z dvigom temperature raztezajo in s padanjem
temperature krčijo, ker lahko povzroči mehanske in kemične poškodbe nosilcev. Priporočena
stabilnost temperature je spreminjanje za manj kot 3°C v štiriindvajsetih urah. Pri prenosu iz
hladnih prostorov v tople nosilce aklimatizirajo s postopkom prilagajanja na nove razmere.
Vlaga je eden največjih sovražnikov digitalnih nosilcev, saj neposredno vpliva na njihovo
kemično stabilnost in povzroča težave, povezane z oksidacijo in hidrolizo. Posredno vpliva
tudi na biološko propadanje – relativna vlaga nad 70 % lahko povzroča nastajanje plesni in
gob na nosilcih zvoka in slike. Priporočeno območje relativne vlage je med 3 in 50 odstotki,
saj sta v tem območju za večino snovi zagotovljeni kemična in fizična stabilnost. Priporočena
stabilnost vlage je + - 5 % v času 24 ur in tudi na letni ravni, kar pa je v praksi pogosto težko
zagotoviti.«
Polona Sketelj (2010) govori tudi o tem, kako temperatura in vlaga močno vplivata na hrambo
nosilcev, zato moramo pri hrambi nadzorovati oba. Vzdrževanje nizkih temperatur ob
hkratnem zagotavljanju nizke relativne vlage pa ni preprosto, saj so za to potrebni
specializirani in razmeroma dragi klimatski sistemi in primerni prostori. Pogosta nepravilnost
je, da v želji po podaljšanju življenjske dobe nosilcev s klimatsko napravo vzdržujemo
priporočeno nizko temperaturo, pri tem pa nezadostno razvlažujemo zrak. Pri hranjenju so v
institucijah pogosto pozorni samo na en dejavnik, posledica česar je dvig relativne vlage v
prostoru in njena večja nihanja, kar povzroča hitrejše staranje in propadanje nosilcev. Manj
propadanja bi bilo, če bi vzdrževali primerno vlago. V institucijah do opisanih težav prihaja
predvsem zaradi varčevanje in zniževanja stroškov.
Tudi izpostavljanje nosilcev svetlobi in neposrednim sončnim žarkom vpliva na njihovo
življenjsko dobo, saj številni polimeri, npr. PVC, pri daljši izpostavljenosti svetlobi začenjajo
propadati. Dodatno težavo pri izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi pomeni segrevanje
4

nosilcev in s tem povečanje temperature v različnih plasteh nosilca. Večinoma so prostori,
namenjeni shranjevanju, temni, ampak vedno lahko naletimo na izjeme.
2.1.3 Varovanje zapisov in nosilcev
Polona Sketelj (2010) definira varovanje kot postopke, ki zagotavljajo dostopnost ob
najmanjši izgubi kakovosti zvočnega in slikovnega zapisa. Nosilce je treba hraniti v ustreznih
razmerah in pri tem paziti, da pri uporabi ne prihaja do obrabe in mehanskih ali drugih
poškodb.
Nosilci zapisa imajo omejeno življenjsko dobo. Hitrost staranja in propadanja se pri
posameznih nosilcih razlikuje in je odvisna od številnih dejavnikov. Obstaja splošno pravilo,
da čistejše, hladnejše, suho in stabilno okolje podaljšuje pričakovano dobo trajanja, seveda pa
je ta odvisna tudi od kakovosti samega nosilca. Primerne razmere za hrambo propadajočega
nosilca sicer ne morejo povrniti v prvotno stanje, lahko pa upočasnijo njegovo nadaljnje
propadanje. Ustrezna zaščita posamezne vrste nosilcev zapisa temelji na razumevanju
ranljivosti nosilca ter posledično na zagotavljanju optimalnih razmer za hrambo in primernem
ravnanju z nosilci.
Polona Sketelj (2010, str. 110) v svojem priročniku zapiše: »Zvočnih in slikovnih nosilcev
praviloma ne prijemamo z golimi rokami, pač pa z ustrezno zaščito (z bombažnimi
rokavicami) ali na primeren način, za neposredne robove plošče, za ohišje kasete ipd.), saj
lahko nečistoča in znoj na rokah poškodujeta zapis in nosilec. Neposredno na nosilce ne
pišemo, praskamo ali lepimo nalepk. Morebitnih že obstoječih nalepk in napisov ne
odstranjujemo in mehanskih poškodb ne restavriramo sami, ampak jih odnesemo k
usposobljenemu strokovnjaku.« To sicer velja predvsem za institucije, ki hranijo
dokumentacijo nacionalnega pomena, doma pa nalepke odstranimo sami in poskrbimo, da
naše zunanje enote niso izpostavljene zunanjim dejavnikom (sonce, dež, mraz …). Seveda
moramo diske vsaj vsaki dve do tri leta menjavati. To pomeni, da stare podatke prenesemo na
nove diske.
2.1.4 Hranjenje nosilcev mehanskih zvočnih zapisov
Nosilce mehanskih zvočnih zapisov, valje in gramofonske plošče različnih formatov hranimo
v čistih prostorih pri stalni temperaturi in nizki relativni zračni vlagi. Shranjujemo jih v
ustreznih zaščitnih ovojih in škatlah v pokončni legi. Zvočnega zapisa oz. brazd se ne
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dotikamo z rokami, pazimo, da vanje ne zaideta prah in umazanija ter da se mehansko ne
poškodujejo.
Polona Sketelj (2010, str. 110) v svojem priročniku pojasni: »Valji in nekatere vrste
gramofonskih plošč so iz zelo krhkega in lomljivega materiala, zato se pri neustreznem
ravnanju in hrambi lahko hitro mehansko poškodujejo, na primer opraskajo, upognejo in
zvijejo, počijo, se odlomijo ali zdrobijo. Tako poškodovane nosilce je zelo težko restavrirati
in pripraviti za predvajanje. Mehanske zvočne zapise predvajajo z odjemno iglo, ki drsi po
brazdi, zato se zapis s pogosto uporabo izrablja. Že enkratno predvajanje z neprimerno iglo ali
na neustrezno nastavljeni predvajalni napravi lahko zapis poškoduje ali celo uniči.«
Pokazalo se je, da pomenijo nosilci mehanskih zvočnih zapisov, če jih ustrezno hranimo in
pravilno ravnamo z njimi, zelo obstojen in trajen zapis zvoka. Zato so še vedno zelo
priljubljeni, zlasti med zbiralci, in nekatere plošče dosegajo vrtoglave vrednosti.
2.1.5 Hranjenje filma kot nosilca
Filme hranimo v temnem prostoru s stalno temperaturo in relativno vlago okoli 40 %.
Pomembno je, da je filmski trak navit na kolute in shranjen v plastičnih ali kovinskih
zaščitnih škatlah. Te hranimo leže na policah. Priporočljivo je, da filme občasno prevrtimo.
Polona Sketelj (2010, str. 110 in 111) v svojem priročniku zapiše: »Po kemijski sestavi
ločimo nitratne, acetatne in poliestrske filme. Nitratni filmi so vnetljivi, zato jih hranimo
ločeno od drugih nosilcev, v ognjevarnih omarah in prostorih in po možnosti zunaj naselij.
Acetatnim filmom grozi ocetni ali vinegarjev sindrom, zato je posebno pomembno, da ne
prihajajo v stik s kiselkastim papirjem ali drugimi okuženimi filmi. Če opazimo kemijske
reakcije, skušamo film čim preje kopirati, če ni že prepozno. Reakcijo namreč težko ustavimo
in zapisa ne moremo več vrniti v prvotno stanje.«
Če odkrijemo, da nam doma film razpada – to se zgodi, če ga nepravilno hranimo in kadar
nimamo na voljo ustreznega projektorja za predvajanje filma in pregled vsebine –, se lahko
vsak posameznik oglasi v Slovenskem filmskem arhivu. Tam se lahko posvetuje s
producentom ali delavcem v filmskem arhivu. V večini primerov mu predlagajo digitalizacijo
filmske vsebine. Kadar se posameznik odloči za hrambo filma v SFA, je arhiviranje zastonj,
če se po določen času premisli, pa mora poravnati stroške hranjenja.
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2.1.6 Hranjenje magnetnih trakov z analognimi in digitalnimi zapisi
Nosilce analognih zvočnih in slikovno-zvočnih zapisov in nosilce digitalnih zapisov v obliki
kaset hranimo v zaščitnih škatlah in v čistih temnih prostorih pri stalni temperaturi in nizki
relativni zračni vlagi. Škatle s trakovi in kasete shranjujemo v pokončni legi in tudi pri teh
nosilcih je priporočljivo, da poskrbimo za to, da jih vsaj enkrat letno redno prevrtimo. Trakov
se ne dotikamo z rokami, hranimo jih zunaj dosega tekočin, prahu, umazanije ter zunaj
območja elektromagnetnega sevanja.
Večino slikovno-zvočnih in zvočnih zapisov na kasetah lahko zavarujemo pred nehotenim
brisanjem posnete vsebine tako, da varovalo na ohišju kasete premaknemo v lego, ki
onemogoča snemanje.
Polona Sketelj (2010, str. 111 in 112) v svojem priročniku pravi: »Magnetni trakovi imajo
kompleksno in raznoliko kemijsko sestavo. Tudi trakovom na acetatni osnovi grozi ocetni ali
vinegarjev sindrom in zanje veljajo enaki postopki zaščite kot za tovrstne filme. Pogosta
težava pri magnetofonskih trakovih je pojav hidrolize, ko higroskopična magnetna plast vsrka
vlago iz okolice in povzroči razkroj magnetnega zapisa. Tako poškodovane trakove je mogoče
s posebnimi postopki vsaj delno restavrirati in začasno zagotoviti njihovo predvajanje.«
2.1.7 Hranjenje drugih digitalnih zapisov
Nosilce z optičnim zapisom (CD, DVD …) hranimo v ustreznih plastičnih ohišjih v omarah v
suhem temnem prostoru (pod 20°C) s stabilno temperaturo brez vplivov elektromagnetnega
sevanja in sončnih žarkov. Z njimi ravnamo enako skrbno kot z drugimi vrstami nosilcev, saj
so precej ranljivi in občutljivi.
Polona Sketelj (2010, str. 112) v zvezi s tem pravi: »Za hranjenje digitalnih magnetnih
zapisov na prenosnih in trdih diskih priporočajo podobno stabilnost in čisto okolje kot pri
zapisih pri magnetnih trakovih. Enako velja tudi za 'solid state' zapise na USB ključih,
karticah in 'solid state' predvajalnikih.«
2.1.8 Digitaliziranje kot dodaten način hranjenja zvočnih in AV zapisov
Digitaliziranje zvočnih in slikovnih vsebin pomeni predvsem to, da naredimo dodatno
varnostno kopijo podatkov oziroma kopijo, ki je primernejša za uporabo, vendar original še
naprej hranimo v izvirnem formatu. Morda bodo v prihodnosti odkrili tehnologijo, ki bo
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podatke iz starejših formatov zajela v še boljši kakovosti in omogočila še trajnejši zapis kot
današnje digitalne tehnologije. Še zlasti to velja za film, ki se je izkazal za enega najbolj
kakovostnih in trajnih slikovno-zvočnih zapisov.
Zvočno in slikovno gradivo za dolgotrajno hrambo praviloma digitaliziramo s čim boljšo
kakovostjo: z visoko resolucijo. Zato potrebujemo ustrezno in kakovostno opremo ter
primerno znanje za predvajanje različnih nosilcev in njihovo digitaliziranje. Digitalizirano
gradivo shranimo vsaj še v enem ali celo dveh manjših formatih, kar omogoča lažje in hitrejše
pregledovanje, morebitno pošiljanje in spletne objave.
Priporočeno je, da digitalno gradivo hranimo v dveh kopijah na različnih mestih, da se v
primeru naravnih ali drugih nesreč ohrani vsaj ena. Prav tako je digitalno gradivo
priporočljivo shraniti v različnih oblikah zapisa, saj nestanovitne razmere multimedijskega
tržišča in lastniške pravice nekaterih oblik zapisa povzročajo vse krajšo življenjsko dobo
digitalnih sistemov in pogostejše prepisovanje vsebine. Polona Sketelj (2010) kot dodatno
težavo pri digitaliziranju avdio in zvočnih zapisov omenja izbiro arhivsko standardiziranega
nosilca in formata. Vsaj glede digitaliziranja slikovno-zvočnih zapisov na evropski ravni še ni
konsenza. Trajno zaščito digitalnega gradiva lahko dosežemo le s prenosom vsebine na nove
formate in nosilce ter z zagotavljanjem dostopa do vsebine tudi pri spremembi tehnologije.
Polona Sketelj (2010, str. 112) v svojem priročniku v zvezi s tem pravi: »Zvočni in slikovni
zapisi se od predmetne dediščine ločijo še po dveh posebnostih. Prva značilnost so meta
dodatki, torej podatki o slikovno zvočnih in zvočnih zapisih. Kot proizvajalci zapisov ali
njihovi skrbniki moramo namreč skrbeti tudi za podatke o teh zapisih. Med najosnovnejše
sodijo podatki o vsebini, kraju in času snemanja, o ljudeh in krajih na posnetkih, zelo
pomembni so podatki o avtorju, prav tako tudi tehnični podatki in podatki o zgodovini
zapisa.«
Hranjenje zvočnega ali slikovnega zapisa v zbirki ne prinaša avtomatično tudi pravice do
njegove javne objave, še manj pravice do poseganja vanj. Avtorsko pravo namreč ščiti avtorja
posnetkov z moralnimi in materialnimi avtorskimi pravicami. Prve pomenijo, da smo vselej
dolžni navajati avtorje in jih tudi vprašati, ali dovolijo objavo, druge pa, da avtor ali njegovi
nasledniki v določenih primerih lahko zahtevajo kompenzacijo za uporabo zvočnega in
slikovno-zvočnega izdelka ali njegovih delov. Žal so avtorske pravice velikokrat spregledane.
Lahko rečemo, da jih upoštevajo pri filmih in glasbi, kar zadeva fotografijo, pa jih e
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redkokdaj spoštujejo, in to ne velja le za posameznike, pač pa tudi za medije, saj kradejo
fotografije in jih uporabljajo v komercialne namene, ne da bi navedli avtorja.
2.2 ARHIVIRANJE FOTOGRAFIJ V MEDIJSKIH HIŠAH
Medijske hiše zapisujejo, beležijo trenutne dogodke, ki s časom postanejo preteklost, s svojim
slikovnim zapisom torej pišejo zgodovino. Zato je dokumentiranje izjemno pmembno, saj se
učimo iz preteklosti – zgodovine.

