IZOBRAŽEVANJE VIST visokošolski študij fotografije

POTOVANJE
OKROG SVETA
Pripravil: Branko Čeak
Branko Čeak je s svojim strokovnim znanjem, bogatimi izkušnjami in karizmo nepogrešljiv sodelavec Oddelka
za fotografijo VIST. Je specialist za naročniško fotografijo, ki jo izvaja v sklopu predmeta Atelje reklamne in
modne fotografije. Njegova kariera sestoji iz mnogih uspešnih naročniških projektov in razstav; nazadnje smo
njegove fotografije zasledili na obsežni in odmevni razstavi na Ljubljanskem gradu. Projekta Neznana
Ljubljana se je lotil s kolegoma Domnom Palom in Jožetom Mačkom.

Merveille Bola (Kongo) in Aida Silić

Foto: študentje 3. letnika VIST fotografija

V začetku marca še ni kazalo, da se bo svet
tako kmalu povesil na glavo. Takrat smo se
svobodni razlikovali od nesvobodnih med drugim
po dejstvu, kje so bili izdani naši osebni
dokumenti. Morda se tega niti nismo najbolje
zavedali, dokler nismo naleteli na ljudi, ki so imeli
dokumente izdane v napačnem kraju sveta ali pa
jih sploh niso imeli in je bila zato njihova
identiteta opečatena z neizbrisno stigmo
nezaželenega gosta v tuji deželi. Mnoge teh usod
so se zataknile v krajih, kamor njihovi akterji
nikoli niso želeli; eden takšnih je Azilni dom v
Ljubljani. Vprašanje je, v kolikšni meri so njegovi
začasni prebivalci razvili zavedanje, da gostujejo v
»najlepšem mestu na svetu« v »deželi na sončni
strani Alp«. Študentke in študentje fotografije na

Abed Bashar (Palestina)

Oddelku za fotografijo VIST – Visoke šole za
storitve so bili postavljeni pred zanimiv izziv:
portretiranje prebivalcev azilnega doma.
NEVSAKDANJE NAROČILO
Naročniška fotografija in portretiranje
prebivalcev azilnega doma se zdita precej
oddaljena pojma, a na vajah naročniške
fotografije na Oddelku za fotografijo VIST smo
vajeni ustvariti okoliščine »zaresnih« naročniških
projektov – sem in tja tudi v okoljih, ki bi
poklicnega fotografa malo verjetno angažirala v
namene promocije svojih dejavnosti ali
produktov. Vsekakor vedno pred začetkom
fotografiranja postavimo razmerja naročnik :
fotograf/-inja : ciljno občinstvo. Naročnik diktira

Mire Mahdi (Maroko)
in Badrredine Meziane (Alžirija)
Foto: Yeremie Pierre Noir, študent 3. letnika

Adel (Alžirija)
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Bahsar Abed (Palestina), Faila Pašić in Feras Mikawi (Palestina)

vsebino sporočanja, fotograf/-inja pa določi
formalni jezik, preko katerega sporočilo čimbolj
učinkovito prenese na ciljno občinstvo. Pri izbiri
vadbenih tem skušamo vključiti človeški faktor,

Fares Mikawi (Palestina)

saj nam izkušnja govori, da reklamne kampanje
in naročniški projekti tudi sicer najpogosteje
vključujejo fotografiranje ljudi.
Razmerja naročila smo v azilnem domu

postavili tako, da je naročnika predstavljal vsak
posamezni portretiranec/-ka, fotografi/-inje so
bili študenti/-ke 3. letnika fotografije na VIST,
ciljno občinstvo pa matere, stari starši in ostali

Hamid (Iran)
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Ali AlAli (Irak)
Allegria N’tumba (Kongo)

