IZOBRAŽEVANJE VIST visokošolski študij fotografije

VIST – FAKULTETA ZA APLIKATIVNE VEDE
INTERVJU S PROGRAMSKO VODJO ODDELKA MAG. JASNO JERNEJŠEK
IN DEKANOM PROF. DR. JANKOM ŽMITKOM

Foto: JAKA BABNIK

Odslej edini prvostopenjski študij
fotografije poteka na fakulteti, in sicer na
VIST – Fakulteti za aplikativne vede.
Visoka šola za storitve, poznana pod
kratico VIST, se je namreč preoblikovala v
fakulteto in se preimenovala v VIST –
Fakulteta za aplikativne vede. V obdobju
preoblikovanja je bil prenovljen tudi študij
fotografije z namenom še večje aktualnosti
in še boljšega usposabljanja diplomantov
za uspešno delo na različnih področjih
fotografije in sodobnega vizualnega
ustvarjanja. O tem in načrtih smo se
pogovarjali s programsko vodjo Oddelka za
fotografijo mag. Jasno Jernejšek in
dekanom VIST prof. dr. Jankom Žmitkom.
JŽ: Postati fakulteta je veliko priznanje za
VIST, pa tudi za vse VIST-ove diplomantke in
diplomante; je tudi porok kakovosti študijskih
programov, ki jih izvajamo. Pogoj za
preoblikovanje iz visoke strokovne šole v
fakulteto je namreč izpolnjevanje vrste pogojev,
določenih s 17 standardi, ki jih je na podlagi
Zakona o visokem šolstvu določila Nacionalna
agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).
Za preoblikovanje sta še posebej pomembna dva
vidika, in sicer kakovost študijskih programov in
njihovega izvajanja, s tem pa kakovost izobrazbe
oz. usposobljenosti diplomantk in diplomantov
teh programov, ter znanstveno-raziskovalnega in
umetniško-producentskega ustvarjanja, ki je
temelj našega študijskega programa s področja
fotografije, ki je edinstven v Sloveniji in širši
okolici. Odlikujeta ga raznolikost in širina, saj
nudi široko teoretsko osnovo in hkrati dobro
usposablja za delo v praksi, z obvladovanjem vseh
faz produkcije in postprodukcije. Sega od starih
fotografskih tehnik do sodobnih multimedijskih
aplikacij; od studijske perfekcije do iskanja
izvirnega osebnega izraza; od avtorske,
reportažne in dokumentarne, do reklamne in
modne, portretne in še kakšne fotografije. Zato
se diplomantke in diplomanti uspešno uveljavljajo
na različnih področjih vizualnega ustvarjanja tako
doma kot v tujini.
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Pripravil: Igor Ž. Prošić, vodja Oddelka za fotografijo

Prof. dr. Janko Žmitek

Mag. Jasna Jernejšek

Kaj vas je vodilo pri prenovi študijskega
programa, ki ste ga začeli izvajati v tem
študijskem letu, in kaj prinaša?
JJ: Študijski program smo ves čas od leta
2009, ko smo ga začeli izvajati, vsebinsko in
izvedbeno dopolnjevali in posodabljali, da bi
naše diplomante čim bolj usposobili za delo v
praksi. Vendar smo pri tem prišli do točke, ko
nadaljnje dopolnjevanje ni bilo več mogoče v
obstoječi strukturi predmetnika. Zato smo se
odločili za temeljito evalvacijo obstoječega
študijskega programa in pri tem upoštevali tako
mnenja študentk in študentov, izvajalcev
programa, delodajalcev, naročnikov in drugih
akterjev na tem področju kot tudi trenutno
aktualno dogajanje in trende na razvejanem
področju fotografije in trga dela.
Tako je prenovljeni program zastavljen kot
optimizacija prejšnjega s poudarkom na
sosledju predmetov ter vertikalni in
horizontalni povezljivosti med vsebinami
predmetov skozi celoten študijski proces ter
pretakanju teorije v prakso. Študentje in
študentke osvojijo teoretične osnove
fotografije, ki jih prenašajo v prakso in
spoznavajo različna področja oz. žanre

