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Fotografi so od izuma fotografije delali 
fotografske knjige, vezane ali drugače v 
povezano celoto urejene zbirke svojih del. Za 
nekatere fotografe je samostojna fotografija 
najmočnejše izrazno sredstvo, za marsikoga 
pa je fotografska knjiga – fotoknjiga bolj 
primeren način prikaza opažanj, sporočil, 
občutenj, razmišljanj ali vizij.

KAJ SPLOH JE  
FOTOGRAFSKA KNJIGA? 

Na prvi pogled je odgovor očiten: knjiga (z 
besedilom ali brez), v kateri glavno 
sporočilnost nosijo fotografije. Vendar pa je 
fotografska knjiga v resnici bistveno več kot le 
zbir posameznih fotografij, saj s tem, ko se 
posamezne fotografije združijo, ne govori le 
vsaka zase, temveč se med sabo dopolnjujejo 
v celoto, v novo kreacijo, v nov umetniški 
objekt, katerega vizualna vrednost in 
sporočilnost sta odvisni tako od kakovosti 
posameznih fotografij, ki so predpogoj za 
dobro fotoknjigo, kot od njihove sekvence in 
oblikovanja, ne nazadnje tudi od besedilne 
opreme. Posamezno fotografijo v fotoknjigi 
lahko enačimo s stavkom v besedilih, 
sekvenco – fotografijo v zaporedju pa z 
odstavkom v prozi ali kitico v pesmi. Knjigi da 
končni pečat oblikovanje, z izbiro formata, 
postavitvijo fotografij in besedila, tipografijo, 
izbiro papirja, ne nazadnje pa na končno 
podobo vplivata tudi tisk in vezava. Združitev 
vseh teh elementov se odraža v fotoknjigi – 
samostojnem avtorskem delu, ki nadgrajuje 
posamezne fotografije.

O fotoknjigi  
Peter Fettich

FOTOKNJIGA VS. 
FOTOGRAFSKA MONOGRAFIJA

Ko govorimo o knjigah, povezanih s 
fotografijo, ne moremo mimo pojma 
monografija. Vendar je treba razlikovati med 
fotografsko knjigo – fotoknjigo in fotografsko 
monografijo. Monografija je namreč 
znanstveno, strokovno ali esejistično delo, ki 
izčrpno obravnava ali prikazuje določen 
problem, pojav ali osebo. Tak primer je npr. 
antologija – skupek najboljših del avtorja ob 
koncu (ali na določeni točki) kariere. 
Fotografska monografija je torej 
skupek fotografij kot samostojnih del, ki 
vsaka zase predstavlja določeno 
vsebino, podatek ipd., medtem ko 
fotografska knjiga – fotoknjiga govori 
kot celota. 

Seveda pa je ta meja pogosto zelo tanka in 
zabrisana. Tako je na primer ena najbolj 
vplivnih knjig, The decisive moment (Henry 
Cartier-Bresson, 1952), strogo rečeno 
monografija, vendar ji široka, a konsistentna 
tematika in sam koncept odločilnega trenutka 
v fotografiji dodata vrednost, tako da jo lahko 
uvrstimo v obe kategoriji.

Fotografska knjiga mora imeti temo, ki jo 
obravnava, vendar je ta lahko praktično 
karkoli, široka kot vesolje in se razteza čez 
več let (npr. Atlas photographique de la lune, 
Maurice Loewy in Pierre Puiseux, 1896–
1910) ali pa fotografirana v enem samem baru 
v enem samem večeru (Drum: Et Sted i Irland, 
Kraas Clement, 1996). Prav tako so lahko 
fotografije v knjigah tehnično različne. Berndt 

in Hilla Becher sta znana po geometrično 
izčiščenih in enakomerno osvetljenih 
fotografijah industrijskih objektov (Anonyme 
Skulpturen: eine Typologie technischer Bauten, 
1970). Skoraj istočasno pa na drugem koncu 
sveta deluje Daido Moriyama, čigar 
fotografije so pogosto zamegljene, kontrastne 
in poetično opisujejo njegovo doživljanje 
mesta (Sashin yo Sayonara – Bye Bye 
Photography, 1972). Ne glede na širino 
teme in tehniko pa ima fotografska 
knjiga bolj ali manj jasno rdečo nit.

