
ZGODBA O 
FOTOGRAFSKEM IZZIVU
Pripravila: Eldina Domazet, Primož Lukežič, dipl. fotograf

Z Domačijo Medot v Brdih smo letos že 
drugo leto zapored izvedli natečaj Fotografski 
izziv penine Medot in VIST, pri katerem Oddelek 
za fotografijo VIST sodeluje kot osrednja 
visokošolska izobraževalna ustanova na 
področju fotografije. Pričujoč zapis govori o 
tem, kako zgodbo o Medotu vizualizirajo naši 
najboljši študentje.

DOMAČIJA MEDOT IN  
VSEBINSKI NAVDIH

Vinska tradicija družine Simčič z Domačije 
Medot, ki leži v osrčju Goriških brd, sega vse 

do leta 1812, najpomembnejše izročilo pa je 
prispeval ustanovitelj Medota Zvonimir Simčič 
z ohranitvijo vinske sorte rebula ter 
inovacijami in vztrajnim prizadevanjem za 
najvišjo kakovost vin iz rebule. Že leta 1992 so 
na trgu predstavili prve penine po klasični 
metodi pod blagovno znamko Medot, 
pridelane na osnovi rebule, danes njihove 
vrhunske penine sodijo v sam vrh butičnih 
penin v Sloveniji. Da je vino umetnina je v svoji 
knjigi zapisal že Zvonimir, danes družinsko 
tradicijo nadaljuje njegov vnuk Simon 
Simčič, ki je bil s prispelimi avtorskimi deli 

natečaja zelo zadovoljen: »Vesel sem, da smo 
tudi letos ponovili fotografski natečaj s šolo VIST. 
Lani je bilo sodelovanje zelo uspešno in letos smo 
ga primerno nadgradili. Srečo smo imeli, da smo 
fotografe povabili k nam na uvodni brifing še pred 
pojavom novega virusa, že v začetku leta, in smo 
ga lahko uspešno speljali. Posebej bi pohvalil vse 
sodelujoče, ki so svoje delo dobro opravili, tako da 
bomo imeli tudi letos zelo zanimivo galerijo v naši 
prenovljeni kleti na Domačiji Medot.« 

Letos je sodelovalo osem mladih fotografov, 
ki so pod odličnim mentorstvom strokovnjaka 
za področje modne in reklamne fotografije na 

Od lani povečano in prenovljeno klet Medot že krasi 24 avtorskih fotografij, ki so jih ustvarjali fotografi VIST-a v okviru 1. fotografskega natečaja, sedaj pa se jim bodo 
v galeriji pridružila še dela letos sodelujočih avtorjev.
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visoki šoli VIST Primoža Lukežiča z izrazitim 
idejnim pristopom na izviren način pričarali 
ključne značilnosti penin Medot skozi 
arhetipske lastnosti blagovne znamke: 
»Generacija je letos drugačna; če smo imeli lani na 
natečaju izrazit avtorski pristop, je letošnjim 
natečajnikom bližje obrtniški. Tudi premik od 
fotografiranja izbranih penin do fotografiranja glede 
na arhetipske značilnosti je bil zelo dobra izkušnja. 
Naloga je bila kompleksnejša, od njih je zahtevala 
dosti raziskovanja in poglabljanja, na koncu pa so 
nas navdušili z idejami. Projekt našega sodelovanja 
z Medotom je že lani postal eden najbolj 
priljubljenih med študenti, letos pa je svoj sloves še 

bolj upravičil, tako da se veselimo nadaljnjih izzivov 
tudi v prihodnjih letih.«

POMEN ZA ŠTUDENTE 
Projekti, kot je bil ta, so nadvse pomembni v 

študijskem procesu. Študentom dajo poleg 
študija še možnost obštudijskega, na nek način 
neformalnega, a vseeno vodenega izobraževanja. 
Pri takšnih projektih se študentje soočajo s 
konkretnimi izzivi, s katerimi bi se soočali tudi 
na samostojni fotografski poti. Poleg tega pa jim 
ravno podpora mentorjev ter šole omogoča, da 
lahko neobremenjeno razvijajo svoj potencial. 

