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andanes skorajda na vsakem koraku poslušamo, da živimo v času
vse hitrejših in vse večjih sprememb. Globalizacija, internet, tehnološki razvoj in druge značilnosti modernega časa v naš vsakdan vnašajo nove in nove materialne in nematerialne produkte. Spremembe
se odražajo na številnih področjih, ki dajejo pečat kakovosti naših življenj – v družinah, medosebnih odnosih, poklicnem življenju, izobraževanju, politiki, kulturi in še bi lahko naštevali.
Ena izmed sprememb je brez dvoma tudi to, da vedno bolj živimo v
svetu podob. Fotografija ni več, tako kot je bila včasih, živa le v domačih albumih, časopisih in revijah, za katere fotografirajo le redki posamezniki, ki so toliko vešči, da obvladajo skrivnosti fotoaparata, ampak
resnično postaja del življenja povsem običajnega posameznika. Kot
gledalci jo srečujemo na vsakem koraku in tudi dejaven fotograf je danes že skoraj vsakdo.
Čeprav ima fotografija kar dolgo zgodovino, je moralo miniti sorazmerno veliko časa, da se je znebila prepričanja številnih, da gre pri fotografiranju zgolj za pritiskanje na sprožilec naprave, ki objektivno in
realistično preslikuje stvarnost táko, kakršna je v resnici. Zavedati se
moramo, da je fotografija veliko več kot to. Tako fotograf, ki fotografijo ustvari, kot gledalec, ki fotografijo podoživi, sta vanjo globoko subjektivno vpletena. Ob pomoči vizualnega jezika, ki sta ga v sebi začela razvijati že v najzgodnejšem obdobju, še preden sta se naučila prvih
besed, lahko sprejemata in izražata tudi zelo kompleksne vsebine: racionalne, čustvene, zavedne ali nezavedne.
S popularizacijo fotografije so se vse bolj začele razvijati tudi ideje in
prakse, ki so značilnosti in prednosti tega medija poskušale izkoristili
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za pomoč ljudem s težavami. Tako imenovane fototerapevtske možnosti so prepoznali in jih v delo s klienti vnesli psihoterapevti, z njo so
svoje delo obogatili umetnostni terapevti, drugi strokovni profili pa so
jo prek različnih metod in oblik prav tako s pridom uporabljali in razvijali. Z razmahom digitalizacije, interneta in novih medijev pa se sploh
ponujajo nove možnosti za tovrstno uporabo.
Kljub vse večji razširjenosti fototerapevtskih praks, je treba ugotoviti, da teorija in sistematična strokovna obravnava tega področja
precej zaostajata za tem, kar se dejansko že dogaja. Pregled dostopne
strokovne literature kaže, da je publikacij s tega področja sorazmerno
malo. Prispevki, zbrani v tem zborniku, skušajo to praznino vsaj malo
zapolniti.
V Sloveniji smo na področju fototerapije v zadnjih letih zelo dejavni in po lastnih ocenah v primerjavi z dogajanjem v svetu popolnoma v koraku s časom, v marsičem pa celo precej napredni. Ustanovili
smo Zavod za fotografsko terapijo, ki spremlja svetovne aktualnosti s
tega področja in razvija lastno doktrino fototerapevtske teorije in prakse. Pripravljamo izobraževanja za strokovne delavce, ki nato v različnih ustanovah vodijo različne fototerapevtske projekte. Poskušamo
jih usklajevati in jih tudi sistemsko uvajati v preventivne, izobraževalne, terapevtske in rehabilitacijske programe.
Ena izmed vodilnih ustanov s tega področja je Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, ki poleg drugih dejavnosti zelo podpira tudi tovrstno metodo dela z ranljivimi skupinami. V
okviru projektnega programa dodatnega usposabljanja za mlajše odrasle so fototerapiji namenili še posebej pomembno mesto. Ob njeni
pomoči ponujajo osebam s posebnimi potrebami različne možnosti rehabilitacije, usposabljanja, osebne afirmacije in socialne vključenosti.
Eden izmed rezultatov omenjenega projekta je tudi pričujoči zbornik. V njem smo zbrali prispevke strokovnjakov različnih profilov, ki
se zavedajo pomembnosti terapije s fotografiranjem in pri nas tako v
teoriji kot v praksi orjejo ledino na tem področju. Zbornik smo razdelili na tri dele. V prvem lahko preberemo strokovne članke, ki poskušajo z različnih vidikov osvetliti to področje. V drugem delu najdemo
prispevke iz prakse, ki predstavljajo nekaj zanimivih projektov, ki so
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jih izvedli v različnih ustanovah po Sloveniji. Zelo ilustrativen je tretji
del,v katerem smo besedo dali uporabnikom, ki lahko najbolj plastično
in doživeto opišejo, kako pozitivno lahko fotografska dejavnost vpliva
na življenje posameznika.
Zbornik prispevkov je izdan tako v slovenskem kot tudi angleškem
jeziku. Čeprav je poznan rek: ''Misli globalno, deluj lokalno'', smo na
tem področju po eni strani skromni, po drugi strani pa kar se da ambiciozni. Ker se zavedamo lastne majhnosti in nezadostnosti, poskušamo tudi v širšem prostoru pripomoči k povezovanju in združevanju
moči. Vse zato, da bi fototerapiji tlakovali pot, ki bo ponujala preproste in učinkovite metode za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in tudi družbe kot celote.
Matej Peljhan, urednik

Prvi del
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starosti 10 let pri igri z vojaško bombo utrpel številne poškodbe, med
drugim izgubo roke in očesa. Kot fotograf je doma in v tujini imel več
samostojnih razstav, za svoja dela pa je prejel že več kot 100 nagrad. S
fotografsko serijo o dečku z mišično distrofijo z naslovom Mali princ
je požel izjemen odziv svetovne javnosti. Je eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji in soustanovitelj Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z
otroki kot z odraslimi.
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Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z otroki kot odraslimi.
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Uvod
Soba polna slik je soba polna misli.
(Joshua Reynold)

