IZOBRAŽEVANJE VIST visokošolski študij fotografije
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IMPRESIONISTICNI
FOTOPIS PO SLOVENIJI
Pripravil: Žiga Bulovič, dipl. fotograf

Fotografija se je kot umetniška zvrst razvila
iz slikarstva. Sprva je predvsem slikarji niso
priznavali kot del umetnosti, danes pa se je tudi
fotografija kot umetnost dobro uveljavila.
Slikarstvo in fotografija veljata vsaka za svojo
umetniško smer, kljub raznolikosti pa ju vežejo
nekatere skupne lastnosti, ki jih je fotografija v
svojem razvoju povzela po slikarstvu.
V fotografskem projektu sem raziskoval
vzporedni razvoj slikarstva in fotografije skozi
njuno skupno zgodovino vse do danes. Primerjal
sem francoskega slikarja (Clauda Moneta) in
slovenskega fotografa (Avgusta Bertholda), ki
jima je skupno, da sta ustvarjala v istem
obdobju: v impresionizmu se je prvi posvečal
slikarstvu, drugi pa fotografiji krajine. V
impresionističnem stilu sem skušal posneti
svojo avtorsko serijo fotografij slovenske
krajine, pri čemer sem se skušal čim bolj
približati stilu fotografiranja, ki je bil značilen za
impresionizem.

TEHNIČNE PRIPRAVE
Da bi se čim bolj približal fotografom
impresionistom, sem serijo fotografij posnel s
kamero velikega formata (4 x 5 inčev), ki je
največji moderni približek kamer takratnega
časa. Za razliko od Avgusta Bertholda sem
fotografiral namesto na steklene na filmske
negative, ki so veliko lažji, manj občutljivi na
udarce, lahko se jih razvije več hkrati. Iz tega
razloga sem se odločil, da bom fotografiral na
film Fomapan Retropan (320 Soft).
Za ta tip filma je značilno, da ima mehkejše
in bolj enakomerno zrno. Pri razvijanju v
temnici sem uporabil razvijalec Kodak HC–110,
ki je nežnejši do omenjenega zrna filma kot
nekateri drugi razvijalci (Adox Adonal).
Negative sem fiksiral s fiksirjem Rapid Fixer
znamke Ilford in jih pred sušenjem vlažil z
vlažilnim sredstvom Ilfotol Wetting Agent, ki na
negativu preprečuje možnost ostanka vodnega
kamna. Fotografije so zaradi kombinacije
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Opuščena solinarska hiša

filma in razvijalca videti nekoliko zabrisano,
skoraj neostro.
Za večji približek slikam je Berthold
uporabljal tehniko gumijevega postopka na
grob risalni papir, sam pa sem to skušal storiti z
izbiro filma in »kemije« ter s tehniko razvijanja.
Bertholdove fotografije so ostale v fizični obliki,
jaz pa sem svoje digitaliziral s pomočjo
skenerja.
FOTOGRAFSKO POPOTOVANJE
Slovenija ponuja veliko različnih naravnih
lepot: od morja in ravnic do visokogorja. S
svojo raznolikostjo med pokrajinami privablja
vse več turistov in le malokdo lahko ostane
ravnodušen ob pogledu na to prečudovito
deželo. Kljub temu, da so fotografije nastajale
ob koncu poletja, se različni vremenski vplivi
svetlobe občutijo v razpoloženju fotografije.
Zaradi močnega sonca, predvsem na
Primorskem, sem se izogibal fotografiranju
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opoldan, ko je svetloba najbolj trda in so
kontrasti najbolj izraziti. Berthold je za
doseganje subjektivne zaznave narave uporabil
mehak fokus in gumijev postopek, jaz sem
zabrisanost dosegel z izbiro filma z mehkim
zrnom in zapiranjem odprtosti zaslonke. V
mojih fotografijah se večkrat pojavi diagonalna
kompozicija, ki je tudi značilna za Bertholda,
vendar se z njo nisem omejeval na svoje
dojemanje hipnosti trenutka.
Lokacije za fotografiranje sem izbral glede
na občutke; po spominu, kjer me je v
preteklosti lepota narave že navdušila. Želel
sem se vrniti v tista okolja in podoživeti
spomine. Fotografiranje po Sloveniji je trajalo
štiri dni: prvi dan sem se odpravil na Primorsko,
sledilo je Pomurje, tretji dan Gorenjska in
zadnji dan domača Koroška. Serija je bila
posneta proti koncu poletja 2020, kar je
vplivalo na izbiro primernega trenutka v dnevu
za fotografiranje.
SEČOVELJSKE SOLINE
Sečoveljske soline veljajo za krajinski park,
ki je tudi del kulturne dediščine. Motiv solin me
je za fotografiranje navdihnil, ker se v njih

