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IZVLEČEK
Diplomska naloga se osredotoča na reportažno fotografijo in prek njenega zgodovinskega
razvoja privede do pozicioniranja fotografije kot verodostojnega elementa medijskega sveta.
Nadalje se podrobneje posveti vprašanju etike in manipulacije v reportažni fotografiji, saj je
namen pričujočega diplomskega dela z nekaj primeri sodobne reportažne fotografije pokazati
razsežnost in posledice kršenja etike v fotografiji ter izrabljanja možnosti manipulacije pri
produkciji in/ali postprodukciji. Teoretična analiza predmeta obravnave temelji na analizi in
primerjavi strokovne literature. Osnova za eksperimentalni del so reportažne fotografije, ki
sem jih posnel kot fotoreporter pri znanem slovenskem mediju. Analiza mogočih manipulacij
ter različnih žanrov povezuje teorijo strokovne literature ter dejanske, praktične primere teh
reportažnih fotografij.
Ključne besede: fotografija, reportažna fotografija, reportažna zgodba, manipulacija, etika
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ABSTRACT
The main focus of the diploma work is on reportage photography. The text brings the reader
from the overview of a brief history to the main idea, which is positioning of photography as
an authentic element in the media world. Further on, the question of ethics and manipulation
in reportage photography is exposed, depicting few contemporary examples in order to
demonstrate dimensions and consequences of infringing of ethics and using the manipulation
within production and/or post-production. Theoretical analysis of the main subject is set,
based on comparison and analysis of professional literature. The bases for experimental part
are photographs, created for one of the Slovene well-known newspapers during my work as a
photojournalist. An analysis of possible manipulations and various genres is connecting
professional literature with real-life practical examples of reportage photography.
Key words: photography, reportage photography, reportage story, manipulation, ethics

ii

VSEBINSKO KAZALO
IZVLEČEK ................................................................................................................................. i
ABSTRACT............................................................................................................................... ii
SEZNAM SLIK ........................................................................................................................ iv
1 UVOD.................................................................................................................................. 1
2 TEORETIČNI DEL ............................................................................................................. 3
2.1 OPREDELITEV FOTOGRAFIJE IN KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED .......... 3
2.2 REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA ................................................................................ 6
2.2.1 Zgodovina reportažne fotografije .......................................................................... 7
2.2.2 Zlata doba reportažne fotografije ......................................................................... 10
2.3 ETIKA IN MANIPULACIJA V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ............................ 14
2.3.1 Etika v reportažni fotografiji ................................................................................ 14
2.3.2 Manipulacija v reportažni fotografiji ................................................................... 16
3 EKSPERIMENTALNI DEL ............................................................................................. 23
3.1 DELOVNI POSTOPKI V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ...................................... 23
3.2 PRIMERI SODOBNE REPORTAŽNE FOTOGRAFIJE .......................................... 23
4 REZULTATI ..................................................................................................................... 25
4.1 PRIMER PORTRETA V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ........................................ 25
4.2 PRIMER ŠPORTNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ............... 26
4.3 PRIMER POPOTNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ............... 27
4.4 PRIMER KONCERTNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ......... 28
4.5 PRIMER POLITIČNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI ............ 29
4.6 PRIMER FOTOZGODBE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI .................................. 30
5 RAZPRAVA...................................................................................................................... 46
6 ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 48
7 VIRI IN LITERATURA.................................................................................................... 50
8 PRILOGE .......................................................................................................................... 54
8.1 PRILOGA 1: KODEKS DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE ......................... 54

iii

SEZNAM SLIK
Slika 1: Pogled z okna posestva La Gras (Joseph Nicéphore Niepce, 1827) ............................ 4
Slika 2: Tartan Ribbon (Thomas Sutton in James Clerk-Maxwell, 1855) ................................. 5
Slika 3: Street life in London* (John Thomson, 1876/77)......................................................... 7
Slika 4: Amsterdamsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 24 February 1890 ................. 8
Slika 5: The Var department (Henri Cartier-Bresson/Magnum, 1932) ................................... 11
Slika 6: Drive-in movie (Robert Frank, 1955) ......................................................................... 12
Slika 7: Ernesto Che Guevara (Alberto Korda, 1960) ............................................................. 13
Slika 8: Vulture Stalking a Child (Kevin Carter, 1993)........................................................... 16
Slika 9: Utopljenec; Autoportrait en noy (Hippolyte Bayard, 1840) ....................................... 18
Slika 10: Dolina sence smrti (Roger Fenton, 1855) ................................................................. 19
Slika 11: Death of a loyalist militiaman (Robert Capa, 1936) ................................................. 19
Slika 12: Rising the Flag on Iwo Jima (Joe Rosenthal, 1945) ................................................. 20
Slika 13: Naslovnica National Geographica, 1982 .................................................................. 21
Slika 14: Begunci, dobrodošli! (Anže Petkovšek, 2015) ......................................................... 22
Slika 15: Peter Prevc in veliki kristalni globus (Anže Petkovšek, 2016) ................................ 25
Slika 16: Smučarski poleti v Planici (Anže Petkovšek, 2015)................................................. 26
Slika 17: Extrim – Extrem Market Tomohon, Indonezija (Anže Petkovšek, 2015) ................ 27
Slika 18: Rock Otočec (Anže Petkovšek, 2013) ...................................................................... 28
Slika 19: Skupaj (Anže Petkovšek, 2013)................................................................................ 29
Slika 20: Begunci – neobjavljena fotografija (Anže Petkovšek, 2015) ................................... 30
Slika 21: Pot beguncev in migrantov I. (Anže Petkovšek, 2015) ............................................ 31
Slika 22: Pot beguncev in migrantov II. (Anže Petkovšek, 2015) ........................................... 33
Slika 23: Pot beguncev in migrantov III. (Anže Petkovšek, 2015) ......................................... 34
Slika 24: Pot beguncev in migrantov IV. (Anže Petkovšek, 2015) ......................................... 36
Slika 25: Pot beguncev in migrantov V. (Anže Petkovšek, 2015)........................................... 37
Slika 26: Pot beguncev in migrantov VI. (Anže Petkovšek, 2015) ......................................... 39
Slika 27: Pot beguncev in migrantov VII. (Anže Petkovšek, 2015) ........................................ 40
Slika 28: Pot beguncev in migrantov VIII. (Anže Petkovšek, 2015)....................................... 42
Slika 29: Pot beguncev in migrantov IX. (Anže Petkovšek, 2015) ......................................... 43
Slika 30: Pot beguncev in migrantov X. (Anže Petkovšek, 2015)........................................... 45

iv

1 UVOD
V človeški naravi je že od nekdaj tendenca po ohranitvi podobe, trenutka v večnosti, in ravno
ta želja je v 18. in 19. stoletju gnala znanstvenike, da so postopoma odkrili tehniko
zapisovanja podobe s svetlobo ter tudi odkrili, kako to podobo ohraniti za vedno. Prvim
korakom evolucije fotografije sta postopoma sledili tehnična nadgradnja ter hkrati
popularizacija fotografije, prepoznanje v širši množici. Fotografija je tako dobila status
objektivne pripovedovalke resnice in si s tem zagotovila pomembno mesto informatorke v
medijih.
Medijsko občinstvo si lasti pravico videti in vedeti, zato fotografiji kot tehniki prikazovanja
realnosti pripisuje čisto objektivnost. Kakor koli, kmalu po nastanku reportažne fotografije,
predvsem pa v obdobju množične digitalizacije produkcije, postprodukcije in distribucije, je
vzniknilo vprašanje novinarske etike v fotografskem pogledu. Sodobne razprave o etiki
reportažne fotografije se osredinjajo na vprašanje verodostojnosti fotografske podobe, pri
čemer je verodostojnost omejena na vprašanje (ne)manipulacije s podobo. Kot poskus
ohranitve statusa fotografije kot nevtralne, objektivne reprezentacije sveta je trenutno
dominantna paradigma stroge zahteve po neposeganju v fotografsko podobo med
postprodukcijo.
V tej diplomski nalogi se bom osredotočil na reportažno fotografijo, predstavil njen
zgodovinski razvoj ter razložil, kako je postala tako pomemben in verodostojen del
medijskega sveta. Nadalje se bom podrobneje posvetil vprašanju etike in manipulacije v
reportažni fotografiji, saj je namen pričujočega diplomskega dela z nekaj primeri sodobne
reportažne fotografije pokazati razsežnost in posledice kršenja etike v fotografiji ter
izrabljanja možnosti manipulacije pri produkciji in/ali postprodukciji.
Teoretična analiza predmeta obravnave temelji na analizi in primerjavi strokovne literature.
Osnova za eksperimentalni del so reportažne fotografije, ki sem jih posnel kot fotoreporter pri
znanem slovenskem mediju. Analiza mogočih manipulacij ter različnih žanrov povezuje
teorijo strokovne literature ter dejanske, praktične primere teh reportažnih fotografij.
V prvem delu diplome bom opredelil koncept fotografije kot take ter na kratko predstavil prve
poskuse, ki so pripeljali do fotografije, kot jo poznamo danes. Konec koncev, brez camere
obscure, prvih poskusov trajne ohranitve podobe, Niepcejeve prve fotografije, razvoja barvne
fotografije, tehničnega napredka ter vse lažje uporabe in večje dostopnosti fotografija danes
ne bi posedovala takega statusa in slovesa.
V drugem delu se bom osredotočil na teorijo reportažne fotografije. Termin bom pomensko
opredelil ter tako omejil predmet diplomske naloge na specifično področje v fotografiji. Ker
1

je tudi reportažna fotografija doživela svoj zgodovinski preporod, bom nadalje predstavil
pomembnejše zgodovinske mejnike v razvoju reportažne fotografije, hkrati pa predstavil
nekaj vidnejših akterjev s tega področja ter izpostavil njihova ikonična dela. Revolucionarni
Cartier-Bresson, rahlo nekonvencionalni Evans, kritični Frank in drzni Korda so nedvomno
položili temelje ter postavili standarde za sodobno fotoreporterstvo.
Ker pa predvsem z digitalizacijo vprašanje etike v novinarstvu in tudi reportažni fotografiji
postaja vse bolj prisotno, bom nadaljeval z opredelitvijo pomena etike v novinarski
fotografiji. Ker etika predstavlja skupek pravnih in moralnih navodil, kako naj bi vsi, ki
prispevajo novice v medije, ravnali, bom nadalje podrobneje opredelil mogoča področja za
manipulacijo s fotografijo – od vizualne spremembe oziroma posegov v vsebino fotografije
tekom postprodukcije, režiranja dogodka oziroma prikazovanja psevdodogodka prek
postavljanja fotografije v napačen kontekst do vpliva, ki ga ima na sporočilnost fotografije
spremno besedilo. Da bi podrobno predstavil mogoče razsežnosti, ki jih ponuja manipulacija,
bom posledice manipulacije in zavajanja predstavil na znanih primerih, kot so
postprodukcijsko spremenjena fotografija na naslovnici revije National Geographic, vprašanje
zrežiranosti trenutka zgodovinsko ikonične fotografije dviganja zastave na Iwo Jimi,
dokumentarna fotografija iz krimske vojne itd.
Prek teorije bom v eksperimentalnem delu diplomske naloge predstavil nekaj reportažnih
fotografij, ki so nastale med mojim fotoreporterskim sodelovanjem z enim od slovenskih
medijev. Za namen širšega spektra analiziranega področja bom predstavil različne žanre
reporterske fotografije – portretno, športno, popotniško, koncertno in politično reportažno
fotografijo ter reportažno fotozgodbo.
»Fotografija je način potrditve in vzpostavitve popolnega pogleda v realnost. Je kos
preteklosti, ki ga posedujemo ...« (Hočevar, 2010, str. 9). Kljub mehaničnemu zapisu pa je
fotograf še vedno avtor fotografije, oseba s svojim videnjem, subjektivnim pristopom do
upodobitve podobe ali dogodka, ki že z določitvijo kota in odločitvijo, kdaj pritisniti na
sprožilec, vpliva na za vedno upodobljen trenutek realnosti. In ravno zato je za razumevanje
sporočilnosti in omejene objektivnosti fotografije ključen vpogled v celoten koncept
reportažne fotografije.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