F

ototerapija je dokaj nova, vendar glede na sodobne smernice in
tehnološki razvoj zelo obetavna metoda uporabe fotografije kot
umetnostnega izraznega sredstva na področju psihosocialne pomoči
ter pri delu z ranljivimi skupinami. Poleg izraza fototerapija se v svetu
pojavljajo tudi drugi izrazi, kot sta fotografska terapija in terapevtska
fotografija. Uporaba izrazov je precej neenotna, to pa seveda povzroča
določeno zmedo. Predvsem zato, ker nekateri avtorji uporabljajo različne izraze za isto ali podobno dejavnost, spet drugi pa z različnimi izrazi želijo natančneje razlikovati in opredeliti specifične oblike in namene te dejavnosti. Vsebina prispevka se bo s tega vidika osredotočala
na pregled pojmovanja fototerapije po svetu, še bolj pa na opredeljevanje in uporabo fototerapije pri nas.
Fototerapija je primerna tako za otroke, mladostnike, odrasle, kot
tudi za starejše. Lahko se izvaja tako individualno kot v skupini. Zajema zelo raznolike oblike in prakse, ki vključujejo ali se osredotočajo na
fotoaparat, fotografijo, fotografiranje in drugo ustvarjanje, povezano
s fotografijo z namenom pozitivnega vplivanja na psihofizično zdravje
in socialno funkcioniranje posameznika. Lahko je namenjena terapiji in odpravljanju težav posameznika ali pa je zgolj preventivna dejavnost za krepitev duševnega zdravja in spodbujanja osebnostne rasti.
Kljub temu, da začetki uporabe določenih tehnik fototerapije izhajajo
iz psihoterapevtskih načel in metod, se danes tehnike fototerapije širijo in uporabljajo na različnih strokovnih področjih, v različnih kontekstih in skozi različne teoretske prijeme.
Čeprav zgodovina fototerapije, kot bomo videli pozneje, niti ni tako
kratka, pa bi tako za časovni pregled nazaj kot tudi za aktualni čas težko govorili, da je imela ali ima jasno izoblikovano in enovito doktrino. Različni avtorji so namreč svoje fototerapevtske prakse razvijali
in izvajali precej samostojno in neodvisno. Še danes obstaja zelo malo

Strokovni članki

17

literature, ki bi pregledno in sistematično obravnavala to področje. Posledica vsega je, da dejavnost večinoma še ni dobila pravega priznanja
in je izvajanje tovrstnih praks prepuščeno posameznikom v okviru zasebne pobude ali v okviru različnih 'ad hoc' projektov.
Fototerapijo sicer lahko uvrščamo na področje umetnostne terapije, a vendar je pomembno, da je ne uvrščamo v likovno terapijo. V nadaljevanju bomo namreč videli, da se navkljub temu, da tako fotografska terapija kot tudi likovna terapija uporabljata metodologijo slikovne projekcije, ukvarjata vsaka s svojimi aspekti osebnega simbolizma,
zaradi česar sama narava in fleksibilnost fotografskega medija ter procesa ustvarjanja fotografij zahtevata, da fototerapija dobi svojo teoretsko in praktično veljavo, da jo torej imamo za samostojno vejo umetnostne terapije.

Od umetnostne terapije k fototerapiji
»Umetnost je nadčasovna, v svojih simbolih kaže smer v brezčasnost;
psihologija se nanaša na zavest, umetnost se dotika podzavesti,
prodira v globino duhovnega sveta.«
(Trstenjak, 1994, str. 11)

