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Študentke in študentje kozmetike in 
fotografije VIST – Visoke šole za storitve ter 
njihovi mentorji smo bili postavljeni pred velik 
izziv: v okviru projekta Razvoj in vzpostavitev 
knjižnice kreativnih materialov za namen spletnega 
komuniciranja na področju kozmetike in velnesa 
smo morali poiskati načine, kako kreativno, 
vizualno kakovostno, privlačno, zanimivo in 
jasno prikazati strokovno pravilne kozmetično-
velneške postopke in dejavnost kot takšno. To 
je odlično uspelo z usklajenim timskim delom 
ob medsebojnem razumevanju fotografskih in 
kozmetično-velneških specifik in zahtev.

PROJEKT
Projekt Razvoj in vzpostavitev knjižnice 

kreativnih materialov za namen spletnega 

komuniciranja na področju kozmetike in velnesa je 
bil eden od dveh t. i. študentskih projektov Po 
kreativni poti do znanja (PKP), ki smo ju na VIST 
izvajali v letu 2019. V njem so študentka in 
študenta fotografije Iza Štrumbelj Oblak, 
Luka Jereb in Žiga Bulovič (tudi koordinator) 
ter študentke kozmetike 1. stopnje Lara 
Štrukelj, Monika Miložič, Veronika 
Drobne, Tjaša Gajić, Lucija Šerak, Zala 
Živalič in študentka kozmetike 2. stopnje Gaja 
Udovič, krajši čas pa še nekatere druge 
študente, pod vodstvom strokovne 
koordinatorke dipl. kozmetičarke Maje Ložar 
ter izkušenih mentorjev višje predavateljice mag. 
kozm. Tine Pogačnik in prof. dr. Janka 
Žmitka, v sodelovanju s podjetjema RoSoft in 
3D-VIZ ustvarjali fotografske in video prikaze 

dejavnosti, posebej pa še različnih kozmetičnih 
in velneških postopkov.

IZZIVI
Študenta in študentke so v projekt vstopili 

vsak s svojim znanjem, z veliko med študijem 
pridobljenega znanja in kreativnostjo, ki so jo pri 
tem razvili. In to je predstavljalo prvo prednost in 
hkrati velik izziv! Kaj hitro se je namreč pokazalo, 
da za dobre fotografije, ki prikazujejo konkretno 
dejavnost oz. postopke, ni zadostovalo le dobro 
fotografsko znanje, temveč so morale fotografije 
dovolj jasno in nazorno prikazovati s stališča 
kozmetike oz. velnesa strokovno ustrezne 
vsebine. Kar se je študentkam kozmetike zdelo 
samoumevno, je bilo pogosto s fotografskega 
vidika težko uresničljivo. In obratno, kar je bilo za 
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fotografiranje zanimivo, »fotogenično«, je bilo 
včasih s kozmetičnega vidika neustrezno. In hitro 
so spoznali, da bodo morali svoje poglede 
uskladiti – fotografi dovolj spoznati in razumeti 
kozmetično okolje in vsebine, ki bi jih naj 
fotografirali, spoznati podrobnosti in poudarke, 
ki bi jih naj prikazali, kozmetičarke pa spoznati in 
razumeti možnosti in omejitve s fotografskega 
vidika. Spoznali so, da bodo dobre rezultate 
dosegli le, če si bodo med sabo zaupali in se 
spoštovali. Tako so se razvili v odličen tim, 
rezultati pa so bili temu primerni. 

Pri  tem smo se s pomočjo mentorjev 
uspešno spopadali še z drugim pomembnim 
izzivom, ki jim ga je predstavljala zahteva, da 
morajo biti fotografije primerne ne le za prikaz, 
temveč tudi za vizualno tržno komuniciranje; 
promocijo te dejavnosti in postopkov.

DELO
Začelo se je z uvodnim sestankom, na 

katerem smo se seznanili s cilji projekta, 
področjem dela in specifičnimi zahtevami glede 
vizualne prezentacije ter se dogovorili za način 
dela.  Glede na cilje in končni rok za zaključek 
projekta, ki je trajal 5 mesecev, smo pripravili 
terminski načrt z roki za izvedbo posameznih faz.

Dela smo se lotili s precej obsežno analizo 
primerov predstavitev oz. oglaševanj 
kozmetično-velneške dejavnosti na spletu. 
Pokazalo se je, da skoraj prevladujejo primeri, 
kjer je poudarek na vizualni privlačnosti, 
»marketinški« zanimivosti in estetiki, medtem 
ko so strokovni vidiki zanemarjeni ali pa prikazi 
niso dovolj reprezentativni oz. so celo 
strokovno neustrezni.

Te ugotovitve so nam bile dobro izhodišče za 
načrtovanje dela v projektu, ki je zajemalo izbiro 
tematik (od delovnega okolja, opreme in 
izdelkov do postopkov, načinov vrednotenja in 
prikaza rezultatov), podrobnosti izvedb samih 
kozmetičnih postopkov in potrebne opreme, 
pripomočkov in izdelkov, scenografije, potrebne 
fotografske opreme ipd., seveda tudi postavitve 
luči, pozicij fotografov in kadrov. Na ta način 
smo podrobno načrtovali vsak termin 
fotografiranja oz. snemanja, ki smo jih predvideli 
s podrobnimi mesečnimi in tedenskimi 
časovnimi načrti. 

