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Letošnji fotografski festival FOTO VIST 
2021 Oddelka za fotografijo VIST je gostil 
osrednjo razstavo Vse + Perspektive in online 
predstavitve kolektivov (in njihovih prostorov), 
formiranih v času študija fotografije na VIST. 
Dogodek je zaokrožal cikel pogovorov z 
nekdanjimi študenti in študentkami Oddelka za 
fotografijo VIST o njihovih profesionalnih poteh 
in izkušnjah. Te pogovore so moderirali VIST-
ovi predavatelji. 

Letošnje študijsko leto je na Oddelku za 
fotografijo VIST, podobno kot v drugih študijskih 
programih, minilo v znamenju vsem poznanih 
razmer, ki sta jim botrovala predvsem prenos 
študijskih vsebin na splet in njihovo prilagajanje 
online formatu. Ob tem se je za najbolj težavno 
izkazalo prenašanje teoretskih vsebin v prakso, 

ki na področju fotografije predstavlja ključen in 
najbolj vitalen del študijskega procesa. 
Kreativnost, eksperimentiranje in iskanje rešitev 
za neuspele poskuse so namreč najbolj 
produktivni v živ(ahn)i izmenjavi mnenj, znanj in 
veščin med študenti in mentorji. Za slednje smo 
bili prikrajšani vsi. Prav zato smo na oddelku 
poskrbeli, da smo ob zaključevanju 2. semestra 
manko pristnega osebnega stika vsaj deloma 
ublažili. V danih okoliščinah smo tako uspešno 
izvedli 5. edicijo bienalnega festivala FOTO 
VIST*, z osrednjo razstavo del študentk in 
študentov 3. letnika, ki jo s prenovljenim 
programom fotografije uvajamo kot vsakoletno 
stalnico. Razstava, namenjena predstavitvi 
samostojnih projektov, nastalih pri ateljejih 
avtorske, dokumentarne in reportažne ter 

kreativne fotografije, je poleg izkušnje 
umeščanja lastnega dela v konkreten prostor 
tudi priložnost, da študentje in študentke svoje 
delo predstavijo najširši zainteresirani javnosti. 
Poleg tega je v prenovljenem programu 
Fotografija, 1. stopnje, ki ga začenjamo izvajati v 
študijskem letu 2021/22, posebna pozornost 
posvečena povezovanju in pretakanju teorije v 
prakso ter razširitvi nabora vsebin, poveznih s 
celostno fotografsko produkcijo; vključujoč 
video, digitalne in druge komunikacijske medije, 
ki danes predstavljajo nepogrešljiva znanja 
bodočega profesionalnega fotografainje.

PROGRAM
FOTO VIST 2021 se je odvijal med 21. 

junijem in 2. julijem v 2. nadstropju stolpnice 

FOTO VIST 2021
USPEŠNO IZVEDEN BUTIČNI FESTIVAL FOTOGRAFIJE

Enodnevna delavnica z Mimi Antolovič v organizaciji kolektiva 100toes.

* FOTO VIST – je tradicionalni fotografski dogodek, ki ga vsako drugo leto prireja Oddelek za fotografijo VIST – Visoka šola za 
storitve v Ljubljani. Osvetljuje različne vidike rabe fotografskega medija in je zasnovan kot platforma za izmenjavo znanj, 
izkušenj in mnenj ter 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. 
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Postavitev razstave Vse, 2. nadstropje stolpnice Dela

AVTORJI IN 

AVTORICE RAZSTAV

Vse – Aljaž Anžič, Mina Bulić, Jurij 
Dolenc, Fran Friedrich, Domen 
Jančič, Kata Jurov, Anja Kajsner, 
Katarina Kolenc, Žiga Sagadin, Grega 
Stamenović, Manca Šavs, Ela Šeruga, 
Andraž Vončina, Jerca Zagorc,  
Ana Zelnik;

Perspektive – Živa Brglez, David 
Filipović, Špela Jambriško, Jaka 
Mojškerc, Olja Simčič Jerele, Špela 
Šivic, Tina Urbajs

KOLEKTIVI

www.vist.si/fotovist 

100toes – Andraž Fijavž Bačovnik, 
Marija Klun, Nina Krajnc & Žiga  
Leški Kosič
Tržaška cesta 2, Ljubljana
www.100toes.si