Kratka zgodovina razvoja umetnostne terapije
Umetnostna terapija ali pomoč z umetnostjo je mlada disciplina, ki
se je začela sistematično razvijati sredi 20. stol., njeni primarni temelji pa izhajajo iz združevanja konceptov in idej s področij umetnosti in
psihologije. Kljub temu lahko rečemo, da povezovanje umetnosti in
zdravljenja ni nov pojav, ampak sega globoko v zgodovino človeštva, v
vse prostore in čase. Umetnost, ki se je manifestirala skozi glasbo, sliko, dramo, ples, poezijo … je za človeka imela že od nekdaj 'zdravilno
moč'. O tem pričajo tako duhovni obredi afriških šamanov in ameriških Indijancev kot budistične peščene mandale ali delovanje katarze
iz grških tragedij.
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S tega vidika lahko razvoj umetnostne terapije razumemo kot povezovanje dolgo obstoječe človeške tradicije z vplivi intelektualnih in socialnih tokov 20. stol. Umetnost, izobrazba in medicina naj bi v ta namen součinkovale in tako se je ideja, da bi umetnost lahko delovala kot
pripomoček v medicini, pojavila že sredi 19. stol., hkrati z vzponom psihiatrije. Posledično so se začela razvijati tudi gibanja, ki so se zavzemala za bolj humano obravnavo ljudi z duševnimi boleznimi, mednje pa je
spadalo tudi gibanje za vključevanje pacientov v umetniške dejavnosti.
Se je pa zanimanje psihiatrije za umetniško izražanje pacientov najprej
usmerilo v diagnostične in ne v terapevtske namene (Malchiodi, 2005).
Prvi dokumentirani zametki rabe umetnostne terapije segajo na začetek 20. stol., in sicer v čas prve svetovne vojne. Gre za poročila o t.
i. čudežnih glasbenih terapijah s pacienti, ki so bili popolnoma neodzivni, so se pa ob pomoči glasbe, ki so jim jo predvajali, začeli odzivati.
Kmalu za tem je Joseph Moreno (1923), pionir psihodrame, začel pri
delu z duševnimi bolniki uporabljati elemente gledališke igre ter opisal pozitivne vplive kreativnega uprizarjanja, igranja vlog in monodrame, ki so bolnikom pomagali priti v stik z vsemi deli njihove osebnosti.
V istem času je Florence Goodenoug (1926) začela preučevati otroške
risbe kot kazalce stopnje kognitivnega razvoja, Hans Prinzhorn pa se
je začel zanimati za umetniške stvaritve ljudi z različnimi duševnimi
boleznimi (Malchiodi 2005).
Umetnostna oziroma ekspresivna terapija si je prepoznavnost in
veljavo pridobila v letih 1930 do1940, potem ko so psihoterapevti in
umetniki spoznali, da je samoizražanje skozi neverbalne metode, kot
so slikanje, glasbeno izražanje in gibanje, pri ljudeh z zelo različnimi
duševnimi boleznimi zelo učinkovito. Pri njih je bila terapija s pogovorom ali z verbalnim izražanjem namreč velikokrat nemogoča in tudi
neučinkovita. V skoraj vsej človeški zgodovini je prevladovalo prepričanje, da je duševna bolezen bodisi manifestacija božanskih bodisi demonskih sil, šele po razvoju psihoanalize so začeli fantazijske in umetniške izraze posameznika uporabljati kot ključno informacijo o njegovem notranjem svetu. S tem je umetnost postala orodje znotraj psihoterapije, orodje, ki je pripomoglo k boljšemu razumevanju sveta duševnih bolnikov.
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Carl Jung, ki je tudi sam risal, slikal in pisal pesmi, je umetniškemu
izražanju svojih pacientov pripisoval veliko vrednost ter s tem ustvaril privlačen teoretični model in temelje za umetnostno terapijo. Verjel je, da je ustvarjalnost temeljni človeški nagon, nujen za človekovo
duševno zdravje, in nekoč zapisal, da med postopkom dajanja oblike
arhetipnim podobam najdemo pot k svojemu najglobljemu in pravemu jazu ter da skozi manifestiranje tistega, kar leži znotraj nas, transformiranja duha in idej v oblike in jezik, doživljamo razodetje ustvarjanja, stvaritve. S tem, ko damo duhu obliko, smo z njim obdani in ozdravljeni. S tem, ko izrazimo božanskost skozi umetnost, tudi doživimo božanskost znotraj sebe (Phillips, 2000).
Cilj terapije je videl v osvobajanju ustvarjalnih virov, ki so v pacientu prikriti oziroma latentni in nato postanejo katalizator za spremembo. Proces slikanja je bil zanj raziskovalni proces, skozi katerega nastajajo podobe in simboli, ki jih nato skozi pogovor 'oživljamo'. Umetnost
je videl kot način regresije v službi ega, pri čemer posameznik prihaja
v stik z nezavednim na zavestni ravni. In tako, v nasprotju s psihozo,
ki jo je pojmoval kot nenadzorovano regresijo ter izgubljanje v nezavednem, gre pri umetnostni terapiji za nadzorovano regresijo. Način za
integracijo nezavednega in zavestnega je tako videl skozi dve medsebojno povezani poti; skozi 'pot kreativne formulacije' v katero spadajo fantazijski svet, domišljija, simboli in umetnost, ter skozi 'pot razumevanja', v katero spadajo intelektualni koncepti, verbalne formulacije, zavest in abstrakcija (Ivanović in drugi, 2014).
Sam termin Art Therapy je leta 1942 prvič uporabil britanski umetnik Adrian Hill, ki je ugotovil, da likovno ustvarjanje blagodejno vpliva na tuberkulozne bolnike v sanatoriju kralja Edwarda VII. v Sussexu.
O svojih odkritjih je pisal in dosegel, da se je likovna terapija razširila
še v druge sanatorije. Vrednost umetnostne terapije je videl v osvobajanju kreativne energije, kar je pacientu omogočalo obrambo pred negativnimi čustvi. Njegovo delo je razširil umetnik Edward Adamson,
prav tako Britanec, ki je v psihiatrični bolnišnici Netherne blizu Londona zasnoval odprti studio, v katerega so lahko pacienti prosto prihajali in slikali. Njegov prijem je bil 'neintervencijski' in je vključeval zelo
malo pogovora ali interpretacije.
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V istem času se je hkratni, a neodvisni razvoj umetnostne terapije zgodil v ZDA s pionirkama Margaret Naumburg in Edith Kramer.
Psihologinja M. Naumburg je leta 1940 umetnostno terapijo opredelila kot psihoanalitični prijem, pri katerem svobodno umetniško izražanje postane oblika simbolnega jezika, ki pacientu v procesu terapije pomaga do ubeseditve ustvarjenega in postavljanja konfliktov in težav v
ospredje. Edith Kramer se je rodila na Dunaju, tam študirala umetnost,
slikarstvo in kiparstvo, leta 1944 pa se je preselila v ZDA, kjer je zasnovala diplomski študij umetnostne terapije na vseučilišču v New Yorku.
Največji del svoje kariere je posvetila otrokom in mladostnikom, ki so
imeli težave pri verbalnem opisovanju svojih težav, in pri tem izpostavljala pomembnost ustvarjalnega procesa (Malchiodi, 2005).
Z vse večjo uporabo in širjenjem prijemov in metod umetnostne terapije je leta 1964 nastalo Britansko združenje umetnostnih terapevtov, štiri leta pozneje pa tudi Ameriško združenje umetnostnih terapevtov. Po letu 1970 so se v Veliki Britaniji razvile tudi podiplomske
študije umetnostne terapije, z letom 1997 pa je tam poklic umetnostnega terapevta postal tudi uradno priznan in registriran. Čeprav je
še vedno največje število umetnostnih terapevtov zaposlenih v psihiatriji, se ta poklic širi tudi v druge ustanove na področju psihosocialne
pomoči in tudi v šole.