Za podrobno načrtovanje izvedbe 
fotografiranj oz. snemanj smo se morali fotografi 
dovolj seznaniti z vsako tematiko in 
podrobnostmi, ki jih je bilo treba prikazati oz. 
izpostaviti na posnetkih. Na tej podlagi smo 
zasnovali tehniko in izvedbo snemanja oz. 
fotografiranja, deloma je to vplivalo tudi na 
scenografijo. Nastale fotografije smo sproti 
skupaj pregledovali, jih tako študentje kot 

mentorji komentirali vsak s svojega strokovnega 
vidika ter z vidika doseganja namena uporabe in 
ciljne populacije, se učili iz narejenega in drug od 
drugega, razvijali ideje ter iskali z vseh vidikov 
optimalne rešitve. Ob tem smo se spoznavali, 
pridobivali medsebojno zaupanje in se razvijali v 
dober, uglašeno delujoč tim posameznikov z 
medsebojno dopolnjujočimi se znanji, veščinami 
in vrlinami. Tako so nastale tehnično kakovostne 

fotografije, ki niso samo estetsko privlačne in 
zanimive, temveč tudi nazorno prikazujejo 
določene podrobnosti v kontekstu kozmetično-
velneškega okolja. Primer sta fotografiji 1 in 2.

Fotografiranje je bilo večinoma v 
praktikumih in laboratoriju Oddelka za 
kozmetiko, studijski del pa je bil izveden v studiu 
Oddelka za fotografijo. Nekatere postopke, ki 
smo jih izvedli v praktikumih s poudarkom na 

1

2

Prikaz masažne tehnike gnetenja  v velneškem okolju

Uporaba in delovanje ultrazvočnega čistilca kože – deluje tako, da se učinki nizkofrekvenčnega ultrazvoka 
ustvarjajo v vodnem mediju, kjer pride do vibracij in posledično pršenja kapljic. Vodne kapljice so ključnega 
pomena za pravilno delovanje aparature, zato smo jih želeli na fotografiji tudi prikazati. Ujeli smo jih tako, da 
smo naredili kontrast med sceno in ozadjem (črno ozadje) ter usmerili izvor svetlobe od spodaj navzgor, z 
nasprotne smeri kot je bil postavljen fotoaparat.
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nosu proti ustnim kotičkom, čelo je izravnano, 
ne vidi se krivine, oči kot da niso vdrte; izgleda, 
kot da so vsi elementi obraza v eni liniji. Druga 
skrajnost, ki je bolj pogosta od prve, je ta, da 
naročniki želijo popolnoma neobdelane 
fotografije, nato pa jih sami popravijo z raznimi 
prednastavljenimi filtri (npr. Instagram), z 
namenom, da bi bila s tem končna cena storitve 
nižja. Ker večina fotografov zajema svoje 
fotografije v formatu RAW, so nujno potrebni 
popravki svetlobe in barvne temperature 
fotografij. Format RAW nam ponudi veliko več 
informacij, saj datoteka, ki jo dobimo iz aparata, 
ni stisnjena kot je npr. JPEG, kar pomeni, da 
imamo veliko več dinamičnega razpona in s tem 
tudi večjo možnost manipulacije oz. obdelave, 
neobdelana fotografija pa izgleda neizrazita v 
kontekstu barv in kontrastov, kar je razvidno 
tudi na fotografiji 5.

TEMATIKE
Tematsko je fotografiranje in deloma 

snemanje videov zajelo kozmetično in velneško 
okolje in vzdušje ter vrsto konkretnih tematik; 
od opreme, še zlasti kozmetičnih naprav, do 
izdelkov in postopkov kozmetične nege, 
pedikure, manikure, ličenja, različnih masažnih 
tehnik, aromaterapije idr., do postopkov učenja 
le-teh ter končnih rezultatov in vrednotenja 
učinkov. 

Najprej smo se lotili nege obraza, pri čemer 
smo fotografirali in snemali enostavne postopke, 

med katere spadajo pravilna izvedba čiščenja 
obraza in odstranjevanje ličil, oblikovanje in 
barvanje obrvi in trepalnic, nanos pilingov in 
negovalnih mask ter masaže obraza. Sledile so 
enostavnejše aparaturne tehnike, kot so visoka 
frekvenca, galvanski tok, vakuumska masaža, 
vapozon ter ultrazvok in ultrazvočni čistilec. 
Posebno poglavje so predstavljale bolj invazivne 
tehnike, ki se zadnje čase vse pogosteje 
uporabljajo v praksi, kot so razne igelne terapije 
ali »microneedlingi« (fotografija 6) in 
radiofrekvenca. Del tega je bilo tudi 
fotografiranje naprav in postopkov za 
ugotavljanje stanja kože, t. i. kozmetične 
diagnostike.