Sam potek fotografiranja dogodkov v časopisni hiši je naslednji. Novinar je tisti, ki se odzove
in predvidi, kateri dogodek bo novica dneva ali zanimiva novica. Svojo zamisel nato
posreduje fotografskemu oddelku, ki najde prostega fotografa. Oddelek obvesti fotografa in
ga pošlje na teren. V primeru, da ura dogodka in lokacija nista znani, fotograf sam preveri,
kdaj in kje bo dogodek potekal (čas in. lokacijo). Ko je dogodek ali prireditev fotografirana,
fotograf fotografije posreduje fotoarhivu. Fotografijo posreduje preko dlančnika, elektronske
pošte, ftp-strežnika ali z drugimi programi. Že na terenu doda osnovne podatke, in sicer kraj,
ime dogodka in avtorja fotografije.

Vloga dokumentacije je shraniti fotografije, jih primerno opremiti, tako na navedemo opis
dogodka, datum, avtorja … Nato je fotografije treba posredovati v arhiv, kjer jih shranijo.
Fotografije so v arhivu na ogled novinarjem in urednikom. Ko se v uredništvu dogovorijo,
katera fotografija je ustrezna za objavo, naročijo dokumentacijskemu oddelku, da jo pripravi
za objavo. Kadar mediji nimajo fotografske dokumentacije, novinarji sami poiščejo
fotografijo in jo vzamejo iz arhiva.
2.2.1 Kako v medijski hiši dokumentirajo fotografijo
Potem ko fotografijo posredujemo po elektronski pošti (ali preko drugih povezav), jo je treba
najprej shraniti na namizje ali narediti mapo, ki je pripravljena za hrambo fotografij tekočega
dne. Mape so narejene samo zaradi lažjega ravnanja s fotografijami (Kadar fotografija ni
primerno pripravljena, ponovno potrebujemo original, ki ga dobimo v izvorni mapi.
Originalne fotografije shranjujemo v mapah, ki so označene z datumom in imenom dogodka).
Ko je fotografija pripravljena za tisk in shranjena v arhivu, to ni več izvirna fotografija –
original.
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Slika 1: Slika prikazuje elektronsko pošto s fotografijo.
Fotografijo, ki smo jo iz elektronske pošte (slika 1) prenesli v mapo (slika 2 in 3), nato
prenesemo oziroma uvozimo v Photoshop (program za obdelavo fotografij), kjer je
pripravljena za urejanje. To pomeni, da fotografiji lahko popravimo barvo, svetlobo, ostrino…
Dodamo dodaten opis »Caption«; vanj dodamo več oznak, da jo lahko v arhivu hitreje in lažje
najdemo. Na fotografiji izbrišemo moteče elemente. To se dogaja samo v primerih, ko gre za
avtomobilske tablice, otroke in osebe, ki nočejo, da bi bile njihove fotografije objavljene.
Nato določimo velikost fotografije, na koncu pa ji dodamo še ustrezno ime, ki je vidno v
samem arhivu.

Primer:
romanmakse (ime fotografije)_ak (kratica fotografa)_slo (rubrika, kjer bo fotografija
objavljena)_ 040410 (datum, ko smo fotografijo poslali)
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Slika 2: Fotografijo shranimo v mapo ali začasno na namizje, nato pa jo uvozimo – odpremo
v Photoshopu.

Slika 3: Fotografijo shranimo v mapo ali začasno na namizje, nato pa jo uvozimo – odpremo
v Photoshopu.
Ko je fotografije odprta, ji najprej (slika 6) določimo velikost in resolucijo – »images size«
(250 dpi), kar je pomembno za tisk. Za objave na spletu so lahko fotografije manjše in manj
kakovostne. Resolucija je zelo pomembna, saj je fotografija med procesom obdelave izgubi
vsaj 50 dpi, 200 dpi pa mora imeti, da je še primerna za objavo v časopisu. Pomembno pa je
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tudi, da fotografija ne meri več kot 25 centimetrov v širino ali višino (kasneje sicer lahko
nastanejo težave pri prenosu fotografije k besedilu) – to velja predvsem za časopise in revije.

Na strani https://nikoneurope-i.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/20419/~/%22dpi%22nasproti-velikosti-slike (2009) so takole predstavili, kaj pomeni dpi: »'Dpi' ali 'dots per inch'
(pike na palec) se nanaša na izhodno velikost slike pri tiskanju. Slika s 300 dpi ima na vsakem
linearnem palcu 300 pik (ali pikslov) podatkov. Če (slika 4) isto sliko spremenimo na 72 dpi,
se piksli preprosto razširijo in jih je na enem palcu le 72. Izraz dpi se uporablja pogosto takrat,
ko bi se moral uporabljati izraz 'ppi' ali 'Pixels per Inch' (piksli na palec). Dpi se v resnici
nanaša na natisnjen ali izhodni element, medtem ko bi se izraz PPI moral uporabljati za slike,
ki so na zaslonu. Različni deli programske opreme bodo različno nastavili ločljivost
privzetega pogleda slik. Standard jpeg nima oznake 'ločljivost', zato bi se morale vse slike
odpreti pri 'zaslonski' ločljivosti – ali 72 ppi. Datoteke nef in tif se lahko odprejo pri kateri
koli ločljivosti, za katero se aplikacija odloči. To lahko včasih pri ogledovanju slik na zaslonu
povzroči zmedo, ker računalniški zasloni običajno prikazujejo manj kot 100 pikslov na palec.
Če si sliko velikosti 8 x 10 palcev (pri 300 dpi) ogledujete na zaslonu, bo pri 100-odstotni
povečavi videti ogromna, ker urejevalnik en slikovni piksel prenese na en zaslonski piksel.«

1 dpi

100 dpi
Slika 4: Primer fotografije pri različnih dpi-jih.
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1000 dpi

Slika 5: Fotografijo izberemo (izbrana fotografija v programu za urejanje).
Pri fotografiji preverimo, ali ima dovolj barve (slike 5, 6, 8 in 9). Barva daje fotografiji
karakter. Fotografije zaradi barve delujejo bolj izrazno in abstraktno. Toni delujejo grobo –
realno. Barve na fotografiji so soodvisne ena od druge. Fotografije z motivi, ki vsebujejo
močne barve, so zelo izrazite, rezultati pa so lahko zelo dobri.
Pri fotografiji na začetku ni treba biti pozoren na senco in najprej poskrbimo za kompozicijo
in usklajenost komponent na sliki. Slabšo kompozicijo bomo opazili že na zaslonu
fotoaparata.
Boris Petkovič, Julij Zornik, Jure Černec in Nemanja Babić (2014) govorijo o tem, da ko
začnemo sliko – fotografijo/slikati – fotografirati oziroma v njej iskati likovne elemente
»pademo« v likovni jezik kompozicije. Bistveno pri kompozicije je, da opazujemo elemente
in odnose med njimi, pomembno je opazovanje posameznih elementov in predvsem odnosov,
ki vladajo med njimi. Kompozicija je lahko vodoravna, navpična, diagonalna, krožna, trikotna
ali poljubna. Z izbiro kompozicije lahko vplivamo na gledalčeva čustva in to lahko dodatno
vpliva na dojemanje fotografije.
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Slika 6: Fotografijo označimo s Ctrl + A.

Slika 7: Slika prikazuje, kako popravimo velikost fotografije in ji določimo dpi-je.
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Slika 8: Fotografiji popravimo barve.

Slika 9: Fotografiji popravimo barve; v tem primeru fotografijo posvetlimo.
Opcijo Levels uporabimo pri fotografiji, če je temna ali preveč svetla. Fotografiji lahko s
pomočjo opcije Levels popravimo tudi barve. Namesto RGB izberemo barvo (npr. rumena),
seveda če je na fotografiji preveč rumene … Na sliki 9 je prikazano reševanje problema, ki se
pojavi, kadar je fotografija temna. V prikazanem primeru bi bilo treba fotografijo posvetliti.
Ker je treba posvetliti celotno fotografijo, barv pa ni treba popraviti, je Channel na RGB.
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Slika 10: Barve na fotografiji lahko popravimo na več načinov.

Slika 31: Barve na fotografiji lahko popravimo na več načinov.

To orodje ponuja tri možnosti za kontrolo barve: Hue, Saturation in Lightness. Pri opcijah
Hue/Saturation (sliki 10 in 11) najpogosteje uporabljamo Saturation.
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Slika 42: Dodatne možnosti za popravljanje barv.

Slika 53: Dodatne možnosti za popravljanje barv.