Zgodovina in razvoj fototerapije
Prvi objavljeni članki o uporabi fotografije pri delu z osebami z duševnimi motnjami, in s tem najverjetneje prve zgodnje formalne uporabe fotografije v terapevtske namene, segajo v 19. stoletje – Hugh Diamond, 1856, in Thomas Barnardo, 1870.
Prvo dokumentirano uporabo fotografije v psihoterapiji je izvedel
angleški psihiater in amaterski fotograf Hugh Diamond. Zaposlen na
ženskem oddelku psihiatrične bolnišnice v Surreyu je fotografiral svoje pacientke, da bi prepoznal različne tipe in faze duševne bolezni ter
posledično prikazal spremembe v videzu bolnic. Te fotografije je imel
za uporabne, saj je menil, da je za duševne bolnike pomembno, da vidijo spremembe na svoji zunanjosti ter se skozi poznejše faze bolezni
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ob pomoči teh fotografij laže identificirajo. V beleženju sprememb je
videl pozitivne terapevtske učinke tako za pacientke kot tudi za osebje
bolnišnice, saj so mu fotografije pomagale pri učenju o razvoju duševne bolezni in razumevanju le-tega. Leta 1856 je svoja dognanja predstavil Londonski medicinski zbornici, vendar je kljub njegovim prizadevanjem za uporabo fotografije v psihoterapiji njegovo delo ostalo
neopaženo (Gilman 1976, v Krauss, 1983).
Leta 1870 je doktor Thomas Barnado uporabili metodo fotografiranja otrok v sirotišnici, zato da bi z njim spremljal spreminjanje telesnega razvoja v novem okolju. Deset let pozneje je Charles Hood fotografiral paciente v psihiatrični ustanovi Bethlehem Asylum in poročal,
da je portretiranje postalo ena izmed dejavnosti, pri katerih pacienti
zelo radi sodelujejo, saj jim razveseli in poživi dneve, ki jih morajo prebiti v ustanovi. Učinkovitost tovrstnega umetniškega ustvarjanja je videl tudi v tem, da so se pacienti poglobili v lastno samopodobo skozi poziranje, obleko in držo. V tem usmerjanju vase je Hood zaznaval
zdravilne terapevtske učinke (prav tam).
Kljub tem dokumentiranim obetajočim začetkom se je uporaba fotografije v terapevtske namene začela sistematično razvijati šele po
letu 1970. V Kanadi in Ameriki so pionirji tega področja, kot sta bila
Judy Weiser in David Krauss, razvili prijem, poimenovan fototerapija
(Craig, 2009). Weiserjeva, sicer psihologinja, je fotografijo kot medij
uporabljala pri svojem svetovalnem delu z gluhonemimi otroki. Leta
1975 je objavila svoj prvi članek s tega področja z naslovom PhotoTherapy Techniques, v katerem se je ta termin prvič pojavil v tiskanem
mediju. Dve leti pozneje se je v reviji Psychology Today pojavil članek,
v katerem je avtor Zakem pozval, naj se mu oglasijo vse osebe, ki pri
svojem svetovalnem delu uporabljajo fotografijo. Na članek se je odzvalo več kot dvesto ljudi in tako je nastal časopis PhotoTherapy Quarterly Newsletter. Zanimanje za to področje je leta 1979 pripeljalo do
prvega mednarodnega simpozija o fototerapiji. Privabil je udeležence
iz petih držav, tudi zgodnje pionirje tega področja, kot so Entin, Fryrear, Gassan, Hogan, Krauss, Stewart, Walker, Weiser, Wolf in Zakem, in
še številne druge, katerih članki in objave so ustvarili temelj za oblikovanje literature na področju fototerapije (http://www.phototherapy-centre.com/history.htm).
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Hkratni razvoj, prav tako poimenovan fototerapija, pa se je zgodil
v Veliki Britaniji z Jo Spence in Rosy Martin na čelu (Craig, 2009). Jo
Spence je bila dokumentarna fotografinja, ki je skozi svoja dela skušala predstaviti teme socialnih in političnih sprememb ter feminizma.
Ko je izvedela, da ima raka na dojki, je začela svojo bolezen dokumentirati, ker ni želela biti objekt zdravniških raziskav, pač pa nekdo, posameznik, ki raziskuje samega sebe. Skozi fotografije je razložila svoj
občutek nemoči, ki ga je imela kot pacientka, in svojo nebogljenost, ki
jo je občutila v odnosu do zdravnikov in sester v javni ustanovi. S tem
je želela prikazati bitko, ki jo posameznik bije v odnosu do tistih v državi, ki imajo moč. Svoje ravnanje v tej emotivni krizi je poimenovala
fototerapija – zdravljenje ob pomoči fotografije. Leta 1983 sta skupaj z
Rosy Martin fototerapijo razvili v prakso za pomoč posameznikom, ki
želijo sami sebe raziskati ob pomoči uprizarjanja in fotografiranja različnih segmentov svoje osebnosti (http://www.portfolio.mvm.ed.ac.
uk/studentwebs/session1/group54/Jospence.htm).
V Sloveniji se je prva dokumentirana uporaba fotografije v terapevtske namene zgodila leta 2010, ko je Anita Zelić, takrat absolventka
Fakultete za socialno delo in študentka Višje strokovne šole za fotografijo, začela raziskovati in zbirati tujo strokovno literaturo o uporabi fotografije v kontekstu psihosocialne pomoči ter na podlagi teh dognanj zasnovala in izpeljala projekt Fototerapija z osebami, ki imajo
težave v duševnem zdravju. Uporabniki, vključeni v projekt, so najprej
osvojili tehnične spretnosti uporabe fotoaparata ter nato skozi ustvarjanje fotografij začeli raziskovati svoje vrednote, vire moči pa tudi želje
in upe, ki jih gojijo glede prihodnosti. Hkrati so skozi poslušanje pripovedi drugih udeležencev poskušali razviti dojemanje za različne perspektive in različno razmišljanje. Uporaba tehnik fototerapije se je posledično izkazala kot metoda, ki ima na področju psihosocialne pomoči širok spekter uporabe in učinkov, med njimi spodbujanje komunikacije, samoraziskovanje, refleksijo, doseganje in beleženje sprememb,
vizualiziranje želenih izidov, razvijanje medsebojnih odnosov, krepitev samozavesti, izboljšanje samopodobe, konstruktivno preokvirjanje problemske situacije in ne nazadnje spodbujanje ustvarjalnosti
skozi vizualno simbolični jezik.
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Vsa teoretična in empirična dognanja je Zelićeva leta 2012 ovrednotila v diplomskem delu Fototerapija: Fotografija kot umetnostno izrazno sredstvo v kontekstu psihosocialne pomoči, s katerim je diplomirala na Fakulteti za socialno delo, hkrati pa je začela fototerapijo izvajati na OŠ Kozara v Novi Gorici z otroki z različnimi motnjami v duševnem razvoju.
Vzporedno z Zelićevo je Jure Kravanja, pedagog, sociolog in fotograf, začel fotografijo uporabljati pri delu s pacienti Psihiatrične klinike
v Ljubljani. Pozneje je Kravanja skupaj z Matejem Peljhanom, kliničnim
psihologom in fotografom, zasnovala – in jih začela voditi – fototerapevtske aktivnosti v zavodu CIRIUS v Kamniku, in sicer z mladostniki
s težko stopnjo gibalne oviranosti, s čimer sta vpliv tehnik fototerapije s kognitivnega, emotivnega in socialnega področja razširila tudi na
razvoj motoričnih spretnosti. Leta 2012 sta skupaj ustanovila Zavod
za fotografsko terapijo, temu pa se je leta 2013 pridružila tudi Zelićeva. Danes vsi trije izvajajo različne fototerapevtske projekte ter skupaj
vodijo in razvijajo Zavod za fotografsko terapijo. Njihova vizija je, da bi
fototerapija v Sloveniji dobila svojo teoretično in praktično veljavo ter
bi jo ob pomoči novih strokovnih sodelavcev lahko omogočili širokemu
spektru ranljivih skupin kot priložnost in pomoč za zmanjševanje težav, kompenzacijo primanjkljajev, razvoj potencialov in konstruktivne
ustvarjalnosti ter posledično za pridobitev bolj kakovostnega življenja.
Leta 2014 so se v okviru prireditve Perugia Social Photo Fest predstavili na svetovni konferenci fototerapije, in to ob boku Judy Weiser ter
še nekaterih znamenitih pionirjev s tega področja.