OPREDELITEV FOTOGRAFIJE IN KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED

Fotografija je tehnika, s katero na različne načine trajno upodobimo mirujoče ali gibajoče
podobe. Beseda fotografija izhaja iz grških besed φωτος – photos (svetloba) in γραφις –
graphis (pisati) ali ρφη – graphê (risati) in dobesedno pomeni pisati oziroma risati s svetlobo
oziroma svetlobni zapis. Slovarska definicija besede definira fotografijo kot sliko, ki nastane z
optično preslikavo predmeta na za svetlobo občutljivo snov in je nato s kemičnimi postopki
utrjena kot pozitiv na papirnati podlagi ali kot negativ na filmu (SSKJ, 1994). Besedo je prvič
uporabil John Frederick William Herschel okrog leta 1839, seveda pozneje kot je bila
izumljena fotografija. Izvor besede opiše fotografijo kot tehniko trajne upodobitve in
projekcije podobe z uporabo različnih metod – kemične, mehanske ali digitalne.
Predhodnik fotoaparata je bila t. i. camera obscura (lat. temna soba), najosnovnejša optična
konstelacija za zajemanje in upodobitev slike objekta na principu koncentriranja svetlobe
skozi luknjico, s čimer nastane odsev na steni temne sobe. Sam princip camere obscure je bil
verjetno poznan že pred več kot 2.000 leti, večji razvoj pa je princip dosegel v 16. in 17.
stoletju, ko je soba postala škatla in se je hkrati začel razvoj tudi na področju optike z
vgradnjo zbiralne leče in zaslonke, ki sta bistveno vplivali na globinsko ostrino slike, ter
zrcala pod naklonom 45 stopinj, ki je obrnilo projekcijo (Slavec, 2000; Papotnik in Čerin,
1994).
Čeprav camera obscura predstavlja prvo tehniko upodobitve podobe s svetlobo, je bila končna
upodobitev slike odvisna od slikarskih sposobnosti umetnika, zaradi česar se je razvoj
fotografije kot metode reproduciranja slike usmeril v razvoj mehanske opreme. Želja po
reprodukciji vidne realnosti je odprla vprašanje, kako bi projicirano podobo trajno ohranili; s
tem vprašanjem se je začel kemični napredek v fotografiji. Odkritja praktičnega kemičnega
procesa, ki fiksira svetlobno podobo, pa ne moremo pripisati le enemu človeku. Izum
fotografije, kot jo poznamo danes, je vrhunec eksperimentiranja, ki je trajalo desetletja, in
sicer z namenom, da bi našli hitro in natančno sredstvo reprezentacije realnosti.
Prva trajna upodobitev podobe je uspela Josephu Nicéphore Niepceju leta 1827, ko je v
camero obscuro, ki je bila obrnjena proti oknu njegovega posestva, vstavil z bitumnom
prevlečeno kositrno ploščo in jo osvetljeval osem ur. Tako je posnel prvo fotografijo z
naslovom Pogled z okna posestva La Gras pri kraju Saint-Loup-de-Varennes (Slika 1). Proces
je poimenoval heliografija oziroma slikanje s soncem (ibid.).
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Slika 1: Pogled z okna posestva La Gras (Joseph Nicéphore Niepce, 1827)
Ko je fotografija prodrla v vsakdanje življenje, je misel in tudi zahteva po barvni fotografiji
postajala vse izrazitejša. Nekateri fotografi so za svoje naročnike predvsem portretne
fotografije pogosto prebarvali z barvami na oljni ali vodni osnovi, tako da je slika skoraj
upodabljala realnost. »Kamera je tako zvesto beležila resničnost, da se je morala misel o
barvni fotografiji kar sama ponujati. Fotografom se je moralo dozdevati, da skrivnost tiči v
pravi mešanici kemikalij, vendar je bilo le malo takšnih, ki bi imeli dovolj znanja iz fizike in
kemije, da bi zmogli količkaj resen poskus.« (Praprotnik in Čerin, 1994, str. 7)
Čeprav sta bili tako fizika kot kemija še premalo specifični na tem področju, je leta 1860
James Clerk-Maxwell s predstavitvijo barvnega modela RGB (Red, Green, Blue) postavil
temelje trikromatski fotografiji. Uspelo mu je namreč dokazati, da je mogoče z mešanjem
rdeče, zelene in modre svetlobe dobiti katero koli barvo svetlobe iz vidnega spektra, saj je
RGB-model namreč predstavnik aditivnega principa mešanja barv, kjer je vsaka barva
predstavljena kot vsota treh osnovnih barv. Maxwell je s prijateljem Thomasom Suttonom
preizkušal projiciranje treh enakih fotografij skozi tri različne barvne filtre, tako je ob dobri
poravnavi na steno projiciral »barvno« fotografijo (Slika 2). Z rezultatom pa ni bil zadovoljen
niti iznajditelj, kaj šele drugi.
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Slika 2: Tartan Ribbon (Thomas Sutton in James Clerk-Maxwell, 1855)
Kar nekaj let je minilo od prve ideje do dejanske barvne fotografije, čeprav so se različni
izumi na tem področju hitro vrstili. Leta 1935 sta Leopold Mannes in Leopold Godowsky
iniciirala sodobno ero barvne fotografije, ko sta v Kodakovih laboratorijih izdelala prvi res
uporaben film, ki sta ga poimenovala kodakchrome. Zadnja in najpomembnejša novost pri
razvoju barvne fotografije je izdelek podjetja Polaroid Land Camera, in sicer avtomatična
barvna fotografija, ki se je pojavila na tržišču leta 1963 (Papotnik in Čerin, 1994).
Izum cenenega fotomehaničnega reproduciranja je omogočil popularizacijo fotografije,
predvsem je za to zaslužen pojav Kodakovega fotoaparata. Kamero, ki ni več potrebovala
stativa in steklenih plošč, je trgu ponudil George Eastman leta 1888 z geslom »Vi pritisnete
gumb, ostalo bomo storili mi« (Wells, 1997, str. 128). Zaradi res preproste uporabe je to
kamero dejansko lahko uporabljal vsakdo. Vsebovala je škatlo, v kateri je bil zvitek filma s
100 posnetki. Stala je 25 dolarjev in že v prvem letu so jih prodali več kot 13.000. Po letu
1890 so hitrejši filmi, boljše leče, prenosni fotoaparati in dostopnost komercialnega razvijanja
filma in fotografij povzročili ne le preprostejše fotografiranje, temveč tudi čedalje širšo
uporabnost medija.

5

2.2

REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA

Reportažna fotografija je ustvarjalni proces, namenjen objavi v medijih. Bistvo reportažne
fotografije je sporočilnost, izražanje lastnega ekspresivnega stališča, neodvisnega od besedila.
Slovarska opredelitev reportažne fotografije se nanaša na fotografske posnetke, ki prikazujejo
aktualne dogodke, kraje, navadno s kratkim komentarjem (SSKJ, 1994). Hočevar (2010, str.
17) pravi takole: »Meje polja reportažnih fotografij je skoraj nemogoče natanko določiti. Gre
za ustvarjalni proces, namenjen kasnejši objavi v množičnih medijih, naj bodo klasični
časopisni ali ilustrirani revijalni, oziroma v obliki novice ali fotoeseja na spletnih portalih.
Prav tako je težko natančneje opredeliti meje dokumentarnega polja ustvarjanja. Je širše, saj
skoraj vsaka novinarska stvaritev nosi elemente dokumentarnega že v svoji osnovi, ker beleži
dogajanje, ki zanima širšo javnost.«
Avtor se z reportažno fotografijo izraža v pripovedovanju aktualnih dogodkov, ki so se
zgodili oziroma se dogajajo, torej pripoveduje zgodbo, ki mora informirati ter hkrati
spoštovati resnico, kar pomeni, da pred fotografiranjem ne zrežiramo situacij in po
ustvarjalnem procesu v zgodbo ne posegamo z manipuliranjem, bodisi s programsko opremo
pri obdelavi fotografij ali z vsebinsko zgodbo uredništva. Fotoreporter torej slika to, kar je, ne
kar je bilo ali kar bi lahko bilo. Reportažne fotografije naj bi producirale resnico ter narativno
predstavljale podobe, ki faktografsko sestavljajo celotno realno zgodbo. Namen informativnih
sporočil reportažne fotografije sta objektivnost ter hkrati distanca avtorja in njegovih mnenj,
zato lahko rečemo, da je v reportažni fotografiji etika prvenstvenega pomena, estetika
drugotnega.
Sporočilnost fotografije je to, kar nam fotografija sporoča, njen pomen, ki je določen znotraj
nekega konteksta. Na sporočilnost fotografije lahko vpliva več dejavnikov. Ko se fotograf
odloča o videzu posnetka, vedno vsiljuje merila tistemu, kar fotografira in s tem vpliva na
sporočilnost fotografije (Sontag, 2001). Pomemben vpliv na sporočilnost pa ima tudi
besedilo, ki usmerja razkodiranje fotografije in fiksira njen pomen. Reportažne fotografije so
sicer objektiven zapis resničnosti in hkrati subjektivno pričevanje o nekem dogodku. Fotograf
s tem, ko izbira, kaj bo fotografiral, zapoveduje sporočilnost fotografije in hkrati določa njen
pomen. Fotograf je tisti, ki ustvarja svoja pravila in fotografijam vdihuje svoj pogled na svet –
fotografija odseva pogled fotografa. Fotograf izbira, kaj bo posnel in kako bo to posnel
(Burgin, 1982, str. 60). S tem postane fotografija subjektiven prikaz realnosti. Fotograf
določa, kakšno realnost želi prikazati in kako bo to realnost moduliral z izbiro zornega kota,
razdaljo, postavitvijo, osvetlitvijo, izbiro leč ... (Eisinger, 1995, str. 79). Fotografijo je s tega
vidika mogoče obravnavati kot »očividnost« (Sontag, 2001, str. 10), saj prikazuje to, čemur je
bil priča fotograf. »Fotograf je povsod navzoč, neprizadet, profesionalen opazovalec tuje
stvarnosti ... Je oborožena različica samotnega pohodnika na izvidnici, ki se potika po
urbanem peklu in pase zijala.« (Sontag, 2001, str. 55)
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2.2.1 Zgodovina reportažne fotografije
»V tridesetih letih preteklega stoletja se je polje dokumentarnega in novinarskega še
vzpostavljalo, s tem pa se je tudi polje dokumentarne in novinarske reportažne fotografije
tedaj znašlo na veliki prelomnici. Zgodil se je velik premik na tehničnem in vsebinskem
področju.« (Hočevar, 2010, str. 17)
Še pred razcvetom reportažne fotografije v časopisih in revijah je ideji fotoreportaže sledil
fotograf John Thomson. Leta 1876/77 sta z novinarjem Adolphom Smithom izdala delo z
naslovom Street Life in London (Slika 3), ki ga sestavlja serija kratkih, a izjemno podrobnih
in radikalnih člankov in fotografij, ki prikazujejo življenja ljudi londonskega nižjega razreda,
delikatnih in marginalnih skupin, ki si z delom na londonskih ulicah služijo denar za
preživetje, kot na primer prodajalke rož, dimnikarji, čistilci čevljev, glasbeniki ... Tematika
naraščanja revščine v Londonu in slabšanja socialnih pogojev za življenje sicer ni bila nova,
nedvomno pa je bil nov pristop, kako tematiko prikazati in o njej informirati množico. Zato to
delo velja za eno od ključnih publikacij v zgodovini reportažne fotografije.