Opcijo Selective Color (sliki 12, 13) uporabljamo, kadar hočemo fotografiji odvzeti barvo. Ko
fotografiramo v prostorih, kjer je veliko rdeče ali rumene barve, nam to orodje pomaga
odstraniti barvo s fotografije.
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Slika 6: Fotografijo lahko spremenimo v črno-belo.
Pri fotoreporterski fotografiji te funkcije ne uporabljamo (slika 14) oziroma se temu
izogibamo. Uporabljamo jo predvsem pri umetniški fotografiji, za arhive v medijskih hišah pa
ne prav pogosto. Kadar so razmere za fotografiranje slabe, naredimo črno-belo fotografijo. To
pomeni, da je objekt fotografiran, kar je ključno, fotografija pa je ostra, ampak zrnasta.

Fotografijo je treba tudi obrezati in narediti montažo. Montažo uporabljamo predvsem za
naslovnice v časopisih, zadnje čase pa obreze uporabljajo tudi v medijskih hišah. Obreze in
montaža potekajo v grafičnem oddelku, v dokumentaciji pa morajo fotografijo oziroma
obrezo pravilno opremiti, nato pa jo dodajo v arhiv.

Ko fotografijo primerno pripravimo, ji dodamo opis »Caption« (slika 15). Gre za dodatni
opis, saj prav tako kot pri imenu fotografije (»file name«) napišemo najprej rubriko, nato še
datum, opis in nato ime fotografa.
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Slika 7: Fotografiji dodamo dodatni opis.

Fotografijo shranimo pod določenim imenom, v mapo, kamor shranjujemo dnevne fotografije
(slika 16). Ko je fotografija primerno pripravljena in opremljena, jo fizično prenesemo arhiv
ali naredimo neposredno povezavo do arhiva v programih, ki so namenjeni za arhiviranje.

V medijskih hišah je pomembna hitrost. Žal pa se dogaja, da je hitrost postala pomembnejša
od kakovosti. Tako se mora fotograf zelo dobro organizirati, da pri večjem številu dogodkov
poskrbi tudi za osnovno dokumentacijo, nadaljnje delo pa prevzame dokumentacijski oddelek.
Žal se tudi to spreminja: zaradi krčenja števila zaposlenih dokumentacijske oddelke ukinjajo,
zato se vse pogosteje dogaja, da fotografije niso pravilno opremljene. To je velika
pomanjkljivost za sam arhiv v medijskih hišah in za slovensko zgodovino nasploh, saj s tem
izgubljamo ključne zapise naše preteklosti, ki je pomembna za prihodnost.

Zaradi dodatnih možnosti za objavljanje člankov imajo mediji zdaj tudi spletne strani. Tako
dogodke prenašajo skoraj v živo. Spletne strani so postale spremljevalke tiskanih časopisov.
Ker je gledalcem – bralcem splet dostopen na vsakem koraku, imajo mediji dodatne možnosti
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za prodajo svojega oglasnega prostora. Tako pride tudi do večje obremenitev fotografov, in to
vpliva na kakovost dela, ne samo na kakovost arhiviranja, ampak tudi na kakovost
prispevkov, ki jih fotograf pošlje s terena.

Slika 8: Prikaz mape za dnevno shranjevanje fotografij.

Tako postane arhiviranje postranska stvar. Zaradi poplave družabnih omrežij, kot so
Facebook, Twitter in druga, je sedaj že vsakdo fotograf in snemalec. Tako pa se uničuje
kakovost in zmanjšuje pomen dela profesionalnih fotografov.

Fotoreporterji že nekaj časa niso samo fotografi, ampak tudi snemalci in montažerji. To so žal
razvojne smernice sodobnega časa.
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2.3 ARHIVIRANJE FOTOGRAFIJ V GALERIJI
Osnovna naloga fotoarhiva v galeriji je zbiranje, dopolnjevanje in hranjenje slikovnega
gradiva. V Moderni galeriji, ki jo bom izpostavila v svoji nalogi, je naloga predvsem
hranjenje slikovnega gradiva o moderni in sodobni likovni umetnosti. Iz skromnih začetkov
od ustanovitve Moderne galerije leta 1948 je arhiv prerasel v bogato fototeko. Kot je
omenjeno na strani http://www.mg-lj.si/node/27 (2009), ta zajema predvsem gradivo
slovenskih avtorjev in najrazličnejših likovnih zvrsti. Fototeka, diateka in negoteka
predstavljajo dragocen vir, ki je v študijske namene na voljo tudi zunanjim uporabnikom.
Danes hrani fototeka preko 42000 negativov, 80000 pozitivov in 23000 diapozitivov. Izposoja
fotografskega gradiva je pogojena z internimi galerijskimi pogoji, pravilniki in cenikom.
Poleg fotoarhiva deluje v Moderni galeriji fotoatelje, ki je bil dolga leta na voljo tudi
sorodnim institucijam, Narodni galeriji, Arhivu Republike Slovenije in drugim. Fotografi so
pripomogli k temu, da je fototeka, kakršno ima danes Moderna galerija, bogata in kakovostna.
Oddelek Dokumentacija – arhiv je bil ustanovljen leta 1971 z namenom, da sistematično
zbira in obdeluje podatke o razstavah v Sloveniji, oblikuje arhiv in hemeroteko slovenskih
umetnikov ter likovnih razstavišč, pripravlja dokumentarno gradivo in izbrano bibliografijo
za razstavne kataloge Moderne galerije. V njem sta bili takrat zaposleni Ljerka Menaše in
Eva Gspan.
2.3.1 Dejavnosti
Arhiv se ukvarja z zbiranjem podatkov o razstavah v Sloveniji in razstavah slovenskih
umetnikov v tujini. Od leta 1989 podatke pridobivajo iz raznovrstnega gradiva (vabila,
katalogi, odzivi v časopisju) in jih računalniško obdelajo s pomočjo programa Razstava.
Zbirajo tudi bio-bibliografske podatke o slovenskih umetnikih 20. in 21. stoletja. Od leta
1993 so tovrstni podatki hitro dostopni s pomočjo računalniškega programa Umetnik.
Izbrane podatke iz biografij, razstavne dejavnosti in osnovne bibliografske reference
umetnikov zdaj ponujajo tudi na svetovnem spletu.
Z zbiranjem, vrednotenjem in sistematičnim vnašanjem pridobljenih podatkov gradijo
bazo podatkov o dogajanju na področju likovne umetnosti 20. in 21. stoletja na
Slovenskem, o njenih akterjih, spremljevalcih (pisci, kritiki, kustosi, naročniki) in
odzivnosti v stroki in medijih.
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Oddelek je med letoma 1999 in 2003 sodeloval v mednarodnem projektu Vektor
European Contemporary Art Archives (Evropski arhivi sodobne umetnosti). Podatke iz
svojih baz pošiljajo na portal digitalnih arhivov sodobne umetnosti www.european-art.net.

V Moderni galeriji s fotografijami delajo zelo previdno, saj predstavljajo zgodovino, dejstva
... Za vsako dokumentirano fotografijo zapišejo datum nastanka avtorskega dela ali celotne
razstave. Zelo je namreč pomembno, kako je samo delo dokumentirano, še posebej to velja za
sodobno umetnost, saj bi z napačno dokumentacijo lahko delo dobilo popolnoma drugačen
pomen.
2.4 DOKUMENTACIJA FOTOGRAFIJ V GALERIJI
V Moderni galeriji arhivirajo fotografije po avtorjih in temu pravijo, da imajo avtorski
pristop. Tak pristop je za uporabnika veliko primernejši, saj fotografijo ali delo najde pod
priimkom avtorja ne glede na leto nastanka. Fototeka v Moderni galeriji je namenjena
predvsem za študij. Tako lahko vsakdo, ki preučuje določeno delo ali avtorja, hitro najde
podatke.

Arhiv ni voden kronološko predvsem zaradi prevelike zahtevnosti: skoraj nemogoče si je
zamisliti, da bi moral zgolj en zaposleni, ki dela v dokumentaciji te ustanove, vsako
fotografijo, ki jo dokumentirajo na razstavi, kronološko umestiti. Pri kronološkem vodenju je
namreč treba napisati tudi, kje je bila fotografija posneta – ali je bilo to v ateljeju ali na
terenu ...

Kje fotografijo dokumentiramo, je odvisno predvsem od dogovora med avtorjem in
dokumentacijo. Dokumentacija, kot sem že omenila, služi predvsem v študijske namene, saj
imajo študentje umetnostne zgodovine in likovne umetnosti velikokrat težave s pridobivanjem
literature in likovnega gradiva in jim je tovrstna dokumentacija v veliko pomoč.

Ko fotografijo dokumentirajo, je to treba vpisati tudi v inventarno knjigo, čemur pravijo
fotoštevilka vpisa. Fotoštevilka je številka, ki jo vpišejo na negativ. Pomembno je tudi, ali gre
pri arhiviranju za fotografijo, diapozitiv ali negativ. Za vsako vrsto vodijo svojo evidenco, ki
je na voljo v fotodokumentaciji.
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Diateka je namenjena diapozitivom. Diapozitiv je črno-beli ali barvni pozitivni posnetek, ki
ga večinoma uporabljamo za projekcije na večje površine. Fototeka je namenjena
fotografijam, fotografija pa je upodabljanje predmetov s pomočjo svetlobe na fotografski
material. Negateka hrani negative, to je fotografske posnetke z obrnjenimi tonskimi in
barvnimi vrednostmi. Vsak vpis je zaradi zanesljivosti še vedno ročen. Poleg ročnega so
uvedli tudi računalniško arhiviranje. V Moderni galeriji so mi zatrdili, da inventarne knjige
(knjige, v katere zapisujejo arhivske podatke) oziroma ročno arhiviranje poznajo tudi v drugih
galerijah, saj je shranjevanje zgolj v računalniški obliki preveč tvegano. Diapozitive hranijo v
vrečkah, negative pa v brezkislinskem papirju za negative.

Za računalniško hranjene imajo poseben program; za Moderno galerijo ga je razvil hišni
računalničar in ga je zelo preprosto uporabljati. Fotografije za računalniško dokumentacijo
hranijo različno glede na vrsto fotografije.

Slika 17: Prikaz določitve dpi-jev.
Fotografije hranijo v naslednjih kategorijah (slika 17 in 18):
-

črno- bele (300 dpi, shranijo jih v formatih TIFF in JPG);

-

barvne fotografije (72 dpi ali pa tudi 600 dpi zaradi kasnejših povečav);
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-

diapozitive (1200 dpi);

-

negative (1200 dpi);

-

plošče (1200 dpi); pri ploščah je pomembno omeniti, da jih raje skenirajo, kot
razvijajo, predvsem zaradi napak, ki nastanejo pri razvijanju, saj je treba v večini
primerov fotografijo retuširati, zato je bolje, da jo poskenirajo in nato v Photoshopu
retuširajo.