Vloga fotografije v fototerapiji
Izum fotografije leta 1839 in njen razvoj v letih, ki so sledila, je prinesel revolucijo v načinu upodabljanja oseb. Iznajdba je povzročila množično navdušenje in čudenje nad zmožnostjo fotoaparata, da ustvari zrcalno podobo. Ta privilegij je bil sprva dostopen le peščici bogatih posameznikov, s krepitvijo srednjega razreda v industrializiranih
krajih, z množičnim odpiranjem fotografskih studiov ter z razvojem
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kamer z boljšimi objektivi pa se je ta 'fotografska magija' približala
tudi navadnim smrtnikom in tako v nekaj letih omogočila večini 'navadnih' ljudi, da so lahko svojo osebno zgodovino shranili v vizualni
obliki. Ob navdušenju nad tem, da lahko fotografija prikaže objektiven in realen videz portretiranca, pa se je porajalo tudi nelagodje, saj
je razblinjala iluzije mladosti in lepote, ki so jih naslikani portreti zlahka ustvarjali (Gernsheim, 1965; v Krauss, 1983).
Poleg osebnega upodabljanja ljudi je fotografija postala tudi nepogrešljiv del časopisov, knjig, revij, okrožnic in oglasov in tako je na začetku 20. stoletja postal kulturni vpliv fotografije tako močan, vseobsegajoč in samoumeven, da je postal skoraj neviden. Vse večja iluzornost
novega medija, fotografije, je povzročila, da stari načini kritičnih načinov razumevanja slikovnih in grafičnih vsebin niso več zadostovali in
treba je bilo razviti nove. Zmožnost fotoaparata, da v stotinki sekunde
zabeleži vse, je namreč ljudem vcepila prepričanje, da je fotografska podoba replika resničnosti. Zaradi tega razloga je fotografija postala simbol 'resničnega' in kot popolnoma nov način ustvarjanja podob in simbolov ni podlegla tradicionalnim kritikam, ki so bile uporabljene pri
drugih vizualnih medijih. Največji izziv je bila navidezna enakost med
objektom in njegovo fotografsko upodobitvijo, saj je bila podobnost
med njima veliko večja kot pri sliki, risbi ali kakem drugem grafičnem
mediju, to pa je ustvarjalo to iluzijo 'istosti, zrcalnosti, realnosti'. Šele
čez veliko let se je zgodil konceptualni preskok, ki je pripeljal od prepričanja, da je fotografija realnost, do spoznanja, da so objekti in subjekti
na fotografiji neke vrste podaljšek fotografa (Krauss, 1983).
S tehnološkim napredkom, z razvojem filma v roli ter majhnim in
cenovno ugodnim fotoaparatom Kodak se je doba formalnih obiskov
studia spremenila v dobo 'naredi si sam' in oblika fotografije, ki se je
razvila vzporedno s kodakom, je dobila naziv 'snapshot' (posnetek).
Ti posnetki so začeli prikazovati družine skozi njihove interakcije ter
omogočili vsakemu članu družine, da je pridobil svojo identiteto in
svoj odnos z drugimi. Poleg 'poziranih' prizorov so nastajali tudi posnetki bežnih izrazov, iskrenih pogledov in doživetega družinskega življenja. Ta radikalni in neformalni fotografski stil je začel beležiti vizualne in kulturne resnice, ki so bile daleč od stereotipov, kakršne je pred
tem prikazoval formalni viktorijanski portret (Krauss, 1983).
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Znotraj profesionalnega razvoja fotografije je 'snapshot' pridobil
tako kritike kot tudi spoštovano mesto kot oblika medija. Ker je predstavljal fotografiranje v najčistejši obliki in je bil namen fotografije jasen, je bila tovrstna fotografija največ vredna za tistega, ki jo je posnel.
S tega vidika lahko posnetek razumemo kot primarno psihološki dokument, ki ga lahko dojemamo estetsko, antropološko ter zgodovinsko in je imel pomembno vlogo pri sociološkem razvoju kulture v tistem času (Krauss, 1983).
Amaterski posnetki so revolucionarno spremenili način, kako so
ljudje videli drug drugega in svet okoli sebe, ter preoblikovali koncept,
kaj je realno in kaj pomembno. Kot pravi Berger, se je fotografija tako
osvobodila omejitev umetnosti in postala ljudski medij, ki ga je bilo
mogoče demokratično uporabljati (Berger, 1999).
Z vse večjo dostopnostjo in uporabo fotografskega medija se je interakcija s fotografijo začela dogajati na vsakodnevni ravni. In tako tudi
sodobni svet doživljamo predvsem skozi podobe, ki nas obdajajo na
vsakem koraku. Dejstvo, da živimo v vizualni kulturi, in vzpon digitalne fotografije pa sta nas s fotografijo zbližala bolj kot kadarkoli.
Razvoj digitalne tehnologije, računalništva, mobilne telefonije in
internetnih medijev, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, je dodobra
zaznamoval našo celotno kulturo. Spremenil je naša življenja in pomembno vplival na družbene segmente, tudi na znanost, umetnost in
kulturo. Dodobra je vplival tudi na razvoj novih fototerapevtskih metod in praks in tako lahko ugotovimo, da so šele spremembe v modernem času omogočile pravo uporabnost in razmah fototerapije.
Pomen fotografije, videa in drugih vizualnih medijev je namreč vedno večji. Število fotografij, ki jih ljudje naredijo po vsem svetu, se z
vsakim letom skokovito veča. Če je človeštvo po nekaterih ocenah leta
1930 posnelo 1 milijardo fotografij, je ta številka 1960 narasla na 3 milijarde, leta 1980 na 25 milijard, leta 2000 na 86 milijard in leta 2012
na že osupljivih 380 milijard (http://www.buzzfeed.com/hunterschwarz/how-many-photos-have-been-taken-ever-6zgv#.niNvWrmr5).
Spreminjata se tudi motivacija za fotografiranje in vloga fotografije v življenju posameznika. Pred desetletji je človek fotografiral
predvsem zato, da bi nekaj dokumentiral, da bi ohranil spomine na
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pomembne dogodke iz svojega življenja in jih nato arhiviral v družinskem albumu. Danes pa bolj kot to fotografija postaja orodje za oblikovanja osebne identitete in medsebojno komunikacijo (http://vcj.sagepub.com/content/7/1/57.short).
Razvoj interneta pospešuje procese globalizacije, omogoča nam dostopnost do neverjetnih količin najrazličnejših podatkov in nam ponuja nove in nove medije, ki jih v preteklosti nismo poznali. Prva spletna
stran je bila objavljena leta 1990, za leto 2015 pa je moč pričakovati več
kot 1.000.000.000 registriranih spletnih naslovov (https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html). Danes uporablja internet že več kot
3 milijarde ljudi, v razvitih državah sveta je povezanih z internetom 9
od 10 prebivalcev. Internet omogoča objavljanje, širjenje in arhiviranje
fotografij (http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statistics-2014-part-a-mobile-subscribers-handset-market-share-mobile-operators#subscribers). Količina in pomen vizualnega gradiva na internetu na sploh vse bolj izpodrivata pisano besedo. Na socialnem omrežju Facebook, največji spletni fotografski galeriji, je vsak dan objavljenih
več kot 350 milijonov fotografij (http://hyperallergic.com/48765/how-many-photos-do-americans-take-a-year/), na Youtubu, največji spletni
stran za izmenjavo video posnetkov, pa kar za 300 ur videov vsako minuto (https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html).
Računalniški programi za obdelovanje fotografij in manipuliranje
z njimi, ki postajajo vse bolj dostopni in preprosti za uporabo, omogočajo, da se ustvarjalni proces, ki se je v obdobju analogne fotografije končal s pritiskom na sprožilec, nadaljuje in nadgrajuje tudi ob pomoči računalnika.
In nazadnje še najpomembnejše, to je razvoj digitalnih fotoaparatov. Willard S. Boyle in George E. Smith sta leta 1969 izumila najpomembnejši sestavni del vsakega digitalnega fotoaparata, to je senzor
CCD (charge-coupled device), ki pretvarja svetlobo v električni naboj
in iz katerega se potem prek pretvornika poustvari slika. Nato je moralo miniti še kar nekaj časa, da so nekje ob prelomu tisočletja digitalni
fotoaparati postali tako izpopolnjeni, da so si pridobili prednost pred
anolognimi napravami (http://www.digicamhistory.com/1990.html).
V analogni dobi je bila razširjenost fotoaparatov neprimerljivo manjša in tudi rokovanje z njimi je zahtevalo kar precej znanja in
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spretnosti. Danes je razširjenost fotoaparatov, sploh če upoštevamo
tudi fotoaparate, vdelane v mobilne telefone (leta 2014 je bilo uporabnikov že za 95,5 % vseh odraslih (http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statistics-2014-part-a-mobile-subscribers-handset-market-share-mobile-operators#subscribers), tako velika,
da lahko rečemo, da je fotografija postala eden najbolj demokratičnih,
vsem dostopnih in vsem razumljivih medijev, kar jih poznamo.
Značilnost digitalnih fotoaparatov je, da lahko neposredno po pritisku na sprožilec na ekranu preverimo učinek svoje akcije, že isti dan pa
lahko fotografije selekcioniramo, obdelamo, arhiviramo in objavimo.
Ogromen preskok od tedaj, ko smo fotografirali na fotografski film in
nato dneve in tedne čakali, da smo dobili na vpogled rezultat svojega
dela. Na katerega seveda nismo mogli v ničemer več vplivati. Fotoaparati so postali cenovno dokaj dostopni, zaradi česar si jih lahko privoščijo tudi ekonomsko šibkejši. Rokovanje z njimi je preprosto in hitro
priučljivo tudi za intelektualno manj zmožne. Upravljanje ne zahteva
veliko fizične moči in spretnosti, zato ne izključuje telesno hendikepiranih. Tudi za tiste z najtežjo stopnjo gibalne oviranosti je upravljanje
mogoče prilagoditi ob pomoči posebnih stojal in stikal.
Vse te spremembe in novosti dajejo fotografiji in fotografskemu
ustvarjanju izjemen in nov potencial, ki ga nekatere druge ustvarjalne dejavnosti ne premorejo. Različne uporabne vrednosti fotografije z
lahkoto približamo skoraj vsakemu posamezniku, še pomembnejše pa
je, da se lahko z njo popolnoma enakovredno in samostojno ukvarjajo
tudi tisti, ki zaradi takih ali drugačnih razlogov na drugih področjih nimajo enakih možnosti kot drugi. Digitalna fotografija omogoča razvoj
novih metod in praks, ki jih lahko uporabimo pri zdravljenju in rehabilitaciji ljudi z različnimi motnjami, okvarami ali primanjkljaji.