fotografije in osnove videa, kar v zadnjem
letniku poglobijo in razširijo z izbirnimi
predmeti in samostojnimi projekti v okviru
izbranega ateljeja (Atelje kreativne fotografije,
Atelje reportažne in dokumentarne fotografije,
Atelje avtorske fotografije). Zaključena dela,
nastala v sklopu ateljejev, predstavijo na
zaključni razstavi, pri čemer se ukvarjajo z
umestitvijo dela v realen razstavni prostor,
razmišljajo o tehnikah in načinih predstavitve
svojih del, upoštevajoč sopostavitev z deli
ostalih kolegic in kolegov, da razstava deluje kot
koherentna celota. Razstava predstavlja
dodaten motivacijski element, omogoča
predstavitev dela študentk in študentov kot
tudi fakultete in njenega poslanstva širši
javnosti. Kompetence študentk in študentov
tako prenovljenega programa se s
spremembami programa še ojačajo, še bolj
sledijo aktualnim trendom na področju trga
najrazličnejših fotografskih storitev, s tem pa se
še povečuje njihova konkurenčna prednost.
Eden od poudarkov v študiju
fotografije je tudi na modni in reklamni
oz. komercialni fotografiji. Pri tem
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študentje fotografije sodelujejo tudi s
študentkami drugega oddelka – Oddelka
za kozmetiko. Kako poteka to
sodelovanje?
JŽ: Povezav med oddelkoma je kar nekaj.
Poleg čisto organizacijskih in formalnih zadev,
kot je npr. delovanje po istih internih predpisih
in principih, oddelka sodelujeta tudi vsebinsko.
Študenti in študentke fotografije in študentke
kozmetike sodelujejo pri skupnih reklamnomodnih projektih (t.i. editorialih), prvi v okviru
predmetov s področja reklamne in modne
fotografije, študentke kozmetike pa v okviru
izbirnega predmeta Modno in fotografsko
ličenje. Skupaj razvijajo ideje in jih realizirajo, se
s tem učijo delati v interdisciplinarnih timih in
vzpostavljajo sodelovanje, ki se pogosto razvije
v profesionalno sodelovanje in se uspešno
nadaljuje tudi po zaključku študija. Mnogi od
teh projektov dajejo odlične rezultate; nekaj
primerov smo že objavljali tudi v Digitalni
Kameri. Študentke kozmetike lahko tudi sicer z
ličenjem sodelujejo pri izvajanju fotografskih
setov, študentke in študenti fotografije pa
fotografirajo dogajanja na Oddelku za
kozmetiko. Poleg teh projektov, ki so stalnica,
študentje in študentke obeh oddelkov
sodelujejo tudi v t.i. študentskih projektih (Po
kreativni poti do znanja), v katerih so potrebna
interdisciplinarna znanja. V zadnjih 5 letih je v
njih pod našim vodstvom sodelovalo več kot
120 študentk in študentov obeh naših oddelkov
ter različnih fakultet Univerze v Ljubljani.
Obravnavali so različne tematike, od konceptov
vizualnih prikazov različnih dejavnosti, zdrave
prehrane in vplivov na organizem do uporabe
zgodovinskih fotografskih tehnik idr. Vse to
kaže tudi na zelo širok pomen fotografije kot
medija praktično na vseh področjih družbenega
delovanja, s tem pa tudi na potrebe po
kvalitetni fotografiji.
To pa niso edini projekti, pri katerih
sodelujejo študentje?
JJ: Poleg že omenjene zaključne razstave
vsako leto organiziramo priložnostne razstave,
pri katerih sodelujemo tako z renomiranimi
galerijami kot alternativnimi razstavnimi
prostori v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji.
V letu 2020 smo se navkljub ali predvsem zaradi
vsem poznane situacije, ki je med drugim
povsem osiromašila kulturno dogajanje, odzvali
na iniciativo Layerjeve hiše v Kranju in Tam

