IZOBRAŽEVANJE VIST visokošolski študij fotografije

FOTOGRAFSKI
KOMPOZITUM V
REZIRANI FOTOGRAFIJI
Pripravil: Jure Horvat, dipl. fotograf

V sredini 20. stoletja je bilo za fotografsko
pripoved značilno, da se je manifestirala v obliki
fotografskih serij, običajno natisnjenih v revijah.
Režirana fotografija pa se na drugi strani ukvarja
s pripovedovanjem zgodbe na samostojni
fotografski podobi. Po vzoru iz figurativnega
slikarstva 18. in 19. stoletja sta se razvili dve
temeljni veji avtorjev, ki k žanru režirane
fotografije pristopajo na različna načina.
Nekatera dela so zato direktne kompozicijske in
narativne navezave na slikarstvo, ki pogosto
preigravajo mite, ki so nekako že del kolektivne
zavesti. Na drugi strani zaznavamo dela, ki
puščajo bolj odprte zgodbe. Le-teh se lotevamo
zaradi načina, kako so fotografije narejene. Eden
izmed tovrstnih avtorjev je zagotovo ameriški
fotograf Gregory Crewdson, znan po svoji
filmski uprizoritvi režirane fotografije z
dramatičnim, melanholičnim učinkom. Ameriški
avtor je hkrati postal temeljni navdih za moje
fotografsko ustvarjanje.
REŽIRANA FOTOGRAFIJA
Režirana oz. inscenirana fotografija prihaja iz

Gregory Crewdson – Behind the scenes; vir: The Verge

francoskega izraza tableu oz. tableau vivant, ki
opisuje pojem »živa slika«. Svoje korenine ima v
figurativnem slikarstvu 18. in 19. stoletja. Tako
pri figurativni sliki kot pri režirani fotografiji se
zanašamo na podobno kulturno zmožnost
prepoznavanja, da ima kombinacija igralcev in
rekvizitov plodne možnosti za oblikovanje
zgodbe oz. pripovedi. To seveda ne pomeni, da
je afiniteta sodobne fotografije obujanje
figurativnega slikarstva, temveč zgolj deli isto
razumevanje, kako je lahko scena koreografirana
na način, da gledalec oziroma gledalka prepozna,
da neko avtorsko delo pripoveduje zgodbo. V
primerjavi s klasično dokumentarno fotografijo
bi lahko trdili, da se avtor pri produciranju
končne fotografske podobe dlje časa ukvarja z
vključevanjem in izključevanjem elementov.
Izbiro kadra, igralcev, scenografije,
kostumografije in zlasti svetlobe, ki jo lahko
kontrolira prepuščeno domišljiji na način, da
gledalcu omogoči vidnost vseh detajlov, ki
sestavljajo zgodbo.
Napor in spretnost fotografa, ki sta vpletena
v konstrukcijo tovrstnih prizorov, je možno

primerjati s časom, ki bi ga slikar porabil v
svojem ateljeju. Ko je na rezultatu moč videti
enormen nabor elementov, ki je izbran izrecno
za realizacijo fotografije, se odpira vprašanje o
ideji fotografa, ki dela sam. Raba igralcev,
pomočnikov, tehnikov, potrebnih za oblikovanje
režirane fotografije, redefinira fotografa kot
orkestratorja igralske zasedbe in celotne ekipe,
podobno kot filmskega režiserja.
GREGORY CREWDSON
Ameriški ustvarjalec Gregory Crewdson je
znan po svoji filmski uprizoritvi režirane
fotografije, s posebnim, dramatičnim učinkom.
Njegova nadrealistična dela imajo pogosto
melanholični učinek, ki nekako zabriše mejo
med realnostjo in fikcijo. Ustvarjalnemu procesu
je v oporo obširna produkcijska ekipa, zato je
oblikovanje tovrstnih režiranih fotografij
kompleksno, kot bi šlo za snemanje filma. Poleg
fotografske ekipe je vredno poudariti pripravo
izpopolnjenih snemalnih setov (bodisi
postavljenih izključno za fotografiranje bodisi
ustvarjenih na lokaciji), osvetlitve in seveda