ZGODOVINA FOTOKNJIGE 
IN SEDANJOST

Tako kot o marsičem v zgodovini 
fotografije bi se dalo razpravljati o prvi 
fotoknjigi. Kot prvo lahko smatramo 
Photographs of british algae: Cyanotype 
impressions Anne Atkins iz leta 1843. Sicer 
zasnovana kot znanstvena publikacija 
namesto ilustracije uporablja kontaktne 
kopije alg na fotosenzitivni podlagi, dobljene s 
tehniko cianotipije. Le malo kasneje, leta 
1844, je Henry Fox Talbot, izumitelj 
kalotipije, začel izdajati publikacijo Pencil of 
Nature. Njegov namen je bil predstaviti 
proces kalotipije širši javnosti in postopoma 
raziskovati njegov potencial. Žal projekt 
komercialno ni bil pretirano uspešen in je po 
šestih izvodih, leta 1846, nehal izhajati. 

Glavna težava zgodnjih fotografskih knjig 
je bila, da je bilo treba vsako fotografijo razviti 
posebej, kar je bilo zamudno, tehnično 
zahtevno, predvsem pa drago. Fotografija ni 

Peter Fettich je absolvent študija fotografije na Oddelku za fotografijo VIST – Visoke šole za 
storitve. S fotografijo se ukvarja od konca prejšnjega tisočletja. Primarno se ukvarja s fotografijo 
skate- in snowboardinga ter dokumentarno fotografijo. Že vrsto let uspešno razstavlja po 
renomiranih slovenskih in tujih galerijah, pred kratkim je prejel tudi nagrado za 2. mesto na 
pregledu portfolijev festivala Trieste Photo Days. Zadnjih sedem let večino časa preživi v 
temnici, saj ga posebej privlačijo analogne razvijalne tehnike, vključno s t. i. alternativnimi ali 
zgodovinskimi tehnikami.
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bila dostopna vsem, tako da produkcija knjig 
ni bila velika. To se delno spremeni proti 
koncu 18. stoletja z napredki v tiskarski 
tehniki. Tako sta vseskozi zgodovino 
priljubljenost in številčnost fotografskih knjig 
rasli in padali v povezavi s tehničnimi napredki 
tiskarstva in fotografskega materiala ter z 

dogajanjem v fotografiji. 
Ta članek je prekratek, da bi podrobno 

raziskovali zgodovino fotografske knjige, 
gotovo pa lahko trdimo, da je fotoknjiga 
danes v razcvetu. Digitalna fotografija je 
dostopna skoraj vsakomur, prav tako je 
internet poln ponudnikov tiskanih in digitalnih 

predlog za fotoknjige, ki jih lahko oblikujemo 
sami. Prav tako se je močno pocenil tisk, 
vedno bolj je v razcvetu samozaložništvo. 
Poleg dostopnosti sta za popularizacijo 
fotografske knjige »krivi« izredno vplivna 
fotograf Martin Parr in kurator/kritik Gerry 
Badger (The Photobook: A history vol 1, 2004) 

THE BALLAD OF SEXUAL DEPENDENCY 
(NAN GOLDIN, 1986)
Goldin pravi, da lahko zares fotografiraš le 
ljudi v svojem »plemenu«. Ballad of sexual 
dependency je vizualni dnevnik nje in njenih 
prijateljev, njenega »plemena«. Intimen 
vpogled v razmerja med prijatelji, ljubimci in 
družinskimi člani.

THE AMERICANS (Robert Frank, 1958) 
Kot Guggenheimov štipendist se je Frank, 
sicer švicarski imigrant, odpravil na 
popotovanje po ZDA. Rezultat je serija 83 
fotografij, ki prikazujejo verjetno najbolj 
realno sliko ZDA v 50. letih. V uvodu je Jack 
Kerouac zapisal, da je Frank žalostno pesem 
izsesal iz ZDA neposredno na film.

WILLIAM EGGLESTON’S GUIDE (1976)
Do trenutka, ko je Eggleston svoje fotografije 
predstavil v MOMA, je bila umetniška 
fotografija izključno črno-bela. Z razstavo in 
hkratnim izidom knjige se je to spremenilo in 
barva je prvič postala del umetniške fotografije 
(in seveda istočasno dvignila veliko prahu). 