Slika 3: Street life in London* (John Thomson, 1876/77)
*1 – Covent Garden Flower Women; 2 – The Independent Shoe Black; 3 – The London Boardmen;
4 – Cast Iron Billy; 5 – The »Wall Worker«; 6 – The »Crawlers«
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Pri razvoju reportažne fotografije moramo upoštevati dva momenta, ki sta imela ključen vpliv
– in sicer pojav fotografije kot oblike novic konec 19. stoletja ter tehnološki napredek v 20.
letih 20. stoletja, ki je omogočil razvoj fotografije kot uveljavljene oblike izražanja.
Ker je razvoj dokumentarne in reportažne fotografije dosegel vrhunec med vojnami, so prve
reportaže predvsem slikovni zapisi iz različnih vojn. Jimmy Hare je dokumentiral španskoameriško vojno, Horace W. Nicholls južnoafriško vojno, Luigi Barzini rusko-japonsko,
Augustin Victor Casasola mehiško revolucijo ... Kljub strogi cenzuri je bila vestno
dokumentirana tudi prva svetovna vojna, in tako je bila med letoma 1920 in 1950 na podlagi
teh vojnih fotografij v tiskanih publikacijah objavljena marsikatera vojna reportaža. Zagon
novinarski fotografiji pa je dalo obdobje druge svetovne vojne. Številni fotografi, ki so
snemali vojne fotografije, so svoje delo nadaljevali tudi po njej, kar je spodbudilo številne
dnevnike, da so jih zaposlili.
Prva fotografija je bila objavljena 24. februarja 1890 v nizozemskem časopisu
Amsterdamsche Courant in je prikazovala amsterdamsko gledališče, ki je zgorelo štiri dni
pred objavo novice (Slika 4). Kljub slabi kakovosti fotografije je bil časopis izjemno ponosen,
saj nobenemu drugemu časopisu to še ni uspelo.

Slika 4: Amsterdamsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 24 February 1890
Konec 19. in začetek 20. stoletja se je začelo povečevati število tiskanih publikacij. Leta 1928
je nemški časopis Berliner Illustrierte Zeitung dosegel tedensko naklado dva milijona
izvodov, medtem ko je ameriški časopis Life leta 1936 prodal vseh 466 tisoč izvodov svoje
prve izdaje. Vse večja zahteva po vizualizaciji ter hkrati razvoj dostopnejše opreme, ki je bila
tudi lažja za uporabo, je vodila v obširnejšo reprodukcijo fotografij. Porast rednega bralnega
občinstva je omogočal zmanjšanje cen časopisov, hkrati pa je naraščala potreba po novih
informacijah, občinstvo je razvilo željo po opazovanju sveta in več slikovnih novicah. Tako je
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fotoreporterstvo hkrati z razvojem tiskanih medijev doživelo svoj vzpon; vse večja prisotnost
tiskanih medijev je vzpostavljala fotonovinarstvo kot profesionalno prakso.
Dve največji evropski reviji, Münchner Illustrierte Presse in Berliner Illustrirte Zeitung, sta v
letih 1928/29 začeli tiskati fotografije novega sloga – tako z vidika tehnike kot tudi vsebine.
Fotograf Erich Salomon je ustvaril prve skrivne portrete politikov, in sicer tako, da je
fotoaparat skril na mesta sestankov, ki so bila sicer zaprta za medije. Pristopu so sledili drugi
fotografi, na primer Felix H. Man, ki je med intervjuji ter na kulturnih in družabnih dogodkih
posnel sekvence fotografij in s tem postavil temelje za fotoesejistiko.
Nemškemu vzoru so kmalu sledili drugod po Evropi, kot tudi v ZDA. Leta 1928 je kratko
obdobje v Parizu izhajala revija Vu, ki je bila posvečena izključno tematikam španske
državljanske vojne. V njej je bila objavljena marsikatera danes obče prepoznana fotografija
Roberta Cape. Leta 1936 sta v ZDA začela izhajati Life in Look, s tem pa se je postavila
formulacija reporterskega tima v tiskanih medijih, ki so ga sestavljali urednik fotografije,
fotograf, raziskovalec in novinar/pisec. Po besedah Henryja Luce, ustanovitelja revije Life, je
bil primarni koncept uredništva publikacije odpraviti neorganizirano fotografiranje, zato je
fotografe spodbujal, da ob fotografski nalogi ustvarijo čim več posnetkov, predvsem z
namenom, da so imeli pozneje uredniki fotografije večjo izbiro. Pri nekaterih fotografih je tak
pristop do fotografije vodil v nasprotovanje; fotograf W. Eugene Smith je celo pustil službo
pri reviji Life, saj ni želel takšnega nadzora nad svojim delom.
V 30. letih 20. stoletja je še vedno veliko ameriških fotografov uporabljalo fotoaparate
večjega formata s počasnimi lečami, velikimi ploščami in zahtevo po dodatni osvetlitvi. V tak
način fotografiranja je podvomil Stefan Lorant, ki je moral leta 1934 zapustiti Nemčijo in s
tem tudi službo pri Münchner Illustrierte Presse. Ko se je ustalil v Londonu, je ustanovil dve
reviji – Weekly Illustrated (1934) in Picture Post (1938), k sodelovanju pa je povabil stare
kolege, kot sta Man in Hutton. Skupaj so postavili temelje razvoju novih smernic v reportažni
fotografiji, ki je temeljila na ideji, da morajo biti reportažne fotografije posnete pri
razpoložljivi svetlobi, torej brez uporabe bliskavice. Zanimivo je dejstvo, da so bile take
fotografije bralcem izjemno všeč, tako da je do leta 1945 taka naturalistična tehnika postala
redna praksa pri Picture Postu; fotograf Leonard McCombe naj bi imel v pogodbi celo člen, ki
mu je prepovedoval uporabo bliskavice (Newhall, 2016).
Poleg organizacije funkcij v fotožurnalistiki in hkrati hitrega povečanja števila tiskanih
publikacij so se začele razvijati tudi novinarske agencije, kot so Magnum (1947) v Parizu in
New Yorku, Nacionalno združenje fotografov (NPPA) in World Press Photo (WPPA), ki
imajo še danes viden položaj v fotoreporterstvu.
Na oblikovanje pojmovanja reportažne fotografije so imele izjemen vpliv tudi tehnološke
inovacije. Velik korak v napredku fotografije predstavlja prodor t. i. 35-milimetrskih
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fotoaparatov, torej fotoaparatov, ki podobe zapisujejo na filmski format 36 x 24 mm in s tem
sledijo razmerju 3 : 2. Format je na podlagi kinematografskega filma razvil Oskar Barnack ob
izumu fotoaparata Leica v 20., zato je format znan tudi kot Leica format oziroma Barnackov
format. V digitalni DSLR-fotografiji je format znan kot polni format (full-frame). Čeprav je
135 film (35mm format) postal vsesplošno populariziran oziroma lahko rečemo kar standard
za velikost filma šele z Leicinimi aparati, je bilo na trgu pred Leico I na voljo še nekaj drugih
fotoaparatov tega formata, saj je od 35mm patenta UR-Leica okrog leta 1914 do prve serijske
izdelave Leica 35mm fotoaparatov zaradi 1. svetovne vojne preteklo kar nekaj let.
Leta 1925 je Leitz Camera ponudil na trg fotoaparat Leica I, ki je bil serijska proizvodnja,
narejena na osnovi prototipa iz leta 1913. Fotoaparat je imel nezamenljiv 50 mm f/3.5
objektiv, ki je še danes znan pod imenom Elmax (po izumiteljih: Ernst Leitz, Max Berek). S
tem fotoaparatom in objektivom je bil postavljen standard v fotografiji, predvsem
fotoreporterski, in kot pravi Hočevar (2010, str 17–18), se je takrat spremenil »način dela ali
ustvarjanja in dolgo je bila mala Leica nujen in edini kos, ki ga je vsak resen fotoreporter
moral imeti in uporabljati«. Sam termin leica je še danes sinonim za te parametre. Tako
odprta zaslonka je omogočala izjemno kratke ekspozicijske čase, tako za fotografiranje pri
zunanji svetlobi kot tudi v prostorih. Ravno ta napredek je omogočil fotoreporterju, da je ujel
podobo delčka sekunde in tako z izjemno natančnostjo za vedno ohranil podobo specifičnega
trenutka. Fotografi so lahko »sami določali kot fotografiranja, ker ga ni več diktirala velikost
opreme ali občutljivost filmskih emulzij ampak le njihova ustvarjalnost« (ibid.).
2.2.2 Zlata doba reportažne fotografije
Zlata doba v reportažni fotografiji se je začela s pojavom Leice in 35mm filma v začetkih
dvajsetega stoletja. Zaradi majhnosti in enostavnosti je bila leica nepogrešljiv del opreme
vsakega resnega fotoreporterja. Ni se bilo treba več ukvarjati z veliko-formatnimi kamerami
in tehničnimi predpripravami na fotografiranje. Začelo se je obdobje neomejene ustvarjalnosti
in reportažne vsebine, kot jo poznamo še danes.
Henrie Cartier-Bresson: »Leica je podaljšek mojega očesa«
Med najprepoznavnejše sodobnike in prave revolucionarje na področju reportažne fotografije
spada Henri Cartier-Bresson (1908–2004). Cartier-Bresson je študiral slikarstvo, tako je
izkoristil priložnost in v fotografski objektiv ujel večino kolegov, znanih surrealistov tistega
časa. Najprepoznavnejši je po začetkih ulične fotografije, ki je bila njegova največja ljubezen
v fotografiji. Cartier-Bresson je sicer razstavljal v Severni in Južni Ameriki, a vseeno ni bil
del fotografske družbe, dokler ni spoznal Roberta Cape in Davida Seymourja-Chima, s
katerima so po drugi svetovni vojni s somišljenikom Georgeem Rodgerjem ustanovili
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fotografsko agencijo Magnum, ki še danes velja za sinonim odlične fotografije (Hočevar,
2010, str. 19, 20).
Primer odlične Cartier-Bressonove ulične fotografije je The Var department iz letoviškega
mesta Hyeres na Azurni obali (Slika 5). Fotografija izhaja iz serije Odločilni trenutek, po
kateri ima naslov knjiga iz leta 1952, s katero si je mednarodno že priznani avtor pridobil
kultni status (ibid.).

Slika 5: The Var department (Henri Cartier-Bresson/Magnum, 1932)
Tretjinska kompozicija kolesarja v gibanju na fotografiji nam daje občutek hitrosti in ustvarja
linijo od desne proti levi. Občutek kolesarja v naglici pa je poudarjen še z ukrivljeno linijo
roba pločnika, spiralnimi in ukrivljenimi vzorci ograje, ki dajejo na prvi pogled občutek
vrtenja v smeri kolesarjeve poti. Ta občutek vrtenja pa nam preprečijo vertikalne linije ograje,
zidova ob strani ter lep in močan vzorec stopnic.
Sodobniki na drugi strani Atlantika
Na drugi strani Atlantika je Walker Evans (1903–1975) veljal za drugačnega fotoreporterja,
saj se ni držal navodil nadrejenega in je fotografiral po lastni presoji in želji. Njegova dela so
več objavljali kot razstavljali, a so ga umeščali med umetniške fotografe, čeprav je zase trdil,
da je izključno dokumentalist. S Cartier-Bressonom pa sta si bila zelo podobna pri
dokumentiranju pripravljalne dobe povojnega potrošništva in podobe Američanov (ibid.).
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S še bolj kritično fotografijo do Američanov je nastopil Švicar Robert Frank. Od CartierBressona in predvsem po zaslugi Evansa je Frank pobral izjemen občutek in vizijo za
reportažno fotografijo. Bil je izjemno pogumen pri kršenju občutljivih kompozicijskih pravil.
S tem je prelomil tradicijo in svetu pokazal smernice sodobne reportažne fotografije, kot jo
poznamo še danes (ibid.). Frank, ki se je z velikim navdušenjem do Amerike leta 1947
preselil v ZDA, je kmalu doživel veliko kulturno in družbeno razočaranje ter to kmalu tudi
začel dokumentirati. Hočevar (2010, str. 23) pravi takole: »Motila sta ga odtujenost družbe in
poveličevanje denarja, kar je izrazil v svojem kultnem delu The Americans (1958, ZDA).
Američanom in njihovi družbi je dobesedno nastavil ogledalo, v katerem so se videli natanko
takšne, kot se niso hoteli«. Avtor, ki je bil po izdaji knjige deležen kritik, zgražanja in prezira,
se je kmalu prenehal ukvarjati s fotografijo.

