
Pripravil: IGOR PROŠIĆ, vodja Oddelka za fotografijo VIST

V Sloveniji dolgo časa ni bilo mogoče študirati 
fotografije, vsak fotograf se je znašel, kot se je 
vedel in znal. To se je spremenilo leta 2009, ko 
smo na Oddelku za fotografijo VIST vpeljali 
visokošolski študij fotografije, ki je še vedno edini 
celoviti študij fotografije pri nas. Iz njega izhaja 
vrsta uspešnih, tudi mednarodno uveljavljenih 
fotografinj in fotografov, ki s svojim znanjem in 
ustvarjalnostjo spreminjajo vizualno krajino, 
poklic diplomirana fotografinja oz. diplomirani 
fotograf pa je postal prepoznaven, cenjen in iskan. 
Za zagotavljanje kar najbolj aktualnih znanj in 
kompetenc naših diplomantk in diplomantov 
študijski program nenehno dopolnjujemo, z 
novim študijskim letom pa vpeljujemo še dodatne 
posodobitve, da bo študij še boljši.

ŠTUDIJ FOTOGRAFIJE IN USPEHI 
ŠTUDENTOV

Ko profesionalci – tudi takšni, ki jih 
poznamo iz medijskih objav in fotografskih 
razstav, kot so Primož Lukežič, Rajko 

Bizjak, Jošt Franko, Uroš Hočevar, Arne 
Hodalič, Jaka Babnik, Peter Rauch, 
teoretika Jasna Jernejšek in Vladimir P. 
Štefanec ter kustos Mestne galerije in 
umetnostni zgodovinar Sarival Sosič – 
predajajo svoja znanja ter ustvarjeno 
komentirajo vsak iz svojega zornega kota, 
izkušenj, znanj in prepričanj, in ko vse to poteka 
v ustvarjalnem okolju, kjer študenta obkrožajo 
drugi bodoči dipl. fotografi in fotografinje, so 
študentke in študenti na dobri poti k uspešni 
karieri na področju fotografije in drugih oblik 
sodobnega vizualnega ustvarjanja.

Tako namreč na Oddelku za fotografijo VIST 
bodoče profesionalce v treh letih sistematično 
opremljamo s paleto raznolikih znanj. Že od 1. 
letnika se spoznavajo s fotografskimi tehnikami in 
tehnologijami, od takšnih iz začetkov fotografije, 
kakršna je tehnika kolodija, ki jo uči Borut 
Peterlin, do raznovrstnih digitalnih obdelav in 
videa. Učimo jih studijsko, modno, reportažno, 
avtorsko, dokumentarno, arhitekturno in druge 

zvrsti fotografije. Učimo jih videa, osnov 
grafičnega oblikovanja, umeščanja fotografij v 
kontekste, principe tiskarskih tehnik in 
prezentacije svojega dela. Ure preživljajo v 
temnici z Andrejem Lamutom in drugimi 
fotografi, v studiu fotografije ustvarjajo z modeli, 
profesionalno studijsko opremo, vključno s 
sodobnim svetlobnim parkom, ali pa odidejo na 
lokacije s fotografom Brankom Čeakom. V 
sodelovanju s študentkami visokošolskega študija 
kozmetike v drugem oddelku VIST-a, t. j. v 
Oddelku za kozmetiko, ustvarjajo reklamne in 
modne fotozgodbe, editoriale, in razvijajo 
sodelovanja, ki se nadaljujejo tudi po študiju v 
profesionalnem življenju. Sodelujejo pri pripravi 
razstav in fotografskih dogodkov, na katerih tudi 
sami razstavljajo.

Za samostojno delo – izpolnjevanje 
študijskih obveznosti, priprave na izpite in 
lastne projekte – so jim na voljo studio z 
opremo, temnica, računalniška učilnica in vsa 
oprema. Učijo se od najboljših, ki jih vključujejo 
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Atelje reklamne in modne fotografije; mentor: Primož Lukežič

Skupinska fotografija 3. letnikov; mentor: Primož Lukežič

Projekt Cepelin; 3. letnik; mentor: Branko Čeak
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Projekt Kovač Lenart; 3. letnik; mentor: Branko Čeak

Sodobno opremljen studio VIST

Projekt Medot; Vladar (Foto: LOVRO MEGUŠAR)

tudi v realne projekte. Na koncu študija so 
strokovno dobro podkovani zreli ustvarjalci 
vizualnih podob. Najboljše fotografije že vrsto 
let umeščamo na domače in mednarodne 
razstave, natečaje, ki študentom odpirajo vrata 
v svet po študiju.

