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Kadar govorimo o fotografiji kot 
spominskem predmetu na mrtvo osebo, se 
hkrati pojavi še razmišljanje o fotografiji oz. 
njenem obstoju in globini sporočila. Vse od 
leta 1839, ko je bila kamera izumljena, je 
fotografija hodila v korak s smrtjo. Podoba, 
posneta s kamero, je sled tistega, kar je bilo 
pred njeno lečo, torej so fotografije opomnik 
na preteklost in preminule bližnje, s čimer je 
fotografija prekašala umetniško sliko, pravi 
Susan Sontag.

POSMRTNA FOTOGRAFIJA
SPOMINSKA FOTOGRAFIJA ZADNJIH TRENUTKOV ŽIVLJENJA IN SMRTI

FOTOGRAFIJA V KONTEKSTU 
SPOMINJANJA

Moje raziskovanje zelo zanimivega polja 
fotografije se je začelo kot iskanje odgovorov 
na vprašanja, kaj posmrtna fotografija 
pravzaprav je, kakšen je njen položaj znotraj 
fotografskega polja in ali dejansko tovrstna 
fotografija lahko prispeva k lažjemu 
razumevanju pojma smrti. Pri raziskovanju 
me je pot pripeljala do avtorjev, kot so Susan 
Sontag, John Berger in Roland Barthes, na 

katere sem se naslonila v izhodišču. Ti avtorji 
razmišljajo o pojmu smrti in podobi in hkrati 
vnašajo spoznanja o fotografiji kot mediju, ki 
zmore zamrzniti trenutek, ki je neponovljiv. V 
odnosu do smrti in hkratnega spominjanja 
ljubljene osebe posmrtno fotografijo 
razumemo kot ohranjanje nekega stanja, ki je 
bilo, vendar je minilo. Zanimivo je, da se v 
sodobnem času odnos do tovrstne 
fotografije spreminja; je manj zaželena, 
cenjena in pogosta kot nekoč, do neke mere 

Iz serije Spomin: Invalidski voziček, 2012

VIST visokošolski študij fotografijeIZOBRAŽEVANJE

44 | Digitalna Kamera Januar/februar 2020



celo izginja. Ta ugotovitev se mi je zdela 
precej nenavadna. Vendar pa je spreminjanje 
odnosa do nje in njenega razumevanja 
povezano s spreminjanjem odnosa do smrti, 
sprejemanja smrti kot dela življenjskega 
kroga slehernega človeka ter ritualov ob 
smrti. Smrt so nekoč doživljali bolj 
večplastno kot danes. V hitrem tempu 
sodobnosti se smrt kot življenjski cikel 
postavlja na rob. Vse, kar ostane od življenja, 
je podoba nekoga, ki je bil nekoč tukaj in zdaj. 
Fotografija v kontekstu spominjanja torej 
opravlja zelo pomembno nalogo. Uveljavlja se 
kot spominski predmet in zgodovinski 
dokument nekega časa. Šele smrt daje 
podobi življenje. Spomin pa je tisti, ki 
omogoča, da v podobi najdemo življenje in 
čustveno povezanost, vendar pa je to  
močno odvisno od odnosa med gledalcem in 
dotično podobo.

DVA POGLEDA NA MINEVANJE  
IN SMRT

Posmrtna fotografija ima lahko 
dokumentarni pomen ohranjanja spomina na 
človeka, njegovo smrt in pokop, lahko pa gre 
za zelo oseben pogled oz. intimno čustveno 
izpoved in spominjanje z umrlim povezane 
osebe skozi medij fotografije. Prvega mi je 
prinesel pogled v arhiv družinskih fotografij 
življenja, ritualov tedanjega časa, umiranja in 
smrti dveh prababic; fotografije sem smiselno 
uredila v dve seriji po pravilih tedanjega časa. 
Od nastanka fotografij je minilo kar nekaj 
časa. Spremenilo se je stoletje, spremenile so 
se navade in spremenili so se pogledi. Simboli, 
ki pomenijo smrt, so v obeh serijah 
zabeleženi kot del nekega časa, ki je minil in 
dal prostor novim ritualom in dejavnikom, ki 
so postali del sodobnega spremljanja mrtvih 
na njihovi zadnji poti. Seriji se med seboj 
vsebinsko skoraj ne razlikujeta. Pristop 

(neznanih) avtorjev je bil neoseben, 
profesionalen in objektiven. Glavna naloga 
takšnega pristopa je bila ohranjanje spomina 
na osebo, ki je umrla, in njen pogreb. Torej, 
zgodovina je spomin.

Popolnoma drugačen je pristop, ko je 
fotograf osebno, čustveno povezan z 
umirajočimi oz. umrlimi, ko so fotografije 
odraz pogleda čustveno vpletenega  
avtorja, ki beleži poslednje trenutke življenja, 
smrt in slovo, ali pa se s fotografijami 
določenih motivov po smrti spominja 
umrlega, kot se jaz s serijo SPOMIN 
spominjam starega očeta.