Slika 18: Prikaz formata.
Pri uporabi filma je bilo treba paziti na rok trajanja. Ko film kupimo, ga je treba hraniti v
hladilniku. Ko ga razvijemo, ga je treba, če ga hočemo uporabljati, še kdaj zamrzniti. Slabost
kemičnega postopka razvijanja je, da vpliva na uničevanje emulzije in s tem tudi fotografij.
Če hočemo ohraniti fotografije, jih je treba čim prej shraniti v digitalni obliki. Če fotografij, ki
smo jih razvili, ne hranimo pravilno, se nam lahko zgodi, da bo ostal samo še moten papir.
Fotografija na papirju ohrani trajnost zapisane slike 150 in več let. Odkar so za zapis svetlobe
začeli uporabljati srebro in so razvite slike kemično fiksirane, imamo še vedno odlične črnobele zapise na filmu in papirju. S prihodom barvil in pigmentov ter s tem barvne fotografije se
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je trajnost slike na papirju in filmu krepko skrajšala. Prve barvne diapozitivne filme smo
dobili leta 1936, vendar se je ohranilo še zelo malo kakovostnih slik, saj na začetku v
kemičnem procesu niso uporabljali stabilizatorja za večjo odpornost emulzije. V največji
banki filmov in fotografij, agenciji Corbis-Bettman, hranijo več kot 13 milijonov izvirnih
posnetkov iz zgodnjega obdobja filmske fotografije. Vendar je veliko prvih barvnih
posnetkov na žalost že tako močno obledelih, da jih na filmu ni mogoče več razpoznati. Da bi
originalne fotografije na filmu ohranili čim dlje, so v zapuščenem rudniku uredili arhiv, v
katerem so na voljo najsodobnejše tehnološke rešitve. Med njimi sta najpomembnejši stalna
nizka vlažnost in zamrzovanje filmov pri –20°C, obenem pa je studio sodoben, opremljen s
skenerji, tako da bodo vse filme ter fotografije shranili še v digitalni obliki.
Fotografije, za katere se odločimo, da jih bomo shranili, morajo biti shranjene pravilno, saj jih
lahko nepravilno hranjenje uniči. Shranjevati jih moramo v primerne albume, pokrite s pavs
papirjem .... Omare, v katerih shranjujejo fotografije, so pogosto barvane, lakirane. Barve pa
ostanejo agresivne še vrsto let in tako se lahko fotografije poškodujejo. Poskrbeti moramo, da
so omare, v katerih hranimo albume in fotografije, narejene iz naravnih materialov.
Če fotografije razvijamo sedaj, ko so kemični postopki bolj izpopolnjeni, bodo zdržale dlje
kot v časih. Vendar se moramo pri uporabi filma kljub temu izogibati prostorov z višjo vlago
in temperaturo. Film moramo iz plastike čim hitreje zapakirati v pavs papir. Najbolje pa je, da
fotografijam ne menjamo prostora in da ostajajo v starih omarah.
Za vsako instalacijo, kip, fotografijo, sliko naredijo v Moderni galeriji tri fotografije. Objekt
fotografirajo spredaj, z leve strani in desne strani. Prednja stran je tista, ki gleda proti
gledalcu, leva stran je na gledalčevi levi strani, desna pa na desni (slike 19, 20 in 21).
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Slika 19: Fotografija levo (primer fotografiranja kipa kiparja Romana Makšeta).

Slika 20: Fotografija desno (primer fotografiranja kipa kiparja Romana Makšeta).
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Slika 21: Fotografija spredaj (primer fotografiranja kipa kiparja Romana Makšeta).

Ta način arhiviranja je v veljavi predvsem za kiparstvo. Pri arhiviranju uporabljajo različno
barvo na kontrolnih lističih; pri kiparstvu je ta barva zelena, sicer pa uporabljajo še:

-

modro,

-

rdečo,

-

video.

Fotografije, ki so manjše (manjšega formata), v Moderni galeriji uporabljajo za vpise v
evidenčno knjigo, avtorsko fototeko pa vodijo posebej. Za razstave, ki se odvijajo v prostorih,
imajo prav tako posebno fotoštevilko. Poleg večje stavbe sodi k Moderni galeriji še Mala
galerija, odprli pa so tudi MSUM in za vsa omenjena razstavišča vodijo dokumentacijo v
Moderni galeriji. Razstave so arhivirane kronološko (po letih). Poleg fotografij pa kljub
digitalni fotografiji shranijo še negative. Pri hranjenju se moramo vedno odločati, katere
fotografije so pomembne in si zaslužijo prostor v fototeki in katere ne, saj bi bilo, če bi
shranjevali vse, materiala – fotografij enostavno preveč. Hišna fotografa Moderne galerije
dokumentirata postavitev razstav in fotografirata po drugih galerijah.
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Ko v drugih galerijah postavljajo razstavo, o tem obvestijo Moderno galerijo in nato tja
pošljejo fotografa, da razstavo dokumentira.

V inventarni knjigi so zapisani naslednji podatki (slika 22):

-

zaporedna številka;

-

avtor;

-

vrsta dela (risba, kip …);

-

leto;

-

institucija;

-

velikost;

-

avtor fotografije.

Hišna fotografa slike in skulpture fotografirata večinoma v razstavnem prostoru. Če so kipi ali
skulpture manjši, jih fotografirajo v ateljeju/studiu. V ateljeju fotografirajo tudi slike, ki so
namenjene za razstave zunaj institucije.

V Moderni galeriji poleg digitalnega zapisa fotografije fotografa kljub temu še vedno
fotografirata tudi na film v črno-beli tehniki, v hišni temnici pa jih razvijeta po naslednjem
postopku.

Pripravimo kemikalije, ki morajo biti tempirane/temperirane na 20° C – zelo pomembno je,
da je temperatura ustrezna, še posebej pri razvijanju, ker odstopanja vplivajo na hitrost
razvijanja, na kontrast, zrnatost fotografije ... Razvijamo lahko tudi pri nižjih ali višjih
temperaturah, vendar moramo upoštevati spremembo razvijalnega časa, za črno-bele
materiale pa je priporočeno 20°C. Kemikalije hranimo v steklenicah ali plastenkah,
napolnimo pa jih čisto do vrha, tako da v posodi ni zraka, ki bi jih kvaril. Postopek: Najprej
moramo film vložiti v dozo, in to v popolni temi! Dobro je, če na fotoaparatu ne previjemo
filma povsem v kaseto, pač pa pustimo začetek zunaj. Lahko pa z izvlačilcem povlečemo
začetek filma iz doze. Ta konec filma obrežemo, da ima okrogle robove, saj bo tako lažje
zdrsnil v spiralo. Lahko pa tudi celoten film pustimo v kaseti in potem v temi odpremo celo
kaseto (in film vlagamo v spiralo z zadnjim koncem naprej).
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Ko to pripravimo, se zapremo (najbolje kar zaklenemo) v prostor, kjer mora biti popolna
tema. Predhodno obrezani film izvlečemo iz kasete, ga na koncu odrežemo in ga začnemo z
obrezanim koncem vlagati v spiralo. Ko imamo začetek v vodilu, ga le še navijemo. Vlaganje
filma v spiralo zahteva nekaj spretnosti, tako da pred opravilom obvezno poskusimo z
uničenim oziroma neuporabnim filmom na svetlem; pravzaprav je priporočljivo to nekajkrat
poskusiti to z zaprtimi očmi, saj si lahko, »ko gre zares«, pomagamo samo s tipanjem. Če se
nam film v spirali zatakne, ga ne poskušamo potisniti naprej s silo, pač pa malo potresemo
spiralo, če pa ne gre, izvlečemo kar celoten film ter se postopka lotimo znova. Ko je cel film
enkrat na spirali, jo damo v dozo, dobro zapremo (še enkrat preverimo, ali je dobro zaprta!) in
potem lahko prižgemo luč.

Potek

razvijanja

je

predstavljen

tudi

na

spletni

strani

http://www.slo-

foto.net/clanki/26/razvijanje-crno-belih-filmov (2004). Ko je film v dozi, lahko začnemo z
razvijanjem. Najprej v dozo nalijemo vodo in jo obračamo približno eno minuto, lahko tudi
manj, da se emulzija zmoči in zmehča. Nato vodo izlijemo in vlijemo razvijalec. Ko ga
vlijemo, vključimo uro (štoparico). Pri razvijanju dozo vsake pol minute pet sekund
obračamo. S tem preprečimo, da bi se na emulziji nabirali mehurčki; na emulzijo dovajamo
vedno svež razvijalec in s tem dosežemo bolj enakomerno razvijanje. Ko čas razvijanja, ki
smo ga določili s pomočjo tabele, poteče, izlijemo razvijalec iz doze in vanjo nalijemo
prekinjevalec oziroma vodo. Po približno 1 minuti prekinjevalec izlijemo iz doze ter nalijemo
fiksir. Fiksiramo 10 minut, dozo pa med tem časom kotalimo po tleh ali po mizi, da se fiksir
stalno meša po filmu. Po končanem fiksiranju fiksir izlijemo in dozo odpremo, saj je film s
fiksiranjem postal obstojen na svetlobi. Pustimo ga v dozi, kar na vretenu, in ga približno 30
izpiramo pod tekočo vodo. Po izpiranju ga še približno minuto namakamo v fotoponu
(Agepon, Ilfotol …) in s tem preprečimo, da bi po sušenju na filmu zaradi mineralnih snovi v
vodi (apnenec) ostale lise. Film odvijemo z vretena, ga obesimo v suh prostor brez prahu in
pustimo, da se posuši. Potem ga razrežemo na dele in ga spravimo v vrečke za negative.

V Moderni galeriji uporabljajo več postopkov arhiviranja, vseeno pa prisegajo na stare in
zanesljive tehnike.
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Slika 22: List za dokumentacijo (opis kipa).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 MATERIALI, KI JIH UPORABLJAMO PRI DELU
Materiali in oprema, ki jih fotografi uporabljajo v medijskih hišah, so naslednji:

-

torba, v kateri nosijo opremo na teren;

-

v njej pas za objektive;

-

fotoaparat (lahko tudi rezervni fotoaparat);

-

rezervna baterija;

-

pomnilniške kartice;

-

objektiv (teleobjektiv, širokokotni objektiv in fiksni 50-milimetrski);

-

bliskavica;

-

računalnik (programi, ki jih potrebujemo za delo na terenu, so Photoshop, Photo
Machenik, File zila in drugi);

-

čitalec kartic;

-

dongel;

-

polnilci za naprave (za računalnik, dongel in telefon);

-

telefon.

Navedeno opremo nosimo s seboj v primerih, ko dogodek ni napovedan vnaprej in še ne
vemo, kakšna naročila bo fotoreporter tisti dan dobil. Drugače ravnamo, ko so dogodki
napovedani vnaprej. Kadar je napovedano tudi snemanje videa, potrebujemo stojalo in
mikrofon (ali bubo), mogoče dodatno luč, saj si pri videu ne moremo pomagati z bliskavico,
ampak potrebujemo statično svetlobo.

V galerijah uporabljajo pri fotografiranju naslednjo opremo:

-

studijski fotoaparat;

-

fotostudio;

-

temnico (in v njej ustrezne materiale);

-

fotoaparat (fotografiranje dogodkov ….);

-

računalnik;

-

programe za obdelavo;
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-

program za arhiviranje pridobljenega materiala.

Galerijska oprema je statična, saj jo večinoma uporabljajo zgolj v sami instituciji. Kar zadeva
dokumentiranje na terenu, pa za dogodek vedo veliko prej, tako da se lahko fotograf pripravi
in s sabo ne nosi dodatne opreme. Ker v galerijah niso omejeni na čas, fotograf na terenu ne
potrebuje računalnika. Dogodek dokumentira, potem pa ga kasneje obdela in posreduje službi
za odnose z javnostjo, ki razpolaga z materialom, in dokumentaciji.

3.2 POSTOPEK DELA V MEDIJSKIH HIŠAH IN GALERIJAH
Postopek dela v medijskih hišah je naslednji.

Naročilo dogodka: portret Srečka Katanca (slika 23) (nogometaš, trener). Dogodek naroči
novinar, ki pri slikanju portreta spremlja fotografa. Novinar sporoči uro intervjuja in lokacijo.
Na lokaciji se z novinarjem srečamo 10 minut prej, da dorečemo podrobnosti (kaj potrebuje
za članek, zaželi si lahko tudi videoizjavo). Video je pri fotoreporterstvu novost. Zaradi
finančne krize ne ukinjajo samo fotodokumentacij. Določeni mediji imajo tudi videooddelke,
vendar so jih začeli ukinjati in tako video prepustili fotografom. Še eno delo, ki fotografa
ovira pri kakovostnem delu in arhiviranju.

