
Fotografske 
interpretacije 
(ne)varnosti 
sonca: natečaj 
oddelkov za 
kozmetiko in 
fotografijo VIST
Meta Krese, dr. Katja Žmitek

Med številnimi projekti, ki jih izvajamo letos na Oddelku za fotografijo Visoke šole za 
storitve (VIST), ko praznujemo 10. obletnico izvajanja visokošolskega študija 
fotografije, ima posebno mesto fotografski natečaj [NE]VARNO SONCE, ki smo ga 
izvedli skupaj s kozmetičnim oddelkom. Pred fotografi je bil posebni izziv, kako z 
dovršeno fotografijo pokazati, da je sonce naš prijatelj, a hkrati lahko tudi sovražnik. 
Kako je to uspelo pokazati 10 finalistom, med katerimi so tudi trije nagrajenci, je bilo 
mogoče maja videti na razstavi v galeriji Mikado v Ljubljani. Razstava bo kmalu na ogled 
tudi drugje.
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Ajda Zupan: »Fotografiji sta kolaža, sestavljena iz 
portreta in fotografij opečenega telesa. Hotela sem 
prikazati, da ima koža več plasti, kot jih vidimo, sonce jo 
poškoduje globinsko in ne samo površinsko.«
Komisija: UV-sevanje je del sončne svetlobe, ki pa ga s 
čutili ne zaznavamo. Posledice izpostavljanja UV-sevanju pa 
po določenem času opažamo kot akutne in kronične 
posledice na naši koži, očeh in imunskem sistemu. Na koži 
se kažejo kot sončne opekline, porjavelost kože in 
pospešeno staranje kože. Je pomemben dejavnik tveganja 
za razvoj vseh vrst kožnega raka. Zato je ustrezna 
preventiva pred prekomerno izpostavljenostjo soncu zelo 
pomembna.

10 LET VISOKOŠOLSKEGA  
ŠTUDIJA FOTOGRAFIJE
Natečaj in razstava sta tudi uvod v dogodke, s 
katerimi Oddelek za fotografijo proslavlja 10 let 
izvajanja edinega visokošolskega študija 
fotografije pri nas in v širši okolici. Vrhunec bo 
dvotedenski dogodek Foto VIST v jeseni, del 
katerega bo tudi retrospektivna razstava 
izbranih fotografij naših študentov in 
diplomantov, ki so nastale v tem desetletju in 
odražajo pestrost in raznolikost tematik našega 
študija – od reklamne in modne, reportažne, 
dokumentarne ali avtorske fotografije. Študentje 
se med študijem spoznavajo z najbolj sodobnim 
fotografskim jezikom, blizu pa so jim tudi 
številne zgodovinske tehnike. Prav povezanost 
teorije in praktičnega dela je temelj uspešnosti 
naših diplomantov, velikokrat pa tudi že 
študentov, ki objavljajo, razstavljajo in so 
komercialno uspešni pri nas in v tujini.
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pozornost, več razmisleka in pri marsikomu še 
močnejši vtis.
Z natečajem smo želeli tudi spodbuditi 
razmišljanje o pasteh izpostavljanja soncu med 
fotografi, ki so med svojim poklicnim 
delovanjem nenamerno pogosto izpostavljeni 
soncu. Na natečaj so se odzvali poklicni 
fotografi in fotografinje, ljubitelji in tudi nekaj 
osnovnošolcev, ki so šele na začetku 
fotografske poti.

KRITERIJI TER IZBOR FINALISTOV 
IN NAGRAJENCEV
Natečaja se je udeležilo 23 avtorjev. Člani 
komisije so bili izr. prof. Arne Hodalič, Jure 
Horvat in Meta Krese (vsi trije z Oddelka za 
fotografijo VIST), Mirjam Rogl Butina, spec. 

NATEČAJ [NE]VARNO SONCE
Na Oddelku za kozmetiko VIST že od leta 2014 
pod okriljem Ministrstva za zdravje izvajamo 
program krepitve in varovanja zdravja Pametno s 
soncem za zdravo in mladostno kožo. Njegov 
bistveni del so delavnice za mlade, na katerih z 
meritvami in slikanji kože posameznikom 
kažemo, kakšne posledice je pustilo 
izpostavljanje soncu na njihovi koži, jih tako 
osveščamo in spodbujamo k preventivi. 
Prekomerno izpostavljanje soncu ima namreč 
številne negativne učinke. Vpliva na naše 
počutje, a hkrati lahko našemu organizmu tudi 
škodi. Kot pravi Mirjam Rogl Butina, dr. 
med., spec. dermatovenerologije: 
»Izpostavljanje soncu je glavni dejavnik tveganja 
za razvoj vseh vrst kožnega raka in povzroča 