Slika 6: Drive-in movie (Robert Frank, 1955)
Med potovanjem po ZDA je Frank opazil, da je potrošniška kultura izjemno prisotna in
pomembna v ameriškem življenju. Prenasičena možnost izbire, ki se prek znakov, plakatov,
časopisov, revij in oglasov ponuja ljudem, je po njegovem mnenju vodila k težnji po samoti,
predvsem pri ljudeh iz predmestij. Fotografija, posneta v kinu na prostem v Detroitskem
predmestju (Slika 6), naj bi prikazovala lepoto ogleda filma v samoti, medtem ko naj bi
kinodvorane, ki so bile do takrat namenjene ogledu filmov, predvsem zaradi postavitve
sedežev drugega zraven drugega predstavljale ogled filma kot skupinsko izkušnjo.
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Alberto Korda, mož, ki je dal svetu Cheja
Portret Ernesta Che Guevare nam daje vtis, da gre za klasični portret, narejen v notranjih
prostorih, in nikakor ne pomislimo, da je bila fotografija posneta zunaj ob dnevni svetlobi.
Kubanski fotoreporter Alberto Korda, avtor edinstvene Chejeve fotografije, je fotografijo
posnel leta 1960 na Plazi de la Revolution v Havani. Kubanska vlada s Castrom na čelu je
imela na trgu improvizirano slovesnost. Korda, stacioniran pod ravnjo odra, je fotografiral vse
pomembne državnike v prvi vrsti. Za 15 sekund se je v prvi vrsti pojavila praznina in v ozadju
se je pojavil Che. V iskalu ga je ugledal tudi fotograf in posnel fotografijo ležečega formata.
Aparat je hitro obrnil (Slika 7) in ustvaril še ta edinstven in izrazni posnetek pokončnega
formata z modrim ozadjem (Hočevar, 2010, str. 153).

Slika 7: Ernesto Che Guevara (Alberto Korda, 1960)
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2.3

ETIKA IN MANIPULACIJA V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

2.3.1 Etika v reportažni fotografiji
Fotografiranje nikakor ni avtomatičen proces, ki ga definira fotoaparat, in tako fotografija
nikakor ni objektivna slika informacij, o katerih prebiramo v časopisih in o katerih poročajo
mediji. Poglavitni elementi fotografije so navadno vzpostavljeni v trenutku ekspozicije, tako
fotografijo kot sredstvo vizualne komunikacije in ekspresije bistveno določa upodabljanje
dejanskega trenutka, ki naj bi hkrati definiralo avtentičnost fotografije. Ta naj ne bi bila
lastnost nobene druge tehnike projekcije podobe, in ravno zaradi take percepcije, da
fotografija zajema očitno realnost, je sodoben rek, da fotografija ne laže, postal splošno
sprejet, vendar napačen kliše. Za vsako fotografijo se skriva njen avtor, čeprav njegova
prisotnost opazovalcu ni tako očitna. Fotograf je sicer omejen na upodabljanje realnih podob
in ne imaginarnih, proces reprodukcije pa odpre vrata ustvarjalnosti in s tem možnosti vpliva
na končno sporočilnost fotografije, ki na koncu lahko konotira različne pomene, ki so zaradi
vizualne dimenzije še vplivnejši in učinkovitejši kot na primer besedilo (Newhall, 2016).
Ravno ta dva momenta, opredelitev fotografije kot upodobitev realnega trenutka z mehanskim
sredstvom in posledično splošno sprejeto mnenje o objektivnosti fotografije, ter možnost
ustvarjalnega pristopa v postprodukciji zajetega trenutka pa omogočata tolikšno manipulacijo,
da s fotografijo lahko vplivamo na splošno razširjeno znanje, razumevanje in predstavo o
naravi in svetu.
Področje etike v novinarski fotografiji ter prav tako pri televizijskih posnetkih in
fotomontažah urejajo kodeksi. Kodeks ameriškega združenja fotoreporterjev NPPA govori o
tem, da morajo posegi »ohraniti integriteto vsebine in konteksta fotografske podobe« in da
»ne smejo zavajati občinstva«. Tudi Kodeks društva slovenskih novinarjev v preambuli
določa, da enaka etična načela in zakoni veljajo »za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev
vsebin, ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega razširjanja« ter
tako pomen novinarske fotografije izenači z »besednim« novinarstvom. Devetindvajset
členov kodeksa natančno ureja več področij tako pravnih kot etičnih norm.
V primerjavi s kodeksi pa so določila posamičnih medijskih hiš zelo natančna glede
dovoljenih posegov. Tako je, denimo, uredniška politika časopisa Milwaukee Sentinel
(Schwartz v Brennen in Hardt, 1999, str. 159) določala naslednje: »Za ohranitev
verodostojnosti dokumentarnih fotografij ne spreminjamo ozadij, popravljamo barv, ne
izdelujemo fotomontaž, fotografij ne zrcalimo ali obračamo niti čez fotografije ne tiskamo
besedila.«
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Poenostavljeno je Black (1993, str. 144) navedel nekaj ključnih vprašanj, ki naj bi si jih
fotoreporter zastavil in s tem preveril skladnost svojega ravnanja s pričakovanji obče etične
prakse:
− Ali vdiram v zasebnost osebe? Če je tako, ali imam za to pravi razlog?
− Je to osebni trenutek bolečine in trpljenja, ki ga morajo gledalci ali bralci videti?
− Ali ta fotografija pove pravo zgodbo? Ali bi bila drugačna fotografija ustreznejša?
− Ali fotografiram dovolj od daleč, da nisem vsiljiv ali da morebiti ne povzročam žrtvam
dodatnega gorja?
− Ali sem sočuten in takten?
Vprašanja se dotikajo ključnih področij, ki jih obravnava tudi kodeks, in sicer pravice do
zasebnosti, domneve nedolžnosti, načela objavljanja imen in slik, poročanja o vojnah,
terorizmu, nesrečah, objavljanja neosnovanih obtožb in žalitev ter kakršne koli diskriminacije
ali stereotipizacije. Hkrati ta vprašanja odpirajo razprave na temo fotografove prisotnosti na
kraju dogodka.
Po Goodwinu (1994, str. 321) velja nekakšna konvencija, da fotoreporter v etično dvomljivih
situacijah najprej fotografira in šele potem razmišlja, končno moralno odločitev o objavi
fotografije pa navadno prepusti uredniku. Na koncu pa je fotoreporter tisti, ki je na kraju
dogodka in on odloča, kaj in kako bo fotografiral, poleg tega pa ostaja sam pred sabo s svojo
vestjo in etičnimi načeli. Če ima zadržke, se seveda lahko odloči, da ne bo fotografiral
oziroma da bo v dani situaciji pomagal, toda zaradi tega se bo v uredništvo vrnil brez
fotografij. Znan je primer fotografa Eddieja Adamsa, ki je med vietnamsko vojno odložil
fotoaparat, ker je začutil, kako grobo krši duševno integriteto na smrt prestrašenega 18letnega vojaka (ibid.).
Med etično sporne spadajo tudi fotografije t. i. slabega okusa, torej fotografije, ki so
ustvarjene za ustvarjanje napačnih vtisov, blatenje ugleda ljudi, poniževanje, prikazovanje
grotesknega, brutalnega, vulgarnega, ali izkoriščanje emocionalne stiske drugih ali namerno
zavajanje. Fotografija je lahko sama po sebi etično povsem sprejemljiva, vendar njena
konotacija implicira neobjektivnost (Rothstein, 1978, str. 202, 203).
Kevin Carter je leta 1993 iz Sudana poročal o lakoti. Takrat je nastala zgodovinska fotografija
(Slika 8), na kateri ujeda v vasi Ayod preži na shiranega otroka, ki se je zgrudil na poti do
centra, kjer so delili hrano. Po besedah avtorja je fotografija nastala, ko je 20 minut čakal, da
bo ptica razširila krila, in ker jih ni, je pritisnil na sprožilec in jo tako z zvokom pregnal.
Fotografija je bila objavljena v New York Timesu 26. marca 1993. V hipu je množica bralcev
kontaktirala uredništvo in preverjala, ali je otrok s fotografije preživel, na podlagi česar so v
naslednji izdaji objavili urednikovo notico, da je deklici uspelo ubežati ujedi, vendar je njena
nadaljnja usoda neznana. Carter je izjavil, da je bilo novinarjem v Sudanu zaradi možnosti
prenašanja nalezljivih bolezni prepovedano pomagati žrtvam lakote, vendar to ni ustavilo
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plaza kritik in namigovanj, da bi ji moral pomagati ne pa »iskati pravega kota za izvrstno
fotografijo« (Dakskobler, 2004).
Naslednje leto je Kevin Carter za to fotografijo prejel Pulitzerjevo nagrado, v kateri pa ni
mogel uživati, saj ga je verjetno prav na podlagi množičnih namigovanj preganjal občutek
krivde. Tri mesece pozneje se je vrnil v Afriko in naredil samomor.

Slika 8: Vulture Stalking a Child (Kevin Carter, 1993)
Fotograf mora torej sam presoditi, kaj je zanj etično sporno. Osebna etika se združuje z
novinarsko etiko pri delovanju na terenu. Od njiju je odvisno, koliko posnetkov bo naredil.
Toda še vedno velja, da ima življenje prednost, in ko si postavljen v situacijo, ko lahko
pomagaš, moraš to tudi storiti. Fotograf mora sam vedeti, kdaj bo humanost dobila prednost
pred novinarstvom. »Naredil sem posnetke, ki jih ne bom nikoli pokazal nikomur,« je zapisal
fotograf časopisa New York Daily News, ko je opisal dogodke 11. septembra (ibid.).
2.3.2 Manipulacija v reportažni fotografiji
Kredibilnost novinarske fotografije je vedno ogrožala manipulacija fotografij. Fotografska
manipulacija se nanaša na namerno spreminjanje fotografij z namenom potvarjanja realnosti
in s tem zavajanja javnosti. Manipulirana fotografija prikazuje neki objekt, subjekt ali sceno
drugačno, kot je v resnici. Manipulacija v fotografiji se je začela že z izumom razvijanja
fotografije. Fotografi so prirejali fotografije, sami nastavljali posnetke ali jih uporabljali v
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drugačnem kontekstu. Takrat so največjo težavo predstavljale tehnične lastnosti fotoaparatov
in počasen oziroma pomanjkljiv razvoj objektivov. Fotografi so imeli velike težave predvsem
pri portretiranju, ker sta takratni fotografski tehniki dagerotipija kot talbotipija zahtevali zelo
dolge osvetlitvene čase. »Leta 1839 je poziranje zaradi primitivnih leč in slabe občutljivosti
kemije plošč ali papirja zahtevalo 15 minut nepremičnega sedenja na bleščečem soncu.«
(Rosenblum, 1997, str. 40) Fotografi so sicer rešili težavo premikanja portretirancev z
držalom, v katerega so vpeli portretirančevo glavo, težava pa je ostala pri mežikanju. »Zato so
fotografi svojim strankam svetovali, naj oči med eksponiranjem zapro, kasneje pa so jih sami
doslikali« (Lampič po Buddemeier, 2000, str. 115).
Brugioni (v Widmann, 2010) pojasnjuje, da so bile »fotografije manipulirane iz več razlogov:
goljufije, pohlepa, zlobe, humorja, dobička, prevare, izobraževanja, da bi vplivali/spremenili
javno mnenje in na novo napisali zgodovino«. Pravi tudi, da »ko je fotografija manipulirana
na kakršen koli način, je s tem ogrožena resnica, ko pa je ogrožena resnica, se začne
nezaupanje«. Z razvojem tehnologije je mogoče fotografije in celo televizijske posnetke
digitalno popolnoma spremeniti, ne da bi to sploh kdo opazil. V informativnih žanrih ljudje
pričakujejo, da vizualni medij prikazuje resničnost, da je zapis dogodkov, kot so se dejansko
zgodili, z objavo manipulirane fotografije pa mediji ljudi zavajajo in hkrati vplivajo na
njihovo vedenje in percepcijo. »Fotografije niso preprost posnetek resničnega sveta pred
kamero in etični kodi, ki so predpisani, da bi pomirili strah bralcev pred manipulacijo, ne
morejo zagotoviti objektivnega statusa fotografij« (Schwartz v Brennen in Hardt, 1999, str.
160).
V velikem slovarju tujk (2002, 698) je manipulacija definirana kot »namera, da bi zavestno
vodili določene dogodke do zastavljenega cilja«. Oblik manipulacije pa je veliko. O
manipulaciji govorimo, kadar z določenimi kemičnimi ali tehničnimi postopki oziroma orodji
za obdelavo fotografij fotografiran objekt polepšamo ali iznakazimo. Prav tako je oblika
manipulacije, če je fotograf posnel fotografijo insceniranega, zrežiranega in ne spontanega,
realnega trenutka, torej psevdodogodka. Realno podobo lahko skazi tudi postavljanje
fotografije v neresnično okolje ali čas oziroma uporaba z novico nepovezanih fotografij. Kot
sredstvo manipulacije pa lahko zavajajo tudi spremno besedilo fotografije, naslov, opis
fotografije, članek, skratka interpretativnost oziroma neskladno vrednotenje vizualnega
prikaza (Tomanić Trivundža, 2012).
Prva zgodovinsko odmevnejša manipulacija v fotografiji se je zgodila v primeru BayardDeguerre. Leta 1839 je Francoska akademija znanosti slovesno razglasila dagerotipijo in s
tem postavila rojstni dan fotografije, hkrati pa so tudi odkupili izum načina izdelave
fotografije od Louisa Deguerra, s čemer se Hippolyte Bayard ni strinjal, saj je sam istočasno
delal na istem izumu, vendar ga ni prijavil pravočasno. Bayard je iz protesta in nestrinjanja s
francosko vlado ustvaril nenavaden avtoportret (Slika 9), na katerem je prikazan kot
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utopljenec, zraven avtoportreta pa je pripisal, da truplo, ki ga lahko vidijo na posnetku,
pripada gospodu Bayardu.