Gregory Crewdson – Ophelia; vir: The Art institute of Chicago
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igralce, ki v režirani pozi, trenutku in izrazu
tvorijo vsebinsko kakovost fotografij.
Crewdson sodeluje z direktorjem za
fotografijo (DOP-jem) Rickom Sandsom, slednje
ga postavi bolj v vlogo režiserja kot fotografa.
Pri ustvarjanju uporabljajo filmsko, stalno
svetlobo, ekipe pa lahko štejejo tudi do 60 ljudi.
Njegove fotografske sete tudi v finančnem
smislu primerjajo s snemanji neodvisnih filmov.
Njegova dela, polna detajlov so v prostorih, kot
so Los Angeles County Museum of Art, Art
Institute of Chicago, The Museum of Modern
Art v New Yorku razstavljena v velikih formatih,
katerih stranice znašajo 148,6 x 227,3 cm.
AVTORSKI PRISPEVEK
Obdobje epidemije je postreglo s številnimi
omejitvami, hkrati pa je marsikomu podarilo
zajetno količino časa. Sedaj ima cela soseska v
Slovenj Gradcu urejeno okolico, sebe pa sem
obogatil s serijo režiranih fotografij, ki so
doprinesle k nazivu diplomirani fotograf. Pred
kratkim sem namreč na Oddelku za fotografijo
Visoke šole za storitve v Ljubljani uspešno
zagovarjal diplomsko delo z naslovom Vloga
fotografskega kompozituma v režirani fotografiji.
Začudenim očem in ušesom sem pojasnjeval, da
gre v principu za tehnični postopek, pri katerem
končno fotografijo sestavim iz več ekspozicij,
slednje pa poskušam aplicirati na žanr
inscenirane, torej režirane fotografije.
Ob pomanjkanju kvasa in toaletnega papirja
sem razmišljal o Crewdsonu in si ogledoval
trojico starih studijskih bliskavic. Tudi fotoaparat
v torbi ni deloval ravno koristno. Sprva je bilo
vse skupaj eksperiment, kmalu pa je užitek ob
ustvarjanju prerasel k še bolj sistematičnemu
pristopu, ki v diplomskem delu preigrava
vprašanja o rabi tovrstnega postopka. Igralske
vloge smo tako prejeli ožji družinski člani.
Četudi zanemarimo nadvse nenadno
obdobje epidemije, si stežka zamislimo
fotografske sete v slovenskem okolju, ki bi
lahko bili podobni ustvarjanju Gregoryja
Crewdsona. Fotografski kompozitum
predstavlja rešitev, ki fotografu omogoča
simulacijo neomejenega števila svetlobnih virov.
Prav tako se lahko z vsakim modelom oz.
igralcem na fotografiji ukvarjamo posebej in pri
tem naredimo poljubno število ponovitev. Ko
fotograf prednastavi tehnično strukturo
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Fotografija sestoji iz sedmih zaporednih ekspozicij. Fotografiranje sem izvedel z vsakim modelom posebej.
Če seštejemo vse premike luči, vključno z uporabo ambientalne svetlobe, je na končni fotografiji kombinacija trinajstih različnih svetil.

Umetni dež, rezultat pršenja z vrtno cevjo in devetih zaporednih ekspozicij.
Dodatna ekspozicija za moško figuro in parcialno osvetljevanje garažnih elementov. Skupno 13 ekspozicij.
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Moška figura na fotografiji je osvetljena s samostojnim virom svetlobe (t. i. kontra bliskavico). Na posamezni ekspoziciji je doosvetljena z improviziranimi
odbojniki iz alu-folije; iz obeh strani in od spredaj.

fotografije (večino v svetlobnem smislu) se lahko
torej ukvarja izključno z modelom in gradi na
komunikaciji, prenosu sporočila, napetosti.
Pri postopku fotografiranja je pravzaprav
nujna uporaba fotografskega stojala. Kader,
goriščna razdalja in zaslonka morajo med
procesom izvajanja ekspozicij ostati karseda
nespremenjeni. Na ta način si olajšamo
stapljanje fotografij v postprodukciji, saj nam
vsaka nova fotografija ponuja primerljivo ozadje.
V kolikor želimo tehnični postopek prikriti, je
dobro, če se oziramo na padce senc in
poskušamo ohranjati primerljivo smer luči, s
katerimi lahko prihajamo tudi v sceno.
Kompozitiranje posameznih ekspozicij te na
nek način prisili, da se s posamezno (končno)
fotografijo ukvarjaš dlje. Možno je posebej
osvetliti katerikoli segment fotografije, medtem
ko se lahko ukvarjaš z vsakim modelom posebej
in pri tem narediš zadostno število ponovitev.

To je seveda čas, ki je še kako pogrešljiv pri
komercialni fotografiji. Fotografiranja so
vključno s postavljanjem scene trajala približno
5 ur, sam postopek združevanja ekspozicij pa
približno 1 do 2 uri. Nato so fotografije bile
deležne še obravnave barv in svetlobe, navadno
v presledkih. Cel postopek zaradi nujnega
počitka oči traja približno 5 do 10 ur, večinoma
v ločenih dnevih.
Uporabljeni postopek torej ponuja elegantno
in cenovno dostopno rešitev, kako si
razpotegniti proces ustvarjanja in na nek način
večplastno izkoristiti svetlobno opremo.
Sočasno so seveda (ko govorimo o režirani
fotografiji) potencirani tudi ostali gradniki
končne podobe. Od dramaturgije, scenografije,
kostumografije, filma in sorodnih žanrov, ki
odpirajo nove poti raziskovanja oz. kličejo po
sodelavcih, ki bi s poznavanjem lastne stroke
doprinesli k jasnejši vsebini fotografij.

....................................................
Jure Horvat je diplomirani fotograf, ki se
osredotoča predvsem na t. i. naročniško,
komercialno fotografijo. Svojo fotografsko
pot je začel v Gimnaziji v Slovenj Gradcu
(2009-2013). V tem času je postavil nekaj
samostojnih razstav, fotografski prispevek pa
je dodal tudi večji razstavi IZ ATELJEJEV oko in
roka v sodelovanju z gimnazijskim kulturnim
društvom SPUNK in desetimi koroškimi
umetniki (v Koroški galeriji likovnih
umetnosti, septembra 2012). Trenutno živi in
ustvarja v Ljubljani. Svoja znanja iz studijske in
komercialne fotografije skuša prenesti na
študente Oddelka za fotografijo VIST, v
prostem času pa napore usmerja v portretno
in režirano fotografijo.
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