AVTORSKA SERIJA SPOMIN
Avtorska serija, ki sem jo ustvarila po 

smrti starega očeta, je odmik od klasične 
posmrtne fotografije – podobe, kot sem to 
zaznala pri serijah iz družinskega arhiva. Na 
teh je opaziti, da ohranjajo noto splošnega 
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spomina, medtem ko je glavna smernica pri 
avtorski seriji bila ustvarjanje osebnega, 
čustvenega spomina. Osredotočena sem bila 
samo na lasten pogled na eno samo osebo, 
ne pa na celoten dogodek, dogajanje, pogreb. 
Osebni pristop do fotografiranja mi je seveda 
omogočil, da sem naredila posnetke 
podrobnosti ali stvari, ki sem jih med 
fotografiranjem videla ali zaznala kot močno 
pomembne, da postanejo zabeležene. Serijo 
sestavlja sedem črno-belih fotografij ter je 
moj pogled na obliko posmrtne fotografije. 
Ustvarjena je bila nekaj dni po pogrebu 
starega očeta, leta 2012. Spomin je 
pravzaprav konec. Konec, ki je resničen, in ni 
poti nazaj. Ostanejo manjše obvladovanje 
pregleda redkih podob spomina, utrinki iz 
srečanj, otroštva, v ušesu odzvanjajo besede, 
pesmice. Podoba osebe pa se vendarle počasi 

briše, počasi se staplja z življenjem, ki teče in 
gre naprej. Zavedanje pravega konca se je 
zgodilo ob razmišljanju o tem, da pravzaprav 
nimam nobene fotografije starega očeta, 
posebej fotografije, na kateri bi bila 
fotografirana ob njem. Do takrat o tem 
nisem niti razmišljala, predvsem zato, ker je 
bil on od nekdaj tam in prav res nikoli nisem 
pričakovala konca. Naivno. Hecno. Čudno. 

Dan pogreba je minil v moji globoki 
žalosti, čutenju bolečih misli in z beleženjem 
teh težkih trenutkov s fotoaparatom. Tisti 
dan sem se močno oklepala aparata, mrzlično 
sem pritiskala na sprožilec v upanju, da 
ujamem vsaj konec, to je zame pomenilo 
kanček miru. Razmišljanje o človeku, ki sem 
ga imela rada in mi je bil blizu, se je 
nadaljevalo, mogoče celo stopnjevalo do te 
mere, da sem ob pregledovanju fotografij, ki 

sem jih posnela na pogrebu, začutila željo, da 
naredim nekaj več. Da si ustvarim spomin, ki 
me bo pomiril in mi omogočil, da se 
dokončno sprijaznim z njegovim odhodom. 
Bil je diabetik, imel je amputirani obe nogi. 

Nogi sta po pogrebu ostali doma in milo 
stali v kotu. Ko sem ju zagledala, sem dobila 
občutek, da je on nekako še vedno tu. Nogi 
sem vzela in ju začela postavljati v prostore, 
kjer je doživljal svoje najlepše trenutke, 
okolja, kjer je doživel veliko smeha, kjer se je 
družil s prijatelji in kjer je bilo njegovo srce 
srečno.

Vinograd je prostor mojega spomina nanj, 
povezan z različnimi predmeti, simboli, 
njegovim najljubšim foteljem, njegovo  
črno mačko, ne nazadnje tudi njegovim 
invalidskim vozičkom. 

Utrinke spomina sem fotografirala zelo 
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ilustrativno. Pričarala sem si žive podobe in 
poskusila ujeti trenutek na fotografski film 
tako, da me bodo prepričale, da je ta spomin 
popolna resnica resničnosti. Vsi elementi na 
fotografijah, s katerimi sem se srečevala, so 
mi prinašali podobo življenja in mogoče je s 
tem moja resnica postala lažja, predvsem pa 
bolj spokojna. Ustvarila sem si utrinke 
spomina, si dokazala, da sem ujela delček 
njegovih srečnih trenutkov, in s tem zapolnila 
mogočno vrzel, ki me je tako zelo 
obremenjevala. Spomin je zavezujoč, lahko je 
vsebinsko, lahko je fotografsko, lahko je samo 
miselno. Ponuja poveličanje preteklega 
življenja, ponuja delčke zgodbe, s katerimi 
lahko ustvarimo lasten položaj do ljubljene 
osebe, lahko pa ga preprosto poimenujemo 
edina osebna resnica.

KAR OSTANE ZA NAMI, JE  
SAMO PODOBA

Posmrtno fotografijo lahko beremo v 
skladu z osebnim odnosom do tovrstnega 
polja fotografije. V njih lahko osebo vidimo 
na več načinov. Lahko jo podoživimo kot 
spomin, ki deluje na čustveni ravni, in s tem 
prikličemo v misli dogodke, ki nas povezujejo 
z dotično osebo, lahko pa podobo 
sprejmemo popolnoma takšno, kot je. Samo 
podoba na papirju, z odsotnostjo čustev. 
Ampak kljub vsemu nam podobe – fotografije 
ponujajo možnost pogleda v preteklost, da 
lahko zaradi tega svoj čas živimo bolj polno in 
mogočno. Časa, v katerem živimo, pa vseeno 
ni treba vseskozi shranjevati v podobah, ki se 
kopičijo na različnih zapisovalcih fotografij, je 
pa nujno, da ta čas, ki ga živimo, ozavestimo, 
kajti vse, kar ostane za nami, je samo podoba. 

Mihaela Majerhold-Ostrovršnik je 
diplomirala iz fotografije na Oddelku za 
fotografijo Visoke šole za storitve leta 2018  
pod mentorstvom doc. dr. Sarivala Sosiča. 
Ukvarja se z različnimi polji fotografije, trenutno 
ji je najbližja modna. Ustvarja za različne 
slovenske modne oblikovalce ter stiliste. Njene 
fotografije so bile objavljene na spletni platformi 
Vogue.it. Svoje delo je prikazala tudi na več 
skupinskih razstavah.
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