Slika 23: Primeri portretne fotografije.

Ko portretiranec pride na dogovorjeni kraj, posnamemo videoizjavo in nato med intervjujem
naredimo portrete.
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Po končanem intervjuju fotograf izbere primerne portretne fotografije in jih uredi. To pomeni,
da vsako od njih ustrezno pripravi za fotoarhiv. Ko konča delo s fotografijami, uredi
videoposnetek. Kadar ima fotograf dovolj časa, lahko fotografijo kakovostno opremi, tako da
se v fotoarhivu ne more »izgubiti« .

Postopek dela v galerijah je lahko včasih zelo podoben tistemu v medijskih hišah, zato sem za
primer vzela otvoritev razstave.

Slika 24: Prikaz dokumentacije galerijskega prostora.

V galerijah dokumentirajo tudi postavitev razstave (slika 24). Na sliki je primer postavitve
razstave v Kurnikovi hiši v Tržiču. Potem ko razstavo postavijo, jo fotograf fotografira. O
datuma odprtja razstave ga obvestijo dosti prej kot fotoreporterja v medijski hiši.
Galerije imajo letni načrt dela, tako da je že vnaprej jasno, katere razstave bodo v tekočem
letu pripravili in kdaj jih bodo odprli. Tako si lahko fotograf zabeleži datum že leto dni pred
dogodkom. Ko je razstava po navodilih kustosa, ki si jo je zamislil in realiziral, postavljena,
jo fotograf dokumentira.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 KAKO BI MORALI ARHIVIRATI MEDIJI
Pri arhiviranju v medijih bi se morali najprej zavedati, da je fotografija pomembna za
zgodovino, saj se iz zgodovine učimo. Najlažje pa se učimo iz primerov. Arhiv v medijih je
nacionalnega pomena. Medijske hiše pokrivajo različna področja; nekateri mediji obravnavajo
finančno problematiko, drugi se bolj posvečajo kulturni, politični, nekateri trendovskemu
svetu. Vsa področja pa so pomembna za učenje in informiranje prihodnjih generacij. Arhiv
mora biti dobro, skrbno urejen, poleg tega pa bi moral biti dostopen širši javnosti. Zato je
zapostavljanje organizacije arhiva neodgovorno.

Zavedati se moramo, da je Slovenija majhna država, kar za medije pomeni, da imajo zelo
majhen trg. Da bi bili mediji konkurenčni, bi se morali specializirati za določeno področje in
to usmeritev negovati. Žal je pri nas tako, da se mediji ukvarjajo z vsemi področji, od kulture,
politiko do športov in tračev ...
In ker mediji niso specializirani, to velja tudi za zaposlene v njih, saj morajo obvladovati več
področij.

Fotoreporter prejme naročilo, katere dogodke mora pokriti – fotografirati. Gre za različne
dogodke, od športa, portretov, mode ... Že zaradi tega mora biti razgledan in iznajdljiv.
Klasična naloga fotoreporterja pri fotoreportaži je ustvariti zgodbo o določenem dogodku in
ga predstaviti širši javnosti. V primerih, ki jih bom predstavila v svoji nalogi, bom prikazala
dogodke, s katerimi se fotoreporter sooča vsak dan. In prav zaradi preobremenjenosti in
raznolikosti je arhiv težko ohranjati na ustrezni ravni.

Ko imamo opravka s specifično fotografijo, kot so arhitektura, koncertna fotografija, portreti,
športna, galerijska fotografija, obstajajo fotografi, ki so specializirani za omenjene smeri. In
zaradi specializacije so lahko pri arhiviranju bolj še bolj kakovostni, pa tudi samo delo
fotografa je hitrejše. Fotoreporter pa je »specializiran« za vse smeri v fotografiji. V časopisnih
hišah, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi dogodki oziroma jih »pokrivajo«, bi zato nujno
potrebovali arhivski oddelek – oddelek za dokumentacijo.

Žal pa dokumentacijske oddelke ukinjajo in so arhivi pogosto prepuščeni samo še
fotoreporterjem.
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V primeru, ki ga bom navedla, je šlo za predstavitev največje baklave v Sloveniji. Uredništvo
je fotografu po mailu (elektronski pošti) sporočilo naslednje:

»V soboto, 16. aprila 2016, bo že 10. leto zapored potekal Festival bosanske hrane, ki bo v
znamenju baklave velikanke. Žensko združenje Zemzem bo namreč z več kot 250 kilogramov
težko tipično bosansko sladico lovilo Guinnessov rekord za največjo in najtežjo baklavo na
svetu. Prideš na zmenek z zgodovino? (ob 10.00, Stritarjeva ulica, Ljubljana)«

Ko fotograf prispe na prizorišče, skuša izpostaviti glavne zanimivosti dogodka in njegove
pomembne akterje.

Slika 25: Primer fotoreportaže: slovenska baklava za Guinnessov rekord.

V tem primeru sem izpostavila (slika 25) baklavo in ženske, ki so se dneve in noči trudile, da
bi naredile baklavo, oziroma žensko združenje Zemzem. Predstaviti sem skušala njihovo
veselje in željo po uspehu, saj so postavile nov mejnik v Guinnessovi knjigi rekordov. V
zgodbi je treba predstaviti začetek in konec. Tako sem fotografirala priprave, med katerimi so
postavljale baklavo na svoje mesto, in čakanje na to, da jo bodo začele deliti oziroma
prodajati.

Kadar fotograf ni samo fotograf, naredi tudi videoprispevek, ki mora biti kratek in čim bolj
reprezentativen.
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Slika 26: Primer muzejske reportaže: Življenje po Ikei – razstava v muzeju MAO.

Na sliki 26 je predstavljen muzejski dogodek. Fotoreporter najprej poišče informacije o
razstavi in pridobi podatke o tem, kdo razstavlja, kaj so na razstavi hoteli prikazati, koga je
treba izpostaviti … Poskuša predstaviti razstavni prostor v zgodbi, ki bi gledalca popeljala po
razstavi.

Slika 27: Primeri arhitekturne reportaže: Metalka in Novi peglezen.
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Pri arhitekturni (slika 27) fotografiji gre najprej za to, kar je pred objektivom. Tisto, kar je
zadaj, ima podrejeno vlogo, je derivat, ne samostojna stvar. Fotograf prevaja realnost v
podobo, tako da jo skuša razumeti, prebrati in napisati..
Na strani http://www.ab-magazine.com/199-200.html (2014) navajajo, da je fotografija
postala primarni medij za posredovanje in zbiranje arhitekturnih del: z njeno pomočjo je
postala dostopna zgodovina arhitekture in tudi sedanjost.

K fotoreporterskemu delu sodi dokumentiranje koncertov (slika 28). Koncerti so še posebej
občutljivi, saj vsak glasbenik postavi svoja pravila. Tako se je pred koncertom vedno dobro
pozanimati, katero skladbo bo mogoče fotografirati in od kod se bo to dalo narediti. Ko
fotografu potrdijo akreditacijo, dobi navodila, ki pa so dokaj standardna, saj je koncertna
fotografija ena bolj priljubljenih tem amaterskih fotografov. Standardna pogoja pri
fotografiranju koncertov sta: ne vnašaj bliskavice in pridi pol ure pred napovedano uro
nastopa.

Slika 28: Primer koncertne reportaže: zadnji koncert Novih fosilov v Cankarjevem domu.

Pri športni fotografiji (slika 29) je pomembna hitrost. Vsekakor mora fotograf dovolj dobro
poznati šport, njegov potek, vedeti mora, kje lahko dobi zanimive kadre. Zlasti pri športu je
mogoče opaziti raznolikost fotoreporterstva. Kadar primanjkuje prakse, fotereporter porabi
več časa, še posebno če dela za spletni medij, kjer potrebujejo zgodbo o dogodku in krajši
video.
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Težave se začnejo pri opisovanju fotografij – arhiviranju, na primer kadar pridemo na
nogometno tekmo in ne poznamo igralcev, njihova imena pa je treba vpisati pod dodaten opis
slike, če ne kar v glavni naslov. Takrat se začne iskanje podatkov in pogosto izgubimo precej
časa. Zato bi bilo treba imeti športne fotografe, modne fotografe …, skratka fotografe, ki so
specializirani za določeno smer/posamezno področje v fotografiji. To bi vsekakor prispevalo
tudi k bolj kakovostnemu arhivu.

Na strani https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port (2015) pravijo, da meja med športnimi
panogami, igrami, razgibavanjem in igranjem ni trdno začrtana; igre opredelimo kot šport,
kadar v njih nastopajo še posebej izurjeni igralci, kar igro približa gledalcem. Še zlasti je to
vidno dandanes, ko je zelo pomemben vidik gledalcev (navijačev in navijaških skupin ...).
Namen rekreacije pa je izboljšanje naših spretnosti ali sposobnosti, zato se z njo največkrat
začnemo ukvarjati prej kot s športom (čeprav to ni nujno).

Slika 29: Primer športne reportaže: speedway – velika nagrada Slovenije.

Pri portretni fotografiji moramo o osebi, ki jo fotografiramo, vedeti skoraj vse, saj jo
predstavimo, zato je dobro, da fotograf ve, s čim se ukvarja, kaj so njeni hobiji … Portretna
fotografija (slika 30) je priljubljena komercialna dejavnost po vsem svetu. Mnogo ljudi uživa,
ko doma na steni opazuje doma profesionalno fotografiran družinski portret ali poseben
portret, nastal na primer ob poroki, rojstnem dnevu, maturi ali smrti.
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Odkar obstaja fotografija, so se ljudje hoteli portretirati. Priljubljenost dagerotipije v sredini
19. stoletja je bila v veliki meri posledica povpraševanja po poceni portretih. Studii v mestih
so se namnožili po vsem svetu, v nekaterih so izdelali več kot 500 plošč na dan. Slog teh
zgodnjih del odraža tehnične izzive, povezane s časom 30-sekundne izpostavljenosti medija,
in slikarske estetike časa. Objekti so bili običajno naslonjeni na ozadje in osvetljeni z mehko
lučjo visoko postavljenega okna in česa drugega, kar je bilo mogoče oblikovati z ogledali.
Ko se je fotografska tehnika razvila, so se fotografi iz studiev preselili na teren.

Slika 30: Primeri portretne fotografije.

Na strani https://sl.wikipedia.org/wiki/Portret (2014) navajajo, da je danes portretna
fotografija ena najzahtevnejših fotografskih zvrsti. Fotografova naloga je, da postavi
kompozicijo, nastavi parametre fotoaparata in pritisne na sprožilec. Nato je treba fotografije
še obdelati, kar pomeni popravljanje oziroma prilagajanje beline, obrezovanje kadra,
usklajevanje barv in podobno. Po potrebi je treba fotografijo še retuširati. Za fotografiranje
močna sončna svetloba ni najboljša, saj je trda in daje ostre sence. Za pomoč pri osvetlitvi
uporabljamo odbojnik, ki je lahko bel, srebrn ali zlat, odvisno od tega, kakšen barvni odtenek
bi radi dosegli.