Aljaž Anžič, zmagovalec natečaja penin Medot, 2020

Foto VIST, v Galeriji Photon, 2019

Tama in za plakatno akcijo Umetnost na čakanju
iz našega arhiva prispevali različna dela
študentov in študentk. Zaradi onemogočenega
razstavljanja v galerijah je tako umetnost našla
pot v javni prostor in na ulico, v obliki Tam Tam
plakatov na različnih lokacijah v Kranju. Isto
leto smo v Layerjevi hiši Kranj pripravili
študentsko razstavo Kaj pa če je vse res… ?, ki
je lani gostovala še v Mladinskem centru
Murska Sobota. Bienalno organiziramo tudi
festival Foto VIST, večdogodkovni projekt, ki
vključuje razstave, pogovore, delavnice in
predstavitve, na katerih sodelujejo tudi
študentke in študenti ter diplomantke in

diplomanti. Tovrstni razstavni in drugi dogodki
so namenjeni predvsem vpetosti in vključenosti
fakultete v lokalno okolje in aktivno
soustvarjanje tega, čemur pravimo domača
fotografska scena; študentje in študentke pa
pridobivajo dragocene izkušnje in postajajo
vidni širši javnosti že med študijem.
JŽ: Omeniti je treba še projekte, ki
nastajajo v sodelovanju z različnimi podjetji s
področja gospodarstva in kreativnih industrij.
Naj izpostavim le priznano vinarsko domačijo
Medot Wines, s katero je sodelovanje že kar
tradicionalno: vsako leto večje število študentk
in študentov pod mentorstvom pedagogov
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ustvarja izvirne upodobitve njihovih prestižnih
penin, najboljše fotografije služijo za promocijo,
predstavljene pa so tudi na razstavi. Sicer pa
sodelujejo tudi v številnih komercialnih
projektih. Vsi naši pedagogi so namreč
referenčni strokovnjaki in aktivni ustvarjalci na
svojem področju, torej so iz prakse in zato tudi
toliko bolj uspešno uvajajo študente v realne
projekte. Trudimo se tudi, da študentke in
študente vključujemo v mednarodne projekte,
kot je bil npr. evropski projekt Cheritage, ki smo
ga nedavno zaključili, izvajali pa smo ga skupaj s
partnerji iz 7 držav. Pri vsakem so bile
delavnice, v katerih so sodelovali tudi naši
študentje in pedagogi, največji dogodek, ki se ga
je udeležilo okoli 40 udeležencev, smo
organizirali prav mi v Ljubljani.
Zakaj se vam zdi pomembno, da učijo
strokovnjaki iz prakse?
JJ: To je pomembno zato, ker do potankosti
poznajo aktualno stanje področja fotografije in
delovnega okolja znotraj katerega delujejo.
Poleg tega, da na študente prenašajo znanje z
metodo »learning by doing«, torej kako teorijo
pretočiti v prakso, jih vključujejo tudi v svoje
projekte, študentje in študentke iz prve roke
dobijo informacije o tem, kaj lahko pričakujejo
ob vstopu na dejanski trg dela. Tovrstna
praktična naravnanost, seveda skupaj s
kritičnim razmislekom o produkciji vsebine in
odgovornosti zanjo, se zdi zelo pomembna za
uspešno delovanje v konkurenčnem okolju, saj
jim to daje dodatne konkurenčne prednosti
pred drugimi.
Zakaj se vam zdi danes pomemben
formalni oz. akreditiran študij fotografije
in zakaj sploh študirati fotografijo?
JJ: To vprašanje je danes, ko je spletna
ponudba raznoraznih videotutorialov in drugih s
fotografijo povezanih vsebin prosto dostopna in
smo na nek način »že vsi fotografi«, res na
mestu. A razlogov za študij fotografije je več.
Eden ključnih se mi zdi ta, da je fotografija precej
bolj kompleksen medij, kot se zdi na prvi pogled.
Ker je tako vsesplošno uporabljana, se zdi
enostavna in jasno razumljiva, vendar gre za zelo
raznoliko področje, za različne rabe fotografije
in kontekste, znotraj katerih se pojavljajo
različni tipi fotografije, ki imajo različne
namembnosti, pomene in vsebine, saj
nagovarjajo različna občinstva. Sistematičen
študij fotografije razširja obzorja in naslavlja
ključne aspekte fotografije. Na VIST posvečamo
pozornost tako tehničnim kot teoretskim
osnovam fotografije in tudi njeni uporabi na
posameznih področjih fotografije, ob tem pa
vzpodbujamo kritični razmislek in zavedanje