Barbar Studio – Domen Bizjak,  
Aljaž Hafner, Davor Kralj &  
Darko Sintič
Spletna prezenca, trenutno brez  
fizičnega prostora
barbar-studio.com

Džungla Plants – Tjaša Jarc &  
Tilyen Mucik
Peruzzijeva ulica 84b, 1000 Ljubljana
dzungla-plants.com

Kela – Peter Fettich, Lin Gerkman, 
Peter Gorenšek, Hanna Juta Kozar, 
Urška Preis, Luka Prijatelj, Peter 
Rauch, Sara Rman, Anja Seničar …
Vrhovčeva ulica 8, Ljubljana
www.instagram.com/kela_ljubljana

Pro Foto Hub (PRO FOTO d.o.o.) – 
različni uporabniki, med njimi Anže 
Grabeljšek, Katja Kosmina,  
Primož Lukežič & Matko Mioč  
Pot heroja Trtnika 45, Ljubljana 

Študio – Nik Erik Neubauer, Matic 
Pandel, Lucija Rosc & Jaka Teršek
Slovenčeva ulica 24, Ljubljana

CIKEL POGOVOROV

Ustvarjalne strategije onkraj  
galerije – Jernej Čuček Gerbec, Teja 
Miholič, Žiga Palčar, Lucija Rosc;  
moderator Peter Rauch 
Reportažna in dokumentarna 
fotografija in ukinjanje javnega – Peter 
Fettich – Fish, Gašper Lešnik, Nik Erik 
Neubauer, Matjaž Rušt; moderator  
Uroš Hočevar
Izzivi pri delu s klienti v naročniški 
fotografiji – Andraž Fijavž Bačovnik, Aljaž 
Bezjak, Urša Premik, Urban Štebljaj; 
moderator Primož Lukežič

Dela in je zajemal razstavo Vse, online 
predstavitve kolektivov (in njihovih prostorov), 
formiranih v času študija fotografije na VIST, ter 
cikel pogovorov z nekdanjimi študenti in 
študentkami Oddelka za fotografijo VIST o 
njihovih profesionalnih poteh in izkušnjah s 
fotografskim medijem. 
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Na razstavi Vse so se predstavili študenti in 
študentke 3. letnika z zaključnimi samostojnimi 
projekti in utrinki skupnih sodelovanj, 
vključujoč sklop Perspektive, kjer so bili na ogled 
perspektivni projekti študentk in študentov 1. 
in 2. letnika. Pod mentorstvom Primoža 
Lukežiča, Petra Raucha in Simona Changa so 
študentje v okviru treh ateljejev raziskovali 
modno fotografijo, tematiko telesa pri avtorski in 

Grega Stamenović, iz serije Strmenje, 2021.
Večpredstavni projekt Strmenje (2021) Grege Stamenovića je nastal v okviru 
intenzivnega raziskovanja in preučevanja različnih duševnih motenj, s pomočjo 
intervjujev in osebnih interakcij s posamezniki. Tekom projekta, s pomočjo 
katerega se je avtor tudi sam spopadal z depresijo, v seriji fotografij raziskuje 
relacijo med nejasnim, pogosto neprijetnim pogledom oseb s psihičnimi 
težavami in domnevno normalnim, zdravim pogledom gledalca. Na video 
posnetku, ki je avtorju predstavljal tudi nekakšno obliko samoterapije, se 
napetost pogleda ohranja z izpostavljenimi ostrinami in neostrinami, s svojo 
intenzivnostjo pa nagovarja nazaj strmečega gledalca. 

Živa Brglez, izsek iz filma Delo od doma, 2021.
V eksperimentalnem dokumentarnem filmu Delo od 
doma (2021) nam Živa Brglez skozi približan pogled 
na humorni način prikaže ponavljajočo se rutino 
»pandemskega« vsakdana: čiščenje kopalnice, 
verižno kajenje na balkonu, sestavljanje 
nakupovalnega seznama, priprava hrane itd. Intimna, 
a vsakdanja opravila so posneta s perspektive 
različnih predmetov, poudarek pa je na zvoku, 
gibanju in iskanju subjektivnosti.