Na strani https://hr.wikipedia.org/wiki/Moda (2015) navajajo, da je posebna kategorija modna
fotografija. Na začetku 20. stoletja so se v modnih časopisih začele pojavljati fotografije
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modelov (slika 31). Moda je postala zelo pomembna. Začeli so nastajati modni časopisi in
eden najpomembnejših je ameriška revija Vogue, ki so jo začeli izdajati leta 1892 in ima na
področju modnih časopisov najdaljšo tradicijo. Z razvojem fotografije in kvalitetnejšega tiska
je Vogue postajal vse bolj priljubljen in zaželen. Leta 1960 se so začele prve oddaje o modi,
pozneje pa so ustvarili posebne kanale, na katerih so predvajali oddaje o modi. Z razvojem
interneta so se pojavile spletne strani, specializirane za modo. Zdaj so priljubljeni blogi
modnih blogerk in blogerjev. To nam dokazuje, da je moda zelo specifična. Pri fotografiranju
mode mora fotoreporter vedeti, kaj je hotel oblikovalec izpostaviti, ali so to čevlji, spodnje
perilo … Da bi modo čim ustrezneje predstavili, se je razvil poklic modnega fotografa.

Slika 31: Primeri modne fotografije.

Vsekakor napak pri arhiviranju ne moremo pripisati fotografom, saj je njihovo delo predvsem
beležiti, zapisovati dogodke. Napake nastajajo zaradi njihove preobremenjenosti in vse bolj
razširjenega mnenja, da je skrb za arhiv samoumevna naloga fotografov.
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4.2 KAKO BI MORALI ARHIVIRATI V GALERIJAH?
Številni novejši zagovorniki fotografije izražajo strah, da je fotografija že betežna umetnost,
posejana z nepristnimi ali mrtvimi gibanji, da sta ji preostala le še muzejsko urejanje gradiva
in zgodovinopisje.

Susan Sontang (2001) pa se s tem ne strinja in v svoji knjigi zapiše, da ob operaciji, če jo
gledamo preko fotografije, nismo tako ranljivi, kot če bi si jo ogledali na posnetku ali v živo.
Fotografije segajo od grobo kronološke ureditve priložnostnih posnetkov, nalepljenih v
družinskem albumu, do zagrizenega kopičenja in vestnega arhiviranja fotodokumentacije za
potrebe vojske ali umetnostne zgodovine. Fotografija zbuja spomine in gledalec jih mora
doživeti – začutiti. Pred nastankom fotografije so ljudje svoje portrete naročali pri slikarjih. Ti
so slikali portrete družine v vseh starostnih obdobjih. Same slike pa vseeno niso bile tako
realne, kot je to omogočila fotografija.

Danes pa fotoaparat uporabljamo vsak dan, so del mobilnih telefonov, ki jih imamo vedno s
sabo.

Ker je arhiviranje umetnosti zelo kompleksno, sem se odločila opozoriti na to, kako bi bilo
treba predstaviti posamezno umetnost – objekt. Arhiviranje sem predstavila na primeru
instalacije – kipa Romana Makšeta z naslovom Interjer, ki je bil razstavljen v Kostanjevici na
Krki na kiparskem simpoziju Forma viva.

Na starani http://www.galerija-bj.si/index.php/formaViva/zgodovina (2009) navajajo, da se je
mednarodni kiparski simpozij Forma viva začel leta 1961 na pobudo kiparjev Jakoba
Savinška in Janeza Lenassija, najprej v Seči pri Portorožu in Kostanjevici na Krki, kasneje je
potekal na štirih lokacijah. Za kostanjeviško Formo vivo je, glede na material, ki je na voljo v
naravnem okolju, značilno oblikovanje skulptur v hrastovem lesu, v Seči pri Portorožu
oblikujejo v kamnu, Ravnah na Koroškem v kovini in v Mariboru pa v betonu. V prvih letih
je dogajanje potekalo vsako leto, potem pa se je število prireditev zmanjšalo. Konec
osemdesetih let je Forma viva povsod razen v Seči prenehala delovati. Po desetih letih so jo
leta 1998 obudili in v Kostanjevici na Krki znova poteka bienalno, vsako parno leto. Več kot
sto skulptur, ki so na ogled v neposredni okolici galerije in v Kostanjevici na Krki, je nastalo
v letih od 1961 do 1988 ter bienalno od 1998 dalje; za kiparske simpozije Forma viva je bila
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značilna mednarodna udeležba kiparjev z vsega sveta. Skulpture, ki jih udeleženci oblikujejo
mesec dni, ostanejo v naravnem okolju. Ustvarjene so izključno iz hrastovega lesa, ki je za to
geografsko območje značilen osnovni material.

Pri galerijski dokumentaciji je vsekakor pomemben kratek opis razstave, saj fotograf tako
dobi predstavo o tem, zakaj, kdaj in kako je bila zasnovana in postavljena. Za dokumentacijo
je vedno dobro poznati ozadje razstave, saj lahko fotograf tako bolj kakovostno predstavi delo
umetnika, ki ga dokumentira (slike 32, 33, 34 in 35).
4.2.1 Težave
Dokumentacija fotografije je odvisna od vremenskih razmer, od okolja, v katerem se
instalacija – kip nahaja, letnega časa ... Če bi predstavljeno fotografijo dokumentirala pozimi,
jeseni ali spomladi, drevo ne bi imelo tako močnega učinka na kip. Sence so na posnetku črne.
Popoldne ali pozno popoldne se barve ponovno spremenijo in svetloba postaja toplejša.
Popoldne je te spremembe zelo težko zaznati in jih lahko občutijo le zelo izkušeni fotografi.
Zaradi naraščanja rdečih delov v pozni dnevni svetlobi pride do nepričakovanih barvnih
učinkov. V jasnem večeru in kadar je sonce vidno vse do zahoda, se predmeti obarvajo
nenaravno. Zvečer je mogoče svetlobo izrabiti z daljšimi osvetlitvami, dokler se ne stemni.
Tako kot pred vzhodom tudi pri zahodu sence in kontrasti izginejo: najprej postanejo sence in
kontrasti med barvami vse manjši, ko se popolnoma stemni, pa svet postane črno-bel.

Pri fotografiji je prav tako pomembna odločitev, kakšno svetlobo bo fotograf izbral, kakšen
učinek si želi prikazati. Najbolj nezaželena je neposredna svetloba. Ker močno sonce meče
zelo močne sence ali pa pri portretu osebi sveti v oči, zato ta nima odprtih oči, ta možnost pri
fotografiranju ni najboljša. Močna svetloba lahko tudi razpolovi objekt tako, da na njem
izginejo določeni detajli. Tako je del fotografije kontrasten in čist, preostali del pa presvetljen.
Lahko pa svetlobo izkoristimo in ustvarimo čarobnost. To pride v poštev predvsem pri
fotografijah oseb. Najbolj uporabna je razpršena svetloba, ker objektu daje mehkobo, za
razpršenost svetlobe lahko uporabimo bližnjo stavbo (bele barve)/pri razpršenosti svetlobe
nam pomaga lahko bližnja stavba/da dosežemo razpršeno svetlobo, nam je lahko v pomoč
bližnja stavba (bele barve). Pri razpršeni svetlobi dobimo mehke tone.
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Kip prikazujem v njegovem vsakdanjem okolju, zato sem izkoristila naravo in naravno dano
svetlobo. Če dan ne bi bil sončen, bi morala zaradi dreves uporabiti umetno svetlobo, saj bi
bil levi del kipa temen in ne bi deloval naravno oziroma bi postal temna lisa.

Slika 32: Roman Makše: Interjer 1998, desna stran kipa.
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Slika 33: Roman Makše: Interjer 1998, osrednji del kipa.
Barve dajejo fotografiji temperaturo. Rjavi, beli, srebrni toni zbujajo asociacije in delujejo
toplo, črna barva deluje hladno, skupaj pa v okolju tvorijo harmonijo. Če so toni toplih barv
temni, napravijo predmete težke, goste in blede. Hladne barve pa dajejo predmetom lahkoten,
manj snoven vtis. Tople barve predmete približajo, hladne pa ji oddaljijo. Učinek oddaljenosti
lahko uporabimo za prikaz globine.
Barve krepijo estetski učinek fotografije. Barva lahko časovno opredeli motiv glede na dnevni
in letni čas, označi lahko kraj in okarakterizira prizorišče, kamor je kamera obrnjena. Barve
prispevajo tudi k zgodbi objekta, saj izražajo misli umetnika, ki jih preko svoje instalacije
predstavi širši javnosti.
Barve označujejo čas, saj se s časom spreminjajo. V enem dnevu se spremenijo od sončnega
vzhoda do zahoda in v enem letu od enega letnega časa do drugega. Celo barve predmeta
samega se na fotografiji spremenijo. Npr. listje z drevesa v jeseni odpade, in to vpliva na
objekt – v mojem primeru se prostor odpre in na objekt pade več svetlobe.
Tudi travne bilke vplivajo na fotografijo, saj jih najdemo v odtenkih od najsvetlejšega zelenja
v aprilu do rumeno zelenih tonov v avgustu in jesenskih barv v novembru. Ustvarjalno
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uporabljene barve lahko izražajo subtilne lastnosti umetnika in pomagajo pri prepoznavanju
njegovih skritih občutij.

Zavestno natančno doziranje svetlobe skupaj z izbiro kontrastov in močno barvo lahko prav
ustvari bodisi sproščeno vzdušje ali zapuščenost, pa tudi tako abstraktno razpoloženje, kot je
neutrudnost.

Ker je postavitev instalacije potekala poleti, je to tudi idealen čas za dokumentacijo objekta.

Slika 34: Roman Makše: Interjer 1998, osrednji del kipa.
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Slika 35: Roman Makše: Interjer 1998, zadnji del kipa.
Objekte velikokrat osvetljujejo umetno. Fotograf bi moral pred uporabo bliskavice ali pred
postavitvijo dodatne osvetljave dobro preučiti motiv, ki ga hoče posneti. Kadar je na voljo
dovolj svetlobe, se lahko izognemo razpostavljanju dodatnih svetil. Lahko bi izrabili naravno
porazdelitev svetlobe in senc in naredili posnetke, ki delujejo bolj naravno in neposredno.

Oskar Dolenc in Marko Aljančič v svoji knjigi (1979) opisujeta prigodo Marka Kauffmana, ki
je iskal skladnost. Raziskoval je delo Christopherja Wrena, arhitekta, ki je s svojimi deli
spremenil podobo Londona po velikem požaru leta 1666. Skušal je prikazati skladnost stavb
tako, da je več prostorskih stavb, oddaljenih med seboj, združil v en posnetek. Najprej je
Kauffman fotografiral stavbe in zvonike, jih nato izrezal iz fotografij in jih premikal po
papirju, dokler ni našel popolne rešitve. Ker je fotografiral v mraku, je poslopje lahko izločil
iz okolja. Da bi manjše zvonike izločil iz njihove okolice in jih postavil proti temni gmoti
cerkvene kupole na sredini ter proti temnemu nebu, jih je moral ponoči osvetliti.
Da bi cerkvene zvonike osvetlil, je potreboval več reflektorjev in prenosnih generatorjev.
Londonska policija je izdala dovoljenje za razpostavitev vseh reflektorjev, radovedneži in
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promet pa so kljub temu oteževali delo. Da bi imel prost pogled na zvonike prek dreves in
streh, je fotografiral iz teleskopske gondole, iz košare na vzvodu, kakršne uporabljajo za
popravila cestnih svetilk. Ves postopek je bilo treba kar nekajkrat ponoviti. Na koncu je bil
njegov trud poplačan, napravil je fotografijo sedmih cerkvenih zvonikov, ki jih obvladuje
kupola Pavlove katedrale, fotografijo, ki da slutiti, kaj si je Wren zamišljal kot »popolno
lepoto«.
4.2.2 Studijska fotografija
Fotografija je sistem vizualne montaže. Pri fotografiji gre za to, da ukrotimo delček našega
vidnega polja, tako da stojimo na pravem kraju ob pravem času. Tako pri šahu ali pri pisanju
gre za to, da izberemo med danimi možnostmi, pri fotografiji pa število možnosti ni končno,
temveč neskončno.