TULSA (Larry Clark, 1971) 
Povest o narkomanih srednjega razreda skozi 
oči narkomana srednjega razreda. Clark je bil 
sredi 60. let, tako kot njegovi prijatelji, 
najstnik, zasvojen z amfetamini. V knjigi je 
predstavljeno njihovo življenje, polno drog, 
seksa in nasilja.

REQUIEM (GORAN BERTOK, 2015)
Knjigo sestavljata dve ločeni seriji v dveh 
knjižicah: Post Mortem in Obiskovalci. Obe se 
ukvarjata s posmrtno fotografijo, prva z 
zamrznjenimi trupli v mrtvašnici, druga pa z 
gorečimi ostanki v krematoriju. Kljub 
morbidni tematiki so fotografije estetske, kar 
še dodatno pripomore k neprijetnim 
občutkom ob listanju knjige.

IMMEDIATE FAMILY (SALLY MANN, 1992)
Družinski album in zgodba o odraščanju v 
ruralnem okolju Virginije. Tehnično izjemne 
fotografije svojih otrok je Sally Mann posnela 
na 8 x 10-inčno mehovko med letoma 1984 in 
1991. Kljub odličnosti fotografij in knjige je 
najbolj znana po kritikah na račun golote otrok.
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ter številni avtorji, založniki, organizatorji 
sejmov in zbiratelji.

MOJE IZKUŠNJE IN POGLEDI
Sam sem se s fotoknjigo začel sistematično 

seznanjati v okviru študija fotografije na 
Oddelku za fotografijo Visoke šole za storitve 

(VIST), zlasti v okviru Ateljeja dokumentarne 
in reportažne fotografije, ki ga je vodil eden 
vidnejših v Sloveniji delujočih in mednarodno 
uveljavljenih avtorjev fotoknjig Simon 
Chang. Ob tem sem spoznaval tudi vrsto 
tujih avtorjev in ugotovil, da je navesti seznam 
najboljših fotografskih knjig nemogoča naloga, 

saj bi bil v vsakem primeru subjektiven. Lahko 
pa sem sestavil seznam nekaj meni najljubših 
ali po mojem mnenju najbolj ikoničnih 
fotoknjig, ki so dostopne širši javnosti, ne le 
zbirateljem, in jih toplo priporočam v 
»branje«.

DIANE ARBUS: AN APERTURE MONOGRAPH (DIANE ARBUS, 1972)  
Ko je Diane Arbus leta 1971 naredila samomor, je bila znotraj 
fotografskih krogov že skoraj legendarna, širše občinstvo pa je še ni 
poznalo. To je spremenila posthumna izdaja njene monografije in kasnejša 
retrospektivna razstava v MOMA v New Yorku. Knjiga je polna ikoničnih 
portretov ljudi z roba družbe, velikanov, mentalno zaostalih, cirkusantov 
ipd., ljudi, ki jih je Diane poimenovala aristokrati, saj so že prestali največje 
preizkušnje v življenju.

BALKAN PUNK 2  
( JOŽE SUHADOLNIK, 2016)
Druga izdaja (ki je še vedno dosegljiva) se od 
prvotne sicer razlikuje, obe pa prikazujeta 
punk sceno v Jugoslaviji v 80. letih. Obsežen 
dokument dogajanja v klubih in na koncertih 
naše bivše države.

RAVENS (MASAHIKA FUKASE, 1986)
Fotografije krokarjev kot znamenja žalosti, ki 
so začele nastajati po ločitvi od žene. 
Obsesivno je zasledoval krokarje od leta 
1975 do 1986. Temačna, poetična knjiga, eden 
od viškov japonske fotografske knjige.

WE ARE DOGS ( JAKA BABNIK, 2012)
Babnikova prva fotoknjiga je serija, ki se poda 
v temačni svet pasjih borb. Fotografirano na 
film srednjega formata, nekje blizu nas, žal pa 
bi lahko bilo kjerkoli. Prva, rahlo krajša edicija 
je izšla v samozaložbi dve leti prej.


