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Igor Prošić, vodja Oddelka za fotografijo VIST

FOTO VIST je tradicionalni fotografski 
dogodek, ki ga vsako drugo leto že od leta 2013 
prireja Oddelek za fotografijo VIST. S projektom 
smo zaznamovali 10 let uspešnega izvajanja 
visokošolskega študija fotografije, iz katerega 
izhaja vrsta uspešnih diplomiranih fotografinj in 
fotografov, ki se uveljavljajo v modni, reklamni, 
avtorski in reportažni fotografiji. Študij osvetljuje 
različne vidike rabe fotografskega medija in je 
zasnovan kot platforma za izmenjavo znanj, 
izkušenj in mnenj ter kot prostor za mreženje 
znotraj fotografskega prizorišča v Sloveniji. 
Njegov cilj je splošni zainteresirani javnosti 
predstaviti in približati medij fotografije ter 
vzpostaviti izmenjavo vsebin med uveljavljenimi 
generacijami profesionalcev in strokovnjakov ter 
generacijami mlajših avtorjev in avtoric, ki to 

šele postajajo. 
Preteklo koledarsko leto smo tako končali z 

že četrto inkarnacijo projekta FOTO VIST. 
Predstavljala je desetletje izvajanja študija 
fotografije na Oddelku za fotografijo VIST, zato 
je bila osrednja tema čas v številnih vidikih in 
dimenzijah. Poleg osrednjega dogodka v 
ljubljanski Galeriji Photon, ki je bil dopolnjen s 
kratkimi predavanji nekdanjih študentov, sta bili 
razstavi še v Kranju in Velenju. Galerija Stolpa 
Škrlovec v Kranju je gostila dialoško razstavo 
Površina prehoda trenutnih študentke in študenta 
VIST, Mine Bulić in Maria Karlovčeca, ki svoj 
referenčni okvir črpata iz prakse pohajkovanja ali 
flanerstva. Galerija eMCe plac v Velenju pa je z 
razstavo Isto predstavljala četverico avtoric in 
avtorja (Nastija Fijolič, Teja Miholič, Iza 

Štrumbelj Oblak in Peter Rombo), ki v 
svojih delih preizprašujejo lastno (samo)podobo.   

Jubilejni dogodek je hkrati pomenil poskus 
samorefleksije dosedanjega delovanja oddelka 
in nakazovanje smernic za prihodnjo usmeritev 
– izgradnjo enovite »fotografske fronte«. 
Oddelek za fotografijo VIST svoje poslanstvo 
vidi v aktivnem sooblikovanju in razvoju 
slovenske fotografske scene, svoj prispevek pa 
v vzpostavljanju njene infrastrukture, 
reflektiranju njenih aktualnih dogajanj in 
detektiranju novih trendov, rekrutiranju njenih 
bodočih akterjev, vzpostavljanju možnosti za 
mreženje med institucijami in posamezniki ter 
ne nazadnje v razgrinjanju aktualne (in 
pretežno deficitarno prezentirane) vizualne 
zvrsti raznovrstnim javnostim.

vv

Osrednja razstava Svaka čas v ljubljanski Galeriji Photon je bila dopolnjena z izjemno dobro obiskanimi 
kratkimi predavanji nekdanjih študentk in študentov. (Foto: SAŠA RIBIČ)
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GALERIJA PHOTON: OSREDNJA 
RAZSTAVA

Osrednja razstava Svaka čas je predstavila 
pregled raznovrstnih avtorskih poetik, vizualnih 
interpretacij (avtorske, dokumentarne, 
reportažne in modne fotografije), pristopov in 
tehnik. Predstavljen je bil nabor del, v katerih 
avtorji in avtorice bodisi raziskujejo idejo 
dematerializacije fotografije v digitalni dobi, 
bodisi obujajo stare fotografske tehnike in jih na 
novo oživljajo. Neobremenjeno spajanje 
fotografije z drugimi mediji (kombinirane 
tehnike fotograma, fotoknjige, prostorske 
instalacije, performansa, »ready made« 
objektov, projekcij, »najdenih« posnetkov in 
videa) kaže na heterogenost žanrskih in 
formalnih možnosti fotografije tako v umetnosti 
kot kreativnih industrijah in preseganje 
tradicionalnega razumevanja tehnologije, tehnik 
in politik ustvarjalnega dela onkraj okvirov, ki se 
zapirajo v izolirano ustvarjanje, distribucijo in 
recepcijo, v smeri emancipacijske, demokratične 
in samoutemeljujoče prakse.

Vsebine, ki zaposlujejo avtorje in avtorice, se 
vseskozi gibljejo med zasebnim in javnim, 
osebnim in neosebnim, imaginarnim in realnim, 
konstrukcijo in dekonstrukcijo. Osredotočajo se 
na (avto)biografsko in intimno izpovedne 
pripovedi, na ontološko obravnavo fotografskega 
medija, na konstruiranje lastnega imaginarija in 
konceptualno obravnavo vsakdanjih banalnosti in 
lastnih obsesij ali na družbeno angažirane 
pripovedi in komentarje, s katerimi sistematično 
beležijo neposredno okolico ter družbene 
fenomene določenega prostora in časa. 

Osrednja razstava je svoja vrata odprla 10. 
decembra in po besedah vodje galerije že dolgo 
niso imeli tako velikega obiska. Obiskovalci so 
se lahko sprehodili skozi desetletje fotografskih 
del, ki so nastala pretežno v sklopu treh 
temeljnih ateljejev na VIST. To so Atelje 
reportažne in dokumentarne fotografije, Atelje 
reklamne in modne fotografije in Atelje avtorske 
fotografije, ki so trije temeljni stebri programa 
na Oddelku za fotografijo. 