Fototerapija in umetnostna terapija
Zdi se, da bi v določenem smislu fototerapijo brez večjih težav lahko
primerjali z umetnostno terapijo oziroma jo umestili vanjo, a je ob tem
pomembno, da se zavedamo, zakaj specifika tega področja zahteva, da
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fototerapijo opredeljujemo kot samostojno zvrst znotraj umetnostne
terapije in ne kot del likovne terapije.
Umetnostna terapija je dandanes, kljub še vedno navzočim akademskim polemikam, v praksi uveljavljena kot komplementarna metoda, primerna tako pri diagnostiki kot tudi pri terapiji različnih motenj, okvar ali primanjkljajev, kot so psihiatrična obolenja, čustvene in
vedenjske motnje, razne vrste odvisnosti, posttravmatske poškodbe
možganov, razne vrste nevroloških motenj idr.
Znotraj umetnostne terapije poznamo, glede na različne izrazne
medije, likovno terapijo, glasbeno terapijo, gibalno plesno terapijo in
dramsko terapijo. Umetnostna terapija gradi na ugotovitvah, da se posameznik pogosto laže kot skozi verbalni jezik izraža prek risbe, glasbe,
giba, igre in drugih neverbalnih izrazov. Ob njihovi pomoči učinkoviteje predeluje razne spomine, potrebe, želje, strahove, konflikte in druge
vsebine. Ego neverbalnega izražanja ne nadzira v tolikšni meri kot verbalno, saj je ustvarjalni izziv, pred katerega je postavljen posameznik,
nestrukturiran in večpomenski. Strahu pred neuspehom pa ni, saj se
izražanje ne vrednoti kot pravilno ali nepravilno. Vse to zmanjšuje možnost potlačevanja, zanikanja, pretirano nadzorovanega in neiskrenega izražanja ter dajanja socialno zaželenih odgovorov. Umetniška kreativnost ustvarja nekakšen most med nezavednim in zavednim, omogoča uvid in odpira poti do novih spoznanj in rešitev. Na tak način se
oblikujejo primerne razmere, ki posamezniku v veliki meri pomagajo
pri premagovanju čustvenih težav, spreminjanju neustreznih miselnih
vzorcev in učenju učinkovitejših vedenjskih strategij.
Razvoj novih tehnologij je pripomogel k širjenju in uporabi novih kreativnih medijev znotraj umetnostne terapije in tako nekateri umetnostni terapevti znotraj svojih praks uporabljajo tudi umetnostne izrazne medije, kot sta fotografija in video, predvsem v sklopu likovne terapije. Pri tem je treba razlikovati oziroma vedeti, da uporaba fotografije znotraj likovne terapije ni enakovredna fototerapiji. Kot
bomo videli, so fotografske dejavnosti z vidika ustvarjalnega procesa
kot tudi fototerapevtskih metod in tehnik tako raznolike in specifične, da jih ne moremo preprosto opredeliti kot eno izmed podzvrsti likovnega ustvarjanja. Če želimo biti natančni in sistematični, moramo