Benin AlAli, Ali AlAli, Aria Abbasi, Merveille Bola, Dana Mikawi, Abbas AlAli

sorodniki portretiranih begunk in beguncev.
Če je konvencija prikazovanja problematike
migracij v fotografiji praviloma narejena v
dokumentarni, največkrat reportažni maniri, se
ji naše delo v azilnem domu brez dvoma odmika.
Formalno gre za studijsko portretiranje na
enobarvnem ozadju in s 3–4 viri bliskovne
svetlobe. Enobarvno ozadje smo izbrali, da bi
portretirance ločili od kakršnihkoli asociacij z
njihovo morebitno begunsko resničnostjo.
Portretirance smo v proces portretiranja
povabili kot soavtorje, ki s svojo težnjo, kako

želijo izgledati, določajo bistvene elemente
nastalih fotografij. Seveda so si vsi želeli izgledati
karseda dobro; tako zase (nek spomin na
obdobje svojega življenja) kot za svoje bližnje, ki
jim bodo fotografije poslali v kraje, od koder so
sami zbežali po boljši jutri zase in za njih. In tam
se odvija osnovni smisel našega portretiranja.
Pred začetkom dela smo se pogovarjali o mami
in babici, sestrah, bratih in očetih velikih družin,
iz katerih so migrirali večinoma mladi moški.
Predstavljali smo si paleto emocij, ki jih narekuje
skrb za usodo pogrešanih. Skrb in strah sta

seveda upravičena in potencirana z neštetimi
zgodbami tragičnih koncev iskanja boljšega sveta
mnogo preden so tega izkusili. In z dramatično
lučjo podkrepljene podobe s seboj vidno
zadovoljnih ljudi so dosegle naslovnike in namen.
DELO
Pomislek, kakšno sliko begunske ali migrantske
resničnosti v Evropi sporočajo nastale fotografije
v matične države, kjer se migracijski tokovi
spočenjajo, je vprašanje, ki smo si ga zastavljali
najprej. In nanj so nas opomnili dobromisleči

56 | Digitalna Kamera Julij/avgust 2020

054-057 VIST.indd 56

6/21/2020 11:26:45 PM

VIST visokošolski študij fotografije IZOBRAŽEVANJE

Merveille Bola (Kongo) in Benin AlAli (Irak)

Foto: Suzana Lovrenko, študentka 3. letnika

gledalci kasneje. Menim, da pretehta redkost
takšnega fotografskega jezika, ki ne želi olepševati
težavnosti resničnosti niti zabrisati sovražnosti
okolij, v katera prihajajo begunci ali migranti iskat
spodobnejše življenjske razmere. Prevlada poskus,
da bi prebivalcem azilnega doma dali priložnost,
da ne izgledajo (samo) begunci ali migranti, ampak
ljudje s svojo individualno integriteto onkraj
nalepk z raznoraznimi stigmami, izrojenimi iz
strahov okolij, v ali (v primeru naše države) skozi
katera jih vodi pot.
Z mentorske strani gostovanja v azilnem

domu ni težko pedagoško upravičiti. Portret je
eden izmed najzahtevnejših žanrov, posebej v
intimi studijskega okolja in pri delu z neznanimi
tujekulturnimi portretiranci, ki se za povrh nikoli
prej niso znašli v studijskem okolju. Gotovo je
največ odvisno od komunikacijskih veščin
fotografa/-inje. Od stika med dvema človekoma
je odvisno, kako se bodo osvetlili piksli
fotoaparata. Fotograf/-inja si mora pridobiti
zaupanje portretiranca/-ke in šele nato lahko
računa na sproščeno držo človeka pred seboj.
Nujno orodje portretnega/-e fotografa/-inje sta

empatija in spoštovanje sočloveka, brez tega
portretne fotografije s cilji, ki smo si jih zadali,
enostavno ni. Študenti so v 10-urnem druženju s
popolnimi neznanci iz Sirije, Iraka, Palestine,
Afganistana, Konga, Šri Lanke itd. sklenili dobra
poznanstva in pridobili nekaj izkušenj, kako
ustvariti dobro portretno fotografijo.
Matere in babice portretiranih nam zaenkrat
še niso sporočile svojih čustvovanj ob ogledu
fotografij, ki smo jim jih poslali. In morda je eden
izmed bolj ljubkih čarov opravljenega projekta
prav naša lastna vizualizacija teh odzivov.
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