Razstava je bila dopolnjena s kratkimi 
predavanji nekdanjih študentov in študentk. 
Govorili so o njihovem delu in temah, ki jih 
obravnavajo, stvareh, ki jih vznemirjajo, in idejah, 
ki jih želijo deliti. Tako se je galerija za en dan 

prelevila v predavalnico, v kateri smo bili  
priča zanimivim predstavitvam iz polja  
izdajanja foto knjig v samozaložništvu, spajanja 
fotografije in podjetništva, stock fotografije, 
avtorskih projektov ...

Foto: DAMIAN MOZE
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po isti poti iz središča mesta, kjer živi, v 
industrijsko predmestje, kjer dela. On v 
prostem času pohajkuje po obrobjih mesta, 
spregledanih, zapuščenih, ne več ali še ne 
aktualnih kotičkih našega vsakdanjega. Njo 
zanimajo strukture, družbeni red, ki se vpiše v 
grajeni prostor in določa naš vsakdan. Njega na 
drugi strani zanimajo površine, neskončno 
efemerne in na videz povedne. Ona večino 
delovnika preživi pred zasloni, kjer pregleduje in 
kategorizira te in one kraje na spletnih 
interaktivnih panoramah. On na drugi strani 

programira kompleksne sisteme samoodločanja 
in samoučenja. Ona opazuje megastrukture 
našega bivalnega okolja in išče načine pobega  
iz politične represije, medtem ko on išče  
kraje, ki jim je uspelo ubežati kompleksnim 
sistemom učinkovitega vsakdana. Ker obstaja 
nevarnost, da bi se pozornost iz 
družbenopolitične situacije prenesla na objekte, 
se ona poglablja v površine, fragmente 
reprezentacije družbene moči, on pa podvaja 
objekte onkraj fotografije, onkraj prizorov, ki jih 
tako radi neprizadeto opazujemo.  

GALERIJA STOLPA ŠKRLOVEC: 
POVRŠINA PREHODA

Verjetno ni naključje, da v nekem 
zgodovinskem trenutku migracije ljudi s 
podeželja v mesta sovpadejo z iznajdbo 
neprizadetega tehnologiziranega opazovanja. 
Urbanizacija in fotografija vzajemno zarišeta 
družbenopolitično stanje sredi 19. stoletja, 
stanje, ki ga utelesi figura pohajkovalca, t. i. 
flâneurja, ki hodi naokrog brez cilja, tava 
tjavendan, medtem ko neprizadeto opazuje 
mesto, množico, moderni svet.

Razstava Površina prehoda je izhajala iz 
tovrstne tradicije pohajkovanja. Naša študentka 
in študent (Mina Bulić in Mario Karlovčec) 
hodita skozi urbani prostor. Ona gre vsak dan 

Foto: SAŠA RIBIČ
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GALERIJA eMCe PLAC: ISTO IN 
RAZMISLEK O PORTRETU 

Kljub težkemu pričakovanju zime in uresničeni 
želji po zasneženih ulicah ter naravi nam je z 
umetelno zastavljeno razstavo avtoportretov le 
uspelo privabiti kar nekaj občinstva v to malo in 
simpatično galerijo v srcu Šaleške doline. 

Portret ni preprosta stvar. Po eni strani 
nakazuje, da je sposoben povzeti nekatere 
značilnosti portretiranca, po drugi pa te obete 
izpolnjuje skrajno formalno, neprizadeto, 
hladno, skladno z družbeno sprejetimi 

paradigmami in modnimi smernicami. Problem 
portreta je toliko večji za portretiranca. Postavi 
se mu nasproti kot njegova zrcalna podoba, ki jo 
je sprejel kot predstavo o svoji celovitosti, o 
enem, ki kljubuje mnoštvu sveta. Obenem pa je 
portret dvojno zrcaljena podoba – nazaj je 
obrnjen tako, da se portretiranec vidi na način, 
kot ga vidi nekdo drug, vidi se s točke nekoga 
drugega, kar je, priznajmo, precej čuden pogled. 
Zato ni nenavadno, da se portretiranec v 
zanosu, da bi ukrotil tesnobo dvojne 
perspektive, bodisi odpove eni od točk (tej, na 

svoji strani, ali oni, na strani drugega) bodisi 
zavzame obe in naredi avtoportret. Slednje mu 
omogoči, da vzame vajeti v svoje roke, kar se 
praviloma izkaže za katastrofalno odločitev. 

Tokrat je odgovoren tako za to, da si podoba 
in referent v nečem ustrezata, kot za to, da si ne. 
Zakon enakosti, ki načeloma obvladuje naše 
razumevanje sveta, pri avtoportretu odpade. 
Tale zadeva na steni ni enaka Petru, našemu 
prvemu diplomantu, pa vendar se enako prav 
Peter z njo identificira ali pa ga celo nekdo drug 
enači s tem, kar lahko vidimo na tej podobi. Isto 
velja za Izo, Nastijo in Tejo. Štirje pristopi štirih 
študentov fotografije k avtoportretu so na 
razstavi prikazali štiri strategije spopadanja z 
identifikacijo, spopadanja s tem, da dvoje nikakor 
ni enako, niti ne skladno, a vztraja natanko v tem, 
da postane eno in isto, da se poistoveti.

Foto: IZA ŠTRUMBELJ OBLAK
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