Že sam potek projekta je nastavljen tako, da 

lahko študentje vlečejo vzporednice z realnimi 
projekti. Poznavanje blagovne znamke, ki je 
ključno za uspešnega naročniškega fotografa, ter 
dober »briefing«, sta temelj za kvalitetno 
izpeljan projekt. Prav za to se gre zahvaliti 
naročniku Simonu Simčiču, ki je ves čas podpiral 
ustvarjalen pristop študentov in jim bil na voljo 
za vprašanja glede blagovne znamke Medot in 
družinske tradicije, hkrati pa jim je v okviru 
projekta omogočil sodelovanje z marketinškim 
strokovnjakom Aljošo Bagola. Ta je za študente 
pripravil »brief«, ga predstavil na razumljiv in 
zanimiv način ter jih tako popeljal korak bližje k 
agencijskem pristopu komuniciranja. Študentje 

LOVRO MEGUŠAR, posebna omemba žirije za 
obrtniško odličnost in izvirno idejo.
Idejno se je želel odmakniti od vinarskega okolja, kleti in 
vinogradov. Izbrane arhetipe je predstavil v modernem 
stilu modnega editoriala, s kančkom humorja v obliki 
pretiravanja.

ALJAŽ ANŽIČ, zmagovalec natečaja 2020 
Poglobljen uvid Medota in njegove zgodovine. Vse tri fotografije so kompoziti, ki jih povezuje silhueta moškega kot očeta rebule in tekstura v ozadju, ki je zlitek opoke 
in rebulinih listov. To so tri stvari, ki tvorijo zgodbo o Medotu.
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so s tem dobili dobro popotnico v ustvarjalni 
del projekta, kjer pa so imeli dovolj proste roke, 
da so ga, glede na poznavanje blagovne znamke 
ter »brief«, razvijali vsak v svojo smer.

»Ko govorimo o ustvarjalnem delu projekta, mi 
posebno draž predstavljata dva trenutka, ki ju 
vsakič prijetno vznemirjen pričakujem. Prvič, ko mi 
študentje na konzultacijah predstavijo koncept, ki so 
si ga zamislili, ter drugič, ko dejansko oddajo 
fotografije. Ravno zato, ker imajo tako zelo proste 
roke pri ustvarjanju projekta, je izziv morda še večji. 
Upoštevati ‚brief‘, ki ga je podal naročnik, ter ga 
zapakirati v lasten avtorski pristop je za študente 
morda na trenutke celo večji izziv. Prav zaradi tega 
sem vsakič znova pozitivno presenečen, ko se 
zgodijo prve konzultacije in študentje predstavijo 
svoje koncepte. Že pri sami idejni zasnovi študentje 
pokažejo svojo zrelost in sposobnost razumevanja 
teme in želja klienta. Z le malo usmeritve in 

BARBARA BARBIERI, posebna omemba žirije za sodoben avtorski prostor 
Najboljša umetniška dela, ki so nesmrtna kot je nesmrtna človekova ljubezen do ustvarjanja, so bila izbrana kot referenca; npr. Michelangelov detajl s stropa 
Sikstinske kapele, Stvarjenje Adama, Leonardo Da Vinci: Saint John the Baptist - Bacchus in Vincent Van Gogh: Tne Sower Sowing Seed Against a Sunset Sky. Svetleče 
figure, ki zasijejo skozi čas, svojo strast in predanost zvesto prenašajo iz generacije v generacijo. Tehnika je večinoma postprodukcija.

DOMEN JANČIČ
Ker vina in penine govorijo zase, je model predstavljen brez konteksta teksturnega ozadja, kar 
zmanjša šume iz okolja in se osredotoči na kakovost. Razgibane in poudarjene barve dajejo 
vtis čarobnega in razgibanega okusa vin in embalaže v fokusirani ideji. Z diamanti je 
poudarjena kakovost, simbolizira pa tudi mehurčke v penini.