Zakaj še vedno uporabljamo studijsko kamero? Studijska fotografija še vedno obstaja, kljub
tehnologiji, ki nam omogoča, da fotografijo spremenimo v studijsko, saj jo lahko obdelamo z
različnimi računalniškimi programi.

Fotografski mojstri pravijo, da ne more nič prekositi filma. Povečave, ki jih naredijo iz
negativov, so ostre in na njih so vse podrobnosti. Z ateljejsko kamero se lahko igramo in jo
premikamo v vse smeri. S tem gibanjem fotograf lahko popači ali celo izbriše stvari s
fotografije. Tudi pri studijski fotografiji večinoma uporabljamo digitalne fotoaparate.
Studijska fotografija predvsem pomaga gledalcu, saj ne vsebuje nobenih motečih elementov.
Tako se lahko gledalec osredotoči samo na objekt, ki je fotografiran. Primere studijske
fotografije prikazujejo fotografije 19, 20 in 21 na straneh 26 in 27. Fotografijam sem dodala
tla, da si gledalec lahko predstavlja prostor.

V mojem primeru pa kipa ne moremo postaviti v fotografski atelje. Zato je nujna grafična
obdelava fotografije (belo ozadje). S tem se približamo konceptu »white cube«.

Fotografiranje na film pride v poštev galeriji. V teoretičnem delu, kjer sem pisala o
dokumentiranju v galeriji, sem omenila, da tam hranijo tudi negative. V studiu in pri manjših
eksponatih še vedno fotografirajo na film, dogodke pa v digitalni obliki. Analogno
fotografiranje v galeriji ohranjajo zaradi arhiviranja; ker pa tehnologija iz dneva v dan
napreduje, sama ne vidim več potrebe, da bi fotografirali na film. Fotografiranje z digitalnimi
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aparati je hitrejše, ugodnejše in natančnejše, saj lahko takoj preverimo, ali je fotografija
pravilno dokumentirana. Pri analogni fotografiji lahko napake opazimo šele, ko jo razvijemo.
Pri digitalni tehniki nam ostane več časa za arhiviranje, ki je zato lahko še bolj kakovostno.
4.2.3 Uporabnost
Pravijo, da za fotografijo ni nezanimivih motivov, samo zaradi našega nepoznavanja
fotografije se nam morda nekateri zdijo nezanimivi.

Objekti so zanimivi in lepi, če so pisani in raznoliki. Seveda mora fotograf paziti na
postavitev fotoaparata, torej na to, da ga ne postavi tako, da bi sonce uničilo barve. Objekt je
prav tako nezanimiv, če so v bližini moteči elementi.

Na strani http://sl.wikipedia.org/wiki/Kiparstvo (2011) je navedeno, da lahko trirazsežni
predmet, ki ima poleg umetniškega tudi uporabni vidik, poimenujemo kip le, če umetniški
vidik prevladuje. Kadar sta umetniški in uporabni vidik uravnotežena, se tak predmet imenuje
funkcionalni kip.

Fotografija (slika 36) prikazuje uporabnost instalacije. Kip lahko služi tudi kot miza. Miza je
del pohištva in je narejena iz vodoravno nameščene plošče, ki jo drži podnožje različnih oblik.
Podnožju, ki drži ploščo, rečemo noge. Te so lahko različnih oblik, poznamo pa tudi različne
oblike miz; mize se razlikujejo po uporabnosti, saj so lahko namenjene tudi za dekoracijo.
Večinoma pa jih uporabljamo za prehranjevanje (jedilna miza). Med mize, ki so v prostoru
zaradi estetskega videza, sodijo klubske mize in so namenjene predvsem odlaganju
predmetov. Nanje odložimo na primer časopis, različne prigrizke, druge predmete … Miza, ki
jo ponuja fotografirani objekt, spominja na pisalno mizo. Pisalna miza je namenjena pisanju
in drugim delovnim procesom in ima največkrat predale. Mize so lahko namenjene igranju,
tako poznamo na primer mizo za biljard, mizo za namizni tenis … Ko predstavimo
uporabnost instalacije, si lažje predstavljamo njeno velikost.
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Slika 36: Prikaz uporabnosti kipa (Roman Makše: Interjer 1998).

Slika 37: Prikaz uporabnosti kipa (Roman Makše: Interjer 1998).
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Fotografija (slika 37) prikazuje, kako nam sam objekt omogoča razgled – pogled. Kip nam
omogoča drugačen pogled na pokrajino in stavbo, pred katero stoji. Iz kipa si lahko
ogledujemo zunanji prostor tako, kot si je to zamislil avtor. Okolica je drugačna v vsakem
delu dneva. Pogled je drugačen, ker se svetloba spreminja, odvisno od ure v dnevu, okolje pa
se spreminja tudi z letnimi časi. Kip stoji na parkirišču pred delovnim vhodom v stavbo. Z leti
se bo stavba postarala, morda jo bodo prenovili … Avtomobili pred njo bodo tehnično bolj
dovršeni. Zamenjali se bodo delavci v galeriji, nekateri se bodo postarali. Kip pa se ne bo
postaral. Njegov namen oziroma to, kar predstavlja, se ne bo postaralo in se ne bo izgubilo.
Stal bo in opazoval svet, zgodovino, ki se odvija pred njegovimi očmi.

Fotografija (slika 38) prikazuje, da je kip lahko tudi domovanje. Na instalaciji se sonči par
hroščkov. Pomembno je omeniti družino hroščev, ki počivajo na kipu. To kaže, da je kip v
popolnem sožitju z naravo, saj se hrošča povsem zlivata z njim. Hrošča nista moteča, delujeta
kot okras. Les učinkuje kot ležišče, toplo in mehko, na katerem se grejeta dva zaljubljenca.
Tudi mi že stoletja uporabljamo les za gradnjo domovanj ali uporabnih predmetov v njih.

Slika 38: Prikaz uporabnosti kipa (Roman Makše: Interjer 1998).
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4.2.4 Fotografija drugače
Z nastavitvami osvetlitve glede na ozadje dosežemo dramatične silhuete. Če osvetlitev
nastavimo na osenčeni del, postanejo nekateri detajli bolj vidni, ozadje pa bolj belo.
Premikanje sonca in jakost sončne svetlobe vplivata na globino sence. Močna svetloba ustvari
močne kontraste in dolge sence. Fotografije, posnete proti svetlobi, nam omogočajo, da je
predmet temen. Kadar so kadri osvetljeni od zadaj, poudarimo in poenostavimo obliko,
zadušimo barve in povečamo kontraste. Ker se svetloba skozi dan spreminja, je lahko objekt
precej drugačen. Če objekt fotografiramo zgodaj zjutraj, nam zbuja drugačne občutke in ga
dojemamo drugače, kot če ga slikamo v opoldanskem soncu.

Prav tako postanejo fotografije razpršene, razstreljene, kadar se igramo z objektivom. Tako
lahko dobimo pri gledanju objekta popolnoma drugačen občutek. Občutki so abstraktni; poleg
tega, da postane objekt nerazumljiv in se določeni detajli izgubijo, postane tudi popolnoma
nestvaren. Na strani http://translate.google.com/translate?hl=sl&langpair=en%7Csl&u=http://
en.wikipedia.org/wiki/Feeling omenjajo, da dojemanje fizičnega pri vsakem posamezniku
drugačno, odvisno od njegovega trenutnega počutja, preteklih izkušenj in številnih drugih
dejavnikov.

Slika 39: Eksplozija objekta (Roman Makše: Interjer 1998).
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Objekt na sliki 39 učinkuje umetniško, detajli se izgubijo, prav tako izgubimo občutek za
prostor, za to, kje je kip postavljen, sama fotografija nam ne daje občutka, da je kip postavljen
v naravi. S takimi fotografijami bi gledalca lahko zmedli in mu ne bi pomagali pri lažjem
razumevanju objekta. Pri slikah 39, 40 in 41 imamo občutek, da delčki objekta letijo po zraku,
kot da je prišlo do eksplozije, ki je hitra in silovita sprostitev energije zaradi hitrega zvišanja
tlaka in temperature, posledica česar je rušilno delovanje na okolico.

Slika 40: Prikaz razpršenosti (Roman Makše: Interjer 1998).
Na tej fotografiji (slika 41) je detajl kipa še vedno izpostavljen, vendar imamo kljub temu
občutek, kot da bo žeblje in travo izrinilo iz objekta. Objekt poplesuje, prevladujeta zelena in
rjava barva.
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Slika 41: Prikaz razpršenosti (Roman Makše: Interjer 1998).
4.2.5 Posamezni deli
Susan Sontag (2001, str. 51) v svoji knjigi zapiše: »Fotografije se drži neprikupni sloves
najbolj realistične – torej najmanj zahtevne – od mimetičnih umetnosti. Dejansko pa je prav
fotografija edina umetnost, ki se ji je posrečilo uresničiti visoko doneče stoletne grožnje, da
bo moderni občutljivosti zagospodoval nadrealizem.«

Časopisi in revije fotografijam namenjajo viden prostor. Policija jih ureja po abecedi, muzeji
in galerije jih razstavljajo. Založniki fotografije zbirajo in tržijo. Pri dokumentiranem objektu
je pomembno izpostaviti posamezne dele. Predvsem tiste, ki ponazarjajo njegov značaj. Na
sliki 42 je prikazan leseni del objekta (hrast), ki gleda na dvorišče. Hrast simbolizira moč,
trdnost, vztrajnost in neuničljivost. Hrastov les, ki ga primerno skladiščimo, dočaka tudi 800
let.
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Slika 42: Pogled na dvorišče (Roman Makše: Interjer 1998).

Slika 43: Okno na objektu, v njem je vidna okolica (Roman Makše: Interjer 1998).
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Na sliki 43 so vidni obrisi okolice. V steklu, ki je podobno oknu, vidimo obrise avtomobilov
na dvorišču. Avtomobile zakriva drevo. Če bi objekt dokumentirala v drugem letnem času, bi
bili v ogledalu vidni drugačni obrisi. Namesto zelenega listja na drevesu bi videli gole veje.
Prav tako, kot je avtor uporabil hrastov les, ki simbolizira moč, je kot drugi material uporabil
steklo. Steklo se lahko razbije, je pa tudi trdna, brezbarvna ali barvna prozorna snov z
značilnim steklastim leskom. Odporno je proti zraku, vodi in jedkim kemikalijam.
Brezbarvno steklo izdelujejo iz zelo čistih surovin. Da bi steklo obarvali z določenim
odtenkom, je treba stekleni masi dodati določeno snov. Tako se, na primer, zaradi primesi
železa steklo obarva z zelenorumenim tonom. Barvna stekla dobimo tudi z dodajanjem raznih
kovinskih oksidov. Kromov oksid steklo obarva zeleno, bakrov modro, manganov vijoličasto,
rdeče pa steklo postane, če v zmes primešano zlato.
Posekan in posušen les uporabljamo za različne namene. Les je bil v celotni zgodovini
človeštva eden najpomembnejših gradbenih materialov in ima pri gradnji še danes pomembno
vlogo. Ena najpomembnejših vlog v zgodovini je imel les bodisi svež, bodisi zmlet ali
predelan v oglje kot vir energije. Pogosto ga uporabljamo tudi za izdelovanje drobnih
predmetov in v kiparstvu. Zmleti les uporabljamo tudi pri proizvodnji papirja.
Na sliki 44 je prikazana kombinacija belega iverala – to je oplemenitena iverna plošča z
melaminsko folijo v poljubnem barvnem odtenku ali lesnem dekorju standardnih debelin od 8
do 25 mm. Za zapiranje robov uporabljajo robne trakove ABS različnih debelin, pri cenenih
omarah pa robno folijo. Iveral je na naši sliki kombiniran s hrastom. Bela barva deluje, kot da
objekt dviga, trikotnik pa spominja na streho, hrast pa ponuja oporo.
Les ima tudi estetske lastnosti; lesna tekstura se spreminja zaradi zunanjih dejavnikov, kot so
mraz, sonce, dež ... Les ima lahko tudi sijaj, nekaj ga dobi že pri obdelavi, da ga bi ga ohranili
dalj čas, pa uporabljamo različne premaze. Les ima tudi vonj, in sicer ga oddaja zaradi
ekstraktnih snovi, ki so v njem v majhnih količinah.
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Slika 44: Trikotnik (Roman Makše: Interjer 1998) (detajl).

