
Prvih deset let uspehov. 
Gremo naprej!
Mag. Meta Krese, predstojnica Oddelka za fotografijo, VIST

Deset let je obdobje, ki je mogoče malce 
kratko za pošteno nostalgijo, gotovo pa dovolj 
dolgo za legitimno brskanje po spominu. Torej, 
pred desetimi leti smo ustanovili Oddelek za 
fotografijo VIST in se pripravili na vpis prvih 
študentov. Veliko jih je bilo, skoraj 60! Število 
nas je vse presenetilo, a zares nas ne bi smelo. 
VIST je bila prva akreditirana visoka šola v 

Sloveniji, ki je ponudila študij fotografije, in 
pravzaprav še vedno je. Do takrat so vsi, ki so 
hoteli imeti tudi formalno fotografsko 
izobrazbo, odhajali na najrazličnejše fakultete in 
akademije po svetu, mogoče se jih je še največ 
odločilo za študij na praški Fakulteti lepih 
umetnosti. Tako so v naših šolskih klopeh skupaj 
sedeli profesionalni fotografi, čisto sveži 

maturanti, uslužbenci, ki so želeli zamenjati 
poklic, in vsi tisti, ki so jih k nam pritegnili zgolj 
radovednost, raziskovanje in želja po 
ustvarjalnosti. Priznam, ni bilo lahko. Z Arnetom 
Hodaličem sva predavala predmet Reportažna 
in dokumentarna fotografija. Izkušenj nama ni 
manjkalo, daleč od tega. Ampak res ni lahko 
govoriti o stvareh, pa če jih še tako obvladaš, če 
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Zaključna fotografija študentov 3. letnika pri  
predmetu Atelje reklamne in modne fotografije (2018)

Mentor: Primož Lukežič, dipl. fotograf

te iz prve vrste pozorno in predvsem kritično 
gledajo tvoji stanovski kolegi. Zares so bila prva 
leta dobra izkušnja za vse, predavatelje in 
študente. In pravzaprav se to še do danes ni 
spremenilo. Zdaj imamo sicer precej več 
vpisanih študentov, ki se za študij pri nas 
odločijo takoj po končani srednji šoli. Še vedno 
pa se med njimi znajde poklicni fotograf ali 

fotografinja. In tako kot na začetku tudi zdaj 
med predavatelji in študenti hitro steče 
simbioza. Spomnim se, recimo, kako je kot naša 
študentka razgibala predavanja in tudi 
študentska raziskovanja zgodovinarka, višja 
kustosinja Andreja Zupanec Bajželj, ki dela na 
oddelku za dokumentarno fotografijo v Muzeju 
novejše zgodovine. Ali pa Manca Juvan, izjemna 

fotografinja, fotoreporterka, ki je sodelovala s 
številnimi uglednimi svetovnimi mediji, 
razstavljala v Washingtonu, New Yorku, Bruslju, 
Luxembourgu in celo v Moderni galeriji v 
Ljubljani, ustanovi, ki v svoje prostore ne spusti 
tudi najbolj uglednih svetovnih fotoreporterjev. 

Nekateri študentje so se v teh letih prelevili 
v naše strokovne sodelavce. Med njimi je tudi 
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Pridružili so se nam Uroš Abram, fotoreporter 
Mladine in avtorski fotograf, dr. Uroš Hočevar, 
fotoreporter Dela, in Jošt Franko, pri katerem 
vedno napišejo mladi fotograf, pa čeprav je že 
leta na fotografskem prizorišču. Svoje znanje še 
vedno delijo kustos doc. dr. Sarival Sosič, kritik 
Vladimir P. Štefanec, prvi slovenski diplomant 
praške FAMU mag. Tomaž Lauko, vsestranski 
Rajko Bizjak, Simon Chang, mag. Peter Rauch in 

drugi. Skratka – smo zelo pisana druščina. To se 
vidi tudi po temah, ki jih izbirajo študentje za 
diplomske naloge. Naj naštejem samo naslove 
nekaterih zadnjih nalog. Naslov naloge Tilyen 
Mucik je FLORA FEMINA / Združevanje ženskih 
in botaničnih motivov v polju fotografije. Matka 
Mioča je v nalogi Pet zapuščenih mejnih 
prehodov zanimala sodobna avtorska 
arhitekturna fotografija, ki temelji na 
objektivnem, brezosebnem in neolepševalnem 
prikazovanju objektov. Lucija Rosc je v nalogi 
Roke kot izrazno sredstvo v sodobni fotografiji 
raziskovala upodabljanje rok na področju 
fotografije in pomen rok kot motiva vizualnih 
medijev. Pod mentorstvom doc. Dragana 
Arriglerja je študij zaključil Aljaž Bezjak z nalogo, 
v kateri se je ukvarjal s koloriranjem črno-belih 
fotografij iz ciklusa Haložani ptujskega fotografa 
Stojana Kerblerja, ki velja za eno 
najpomembnejših osebnosti sodobne slovenske 
fotografije. Mimogrede, Aljaž se je s svojim 
znanjem in delom že uveljavil v Recom 
Farmhouse, renomiranem CGI studiu v 
Londonu.