odgovornosti do vsebine, ki jo producirajo
bodoči fotografi in fotografinje. Čas študija je
tudi čas eksperimentiranja, preizkušanja različnih
(z)možnosti in kreativnega procesa, šolska
infrastruktura z vso opremo pa nudi prostor,
kjer se to lahko dogaja (studio, temnica); kjer
dobijo študentje in študentke strokovno pomoč
in podporo izvajalcev programa ter se srečujejo,
družijo, izmenjujejo mnenja, se neformalno
povezujejo in razvijajo v prave profesionalce. In
potrebe po profesionalni fotografiji kljub vsemu
prej naraščajo kot obratno.
Preoblikovanje v fakulteto je že samo
po sebi veliko priznanje, napredek VIST in
njegov pomen za stroko in slovenski

prostor sta očitna. Kaj pa načrti za naprej?
JŽ: Strokovnjaki NAKVIS-a so ocenili naš
strateški načrt za naslednje 5-letno obdobje
kot ambiciozen, a glede na doseženo tudi
realen. Takrat še nismo bili fakulteta, s tem, ko
smo to postali, pa se nam odpirajo dodatne
možnosti za uresničevanje ambicioznih načrtov,
ne nazadnje tudi uvajanja doktorskih študijev. A
konkretno o načrtih še ne bi govoril, razen
morda to, da bomo dajali internacionalizaciji oz.
povezovanju s tujimi partnerji še večji poudarek
kot doslej. Vsekakor bodo vsi naši napori še
naprej usmerjeni v dobrobit in čim boljšo
strokovno usposobljenost naših študentk in
študentov oz. diplomantk in diplomantov. To je
tudi osnovni smisel našega delovanja.

Valentina Cunja, Atelje reklamne in modne fotografije, 2017
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DIPLOMANTKI IN DIPLOMANTA
»Na VIST sem pridobila razširjeno znanje o
fotografiji, predvsem pa dobro tehnično
podlago za nadaljevanje fotografsko-umetniške
poti. Koristile so mi tudi zelo specifično
usmerjene vaje, ki smo jih morali opravljati.
Mogoče sem to dojela šele kasneje, ampak se
je splačalo biti natančen in dosleden; še najbolj
pri studijskih vajah, saj je v moji fotografski
praksi res pomembno obvladovanje svetlobe in
splošno poznavanje studijskega okolja. Všeč mi je bila tudi raznolikost
predmetov in predavateljev. Tu sem spoznala tudi svoje najboljše prijatelje,
s katerimi še vedno sodelujemo, imamo skupen studio, si pomagamo in
delimo svoja znanja.«
LUCIJA ROSC, dipl. fotografinja
Dodiplomski študij fotografije je končala na VIST leta 2018, magistrski
študij Oblikovanja vizualnih komunikacij, smer fotografija, zaključuje na
ljubljanski ALUO. Imela je več samostojnih razstav, sodelovala je na
skupinskih razstavah doma in v tujini. Uspešno se je predstavila tudi na
prestižnem sejmu Viennacontemporary 2021. Med drugim so bila njena
dela predstavljena v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Narodnem
muzeju Slovenije, Galeriji P74, Galeriji DobraVaga in Galeriji Fotografiji. Zastopa
jo Galerija Fotografija v Ljubljani.