Slika 9: Utopljenec; Autoportrait en noy (Hippolyte Bayard, 1840)
Roger Fenton je poznan kot fotograf, ki je režiral vsebinske situacije krimske vojne. Že v
samem začetku naj bi bil njegov namen prikriti resnico, saj naj bi se na pot odpravil po
navodilih britanske vlade, ki je s fotografijami želela ovreči kritično pisanje poveljstva o
neučinkovitosti dopisnika London Timesa Williama Russlla (Rosenblum, 1997, 181, 182).
Fentonove fotografije ne prikazujejo prizorov z bojišč, uničevanja in mrtvih ljudi, delno – kot
smo že navedli – zaradi navodil, hkrati pa tudi zaradi ovir tehnologije tistega časa, kot na
primer potrebnih dolgih ekspozicijskih časov.
Ena od najodmevnejših in hkrati najbolj znanih Fentonovih fotografij iz krimske vojne je
fotografija z naslovom Valley of Shadow of Death (Slika 10), ki prikazuje pokrajino, kjer naj
bi padlo več angleških vojakov. Fenton je tisti dan osvetljeval dve plošči, eno za drugo z istim
zornim kotom. Na prvi fotografiji je zajeta pokrajina s cesto, kjer na gosto posejane topovske
granate ležijo levo v obcestnem jarku. Preden pa je osvetlil drugo kolodijsko ploščo in
ustvaril tisto največkrat objavljeno fotografijo, je zaradi učinka večje dramatičnosti topovske
granate raztresel po pokrajinski cesti.
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Slika 10: Dolina sence smrti (Roger Fenton, 1855)
Fenton pa je hkrati manipuliral tudi z naslovom fotografije, ker fotografija dejansko ne
prikazuje pokrajine nad Balaklavo, kjer je so britanske čete resnično utrpele svoj pogubni
naskok (Sontag, 2006).
V času, ko ni bilo niti najmanjših etičnih zadržkov na področju fotografije, so se v
fotoreporterstvu, predvsem pa pri vojnih fotografijah, posluževali marsikatere goljufije.
Robert Capa naj bi v španski državljanski vojni zrežiral posnetek padlega vojaka (Slika 11),
kar je seveda zanikal.

Slika 11: Death of a loyalist militiaman (Robert Capa, 1936)
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Med dvomljivimi posnetki se je znašla tudi ikonična, s Pulitzerjevo nagrado nagrajena
fotografija iz druge svetovne vojne avtorja Joeja Rosenthala, ki prikazuje ameriške marince
pri dvigu ameriške zastave na otoku Iwo Jima (Slika 12). Posneta je bila 23. februarja 1945.
Fotograf naj bi zamudil prvi dvig zastave, zato naj bi fotografija dejansko prikazovala pozneje
zrežiran trenutek. Rosenthal je razložil, da je med vzpenjanjem na goro Suribachi opazil
izobešeno zastavo na drogu in se vseeno vzpel do vrha. Ob prihodu na vrh je zagledal skupino
marincev, ki so se po ukazu komandirja Colonela Johnsona pripravljali na zamenjavo prve
zastave z večjo. Hitro je poiskal ustrezen položaj, oddaljen približno deset metrov od
marincev, in ujel dvigovanje droga z zastavo. Vse se je odvijalo tako hitro, da je bil v danem
trenutku mnenja, da je fotografija neuporabna, predvsem ker je marince slikal v hrbet in na
posnetku ni videti obrazov (Hočevar, 2010, str. 194).

Slika 12: Rising the Flag on Iwo Jima (Joe Rosenthal, 1945)
Tako kot se je razvijala manipulacija v fotografiji od samega začetka fotografije, se je nadalje
razvijala tudi z razvojem digitalne fotografije. V obdobju računalniške tehnologije so se
pojavljala različna orodja za obdelavo fotografij, kar je še dodatno povečalo možnost
postprodukcijske manipulacije.
Eden od prvih odmevnih primerov digitalne fotomanipulacije je bila fotomontaža piramid v
Gizi v Egiptu na naslovnici revije National Geographic leta 1982 (Slika 13). Avtor fotografije
Gordon Gahan se je pritožil, potem ko so v uredništvu revije tehniki brez njegove vednosti
priredili podobo iz ležečega formata v pokončnega, pri tem pa piramidi premaknili bolj
skupaj, da je fotografija ustrezala kompozicijskim merilom za naslovno fotografijo.
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Slika 13: Naslovnica National Geographica, 1982
Danes je za doseganje ustreznosti formata bolj priljubljeno rezanje fotografije. To naj bi bilo
sprejemljivo, kajti fotografija je za mnoge sporna šele takrat, ko z nje odstranimo pomemben
element ali jo spremenimo do te mere, da ne predstavlja več resničnosti. Skladno z etičnim
kodeksom je treba ločevati med bistvenimi in nebistvenimi spremembami vsebine fotografije.
Nebistvene so na primer določeni popravki ostrine in zmerna mera popravkov barve. Takoj ko
s fotografije odstranimo neki pomemben element, je to bistvena sprememba in pomeni laž,
čeprav gre za majhno spremembo. Vsaka laž, čeprav še tako majhna, škodi fotografovi
kredibilnosti. Sodobna fotografska tehnika je razširila potencial fotoaparata kot avtentične
dokumentacije, toda hkrati ustvarila potencial, da hitreje in lažje spodkoplje resničnost
(Berger, 1998, str. 92). Do danes se je digitalna tehnika tako razvila, da omogoča
manipuliranje s podobami. Začeli smo se spraševati o pravi resničnosti in kredibilnosti
fotografij, povečal se je dvom v realizem fotografij, kar je med drugim odprlo debate o
fotografski resnici (Wells, 1997).
Za najpogostejšo manipulacijo v reportažni fotografiji je v današnjih časih kriva uredniška
politika. Spodnja fotografija (Slika 14) je bila posneta v sklopu priprave reportaže o migraciji
beguncev, in sicer 16. septembra v Horgošu, Srbija. Prikazuje subjektivnost fotoreporterja, ki
so ga pri izbiri motiva in kadra zavedla lastna prepričanja, ki pa niso nujno skladna z
uredniško politiko in hkrati ne sporočajo objektivne resnice. Avtor fotografije zapoveduje
sporočilnost in hkrati določa njen pomen, v konkretnem primeru s to fotografijo sporoča, da
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so begunci in migranti dobrodošli. Fotografija zato nikakor ne ustreza objavi v objektivnem
informativnem mediju.

Slika 14: Begunci, dobrodošli! (Anže Petkovšek, 2015)
Etika v dobi digitalnih podob leži v rokah fotografov in urednikov organizacij, ki nam
prinašajo novice, dejstva, mnenja itd. Odgovornost prav tako leži na javnosti, ki bi se morala
zavedati, da so fotografije sicer reprezentacija realnosti, toda ta realnost vsebuje več kot le
eno resnico, ki je odvisna tako od izhodišča fotografa kot novinarja (Kiel, 2006). Trenutno
dominantno razumevanje etike novinarske fotografije, utemeljeno na neposeganju v podobo v
fazi postprodukcije, ki prevladuje v javnih razpravah, zgoščeno povzame naslednja trditev:
»Časniki in revije si ne morejo privoščiti, da bi njihovi bralci dvomili o verodostojnosti
objavljenih podob. Zakaj bi sploh potrebovali fotografijo, če ne moreš zaupati niti tisti, ki je
objavljena v novicah?« (Cartwright, 2009)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

DELOVNI POSTOPKI V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Fotoreporter se mora za reportažno fotografijo ali zgodbo pred odhodom na teren primerno
pripraviti. Z dobro reportažno zgodbo v gledalcu vzbudi zanimanje in pozornost za dogajanje,
kar je ključni namen. Gledalcu poskuša s fotografijo prikazati, na koga oziroma kaj se novica
nanaša, ter hkrati natančno prikazati, kje, kdaj in kako je bila zgodba fotografirana.
Reportažne fotografije lahko zajemajo različne žanre, tako poznamo portretno, športno,
potopisno, koncertno, politično itn. reportažno fotografijo. Vse te vrste pa lahko sestavimo v
fotoesej ali reportažno fotozgodbo, reportažne fotografije pa lahko v novinarski zgodbi
nastopajo tudi posamično. Reportažna zgodba obsega od dve do deset fotografij in vsebuje
fotografijo širokega plana, fotografijo ožjega plana, akcijo in fotografijo portreta ali oseb.
Časovno obdobje, ki je potrebno za nastanek reportažne zgodbe, je odvisno predvsem od
naročnika in medija, za katerega delamo – ali gre za dnevno izdajo, mesečno, internet itd.,
kam in za koliko časa nas pošilja, kakšne so zahteve, odvisno je tudi od samega dogodka
oziroma ali fotografiramo za osebne potrebe. Reportažno zgodbo lahko ustvarimo v krajšem
času – v eni uri ali v enem dnevu. Za bolj kakovostno, realno, pripovedno, sporočilno,
informacijsko in subjektivno zgodbo pa je priporočljivo daljše ustvarjalno obdobje, na primer
več dni pa do več mesecev.
3.2