SAŠA RIBIČ
Prikazuje dolgoletno tradicijo, potovanje 
iz generacije v generacijo družine 
Simčič, ki prepleta preteklost in 
sedanjost. Fotografije so narejene z 
digitalno tehniko združevanja arhivskih 
fotografij iz družinskega albuma ter 
fotografij, ki jih je posnela na istih mestih 
med obiskom njihove domačije. (Primer 
1: Pod kostanjem ob družinski mizi na 
Domačiji Medot. Primer 2: Zvonimir 
Simčič dela v svojem vinogradu.)
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GREGA STAMENOVIČ
Če so oči zrcalo duše, so roke odraz izkušenj, spretnosti, na njih se izrisuje življenje posameznika. Z rokami 
lahko povemo vse to, kar ostane skrito med besedami. Prehodi iz teme na osvetljene roke ponazarjajo magijo 
zgodbe Medot, ki se skozi temno in trdo opoko, s pomočjo rebule, razplamti v okusu penine.  

MATIC JAVORNIK
Raziskovalec v svoji domišljiji želi postati ustvarjalen, s pomočjo občutkov, odnosa, 
prostora in domišljijskih iluzij ter z željo po živahnosti strastnega ljubimca se  
postavi na prestol.

TEO KARNER
Na fotografiji je združil vse arhitipe, s tem da je postavo moške figure umestil v 
starejše, srednjeveško okolje. Njegova drža predstavlja vladarja, položaj njegovih rok 
in penine prikazuje, da gre za kreatorja, pika na i je dodatek ženske figure, s čimer 
zaokroži vse arhetipe. S tem je želel poustvariti dogodek, ki se lahko zgodi kadarkoli 
in v nekem v času ujetem trenutku vsebuje vse arhetipe skupaj.

popravki osnovne ideje so študentje že uspešno 
soočeni z drugim, izvedbenim delom projekta,« 
pravi Primož Lukežič, mentor in strokovnjak za 
področje modne fotografije na VIST 

Tokrat so bili študentje zaradi ukrepov 
povezanih s preprečevanjem okužb s 
koronavirusom nekoliko časovno omejeni z 
izvedbo, vendar jim je kljub temu uspelo 
uspešno uskladiti vse potrebno in v dani situaciji 
uspešno izpeljati projekt. »Ob drugih 
konzultacijah, kjer so študentje že prikazali 
narejene fotografije, sem si oddahnil. Sem in tja kak 
popravek, ki se ga je dalo rešit z računalniško 
obdelavo ali drugačno izbiro fotografij in pred nami 
je še en uspešno zaključen projekt, na katerega so 
lahko ponosni vsi sodelujoči študentje ter mentorji. 
Zmagovalni projekt, ki ga je ustvaril Aljaž Anžič, pa 
si zasluži prejeto pozornost in se bo nadvse lepo 
podal k blagovni znamki Medot,« še meni Lukežič.
 
IZBOR IN TOLMAČENJE VIZIJE

Komisijo je na koncu najbolj prepričal Aljaž 
Anžič. »Umetniška vrednost in nepričakovan 
pristop k fotografiji sta botrovala končni izbiri 
zmagovalca natečaja. Silhuete je konsistentno in 
dosledno uporabil v skladu z arhetipi. Zagotovil je 
kombinacijo ustvarjanja, kot jo lahko primerjamo z 
ustvarjanjem vina, ki se zlije z vizijo ključnega 
ustvarjalca z okoljem, iz katerega prihaja. Ta serija 
del prinaša umetniško subtilnost, ki je tudi pri vinu 
zelo pomembna. Soustvarja močno celoto,« je izbor 
utemeljil predsednik komisije Aljoša Bagola.
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