prepletajo narava ter del stare arhitekture
in proizvodnja soli, ki v manjšem obsegu živi
še danes.
Fotografija Solinar (slika 1) prikazuje
obrtniško-proizvodni del solin. Motiv me je
navdušil za fotografiranje, saj še nisem imel
priložnosti videti tega procesa v živo. Všeč mi je
dejstvo, da pridobivanje soli kljub
tehnološkemu napredku v zadnjih desetletjih
ostaja na neki način zelo primitivna obrt.
Fotografija združuje vodoravno, nekoliko
diagonalno in trikotno kompozicijo. V ozadju
drevesa na hribu ločujejo nebo in zemljo ter
ustvarjajo svetlo-temni kontrast. Fotografiji
dajeta dinamičnost solinar v ospredju in njegov
zabrisan odsev v vodi, ki ga omejujejo robovi
solinskega bazena. Popoldanska svetloba pada
pod nizkim kotom in izrisuje dolge sence, ki so
skoraj nevidne zaradi razgibanosti oblik. V
drugem planu fotografijo zapolnijo elementi,
kot so vagoni na tirnicah in sol, pokrita z belo
cerado.
Z blagim valovanjem vode v bazenu se
odraža gibanje solinarja, ki razbija solni cvet in s
tem razbija tudi občutek umirjenosti. Prizor
vključuje veliko skritih komponent, ki
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združujejo celoto. Tirnice, voz, deske, klobuk
in lesene cokle so le nekatere, za katere
menim, da bi bile premalo poudarjene ali bi se
celo izgubile oz. ne bi prišle do tolikšnega
izraza na sliki, narejeni s čopičem v
impresionističnem stilu.
Prav tako je odsev zaradi mirne vode dovolj
razločen. Predvidevam, da bi bil naslikan s
čopičem popačen in bolj ali manj v istem
barvnem tonu.
Fotografija Opuščene solinarske hiše (slika 2)
prikazuje drug vidik notranjosti solin. Na eni
strani so bazeni soli, ki so še vedno »aktivni«
del. Na drugi strani pa samevajo zapuščene
hišice, ki so včasih predstavljale živi del solin ter
se danes popolnoma zlijejo z okolico in
ponazarjajo mir.
POMURSKA RAVNICA
Pomurje ima raznolik okolijski relief in je
kulturno ter jezikovno najbolj pestra slovenska
pokrajina. S slikovitimi vinorodnimi terasami
me je navdušilo Jeruzalemsko gričevje (slika 3),
ki ga tvorijo mešane ravne in vijugaste linije ter
mu dajejo prav posebno površinsko obliko. Vse
linije, ki jih tvorijo vinogradi na posnetku,
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otežujejo odločitev pri izbiri kompozicije
fotografije. V prvem planu je gotovo diagonalna,
nasičenost detajlov pa je tako velika, da sama
po sebi izgublja preglednost in ustvarja šum, iz
katerega so jasno razvidne le ravne črte poteka
vinograda. V drugem planu je vinograd videti
bolj urejen, saj zaradi postavitve in oddaljenosti
manj pozornosti posvečamo vsebini, več pa
geometrijski obliki linij. Vrh trikotnika
ponazarja cerkveni zvonik, ki poveže vse vidne
ali nevidne detajle pod sabo. Nebo je zelo
enakomerno osvetljeno, oblačno vreme je
pripomoglo k zmanjšanju kontrasta na
fotografiji in ustvarilo difuzno svetlobo, ki je
skoraj popolnoma izničila sence. Gosti
koprenasti oblaki zapolnjujejo nebo in na njem
predstavljajo šum, kot ga vinograd na tleh.
Poleg gričevja so za Pomurje značilne tudi
ravnine, ki so ostale od Panonskega morja, in
so polne manjših naravnih in umetnih jezer.
Blaguško jezero je bilo zgrajeno za zbiranje
odvečne vode, ki naj bi služila kot zaloga za
namakanje polj v poletnih mesecih. Pritegnilo
me je zaradi mirne in čiste vode, v katero se
lepo preslikajo odsevi okolice. Fotografija

Blaguško jezero (slika 4) je postavljena v
centralno kompozicijo, v središčno točko se
združujejo linije z vseh smeri. Z izjemo vejevja
v zgornjih kotih odsevi ustvarjajo zrcalno sliko v
mirni vodni gladini. Kontrasti se razločujejo
glede na elemente: voda in nebo sta svetla,
zemlja in rastje sta temna. Fotografija je
svetlobno zelo uravnotežena. Vsebuje manj
elementov kot prejšnje tri, a ni zato nič manj
zanimiva. Prevladujejo obrisi in zabrisane
podobe, ki se še bolj zamegljeno odslikavajo v
vodi. Svetlobne tone lahko v grobem razdelimo
na dve liniji: po vertikalni osi skozi sredino
poteka svetlost, po horizontalni osi se skozi
sredino razprostirajo temni elementi.
TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Tretje raziskovanje me je peljalo v območje
Triglavskega narodnega parka, deželo bistrih
voda in visokih alpskih vrhov. Nižinski predeli
parka so me navdušili z vodami sinje modre ali
zelene barve in mogočnostjo Julijskih Alp v
ozadju.
Zelenci (slika 5) predstavljajo talni izvir
Save Dolinke. Prevzeli so me s svojo močno