Slika 45: Povezava dveh konstrukcij (Roman Makše: Interjer 1998) (detajl).
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Najbolj razpoznaven vonj je vonj smreke, saj je smreka v našem okolju les, ki ga najpogosteje
uporabljamo. Les daje obravnavanemu eksponatu toplino, domačnost in estetski videz.
Sliki 45 in 46 nam pomagata razumeti, da je instalacija sestavljena iz večjih delov. Iz
fotografije lahko razberemo še, da samo instalacijo povezuje železna konstrukcija. Če bi kip
ponovno dokumentirala čez deset let, bi imel patino, in zato bi fotografija učinkovala drugače.
Mogoče bi patina prevzela pogled in zaradi nje ne bi opazili, da je instalacija sestavljena iz
večjih delov. V kotu spodaj na fotografiji vidimo kamen, na katerega je instalacija nameščena.
Kamen je opora in dopolnitev kipa.
Železo je četrti najpogostejši element in najpogostejša težka kovina v zemeljski skorji in eden
najpomembnejših biogenih elementov človeškega organizma.

Slika 46: Navoji, ki povezujejo instalacijo (Roman Makše: Interjer 1998) (detajl).
Dokumentirani kip je sestavljen iz večjih delov; ti so iz različnih materialov, v celoto pa jih
povezujejo vijaki. Ti so iz železa, prav tako kot določeni deli instalacije. Na strani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vijak (2014) navajajo, da je vijak v strojništvu in industriji
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element za razstavljive zveze. Kot enostaven stroj pa je vijak naprava, ki spreminja silo
vrtenja v vlečno oziroma potisno silo, ali pa naprava za transport sipkih materialov ali
tekočin.

Vijaki so v mojem primeru ključni del instalacije, saj jo držijo skupaj. Če jih ne bi bilo, bi bil
pred nami samo kup lesa, železa ...

Na beli podlagi so vidne sence dreves (slika 47). Beli iveral služi kot platno, na katerem
odsevajo veje dreves. Senca je posledica svetlobe. Na iveralu se tvori slika, ki je odvisna od
tega, kako pada svetloba. Torej sliko, projekcijo vej, dreves vidimo samo ob določenem delu
dneva.

Slika 47: Sence (Roman Makše: Interjer 1998)
V fotografiji se lahko poigramo s senco, lahko pa je ta tudi moteč element. Ko na primer
fotografiramo portrete, se velikokrat pojavi senca okoli oči, seveda če nimamo bliskavice ali
odbojnika. V takem primeru moramo osebo osvetliti s tistim, kar nam narava ponudi. Če
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hočemo, da je obraz portretiranca brez senc, postavimo osebo na plano, mi pa se postavimo
višje od nje in jo prosimo, da nas pogleda. Ali pa najdemo belo stavbo in osebo postavimo
tako, da je njen pogled usmerjen v fasado. Tako nam bela fasada služi kot odbojnik, obraz je
osvetljen in sence izginejo.

Pri dokumentaciji v galeriji bi se morali najprej posvetiti vsebini. Če gre za dokumentiranje
kipa, bi ga morali postaviti v njegovo naravno okolje. Tako človeku, ki prvič preučuje
instalacijo, pričaramo okolje, v katero je postavljena. Če gre za kip v naravi, ga je treba
dokumentirati na lokaciji, kjer je postavljen. Kipe, vsaj kar zadeva sodobno umetnost, bi
morali dokumentirati z vseh smeri, ne samo s treh klasičnih pozicij. Instalacijo je treba
natančno opisati in navesti, kakšen je les, iz katerega je narejena, kaj jo povezuje, ali se zliva z
naravo, ali daje prostoru pomen … Zapisati je treba še, kako je kip sestavljen, da ga
povezujejo vijaki, in sicer železni, da material, iz katerega je instalacija, ni samo hrast, ampak
je narejena tudi iz umetnih materialov, kateri dejavniki in kako vplivajo na objekt (v našem
primeru so to predvsem naravni dejavniki, na primer sence, ki plešejo po njem).

Vendar je to dolg in zamuden postopek. Da bi vse umetnine dokumentirali na ta način, bi
morali zaposliti dodatne ljudi, vendar to žal ne pride v poštev, saj v javnih in državnih
ustanovah število zaposlenih krčijo in delavce dodatno obremenjujejo. Lahko pa bi vsaj
instalacijam oziroma kipom, ki stojijo na prostem, posvetili več pozornosti, saj jih čas
spreminja in lahko hitro, mogoče tudi zaradi kakovosti materiala, spremenijo svoj namen,
izgubijo vsebino, ki jo predstavljajo.
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5 ZAKLJUČEK
Tip in obseg dokumentacije sta odvisna od tega, ali je organizacija sistem vodenja
dokumentacijske kakovosti formalno že uvedla ali ne. Dokumentacija nam omogoča dokazno
gradivo, da je bilo to, kar je bilo načrtovano, tudi resnično izvedeno. Za dokumentiranje lahko
uporabimo papir, trak (magnetni), računalniški disk, videozapis in fotografijo. Pri
dokumentiranju je pomemben načrt, torej cilj. Sama dokumentacija mora biti pravilno
opremljena, se pa načini dokumentiranja razlikujejo od institucije do institucije.

Sicer same razlike pri hranjenju gradiva v institucijah na prvi pogled niso tako očitne, kljub
temu pa moram vseeno izpostaviti, da se v galerijah pomena arhiviranja zavedajo bolj kot v
marsikateri drugi ustanovi.

Ko se ozremo nazaj, v čase, ko so si le redki lahko privoščili fotografski aparat, in v sedanjost,
ko imamo možnost nakupa dobrega fotoaparata po nizki ceni, se lahko zgrozimo zaradi
dejstva, da institucije, ki so jim prepuščeni določeni mejni dogodki, temu ne posvečajo
pozornosti oziroma ne pripravijo ustrezne dokumentacije. Ustrezna dokumentacija je tista, ki
jo bodo lahko uporabljale tudi generacije, ki bodo prišle za nami.

Vprašanje, kaj je arhiviranje in kdo arhivira pravilno, me je pripeljalo do pisanja te naloge. Pri
raziskovanju in pri samem delu sem na eni strani odkrila kar nekaj napak, po drugi pa tudi
pozitivnih lastnosti, tako pri arhiviranju v medijski hiši kot pri arhiviranju v galeriji.

Pri obravnavi celotnega postopka arhiviranja v medijski hiši sem ugotovila, da je bistvena
predvsem za hitrost. Poglavitno je, da je posnetek – fotografija narejen(a), hitro da je novica o
dogodku dneva objavljena čim prej oziroma da so sveže novice čim hitreje pripravljene za
uporabnika. Želijo si, da bi ohranili trenutne fotografije za kasnejše uporabnike, vendar zaradi
naglice in obremenjenosti ter raznolikosti dela prihaja do napak. Če pa bi fotografije arhivirali
ročno in bi imeli za to specializiran oddelek, ne bi prihajalo do kasnejših zapletov, kakršni so
na primer izgubljene fotografije v arhivu, ki jih zaradi neustreznih podpisov ni več mogoče
najti. Arhivirati in zbirati fotografije je kot zbirati svet. Ob svojem delu v medijski hiši sem
ugotovila, da bi morali imeti dva ločena arhiva, arhiv, v katerem bi zbirali fotografije in ne bi
bil dostopen uporabnikom razen fotodokumentaciji, in spletni arhiv, ki bi bil dostopen
novinarjem in drugim uporabnikom in bi ga lahko poljubno uporabljali vsak dan. Da bi bilo
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arhiviranje uspešno, bi torej potrebovali dodaten program in dodatne zaposlene. Fotografija je
danes eden glavnih virov spoznavanja preteklosti.

V Moderni galeriji za arhiv skrbijo tako, da ga boda lahko uporabljali tudi poznejši rodovi.
Arhiv imajo že od leta 1971, vendar je njihovo delo zamudno. Kljub sodobni tehnologiji se
zatekajo k starim, učinkovitim načinom arhiviranja. Fotografije razvijejo in jih fizično
arhivirajo, in to predvsem zaradi študijskih namenov. V galeriji je študentom na voljo prostor,
v katerem lahko prebirajo zapiske in pregledujejo fotodokumentacijo. V zadnjih letih pa so
uredili tudi spletni arhiv; tako so začeli vzpostavljati stran – spletno stran, namenjeno
slovenski in mednarodni zbirki, financirajo pa jo tudi nekatera podjetja. Slabost spletnega
arhiva je predvsem premalo sredstev, ki bi jih lahko namenili za njen razvoj. Moderna galerija
si ni mogla zagotoviti skrbnika strani, tako je izginilo veliko podatkov. To jih je prisililo, da
so uvedli nov način objavljanja v spletnem arhivu, kar pomeni, da lahko na strani objavljajo
tudi drugi, ne samo zaposleni v instituciji. Stran je namenjen ljubiteljem umetnosti, ki si želijo
svoje arhive deliti z drugimi.

V primerjavi s časopisno hišo ima Moderna galerija več časa za arhiviranje – dokumentiranje
dogodka, v tem primeru razstav, saj se nanje njihovi ali zunanji kustosi pripravljajo več
mesecev. Hišna fotografa imata čas, da se pripravita na dogodek in si razporedita čas za
fotografiranje razstavljenih predmetov za arhiv. V galeriji je zelo pomembna pravilna
dokumentacija instalacij – kipov ... Neustrezna dokumentacija objekta bi namreč lahko
vplivala na napačno gledalčevo interpretacijo same umetnine, onemogočeno bi bilo razbrati
umetnikovo sporočilo. Sama fotografska dokumentacija objektov se mi zdi zelo pomanjkljiva,
saj fotografirajo samo tri pozicije, levo, center in desno. Prav pri sodobni umetnosti bi morali
fotografirati objekt v različnih situacijah oziroma ga postaviti v okolje, v kakršno ga postavi
umetnik sam.

Zmotilo me je predvsem to, kako hranijo starejši arhiv, saj obstaja samo v fizični obliki. Če bi
prišlo do požara, bi se lahko vse izgubilo.

Medijsko hišo in galerijo je mogoče pri dokumentiranju dogodkov primerjati. Obe
dokumentirata dogodke, objekte, kar uporabnikom omogoča spoznavanje dogodkov, oseb,
umetnin. Medijske hiše skrbijo za dogodke, ki so družbeno aktualni, galerija pa se osredotoča
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na kulturne. Da bi lahko vzpostavili bolj kakovosten in zanesljivejši arhiv, pa bi tako v
medijski hiši kot v galeriji potrebovali več zaposlenih in več posluha nadrejenih.
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