Pri negi telesa je bil poudarek na 
fotografiranju manualnih in tudi aparaturnih 
postopkov, in sicer izvedbe klasične masaže, 
limfne drenaže, refleksoterapije, 
maderoterapije, masaže z zeliščnimi snopki, 
aromaterapije in »body wrappinga«, od 
aparaturnih tehnik pa kavitacije, radiofrekvence 
in postopkov z intenzivno pulzno svetlobo (IPL).

Velik izziv je bil dobiti lepo in nazorno sliko, 
ki prikazuje proces aromaterapije. To je 
dejavnost, ki se ukvarja z aromatičnimi 
rastlinskimi pripravki, kot so eterična olja, 
hidrolati ipd., ter njihovo uporabo za podporo 
dobremu počutju in za sproščanje. Najpogosteje 
se izvaja s pomočjo vdihavanja (vonjanja) 
različnih mešanic eteričnih olj za namene 
sproščanja. Glavni izziv je torej bil, kako na sliki 

pravilni izvedbi, smo nato ponovili še v studiu, 
saj je fotografiranje v studiu omogočalo več 
tehničnih možnosti za ustvarjanje vizualno, 
medijsko oz. marketinško privlačnih fotografij, 
seveda ob ohranjanju strokovne ustreznosti s 
kozmetično-velneškega vidika.

Za vsako stvar je bilo za izvedbo treba najti 
ustrezne pristope in rešitve, kar je bilo s 
sodelovanjem v interdisciplinarnem timu lažje, 
kot če bi to delali fotografi sami. Seveda ni šlo 
vedno vse tako hitro in gladko, kot bi si želeli, ne 
le iz tehničnih razlogov temveč tudi zaradi 
različnih pogledov in želja. Do neke mere smo 
se tudi v tem projektu srečevali s sicer pogostim 
problemom, značilnim za odnos naročnik-
izvajalec/fotograf. Želje in ambicije naročnika v 
kozmetičnem svetu so za namene promocije 
pogosto nerealne in neprimerne, saj včasih 
naročnik želi fotografa prepričati v pretirano 
obdelavo končnih fotografij. Tako opažamo, da 
je v kozmetiki veliko pretiranih in nerealnih 
obdelav fotografij predvsem pri promociji 
najbolj prodajnih izdelkov, med katere spadajo 
anti-age izdelki, izdelki za akne in zmanjšanje por 
ter izdelki za zmanjševanje celulita.

Problem je vsesplošen in ni prisoten le v 
kozmetični industriji, ilustrirata pa ga 
fotografiji 3 in 4. Obe sta obdelani, le da gre 
pri prvi za pretirano obdelavo, kjer je dekolte 
skoraj enakomerno obarvan, na vratu je 
zabrisana prečna guba, obraz pa je popolnoma 
gladke teksture, brez vidnih gub, ki potekajo od 

Pretirano obdelana fotografija, kjer koža izgleda 
popolnoma brez napak in je nerealnega videza.

Primerno obdelana fotografija, ki ohranja realni 
videz kože.

Neobdelana fotografija

3 4 5
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(fotografija 7) prikazati prijeten vonj in 
sprostitev?! 

Največji del studijskega dela je zajemalo 
portretno fotografiranje t. i. »beauty shotov«, 
kjer so imele študentke kozmetike nekoliko bolj 
proste roke za kreativno ustvarjanje na primerih 
modnega, večernega, dnevnega, poročnega, 
priložnostnega ter reklamnega in gledališkega 
ličenja (fotografija 8).

Ostale tematike so zajemale nego rok, 
lakiranje nohtov na rokah,  osnovno estetsko 
pedikuro, zahtevno napredno pedikuro, kot so 
sanacije raznih anomalij nohtov in stopal.

NOVA ZNANJA IN POMEMBNE 
IZKUŠNJE

Sodelovanje v projektu je bila za vse odlična 
izkušnja. Ne le da je nastalo lepo število odličnih 
fotografij in video posnetkov, ki kreativno in 
strokovno ustrezno prikazujejo področje 
kozmetike in velnesa, temveč je rezultat 
projekta tudi usposobljenost študentov za ciljno 
načrtovanje in izvajanje projektov glede na 
namen. Torej sposobnost prilagajanja dela cilju v 
določenih časovnih okvirjih, dela v 
interdisciplinarnem timu, kritične analize, 
uporabe znanja v praksi ter prezentacije in 

utemeljevanje rezultatov. Nič manj pomembno 
pa ni spoznanje študentk in študentov, kako 
pomembno je upoštevanje različnih strok, 
vidikov in mnenj, medsebojno spoštovanje, 
upoštevanje dogovorov, odgovornost in 
strokovna poštenost. Čeprav v začetku z 
nekoliko skepse in samozaverovanosti se je ob 
teh spoznanjih ekipa hitro razvila v dobro 
delujoč ustvarjalni tim, ki je vzpostavil tudi 
prijateljske vezi in temelje za nadaljnje 
sodelovanje v profesionalnem delu.

6

7

8

»Behind the scenes«: izdelovanje make-upa v studiu

Aromaterapija

Prikaz postopka izvedbe igelne terapije (»microneedlinga«)
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