PRIMERI SODOBNE REPORTAŽNE FOTOGRAFIJE

Reportažna fotografija po eni strani postavlja verjetno najbolj toga pravila, hkrati pa avtorju
dopušča neomejeno svobodo pri izbiri nenavadnih zornih kotov fotografiranja, igranju s
svetlobo, globinsko ostrino, tehniko sledenja premikajočega se objekta, izbiri pravilne
kompozicije ali kršenju pravil le-te, iskanju nevsakdanjih motivov, izbiro trenutka za pritisk
na sprožilec ...
Naštetih je le nekaj osnov, ki jih reportažni fotografi uporabljajo za svoje izvrstne fotografije
in zgodbe. Kljub vsem elementom pa je primarno vodilo vsakega fotoreporterja, da njegove
fotografije prikazujejo realnost in da kljub umetniškemu pristopu med ustvarjanjem
fotografije ne krši pravil etike.
Izbrane primere sodobne reportažne fotografije sem poiskal v svojem arhivu, saj kot
fotoreporter sodelujem z nekaterimi slovenskimi mediji.
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Vse spodnje reportažne fotografije so posnete z digitalnim zrcalnorefleksnim fotoaparatom
Nikon D700. Pri tem sem uporabljal naslednje objektive:
AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II,
AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR,
AF-S Nikkor 50mm f/1.4G,
AF Nikkor 35mm f/2D.
Digitalna postprodukcija fotografij je izvedena v programu Adobe Photoshop Lightroom 6.
Med postprodukcijo vsebine fotografij ne spreminjam s preurejanjem, odstranjevanjem,
dodajanjem ljudi ali predmetov. Izjemoma lahko dodam ali odstranim posledice prahu
oziroma umazanije na svetlobnem tipalu pri digitalni kameri oziroma odstranim posledice
prask na filmskem negativu. Za obdelavo fotografij se poslužujem minimalnih popravkov, ki
jih omogoča klasična temnica. Na fotografiji zmerno popravim tonsko in barvno vrednost,
kontrast, saturacijo. Fotografiji včasih popravim tudi barvno temperaturo, dodam še nekaj
ostrine, jo malenkostno odrežem in jo spremenim iz barvne v črno-belo.
Vsekakor pa so vsi popravki minimalni in sledijo pravilom fotoreporterske etike ter hkrati ne
spreminjajo vsebine fotografij.
Tehnologija zrcalnorefleksnih fotoaparatov je enaka že skoraj stoletje, vendar pa je zadnja
desetletja razvoj s tehnološkimi izboljšavami usmerjen v digitalizacijo. Ker je informiranje
predvsem domena spletnih medijev, smernice v novinarstvu narekujejo hitro odzivnost, zato
je ta prav tako pomembna pri fotoreporterjih. Na to pa seveda vpliva tudi kakovostna in
zmogljiva oprema za prenos podatkov.
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4 REZULTATI
4.1

PRIMER PORTRETA V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Pri portretiranju v reportažni fotografiji moramo paziti – če nam je to omogočeno –, da
portretiranec ne sodeluje z nami, ampak ga ujamemo spontano, njegova čustva med početjem
nečesa ali pa pri njegovem vsakdanjem delu.
Fotografija (Slika 15) prikazuje portret Petra Prevca, prejemnika velikega kristalnega globusa
v smučarskih poletih 2016. Posneta je bila 22. marca 2016 na Kongresnem trgu v Ljubljani ob
zaključnem sprejemu športnikov. Sprejem je zadnje dejanje slovenskih zimskih športnikov ob
koncu sezone pred zasluženim dopustom in je namenjeno skupnemu proslavljanju z navijači.

Slika 15: Peter Prevc in veliki kristalni globus (Anže Petkovšek, 2016)
Ozadje fotografije tvorijo skoraj enakomerno porazdeljene tretjine. Preprosto sredinsko
kompozicijo portretiranca športnika v ozadju lepo zapolnjuje sredinska horizontala kot več
tisoč glava množica športnih navdušencev. Zato da je veliki kristalni globus prispodobno v
polnem sijaju, sem izkoristil odrsko osvetlitev v ozadju.
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4.2

PRIMER ŠPORTNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Ne glede na to, za kakšno reportažno fotografijo ali zgodbo gre, tudi v športni fotografiji
vedno poskušamo najti nov, drugačen kot fotografiranja. Pri smučarskih poletih, na
nogometnih tekmah in podobnih športnih prizoriščih imamo zaradi vedno enakih pozicij, ki
jih zasedamo, fotografi občutek, da fotografiramo vedno isto. Še vedno pa se na omenjenih
dogodkih z umetniškim pristopom lahko najde nov element, ki je pogoj za dobro fotografijo.
Fotografija (Slika 16) prikazuje smučarski polet norveškega skakalca Andersa Fannemela.
Posneta je bila 20. marca 2015 v Planici, na največjem slovenskem športnem prazniku.

Slika 16: Smučarski poleti v Planici (Anže Petkovšek, 2015)
Fotografija smučarskega skakalca v hrbet je posneta pod odskočno mizo na planiški velikanki.
Preprosta tretjinska kompozicija skakalca daje občutek, da ima skakalec pred seboj še dolg
polet do pristanka v globino. To globino poudarja drobna pisana tekstura v ozadju, ki jo
sestavlja večtisočglava množica navijačev v izteku skakalne arene.
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4.3

PRIMER POPOTNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Prvi izziv popotne fotografije so lahko težavne razmere na destinaciji, saj je treba posvetiti
več pozornosti prenašanju in skrbi za opremo. Pred potovanjem se moramo pozanimati o
vremenskih in političnih razmerah ter varnosti kraja, kamor potujemo, prav tako pa ne smemo
pozabiti na mogoče kulturne razlike. Lahko raziskujemo dovoljene meje fotografiranja ter kaj
in kako lahko fotografiramo. To popestri reportažno fotografijo, vendar moramo upoštevati
omejitve in pravila, ki jih narekujejo druga verstva, običaji in kulture.
Fotografija (Slika 17) je bila posneta 7. januarja 2015 na tržnici v kraju Tomohon na severu
indonezijskega otoka Sulawesi. Tržnica je znana po prodaji nenavadnih jedi iz mesa živali, ki
jih imamo pri nas za domače ljubljenčke, zato fotografija odpira nevsakdanji in grozovit
pogled na kulture tretjega sveta.

Slika 17: Extrim – Extrem Market Tomohon, Indonezija (Anže Petkovšek, 2015)
Glavno dogajanje je v sredinskem planu, kjer vidimo prodajalca pri delu, pred njim pa je
orjaški piton, ki čaka na kupce. V ospredju fotografije so pečene mačke, ki v tem mestu
predstavljajo specialiteto. V spodnjem delu fotografije lahko opazimo začetek diagonale, ki
poteka v globino do konca slike in s tem postavlja prostorskost.
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4.4

PRIMER KONCERTNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Koncertna reportažna fotografija ne pomeni samo fotografiranja glasbenikov na odru. Ne
smemo pozabiti fotografirati občinstva, ki je na koncertnih prireditvah polno čustev in
pozitivne energije.
Fotografijo (Slika 18) sem posnel 5. julija 2013 v Ljubljani, in sicer med dogajanjem zadnjega
festivala Rock Otočec, ki je izgubilo ves pomen, saj je bila prireditev v Ljubljani in ne na
Otočcu, ki je v imenu prireditve.

Slika 18: Rock Otočec (Anže Petkovšek, 2013)
V ospredju posnetka zaradi slabe obiskanosti festivala vidimo zdolgočaseno ležečo osebo, ki
izstopa zaradi nenavadne pozicije telesa in s svojo diagonalo tvori trikotnik nasprotnih
diagonal drugih pokončnih oseb in njihovih senc, ki so posledica osvetlitve z odra.
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4.5

PRIMER POLITIČNE FOTOGRAFIJE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Politika niso samo državni zbor, vlada ali ministrstva. Dogajanje politike se predvsem pred
volitvami prestavi tudi zunaj urbanega okolja. Ker si politiko predstavljamo kot blišč, je toliko
bolj zanimivo – tako za fotografa kot za gledalca – v mediju politika spremljati tudi med
delom navadnih ljudi in fizičnih delavcev.
Predsedniška kampanja Boruta Pahorja je veljala v Sloveniji za nov pristop. Za pridobivanje
volilnih glasov se je v kampanji redno udeleževal predvsem fizičnih delovnih akcij. Že med
kampanjo pa je obljubil, da se bo, če bo izvoljen za predsednika države, vsaj enkrat na mesec
udeleževal delovnih akcij. Obljubo je držal in tako je nastala fotografija (Slika 19), ki sem jo
posnel 18. julija 2013 v Šmihelu nad Mozirjem, kjer je Pahor sodeloval pri delovni akciji na
kmetiji Goličnik.

Slika 19: Skupaj (Anže Petkovšek, 2013)
Tretjinska kompozicija premikajočega sena je glavni motiv na fotografiji. Predsednik Pahor
med pokladanjem krme živini povezuje krmo z diagonalo krav v ozadju, ki nestrpno
pričakujejo jutranji obrok. Prostor je poleg umetne svetlobe osvetljen še z jutranjo svetlobo.
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4.6

PRIMER FOTOZGODBE V REPORTAŽNI FOTOGRAFIJI

Fotoreportažna zgodba, ki jo bom predstavil v diplomski nalogi, je nastala po naročilu
znanega slovenskega internetnega medija. Fotografije aktualnih dogodkov prikazujejo pot
beguncev in migrantov z vojnih območij zahodnega dela Azije v Evropo. Osrednje dogajanje
tistega tedna je bilo zaprtje madžarske meje s Srbijo, kar je pot ljudi preusmerilo proti Hrvaški
in Sloveniji. Tematska zgodba je bila ustvarjena v petih dneh sredi septembra 2015, posnetki
pa so iz Srbije, Hrvaške in Slovenije.
Pri nastajanju fotoreportaže sem se držal ključnih usmeritev reportažne fotografije in poskušal
ohraniti čim večjo objektivnost. Glede na to, da je večina medijev že poročala o tej tematiki,
je bilo še toliko težje ostati nepristranski in čim realneje upodobiti dogajanje. Sploh ker se
tematika nanaša na humanitarno vsebino, je pomembno, da sem upošteval načela novinarske
etike ter hkrati ohranil svojo integriteto, saj sem bil priča marsikateremu prizoru, kateremu bi
lahko kontekst popolnoma spremenil pomen. Tako je na primer nastala fotografija, ki je
nisem oddal v uredništvo, saj bi spremno besedilo lahko potvorilo realnost. Če bi novinarsko
besedilo ob fotografiji (Slika 20) namigovalo na neprimerno vedenje policistov do beguncev,
bi fotografija sicer to prikazovala, vendar s tem ne bi poročali o realnem dogajanju. Na
fotografiji namreč policist podaja otroka materi in ji s tem pomaga.

Slika 20: Begunci – neobjavljena fotografija (Anže Petkovšek, 2015)
V nadaljevanju sledi prikaz fotoreportažne zgodbe objavljenih fotografij.
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Slika 21: Pot beguncev in migrantov I. (Anže Petkovšek, 2015)
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Fotografija (Slika 21)
Reportažno pot sem začel v Beogradu dan pred zaprtjem meje med Srbijo in Madžarsko.
Ljudje so bili o zaprtju meje informirani, zato so hiteli iskat prevoz, da bi še ujeli prost prehod
čez Madžarsko, koder je vodila pot proti Nemčiji. Fotografija (Slika 21) je bila posneta v
Beogradu 14. septembra 2015 in prikazuje vstopanje ljudi na enega od zadnjih avtobusov tisti
dan.
Kompozicijsko sicer dokaj pusta fotografija, z vertikalo ljudi tvori tretjinsko porazdelitev,
zgornjo tretjino zapolni napis, ki hkrati bralca informira o cilju poti migrantov.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
35 mm, 1/1000 sek, f/4.0, ISO 400

Fotografija (Slika 22)
Pot sem iz Beograda nadaljeval proti mejnemu prehodu Horgoš. Nekaj kilometrov pred mejo
z Madžarsko sem opazil skupino ljudi, ki je hodila po železniški progi. Pred njimi sem bil
nekaj sto metrov in, da me ne bi opazili, počakal v bližnjem grmu, saj sem hotel imeti čim
pristnejši posnetek. Fotografija (Slika 22) je bila posneta 15. septembra 2015 v bližini srbskomadžarske meje.
Preprosta sredinska kompozicija je nadgrajena z globino, ki daje občutek dolge poti. Tračnice,
ki se začnejo v spodnjem delu fotografije, zarišejo diagonalno linijo in s stebri v ozadju
tvorijo trikotni vzorec. Osrednji objekt fotografije je izostren, avtentičnost pa fotografiji daje
še element voajerstva.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
200 mm, 1/1600 sek, f/4.0, ISO 200
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Slika 22: Pot beguncev in migrantov II. (Anže Petkovšek, 2015)
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Slika 23: Pot beguncev in migrantov III. (Anže Petkovšek, 2015)
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Fotografija (Slika 23)
Fotografija (Slika 23) je prav tako nastala 15. septembra 2015 na mejnem prehodu Horgoš, na
dan, ko je Madžarska ogradila in zaprla mejo. Ljudje so ostajali na srbski strani, pred visoko
žičnato ograjo, ki jim je onemogočala nadaljevanje predvidene poti čez Madžarsko.
Vertikalna kompozicija bodeče žice in horizontala prostranega polja dajeta občutek
neskončnosti ograje. Kontrast med svobodo in nesvobodo prikazuje tudi narava, kjer je na
desni strani visoko rastje, ki predstavlja omejeno gibanje, na levi pa prazna okoliška polja, ki
dajejo občutek svobode.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
16 mm, 1/500 sek, f/6.3, ISO 200