Strokovni članki

29

fototerapijo znotraj umetnostne terapije vsekakor obravnavati kot samostojno zvrst.
Skupen vidik likovne terapije in fototerapije je v tem, da raziskovanje simbolnih oziroma vizualnih podob posamezniku omogoča raziskovanje lastnih skrbi in pomenov. Oba procesa predstavljata simbolično približevanje realnosti, ki posameznikom omogoča slikovno ustvarjanje ter doživljanje in raziskovanje simbolov z namenom učenja o sebi.
Ampak kljub temu, da tako likovna terapija kot fototerapija uporabljata metodologijo slikovne projekcije, delata to vsaka na svoj način.
Likovna terapija temelji na posameznikovih notranjih skrbeh, ki ležijo v podzavesti in se spontano izrazijo skozi proces risanja ali slikanja. Zunanji dražljaji, kot je svetloba ali določeno ozadje, takrat ko posameznik te podobe riše, niso nujno potrebni. Nariše lahko na primer
hišo, ki je v sobi, v kateri ustvarja, seveda ni. V nasprotju s tem, pa fotografije nastanejo tam, kjer fizična vsebina dejansko obstaja. Fotografija hiše bo v svojem kontekstu imela elemente fizične reprezentacije hiše. Ker je likovna terapija odvisna od izraženega notranjega subjekta, fotografija pa od ponotranjenega zunanjega subjekta, lahko razumemo, da se ukvarjata z različnimi aspekti osebnega simbolizma, likovna terapija z eksternalizacijo notranjih simbolov, fototerapija pa z
internalizacijo zunanjih simbolov (Krauss, 1983).
Likovna terapija se fokusira na končni izdelek,v fototerapiji pa je ta
pogosto najmanj pomemben in je proces tisti, ki nosi težo; merilo za
izbiro kadra, odločitev, kaj in kako ujeti v fotografijo, izbira konteksta,
kdo, kdaj, kje, za koga so elementi, ki omogočajo raziskovanje. Terapevtsko gledano je končna fotografija pomembna komponenta, vendar je njena vrednost velikokrat v tem, da omogoča postavljanje vprašanj in raziskovanje zunaj svojih okvirjev (Weiser, 1999).
Svoboda manipuliranja s časom in prostorom daje tistemu, ki fotografijo posname, priložnost za ustvarjanje posameznih odzivov na
okolje, ki ga obdaja, ter zaokrožitev le-tega v obliko osebnega izražanja. Berger (2008) pravi, da se moramo vsakič, ko pogledamo fotografijo, zavedati, da je fotograf ta prizor izbral izmed množice drugih prizorov. Izbira motiva kaže njegov način gledanja.
Fotografiranje namreč dobesedno simbolizira nas same. Vsaka odločitev za fotografijo temelji na notranjih merilih; tistemu, kar vidimo,
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pripišemo pomen, ker ima vizualna informacija, ki nas je pritegnila,
neki pomen za nas. Vsaka fotografija je tudi način komuniciranja, ker
fotoaparat dejansko kodira sporočilo, ki je za nas pomembno in nas je
pritegnilo. Plasti mogočih pomenov so vedno vpete v vsako fotografijo in vsaka plast je terapevtsko pomembna. Vsaka osebna odločitev za
zamrznitev določenega trenutka na določen način je pomembna. V fotografijah, ki jih je nekdo ustvaril, ne vidimo le, kaj je nekdo videl, pač
pa tudi, kdo je bil v trenutku, ko jih je posnel.
Uporaba fotoaparata v tem procesu pa nam da občutek, da je ta projekcija bolj natančna in realna kot slikovna. Največja razlika med likovno terapijo in fototerapijo pa leži v zmožnosti uporabe osebnih in družinskih fotografij, ki predstavljajo posameznika in njegovo družino ob
različnih dogodkih oziroma dejavnostih skozi čas. Te biografske fotografije so pomemben vir projekcijskih in fizičnih informacij, ki jih ne bi
mogli pridobiti na noben drug način. Prikazujejo informacije o posameznikovih odnosih do sveta zunaj terapije, to pa je za terapevta zelo
pomembno, saj s tem pridobi objektivnejšo sliko realnosti, s katero se
posameznik spopada zunaj terapije, in ne le odseva njegovega notranjega sveta. Z uporabo fotografij lahko vidimo tudi približek temu, kakšni smo v očeh drugih, in ne le zrcalno podobo v ogledalu. Lahko se
vidimo kot del večje skupine, družine ali prijateljev.
Iz teh razlogov fototerapija ni zaprt, fiksiran model pravil o tem,
kako delati 'prav', pač pa je fleksibilno orodje, s katerim lahko prilagodimo proces vsakemu posamezniku ter njegovim individualnim potrebam in ciljem. Ob ogledovanju ali ustvarjanju fotografij poteka veliko
procesov, skozi katere se posameznik lahko pogleda bodisi od noter
navzven bodisi od zunaj navznoter.
Posledično se tudi opredelitve fototerapije v različnih državah po
svetu razlikujejo, predvsem zato, ker poklic psihoterapevta ni povsod
formalno urejen in se glede na strokovnega delavca, ki ima ali nima terapevtska znanja, ponekod način uporabe teh tehnik deli na fototerapijo in terapevtsko fotografijo.
V skladu s terminološko nekonsistentnostjo ter z metodološko parcialnostjo in neuveljavljenostjo znotraj že sprejetih metod dela z ranljivimi skupinami je tudi poklicni profil fototerapevta še neizdelan in
neuveljavljen. Fototerapijo v praksi zato izvajajo tako psihoterapevti

Strokovni članki

31

kot tudi zakonski svetovalci, socialni delavci, umetnostni terapevti, izvajalci mladinskih delavnic, fotografi, učitelji, skratka neke vrste vodje, ki skupaj s posameznikom raziskujejo njegovo osebno realnost skozi fotografski medij.
Naloga fototerapevta je, da spodbuja in usmerja ustvarjalno aktivnost, hkrati pa glede na značilnosti in potrebe posameznika kombinirano uporablja klasične psihoterapevtske, svetovalne, pedagoške in
druge tehnike. Za vodenje fototerapevtskih skupin pa je potrebno tudi
znanje s fotografskega področja. Sploh pri tistih oblikah, pri katerih
sta v ospredju uporaba fotoaparata in dejavno fotografsko ustvarjanje, se fototerapevtske tehnike delno prepletajo z običajnimi vsebinami klasičnih fotografskih tečajev. To pomeni, da se uporabniki, glede
na svoje sposobnosti in zmožnosti, najprej seznanijo s principi delovanja fotoaparata, spoznavajo različne žanre, se v njih izražajo in izpopolnjujejo ter se učijo uporabljati različne kompozicijske in druge
likovne prvine. Vse zato, da bi razvili lastne vizualne govorice, skozi
katere lahko nato raziskujejo in izražajo sebe in svoj odnos do sveta.