»Študirati na VIST-u se mi zdi super, ker ti
da zelo širok nabor znanj, študij se ukvarja z
zelo različnimi fotografskimi tehnikami. Na
koncu, ko vse združiš, lahko iz tega izvlečeš
res tisto najboljše iz sebe in v smeri, ki te
zanima. Poleg tega sem imel super sošolce in
super profesorje, s katerimi smo še zmeraj
prijatelji, in to je morda tisto, kar največ šteje
v teh časih. Že med študijem sem preko VIST
in samostojno razstavljal v galerijah in sodeloval na fotografskih festivalih.
Vse pridobljeno znanje in povezave mi sedaj koristijo na samostojni
poklicni poti.«
NIK ERIK NEUBAUER, mag., dipl. fotograf
Iz fotografije je diplomiral na VIST (2017) in magistriral na ALUO
(2021). Bil je finalist izborov Balkan Photo Award, Malta International Photo
Award, Brussels Street Photography Festival in natečaja Drugačni svetovi. Je
večkratni nagrajenec natečaja Rovinj Photodays. V letu 2020 je prejel
nagrado za najboljšo fotografijo glasbenega dogodka na Festivalu Tresk. V
letu 2021 je bil nominiran za Leica Oscar Barnack Newcomer Award, revija
GUP Magazine pa ga je na izboru Fresh Eyes uvrstila med
najperspektivnejše evropske fotografe. Zastopa ga Galerija Fotografija v
Ljubljani, je tudi mladi ambasador pri Nikon Slovenija.

»VIST ponuja vsesplošno, a zelo
napredno podlago za potencialnega
profesionalnega fotografa. Študij je poseben,
ker so na kupu osebe z res podobnimi
interesi. Zaradi razmeroma malega števila
študentov so na šoli izvrstna energija in
medsebojni odnosi. Največ časa je
namenjenega vsebinam, ki terjajo kreativni
pristop, npr. pri praktičnih predmetih, kjer
sistematično gradimo konceptualne fotografske serije. Moji najljubši
predmeti so bili predmeti iz reklamne in modne fotografije. Fotografijo
je treba jemati resno, saj gre za poklic (in ne hobi), ki združuje
mnogotere veščine tehničnega, konceptualnega, kreativnega znanja,
dela z ljudmi, vztrajnosti.«
JURE HORVAT, dipl. fotograf
Na VIST je diplomiral leta 2020. Uspešno se osredotoča predvsem na
t.i. naročniško, komercialno, zlasti portretno in režirano fotografijo. S
tem področjem se je začel ukvarjati že med študijem kot asistent pri
komercialnih projektih.
Svoja znanja iz studijske in komercialne fotografije skuša prenesti na
študente Oddelka za fotografijo VIST.

»Fotografija je polje nekega razmišljanja in
kreativnega delovanja, kjer – poleg tega, da
poznaš opremo in stvari, ki so tehnično
pomembne – je fino, da razumeš tudi globino
in smisel fotografije, ki jo lahko bereš kot
nekaj več kot le podobo.
Izbira študija fotografije na VIST je bila
zame odlična izbira, in sicer zaradi
profesorjev in zaradi prostorov, ki nudijo
študentom možnost za kreativno izražanje. Pomembni so tudi odnosi,
ki se spletejo med študijem, in seveda je bila izbira prava zaradi mnogih
področij fotografije, ki jih odkrivamo skozi študij. Svoje pridobljeno
znanje danes s pridom uporabljam in uveljavljam predvsem na
področju produktne in modne fotografije.«
MIHAELA MAJERHOLD OSTROVRŠNIK, dipl. fotografinja
Iz fotografije je diplomirala na VIST leta 2018. Ustvarja za različne
slovenske modne oblikovalce ter stiliste. Svoje delo je prikazala tudi na
več skupinskih razstavah ter revijah in na spletni platformi Vogue.it.
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