Fotografija (Slika 24)
Pred mejnim prehodom se je zaradi zaprtja meje nakopičilo več tisoč ljudi, ki so neuspešno v
upanju čakali, da se meja odpre. Brezupno čakanje so si nekateri otroci zapolnili na
svojevrsten način. Otroka sta si daleč naokoli našla lužo in se igrala s plavajočimi predmeti.
Fotografija (Slika 24) je posneta 15. septembra 2015 na mejnem prehodu Horgoš.
Kompozicijsko sicer fotografija krši marsikatero pravilo, saj osebi na fotografiji nista
upodobljeni v celoti, vendar pa odseva v vodi skupaj z diagonalnim robom vode nakazujeta na
zlati rez.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
122 mm, 1/1250 sek, f/4.0, ISO 200
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Slika 24: Pot beguncev in migrantov IV. (Anže Petkovšek, 2015)
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Slika 25: Pot beguncev in migrantov V. (Anže Petkovšek, 2015)
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Fotografija (Slika 25)
Eden od množičnih protestov za odprtje meje, ki so se dogajali 15. septembra 2015 v
Horgošu. Fotografija (Slika 25) prikazuje množico ljudi, ki se je v večernih urah zbrala pred
ograjo in opozarjala, da želi nadaljevati svojo pot prek Madžarske.
Ključna kompozicijska elementa sta z ljudmi zapolnjena spodnja tretjina fotografije, ki daje
občutek gneče, ter sredinsko izpostavljena deklica, ki je dvignjena iz množice. Čeprav
osrednji element na fotografiji ni oster, je bila fotografija objavljena zaradi sporočilnosti.
Zaradi pomanjkanja svetlobe so objekti na fotografiji osvetljeni z umetno svetlobo iz
reflektorjev.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
50 mm, 1/100 sek, f/2.0, ISO 3200

Fotografija (Slika 26)
Begunska in migrantska pot se je dan pozneje, ko so Madžari zaprli mejo, preusmerila proti
Hrvaški. Da bi se Srbija izognila birokraciji pri prečkanju beguncev na Hrvaško, so skupine
ljudi odlagali pred mejo ter jih peš čez polja usmerili proti Hrvaški, kjer so jih sprejeli
policisti. Fotografija (Slika 26) je bila posneta 16. septembra 2016 v Šidu, Srbija.
Senca skupaj z objektom ustvari kompozicijo zlatega reza. Dolg osvetlitveni čas in tehnika
sledenja objektu ustvarjata občutek izjemne dinamike.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
50 mm, 1/10 sek, f/1.4, ISO 6400
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Slika 26: Pot beguncev in migrantov VI. (Anže Petkovšek, 2015)
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Slika 27: Pot beguncev in migrantov VII. (Anže Petkovšek, 2015)
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Fotografija (Slika 27)
Fotografija (Slika 27) je bila posneta 17. septembra 2015 v vasici Tovarnik na Hrvaškem, ki
je bila prva destinacija za Srbsko mejo, od koder je pot migrante vodila proti Zagrebu. Ljudje
so čakali na varovani železniški postaji Tovarnik na vlak proti Zagrebu, medtem pa so si
otroci krajšali čas z lovljenjem ravnotežja na tirih.
Rdeča nit fotografije je sredinska kompozicija, ki ključni element – otroka pri igri – uokviri v
središču posnetka. Otroško igro, ki je dinamično prikazana na desni strani fotografije,
kontrastno omejujeta nepremični osebi na levi strani.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
200 mm, 1/4000 sek, f/2.8, ISO 200

Fotografija (Slika 28)
Tekom dneva se je zaradi logističnih težav na železniški postaji zbralo več tisoč ljudi, ki so na
žgočem soncu čakali obljubljeni vlak. Na fotografiji (Slika 28), ki je bila posneta 17.
septembra 2015 v Tovarniku, je prazna cisterna za vodo, ki je bila zaradi vročine in žejnih
ljudi izpraznjena že zgodaj dopoldne. Deklica na fotografiji je poskušala ujeti še nekaj kapljic
vode, ki je počasi kapljala iz cisterne. V tistem trenutku je zraven pristopil mož, da bi si
napolnil plastenko in od razočaranja za nekaj trenutkov obstal, strmeč v odprto pipo.
Mogočno modro telo ležeče cisterne in tal povezujejo višja vertikala moža, manjša vertikala
deklice in okroglo telo kolesa cisterne.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
100 mm, 1/800 sek, f/4.0, ISO 400

41

Slika 28: Pot beguncev in migrantov VIII. (Anže Petkovšek, 2015)
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Slika 29: Pot beguncev in migrantov IX. (Anže Petkovšek, 2015)
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Fotografija (Slika 29)
Ljudje so bili neučakani, nekateri so na obljubljeni vlak čakali od prejšnjega dne. Zaradi
splošnega nezadovoljstva so se odločili, da sami izvedejo premik ter nadaljujejo pot proti
Sloveniji, in nekako v stampedu prebili varovano območje železniške postaje. Fotografija
(Slika 29) je bila posneta 17. septembra 2015 v Tovarniku.
Trikotna kompozicija ljudi daje občutek, da se želi množica premakniti naprej, prah v ozadju
pa nakazuje smer prihoda množice. Vrhovi glav množice tvorijo horizontalno linijo.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
70 mm, 1/1000 sek, f/4.0, ISO 200

Fotografija (Slika 30)
Zadnja fotografija (Slika 30) v sklopu reportažne fotozgodbe je bila posneta 18. septembra
2015 v Brežicah. Nekaj beguncev, ki so bili še prejšnjega dne v Tovarniku, je naslednji dan
prispelo v Slovenijo, kjer so jih nekaj nastanili na Policijski postaji Brežice. Ker so nekateri
mejo prečkali čez reko Sotlo, so si morali osušiti oblačila.
Sredinska linija, ki jo predstavljajo čevlji, navidezno horizontalno ločuje objekt od tal.
Horizontalne linije se skladajo z linijo čevljev. Izostreni so predmeti v ozadju, medtem ko sta
deklici v ospredju fotografije neostri.
Fotoaparat:
Parametri:

Nikon D700
200 mm, 1/400 sek, f/2.8, ISO 200
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Slika 30: Pot beguncev in migrantov X. (Anže Petkovšek, 2015)
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5 RAZPRAVA
Dejstvo je, da ima fotografija, predvsem na podlagi ideje, da gre za mehansko slikanje
podobe, status objektivne prikazovalke resnice in zato tudi v medijih velja za relevantno
referenco informacij. Vendar pa vse večje možnosti za manipulacijo omogočajo zlorabo tega
položaja. Predvsem v medijih je opaziti, da tako fotomontaže kot pristranski komentarji
spreminjajo konotacijo fotografije. Ocenil bi celo, da je trenutno najbolj prisotna manipulacija
z besedo ob reportažni fotografiji, saj zaradi časnikarskega boja za preživetje žal etiko
dostikrat pogojuje senzacionalizem.
Fotograf se lahko v trenutku ustvarjalnosti in v želji po upodobitvi dogajanj na terenu večkrat
znajde v situaciji, ko s pritiskom na sprožilec v trenutku prelomi tanko mejo etičnega, in to ne
da bi se tega zavedal. Sicer dokaj specifični etični kodeksi tudi na področju reportažne
fotografije postavljajo visoke standarde in zahteve glede omejevanja manipulacije s
fotografijo, vendar pa lahko v raznih medijih dnevno najdemo takšne ali drugačne primere.
Nedvomno pa je ključno, kako se tako »mejno« fotografijo objavi, komentira, postavi v
kontekst ... Ob pogledu na zgodovino reportažne fotografije nas lahko preseneti dejstvo, kako
zgodaj se je manipulacija v fotoreportaži sploh začela. Marsikateri zgodovinski primer lahko
pred nas postavi dvom, predvsem zato, ker pred vzpostavitvijo kodeksov ob manipulacijah ni
bilo komentarja, da gre npr. za fotomontažo, ker natisnjenega naslova ob fotografiji ni bilo
mogoče preprosto izbrisati ali zamenjati z novim, ker manipulacije ni bilo mogoče tako lahko
popraviti kot v digitalni dobi.
Ozaveščanje o etiki v reporterski fotografiji je vodilo do osrediščenja ideje o objektivnosti
fotografa, ki je povzročila celo samocenzure marsikaterega avtorja. Marsikatera fotografija
namreč nehote izraža fotografov pogled na svet, ki pa ni nujno tudi realen, objektiven. Primer
take fotografije je Slika 7, ki bi jo verjetno avtor z drugačnim mnenjem o aktualni migrantski
tematiki posnel drugače. Ravno vidik sporočilnosti fotografije pa podpira teorijo Susanne
Sontag, in sicer, da fotografija ne more biti nikoli popolnoma objekivna – ravno zato, ker
fotograf izbere, v katerem trenutku pritisne na sprožilec, fotograf izbere objekt, kader, tehniko
itd. Skratka, fotografija ni zgolj mehaničen zapis podobe in za nastanek potrebuje fotografa,
ki pa absurdno s svojo navzočnostjo izniči možnost brezpogojne objektivnosti. Vendar pa vsaj
v ne-umetniški, informativni fotografiji etični okvirji predstavljajo temelje, ki podpirajo
namen izražanja realnosti.
Kljub svoji informativni esenci, pa je za »najbolj reportersko fotografijo« označena vojna
fotografija oziroma fotografija, ki prikazuje prizore iz vojn. Na tem mestu bi želel izpostaviti,
da reportažna fotografija ni samo del medija, ampak je sama medij komunikacije, tako da je
osredotočenost na vojno rahlo pristranska. Konec koncev ne smemo pozabiti, da je glavna
tematika začetnika reportažne fotografije Cartier-Bressona ostajala ulica in je ravno z ulično
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fotografijo postavljal temelje fotoreporterstvu. Kljub temu pa danes večinoma fotografije, ki
prikazujejo vojno tematiko, praviloma poberejo glavne nagrade na fotoreporterskih natečajih,
tudi Magnum ni izjema.
Polemika, ki danes prav tako pesti svet profesionalnih fotoreportejev, se nanaša na možnost
»konca fotografije«. Če se ozremo v preteklost, so bile ob vsakem napredku in novostih v
informativnih medijih, na primer ob pojavu informativnih oddaj na televiziji in z začetkom
neposrednega prenosa novic CNN v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, napovedi za
prihodnost fotografije slabe. Tudi digitalizacija je burila duhove, češ da so fotografiji dnevi
šteti. Vendar pa je razvoj tiskanih medijev postavil standarde, ki so postali zahteva bralcev, in
sicer, da fotografija spremlja vsako besedilo. S pojavom družabnih omrežij je fotografija še
bolj pridobila na pomenu v komunikaciji in ozaveščanju, vendar pa hkrati s tehnološkim
razvojem postaja vse bolj razširjena, dostopna, dejansko vsak lahko objavi fotografijo na
spletu z namenom informiranja – kar pa posledično zmanjšuje pomen profesionalnih
fotoreporterjev.
Kljub temu pa osebno dvomim v konec fotoreporterstva. Fotografija naj bi sporočala več kot
tisoč besed, fotografija resnico pisane besede potrjuje in jo dokazuje, zato jo občinstvo
potrebuje. Zanimiv primer je bil projekt Enookih (društvo fotoreporterjev Slovenije), ki so
leta 2010 nekaj slovenskih časopisov pozvali, naj izdajo izvode brez fotografij. Ravno s temi
izdajami je bilo dokazano, kako pomembno mesto ima v informativnem mediju fotografija.
Konec koncev pa ravno velik pomen reporterske fotografije postavlja v absurdno situacijo
odnos slovenskih urednikov in medijskih hiš do nje. V Sloveniji si zaradi prenasičenosti
medijskega trga uredniki še toliko bolj dovolijo posegati v fotografijo, tako daleč je prišlo, da
so si pred kratkim glavne časopisne hiše na svojih naslovnicah časopisa dovolile glavno
fotografijo, ki je do zdaj predstavljala zgodbo dnevo, zamenjati z oglasno fotografijo
najboljšega soseda.
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6 ZAKLJUČEK
Rdeča nit diplomske naloge sta reportažna fotografija ter dilema (ne)manipulacije v medijih.
Konkurenčno okolje in nasičenost medijev nemalokrat postavita uredništva v situacijo, da se
zaradi večje branosti in posledično dobička poslužuje senzacionalističnega pristopa in s tem
hodi po tanki meji etično sprejemljivega.
Skozi zgodovino si je fotografija kot tehnika večne upodobitve realnega trenutka pridobila
naziv objektivne pripovedovalke resnice. S tem si je zagotovila pomembno mesto
informatorke v medijih. Do takega statusa je seveda prišla ravno zaradi pomembnejših
zgodovinskih trenutkov, ki sem jih obravnaval v prvem poglavju, in sicer od prve fotografije,
neštetih poskusov trajne ohranitve podobe, razvoja barvne fotografije pa vse do lažje uporabe
in večje dostopnosti tehnično izpopolnjenih fotoaparatov. Ob tem bi izpostavil zanimiv
nasprotujoči si fenomen, ki se je pojavil ob sodobnem hitrem razvoju družabnih omrežij in
povsod prisotne fotografije, in sicer da je danes vsak lahko neke vrste fotoreporter. Z objavo
fotografije na spletu danes vsak lahko informira – in s tem se hkrati zmanjšuje pomen
profesionalnih fotoreporterjev.
Resničnost upodobljenega je morda najpomembnejša v reportažni fotografiji, zato naslednje
poglavje diplomske naloge opredeljuje to področje. Manipulacija obstaja od samega začetka
fotografije. Vsa velika imena v zgodovini reporterske fotografije so prispevala k razvoju
etičnih standardov, ki danes veljajo v fotografiji, res pa je, da je marsikatera manipulacija v
zgodovini danes »sprejeta« zaradi ikoničnega statusa same fotografije. Takšen primer
ikonične fotografije prikazuje fotografija Roberta Cape, ki naj bi zrežiral posnetek padlega
vojaka v španski državljanski vojni. Za fotoreporterstvo pa je predvsem pomembno, da so se
kljub vsemu začeli postavljati etični normativi, ki postavljajo okvire sprejemljivemu v
fotoreportažah.
Naslednje poglavje se tako ukvarja z vprašanjem etike v novinarstvu in hkrati v reportažni
fotografiji. Etične zahteve in kodeksi postavljajo okvir mogoči manipulaciji, vendar je ne
onemogočijo. Govorimo o različnih tipih manipulacije: o vizualni spremembi oziroma
posegih v vsebino fotografije med postprodukcijo, režiranju dogodka, postavljanju fotografije
v napačen kontekst in vplivu, ki ga ima na sporočilnost fotografije spremno besedilo. V
reportažni fotografiji je tako res zelo pomembno, da se fotografija čim manj obdeluje.
Fotografova ključna naloga je torej, da čim bolj kakovostno opravi že delo na terenu – pri tem
pa je seveda izjemnega pomena kilometrina, torej izkušnje.
Ker delam kot fotoreporter, sem se odločil v eksperimentalnem delu diplomske naloge
predstaviti kratek portfolio svojih reportažnih fotografij. Dotaknil sem se različnih žanrov v
reporterski fotografiji: portretne, športne, popotniške, koncertne in politične reportažne