tudi prezgodnje staranje kože. Število novih 
primerov kožnega raka v zadnjih desetletjih v 
svetu in Sloveniji narašča. Zato je ustrezna 
preventiva pred prekomerno izpostavljenostjo 
soncu zelo pomembna.«
Zavedanje, da je dandanes vizualni jezik – 
posebno z uporabo družbenih omrežij – vedno 
bolj razširjen način hitrega in učinkovitega 
sporočanja in sporazumevanja, je porodilo 
vprašanje, kako sporočilo učinkovito 
komunicirati s fotografijami. Odločili smo se za 
natečaj [NE]VARNO SONCE, s katerim smo 
želeli pridobiti izvirne vizualne prikaze obeh 
plati sonca. Dobra fotografija z jasnim 
sporočilom lahko hitreje pove več kot številne 
besede, bolj kompleksna fotografija z manj 
očitnim sporočilom pa pogosto vzbudi še večjo 

Nik Erik Neubauer 
Komisija: Poleti, ko je moč sonca največja, tj. med 10. in 16. uro, se je priporočljivo umakniti v senco. Če to ni 
mogoče, si z oblačili, pokrivali in očali ustvarite lastno senco. Kemični varovalni pripravki za zaščito pred 
soncem (kreme, geli …) služijo le kot dodatna zaščita na predelih, ki jih ni mogoče zaščititi na naravne načine.

Ana Skobe
»Sonce ne izbira, lahko pa izbiramo mi, s tem, da ves čas iščemo ravnovesje med svetlobo in temo, 
med soncem in senco, življenjem, esenco.«

Roman Rus: Ne igraj se s soncem
Komisija: Tako kot druge posledice UV-sevanja je 
tudi neenakomerna pigmentacija nepotrebna 
sprememba kože, ki se ji lahko izognemo.
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spomnijo pozorne gledalce, da je varno sonce 
lahko tudi nevarno. Posebnost razstave je v 
tem, da je večina udeležencev in udeleženk 
svoja dela opremila z besedami, ki pomagajo 
gledalcem razumeti njihovo pripoved. Fotografi 
so tako omogočili, da je bil izpolnjen cilj 
natečaja: razstava je delovala tako, da so se 
gledalci ob fotografijah ustavili, zamislili in 
razmislili o svojem odnosu do sonca.

dermatovenerologije (Dermatologija Bartenjev 
- Rogl, Oddelek za kozmetiko VIST), mag. 
Simona Uršič, spec. higiene in javnega zdravja 
(Nacionalni inštitut za javno zdravje) in doc. dr. 
Katja Žmitek (Oddelek za kozmetiko VIST). 
Komisija je bila pri izboru pozorna na 
fotografsko in tehnično dovršenost ter na 
sporočilnost fotografij. Izmed prejetih je za 
razstavo izbrala 20 fotografij desetih avtorjev, 
trem najboljšim pa je podelila nagrade, ki jih je 
prispevala Oktal Pharma. Prvo nagrado je 

dobila Ajda Zupan, drugo Nik Erik 
Neubauer in tretjo Roman Rus. 
Dela udeležencev so se razlikovala po 
fotografskih žanrih in tehnikah. Zato je razstava 
bila razgibana, domišljija avtorjev je zaigrala v 
veliko smeri, a postavitev je vseeno delovala kot 
celota. Fotografije je namreč povezovala rdeča 
nit, opozorilo, da ima lahko sonce pozitivne in/
ali negativne učinke. Informacije so pri 
nekaterih fotografijah zelo neposredne, pri 
večini pa subtilne, ravno dovolj močne, da 

Maks Brus: Kožna krajina
»Na fotografiji so roke moje mame, none in nonota, fotografija pa prikazuje vpliv na staranje kože skozi 
leta. Nono je najstarejši in je bil tudi najbolj izpostavljen soncu, saj je odraščal ob morju; oba z nono sta 
še iz časa, ko se ljudje še niso zavedali nevarnosti sončenja. Mama je nasprotno že iz generacije, ki je ta 
vpliv sončenja že imela v zavesti. Fotografija je nastala septembra, pozno popoldne v Idriji.«

Tilyen Mucik: Flora Femina, antotipija
»Fotografiji temeljita na barvilu, 
pridobljenem iz rdečega zelja, in prikazujeta 
vpliv sonca v obdobju dveh in osmih dni. Ta 
je ravno nasproten vplivu sonca na človeško 
kožo, saj koža potemni, medtem ko se 
barvilo posvetli. Ob tem v ozadju ždi 
razmišljanje o moči in intenziteti sončne 
svetlobe – zmožna je ustvariti podobo na 
rastlinskem barvilu v relativno kratkem 
času, zmožna je spreminjati in vplivati na 
snovi, pa naj gre za sok rdečega zelja ali pa 
človeško kožo. V primeru fotografij je ta 
vpliv zaželen in pozitiven, medtem ko je v 
primeru človeške kože lahko nevaren in 
prinaša negativne posledice.«

Borut Sluga: Nikoli dovolj
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