Mina Bulić, iz serije Doba belega merjasca, 2021.
Osebni projekt Doba belega merjasca (2021) Mine Bulić je nastal v času stroge 
samoizolacije na italijanskem Krasu, med kljubovanjem melanholiji in 
reševanjem nelagodja z alkoholom, glasbo in obveznostmi na kmetiji. Naslov 
serije je prevzet po eni izmed pesmi nedavno preminulega glasbenika Franca 
Battiata, ki je avtorico in njenega partnerja spremljal tekom zimske karantene. 
Fotografije dekorativnega interierja, dela na vrtu in zasneženih kokoši so bile 
posnete s telefonom, čeznje pa je dodan filter, ki še dodatno vzbuja občutek 
izolacije, izgubljenega nadzora in pesimizma. 

osebni prostor pri reportažni in dokumentarni 
fotografiji. Postavitev raznolikih del v obliki 
instalacij, ki so poleg klasičnih printov in 
srebrnoželatinastih fotografij vključevala tudi 
video performans, gife, kolaže in fotozine, je 
narekovala sama specifika prostora – nekdanji 
uredniški prostori časnika Delo. Kot je v 
spremnem besedilu k razstavi zapisala mlada 
gostujoča kuratorka Maša Žekš, so bila »dela 

vanj umeščena na nekoliko drugačen, iznajdljiv, 
ponekod tudi hudomušen, norčav način. 
Razstava je zastavljena kot nekakšen lov na 
zaklade, kjer je obiskovalec povabljen k 
aktivnejšemu raziskovanju pisarniškega 
prostora in k pogumnejši interakciji z njim. 
Naslov razstave Vse (ali nič) aludira na 
pogostno spregledano prakso dobre selekcije 
in vrednotenja del, s čimer se soočajo tako 
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Ela Šeruga, iz serije Inside, 2021. 
Drugo plat pandemije je Ela Šeruga prikazala v seriji Inside, v kateri je 
dokumentirala dogajanje na Covid-19 oddelku v splošni bolnišnici domače 
Murske Sobote. Mračne podobe bolnikov, bolniških postelj, respiratorjev in osebja 
spremljajo nelagodna atmosfera in vsesplošen kaos, strah in zmedenost v očeh 
portretirancev. Avtorica je v objektiv ujela tako trenutke, ki bi v kakem drugem 
času delovali bizarno, kot tudi neizbežen in pretresljiv bolnišnični vsakdan, odraz 
trenutne situacije, ki je na tak ali drugačen način vplivala na vse nas. 

David Filipović, iz serije Ta‘prav Sloven‘c, 2021.
Vprašanja identitete se David Filipović loteva s serijo Ta‘prav Sloven‘c (2021). 
Sestavljajo jo tri razglednice, na katerih je v ponarodelo »slovenskih« opravah 
portretiran mladi migrant Fabio. Razglednice simbolizirajo začetna leta njegovega 
bivanja v Sloveniji. Prijatelju iz domače Gvineje na njih opisuje svoja čustva in vtise 
o Sloveniji, ki jo danes razume kot svoj dom. Avtor preizprašuje togo razumevanje 
pripadnosti neki državi ali skupnosti, čeprav je pogosteje pomembnejša (in 
spregledana) obojestranska prilagoditev in medsebojno sprejemanje.

fotografi študenti kot tudi njihovi mentorji in 
nenazadnje radovedni obiskovalci razstave. 
Istočasno se naslov poigrava z načinom 
postavitve razstave, ki na prvi pogled svojo 
vsebino skriva in občinstvo napeljuje, da na 
razstavi ni ničesar, četudi je na njej (skoraj) vse. 
Redakcijski labirint, poln odsluženih 
predalnikov in starih omar, ponuja najdbe v 
obliki razglednic, živalskih lobanj in bralnega 

kotička, vsebinsko pa odstira zvedav pogled na 
ekscentrična telesa, deformirano arhitekturo, 
interpretacijo pogledov, predrugačen 
modernizem in pandemske grozote.« 

Tematsko so študente in študentke 
večinoma zaposlovala vprašanja (lastne) 
identitete, doživljanje in beleženje intimnih 
zgodb ter raziskovanje materialnosti in forme 
samega medija fotografije. 
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