48

fotografije ter reportažne fotozgodbe. S primeri v diplomski nalogi sem dokazal, da je
objektivnost izjemno pomembna, vendar hkrati nemogoča v popolnosti, saj z vsakim
pritiskom na sprožilec fotograf vpliva na sporočilnost fotografije.
V svetu vsakodnevnih bolj ali manj tragičnih novic, ki prihajajo z vseh koncev sveta, je tako
nedvomno izjemnega pomena čim večja nepristranskost v medijih, tako pisnih, govornih kot
vizualnih. Pri tem pa ostajajo odprta vprašanja, kako zagotoviti takšno raven
(ne)manipulacije, na podlagi česa lahko prejemnik informacije zaupa resničnosti sporočila,
kako sploh v digitalno razvijajočem se okolju omejiti možnosti kršenja etičnih normativov in
manipulacij ter konec koncev kako reporterski fotografiji ohraniti zaslužen ugled objektivne
pripovedovalke zgodb.
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8 PRILOGE
8.1

PRILOGA 1: KODEKS DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE

Preambula
Izhajajoč iz svobode izražanja in pravice do informacij javnega značaja kot temeljnih
človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavljajo ustava in mednarodni dokumenti s
področja varstva človekovih pravic, ter iz načel Münchenske deklaracije, novinarji Slovenije,
združeni v Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije, sprejemamo ta
kodeks. Kodeks vsebuje etične standarde kot usmeritve in zavezo za delo novinarjev in drugih
ustvarjalcev vsebin, ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega
razširjanja. Skladnost posameznih ravnanj s tem kodeksom ugotavlja Novinarsko častno
razsodišče, skupni organ DNS in SNS. Kodeks dopolnjujejo in pojasnjujejo Priporočila
Novinarskega častnega razsodišča (NČR).
Novinarsko delo
1. Novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake
—četudi nenamerne — mora priznati in popraviti. V tem primeru NČR lahko presodi, da
novinar ni kršil kodeksa.
2. Novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in
dejstev.
3. Novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih,
ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče.
Enako mora storiti tudi, ko povzema hude obtožbe iz drugih medijev ali arhivov. Če novinar
odziva ni mogel pridobiti, mora to javnosti pojasniti.
4. Novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme.
5. Ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to opozoriti.
6. Novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije.
7. Novinar mora pri objavi rezultatov raziskav navesti naročnika, izvajalca in čas opravljene
raziskave. Pri objavi rezultatov raziskav javnega mnenja mora, če je le mogoče, navesti še
vzorec in metodo. Če teh podatkov ne more pridobiti, mora javnost na to opozoriti.
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8. Novinar se z virom informacij, ki ga sicer lahko identificira, lahko dogovori za
zagotavljanje anonimnosti. Takšen vir lahko uporabi le, če informacij ni mogel pridobiti na
drug način, objava pa je v javnem interesu. Novinar je dolžan spoštovati dogovor o
anonimnosti vira.
9. Novinar se mora izogibati plačevanju informacij.
10. Montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine. Primerno mora biti
označena tudi simbolna ali arhivska slika.
11. Plagiatorstvo in ponarejanje dokumentov je nedopustno.
12. Novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov. Če informacij, ki so
za javnost izrednega pomena, ni mogoče pridobiti drugače, mora svoje ravnanje in razloge
zanj predstaviti javnosti.
13.* Novinar se mora vedno predstaviti kot novinar in pojasniti namen zbiranja podatkov.
Status novinarja lahko zamolči le izjemoma, kadar je poskušal priti do informacij, ki so v
javnem interesu, vendar jih kot novinar ni mogel pridobiti.
14.* Novinar lahko zvočno in slikovno snema ter fotografira le po privolitvi snemane oziroma
fotografirane osebe. Privolitev je lahko tudi tiha (če oseba ne nasprotuje). Izjemoma sme
novinar snemati, fotografirati brez privolitve, kadar utemeljeno meni, da bo na ta način razkril
informacije, ki so v interesu javnosti. Razloge za svojo odločitev mora pojasniti v prispevku.
15. Novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in
komentarjem mora biti dovolj razvidna, da lahko naslovnik sporočila loči med dejstvi in
stališči novinarja.
Elektronske publikacije
16. Odgovorni urednik odgovarja za vsebino komentarjev in drugega avdio–vizualnega
materiala bralcev, poslušalcev ali gledalcev. Odgovorni urednik oblikuje pravila za izbiro in
vključitev komentarjev. Komentar, ki ni v skladu z objavljenimi pravili, mora biti v
najkrajšem času umaknjen.
Splošne etične norme
17.* Novinar spoštuje pravico posameznika do zasebnosti in se izogiba senzacionalističnemu
in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v posameznikovo
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zasebnost je upravičen le, če javni interes pretehta nad spoštovanjem njegove zasebnosti. Pri
poročanju o javnih osebnostih in tistih, ki želijo dobiti moč in vpliv ter vzbujati pozornost, je
pravica javnosti do obveščenosti širša. Novinar se mora zavedati, da lahko z zbiranjem ter
objavo informacij, fotografij in posnetkov škodi posameznikom, ki niso vajeni medijske in
javne pozornosti.
18. Ko novinar poroča s področja pravosodja, upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni
pravnomočno obsojen. Novinar mora biti pazljiv pri omembi imen in objavi fotografij in
posnetkov storilcev, žrtev in njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in predkazenskih
postopkih.
19. Posebno obzirnost mora pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter
pri prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, o osebah, ki jih je doletela nesreča ali
družinska tragedija, o osebah z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter o drugih huje
prizadetih ali bolnih osebah.
20. Novinar se mora izogibati narodnostnim, rasnim, spolnim, starostnim, verskim,
geografskim in drugim stereotipom ter podrobnostim, ki so povezane s spolnimi nagnjenji,
invalidnostjo, fizičnim videzom, socialnim položajem ali drugimi osebnimi okoliščinami
posameznikov in skupin.
21. Spodbujanje k nasilju, širjenje sovraštva in nestrpnosti ter druge oblike sovražnega govora
so nedopustni. Novinar jih ne sme dopustiti, če pa to ni mogoče, se mora nanje nemudoma
odzvati oziroma jih obsoditi.
22. Novinar ne sme razkriti identitete žrtev spolnih zlorab, družinskih tragedij in hudih
kaznivih dejanj in ne sme objaviti materiala, ki bi prispeval k razkritju identitete. Identiteto
lahko razkrije s soglasjem žrtve.
23. Novinar o samomoru in poskusu samomora poroča le, če to narekuje javni interes. Pri tem
vzroke in okoliščine samomora ali poskusa samomora navaja previdno. Ne navaja metode in
kraja dejanja. Identiteto osebe, ki je storila ali poskusila storiti samomor, razkrije le, če za to
obstaja javni interes. Izjema je poročanje o zgodovinskih osebah.
Konflikti interesov
24. Če je novinar vpleten v dogodke, o katerih poroča, ali je v konfliktu interesov, mora to
razkriti oziroma se mora kot novinar izločiti.
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25. Prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih ali politično propagandnih
besedil ni dopustno. Oglasna sporočila, plačane objave in oglasi morajo biti prepoznavno in
nedvoumno ločeni od novinarskih besedil. Če obstaja kakršenkoli dvom, mora biti
nedvoumno označeno, da gre za oglas. Hibridi med oglaševalskimi ali politično
propagandnimi in novinarskimi vsebinami so nedopustni.
26. Da bi se novinar izognil dejanskim ali navideznim konfliktom interesov, se mora odreči
darilom, uslugam, nagradam in drugim ugodnostim. Izogniti se mora delu zunaj novinarskega
poklica, ki zmanjšuje njegovo verodostojnost ali verodostojnost novinarske skupnosti.
27. Novinar ne sme informacij o finančnih dogodkih, ki jih dobi pri svojem profesionalnem
delu, zlorabljati za osebne interese. Če trguje z vrednostnimi papirji, o katerih poroča, mora to
razkriti javnosti.
Pravice novinarjev in razmerja do javnosti
28. Novinar ima pravico zavrniti delo, ki je v nasprotju s tem kodeksom ali z njegovim
profesionalnim prepričanjem.
29. Nihče ne sme novinarju brez soglasja pomensko spremeniti, umakniti ali predelati
prispevka. Novinar ima pravico podpisovati prispevke. Ni ga mogoče podpisovati brez
njegove vednosti ali proti njegovi volji.
* Pri uporabi izjem, ki jih dopuščajo 13., 14. in 17. člen in posegajo v pravice drugih, mora
novinar pridobiti mnenje odgovornega urednika.
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