Z leti smo z nadgrajevanjem prostorov in 
opreme prišli do stopnje, ko lahko resnično 
ponudimo vrhunske razmere za študij in delo. 
Študentke in študenti pod vodstvom 
predavateljev Rajka Bizjaka, Primoža Lukežiča in 
vrste drugih strokovnih sodelavcev prebijejo v 
temnici, polno opremljenem studiu in sodobni 
računalniški učilnici veliko časa, vse to pa imajo 
na voljo tudi za samostojno delo. 

izkušeni fotograf Bojan Salaj, ki že dolga leta 
dela v fotoateljeju Narodne galerije. Ali pa že 
dobro uveljavljeni modni fotograf Primož 
Lukežič. Dobili smo nove zunanje sodelavce. 
Recimo Branka Čeaka, »delavca na svobodi«, 
kot si sam reče, sicer fotografa, ki je v službi 
naročniške fotografije sposoben osvetliti mini 
stranišče na prikolici avtodoma z nič manj kot 
desetimi lučmi. To sem videla na svoje oči. 

Domače in nič drugače, skupni reklamni projekt študentov in študentk fotografije in kozmetike VIST
Zasnova in izvedba: Andraž Fijavž Bačovnik in Nina Kranjc (študenta 2. letnika Fotografija); 
Veronika Kurinčič, Kim Šmid, Ana Faganel (študentke 3. letnika Kozmetika)
Mentorja: Saša Godejša, FdA spec. fashion and media make-up; Primož Lukežič, dipl. fotograf

Atelje reklamne in modne fotografije, sodelovanje s Studiom Cepelin
Fotografije: študenti Oddelka za fotografijo, VIST
Ličenje: študentke Oddelka za kozmetiko, VIST
Mentor: Branko Čeak
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V zadnjih letih se je VIST začel udejstvovati 
tudi pri nacionalnih in mednarodnih projektih. 
Tako naslednje študijsko leto samo na Oddelku 
za fotografijo pripravljamo vsaj tri velike 
projekte. Razstavo svetovno znanega 
dokumentarnega fotografa Hanna Hardta, ki jo 
je podprlo ameriško veleposlaništvo v Muzeju 
novejše zgodovine, bienalni dogodek 
nacionalnega pomena – FOTO VIST 2018, naše 
trude pa je prepoznala tudi Evropska komisija in 
podprla projekt Erasmus+ Vizualne knjižnice 
kulturne dediščine, ki ga pravkar začenjamo 
izvajati skupaj s partnerji iz sedmih evropskih 
držav. Študenti že v prvem letu študija začnejo 
sodelovati v t. i. »študentskih projektih« za 
razvoj kompetenc v sodelovanju z 
gospodarskimi in družbenimi partnerji, že po 1. 
letniku pa tudi na mednarodnih natečajih in 
razstavah. Lovorike zajemajo nagrade, kot so 
Slovenia Press Photo, objave v revijah National 
Geographic in Vouge, skupinske in samostojne 
razstave v referenčnih galerijah, kot so Galerija 
Photon, Galerija Fotografija, Moderna galerija in 
Cankarjev dom.

Za konec pa si bom vendarle privoščila 
nekoliko nostalgije. Znanje je tisto, ki na naši 
ustanovi šteje, in to je tudi prav. Naši cilji in 
vizije so, da vsak, ki konča študij, obvlada 
fotografski jezik do te mere, da se lahko izraža 
kakovostno in sproščeno, pa naj bo to v 
naročniški, modni, novinarski ali avtorski 
fotografiji. A lansko leto, ko smo žal na njeno 
zadnjo pot hvaležno pospremili našo prvo in 

dolgoletno predstojnico, akademsko slikarko 
Veselko Šorli Puc, so se na pokopališču v Krajni 
vasi na Krasu zbrali številni študentje. Ko sem jih 
opazovala, sem pomislila, da pa je mogoče 
dragoceno tudi to, da se študentje po končanem 
študiju ne porazgubijo vsak po svoje, ampak 

ostajajo povezani. Med seboj in z nami. Da smo 
mogoče več kot le ustanova, ki nudi strokovno 
znanje. Ne mogoče. Smo! Zato s ponosom 
spremljamo naše študente in diplomante, 
zadovoljni praznujemo prvih deset let in z veliko 
ustvarjalno vnemo zremo v prihodnost!

Flora Femina (diplomski projekt), klorofilni proces (levo) in neposreden vpliv rastlin na fotografski film (plesen in gniloba), 
Tilyen Mucik, 2018

Portret Evrope, foto kolaž, Claudi Sovre Mikelj, natečaj Triglav po Triglavu, MG+MSUM, 2018

Atelje reklamne in modne fotografije, sodelovanje s Studiom Cepelin
Fotografije: študenti Oddelka za fotografijo, VIST
Ličenje: študentke Oddelka za kozmetiko, VIST
Mentor: Branko Čeak
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