5
Zelenci
64 | Digitalna Kamera Maj/junij 2021

6
Jezero Jasna

turkizno zeleno bravo, po kateri ima izvir oz.
jezero tudi ime. Kamero sem postavil na stativ
rahlo z desne strani reke in jo tako postavil v
diagonalno kompozicijo. V ozadju sem s tem
pridobil pogled na Veliko Ponco in skalnati del
vrha Mangart, ki se nato diagonalo nadaljujeta
naprej v nasprotni smeri reke. V prvem planu
se lepo vidijo detajli visoke trave, ki se odsevajo
tudi na vodni gladini. Nebo zapolnjujejo gosti
oblaki, ki dajejo fotografiji dodaten občutek
svežine. Z zapiranjem zaslonke sem dosegel
globinsko ostrino vse od reke v prvem planu do
gorovja v tretjem planu, pri tem sem pazil tudi
na izračun ekspozicije, da ni prevelikega
razpona v kontrastu.
Jezero Jasna (slika 6) je turistično zelo
priljubljena točka pred začetkom vzpona na
Vršič, v svoji sinje modri gladini odseva visoke
okoliške skalnate vrhove, kot so bližnji Razor,
Goličica in Prisojnik. Odsevi podob v gladini
gorskega jezera niso toliko izraziti kot so
izraziti svetlobni kontrasti, ki ob pravem
pogledu na jezero izrisujejo zrcalne linije. Če
odmislimo rastje na desni strani fotografije,
vidimo, kako gore in njihovi odsevi tvorijo
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križno kompozicijo ter zrcalijo tudi kontrastna
območja. Vodna gladina je zaradi gorskega
vetra rahlo valovita, zato so odsevi slabše vidni
kot na fotografiji Blaguško jezero, še vedno pa
lahko iz njih razberemo oblike gora. Nebo
enakomerno prekrivajo lahki oblaki, ki se v
okolici gorskih vrhov združujejo v večje
gmotaste oblake, in skupaj z rahlim vetrom, ki
prihaja z visokogorja proti jezeru, počasi
naznanjajo konec poletja.
POHORJE
Zadnji del serije sestavljata fotografiji iz
okolja, v katerem sem odraščal. Lokacije so mi
tod zelo dobro poznane, a se zanje nikoli nisem
tako močno zanimal.
Pot čez Pohorje mi obudi spomine na čase,
ko je koča na Kaštivniku še živela, danes pa
žalostna opuščeno sameva tik pod vrhom hriba.
Pogled na kočo mi prikliče spomine veselja in
igrivosti, sej sem velik del otroštva preživel v
žičničarski koči, predvsem v zimskem času.
Opuščena koča na fotografiji Kaštivnik (slika 7)
s temnejšim tonom izraža utrujenost in
osamljenost, svetli oblaki pa veselje gorskih

poletnih dni. Kamera, pomaknjena nekoliko v
levo, skupaj z izbiro širokega objektiva in
spodnjim rakurzom, daje progi občutek dolžine
in širine. Gosti oblaki z detajli ustvarjajo
difuzno svetlobo in močan kontrast ter hkrati
zapolnjujejo nebo. Zaradi bolj odprte zaslonke
je ozadje nekoliko izgubljeno in zabrisano, v
ospredju pa izstopajo detajli v teksturi koče in
linijah med deskami.
Pohorje poleg smučišč in koč zaznamujejo
tudi jezera; eno izmed njih je Ribniško jezero.
Obdajajo ga smrekovi gozdovi, ki v okolico
jezera vnašajo tišino in umirjenost, v odsevih
vode pa se lahkotno poigrava sončna svetloba.
Za razliko od koče mi jezero obuja spomine na
trenutke sprostitve in odklopa. Vonj smrekovih
vršičkov in žvrgolenje ptic pričarata občutek
pravljičnosti. Fotografija Ribniško jezero (slika
8) zajema nekaj manjših detajlnih elementov,
kot so deske, delčki trave in lokvanji, ki s svojo
neenakomernostjo popestrijo in razbijejo
umirjenost osrednjega dela posnetka. V
zadnjem delu fotografijo popestrijo obrisi
smrek. Čeprav so smreke v okolici jezera
nekoliko oddaljene, se zaradi nizkega pogleda in
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trenutne pozicije vira sončne svetlobe njihove
sence lepo odslikavajo v mirni vodni gladini.
Kontrast je najmočnejši v drugem planu,
kjer s svetlega neba hitro preide na temen
smrekov gozd.

-------------------------------------

Žiga Bulovič je diplomirani fotograf, ki se
danes osredotoča predvsem na naročniško,
komercialno fotografijo. Resneje se je s fotografijo
začel ukvarjati v srednji šoli, kjer je sodeloval pri
pripravi različnih kulturnih razstav ter tudi izdaji
knjige Portreti mladosti (Zbirka EA+).
Leta 2020 je diplomiral na Oddelku za
fotografijo VIST pod mentorstvom doc. dr. Sarivala
Sosiča.Ta članek je nastal na podlagi njegovega
diplomskega dela »Preplet razvoja slikarstva in
fotografije s poudarkom na impresionizmu ter
izdelava avtorske serije fotografij krajine po
vzoru impresionistov«.
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