Vse to se kaže v številnih uspehih študentk 
in študentov, diplomantk in diplomantov, ki po 
diplomi, pa tudi že med študijem prejemajo 
nagrade na uglednih tekmovanjih, kot so 
Slovenia Press Photo, Trieste Photo Days, Rovinj 
Photodays, Watchdog, sodelujejo kot ambasadorji 
uglednih fotografskih znamk, kot sta Nikon in 
Canon, objavljajo v uglednih revijah, kot npr. v 
National Geographic in Vogue, s fotografijami 
opremljajo monografije ali izdajajo svoje, znanje 
s pridom uporabljajo v velikih produkcijskih in 
oglaševalskih agencijah doma in v tujini, 
razstavljajo v številnih galerijah doma in po 
svetu, ustanavljajo svoja produkcijska podjetja 
in kolektive, zaposlujejo se v različnih kulturnih 
ustanovah in zavodih, izobraževalnih ustanovah, 
različnih gospodarskih organizacijah, delajo v 
oglaševanju, nekateri pa se odločijo za 
samostojno avtorsko pot ali nadaljujejo študij 
na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih 
ustanov doma, kot je Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje, ali v tujini.

Študentje in diplomanti s svojimi rezultati, 
uspešnim uveljavljanjem doma in v svetu, 
nenehno dokazujejo pomembnost študija 
fotografije. Pridružite se jim, razvijajte svoje 
talente in spreminjajte svet!

PRENOVLJENI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Čeprav študijski program ves čas 

posodabljamo, ga po 12 letih še dodatno 
dopolnjujemo in prenavljamo, da bo še boljši, 
da bo še bolj odgovarjal na potrebe po 
raznovrstnosti veščin in vsebin, vezanih na 
celotno fotografsko produkcijo (vključujoč 
video, digitalne in druge medije) in istočasno 
specializacijo znotraj posameznih fotografskih 
žanrov, ki imajo vsak svoje specifike, naročnike 
in konzumente. 

Prenovljeni program je zastavljen kot 
nadgradnja obstoječega s poudarkom na 
optimalnem sosledju predmetov, dopolnitvi 
nekaterih že obstoječih vsebin ter vertikalni in 
horizontalni povezljivosti med vsebinami 
predmetov skozi celoten študijski proces. 
Program je prestrukturiran tako, da 1. letnik 
zajema spoznavanje s fotografskim medijem in 
osnovami s področja fotografije; 2. letnik 
nadgradnjo teh osnov in spoznavanje s 
posameznimi žanri / področji fotografije, 

njihovimi karakteristikami in sistemi delovanja, 
znotraj katerih se pojavljajo; 3. letnik pa je sinteza 
vsega tega in nadgradnje, s poudarkom na 
samostojnem delu pod mentorskim vodstvom 
ter realizaciji lastnega projekta v sklopu izbranega 
ateljeja, od ideje do končnega produkta, 
vključujoč vsa dobljena znanja, razmislek. Ostali 
predmeti 3. letnika ponujajo podporne vsebine, ki 
jih je mogoče uporabiti ne glede na izbrani žanr 
fotografije in tako še razširiti in poglobiti nabor 
določenih teoretičnih in praktičnih znanj. 
Zaključena dela, nastala v sklopu ateljejev, bodo 
predstavljena na razstavi, kar bo delovalo kot 
dodaten motivacijski element, istočasno pa 
omogočilo predstavitev tako del študentov kot 
tudi šole in njenega poslanstva širši javnosti. 

Z dodatnimi obveznimi predmeti uvajamo 
vsebine, ki sledijo aktualnim trendom na 
področju trga najrazličnejših fotografskih 
storitev, s čimer se bo še povečala konkurenčna 
prednost naših diplomantk in diplomantov – 
dipl. fotografinj in dipl. fotografov.  

Tako posodobljen študij je že odobrila 
Nacionalna agencija za kakovost v visokem 
šolstvu, izvajati pa ga začnemo s študijskim 
letom 2021/22, torej oktobra. Vpisi že 
potekajo, pogoj za vpis je končana 4-letna 
srednja šola.

Več info na: 
https://vist.si/fotografija
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