Delitev fototerapevtskih metod in praks
Ko pridemo skupaj – začetek.
Ko ostajamo skupaj – razvoj.
Ko delamo skupaj – uspeh.
(Henry Ford)
Pri opredelitvi uporabe fotografije kot terapevtskega medija je po do
zdaj znanem delovanju na področju fototerapije najgloblje prodrla
Judy Weiser, kanadska psihoterapevtka in ena izmed pionirk na tem
področju. Njena delitev metod je taka (2014):
• Fototerapija je terapevtska metoda (pod vodstvom usposobljenega terapevta), ki predstavlja uporabo fotografije znotraj psihoterapevtskega ali svetovalnega konteksta kot medija za spodbujanje komunikacije, čustev, spominov in asociacij. S tem naj bi
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posamezniku pomagala do globljega uvida oziroma razumevanja
sebe, ki ga ni mogoče doseči le z besedami oziroma verbalizacijo.
• Terapevtska fotografija je fotografska metoda, ki predstavlja
uporabo fotografije kot medija za samoraziskovanje in lahko poteka v individualni ali skupinski obliki.
• Socialno angažirane (naravnane) fotografske dejavnosti ali projekti so tiste fotografske dejavnosti, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko, njihov namen pa je redčenje ali odpravljanje stereotipov oziroma doseganje pozitivnih sprememb v gledalcih teh
fotografij in posledično v družbi ali skupnosti.
Kljub zgoraj navedeni delitvi pa v svetu znotraj fototerapevtskih
praks razmejitev med fototerapijo in terapevtsko fotografijo ni najbolj
jasna, ker se tehnike med seboj prepletajo in dopolnjujejo. V Sloveniji
termin fototerapija prav tako zaobjema obe metodi. Zavod za fotografsko terapijo fototerapijo opredeljuje oziroma jo v praksi uporablja kot:
• Stimulacijo v psihoterapevtskem procesu, pri čemer klient ob
pomoči družinskih albumov in drugih avtobiografskih fotografij raziskuje sebe (svoje vrednote, prepričanja, osebnost, vzorce),
svojo vlogo znotraj družine in odnose med družinskimi člani. Psihoterapevt v tem procesu včasih uporablja tudi pripravljene fotografije z različnimi 'arhetipskimi' motivi, ki delujejo kot projekcijsko sredstvo, ob pomoči katerega klient laže ozavešča potlačene vsebine.
• Terapevtsko in rehabilitacijsko metodo za izboljšanje prizadetih
funkcij, pri čemer so posebej oblikovane fototerapevtske dejavnosti in naloge del kognitivnega treninga. Ta pa je pravi sistem
točno določenih vaj in nalog, ki spodbujajo posamezne kognitivne operacije ali funkcije. Z izvajanjem fototerapevtskih vaj po
principih učenja se prizadete duševne funkcije restituirajo v kar
največji meri in lahko pomagajo pri rehabilitaciji oseb z motnjami
percepcije, oseb z različnimi motnjami mišljenja, oseb s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, otrok z ADHD idr.
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• Rehabilitacijsko kompenzatorno metodo, pri kateri fotoaparat
oziroma fotografske dejavnosti posamezniku pomagajo širiti
njegove duševne in telesne zmogljivosti, s katerimi lahko bolj ali
manj nadomesti okvarjen organ oziroma prizadeto fizično ali psihično funkcijo (slabovidni, gibalno ovirani, osebe z demenco …).
• Ustvarjalno dejavnost za krepitev mentalnega zdravja in spodbujanje osebnostne rasti, pri čemer se tehnike fototerapije uporabljajo po načelih pozitivne psihologije, namen pa je, da se posamezniki ne bi pretirano identificirali s svojimi primanjkljaji, ampak bi se v okviru svojih zmožnosti počutili kompetentne in popolnoma enakovredne drugim. V tem kontekstu je fotografija
zelo mogočen medij, saj ponuja vizualni jezik, ob pomoči katerega se posamezniki laže izražajo, povezujejo svoja čustva ter spregovorijo bodisi o procesu nastanka fotografije, zgodbi, skriti za
fotografijo, ali pomenu, ki jo ta fotografija zanje ima. V terapevtskem procesu se učijo dojemanja različnih perspektiv in različnega razmišljanja, iskanja virov osebne moči ter krepitve samostojnosti, samozavesti in nadzora nad lastnim življenjem.
• Obliko izobraževanja in usposabljanja za povečanje poklicne
usposobljenosti pri kateri fotografske veščine, ki jih osebe s posebnimi potrebami osvojijo znotraj fototerapije, in izdelki, ki jih
ustvarijo, povečajo njihove možnosti za zaslužek ali njihovo konkurenčnost na trgu dela.
Če poskušamo narediti analizo nam poznanih prijemov in metod,
lahko fototerapevtske prakse razdelimo glede na različna merila.
Glede na število udeležencev
• Skupinska: Poteka v različno velikih organiziranih skupinah, v katerih je število članov prilagojeno namenu in naravi dela (kot najprimernejše število velja od 6 do 12 članov). Skupinsko delo po
navadi poteka pod vodstvom vodje ali fototerapevta. Prednosti
skupinskega dela so deljenje fotografij, izmenjava refleksij, skupinska dinamika, možnost samopotrjevanja, razvijanje skupinske
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pripadnosti in druge značilnosti, ki jih individualna obravnava
nima.
• Individualna: Posameznik sam ali ob pomoči terapevta s fotoaparatom ustvarja fotografije, gleda in doživlja lastne fotografije ali
fotografije drugih avtorjev in poskuša ob drugih dejavnostih, povezanih s fotografijo, doseči zastavljene cilje, namenjene izboljšanju ali ohranjanju psihofizičnega in socialnega funkcioniranja.
Deljenje fotografij z drugimi pri tej obliki ni tako pogosto.
Glede na terapevtsko rabo
• Podpora drugim metodam: V okviru različnih vrst psihoterapij in
drugih obravnav se fotografijo uporablja občasno, kot nekakšno
podporo in katalizator v terapevtskem procesu.
• Samostojna terapija: Celotna terapevtska dejavnost temelji na
metodah, povezanih s fotografijo in fotografskim ustvarjanjem.
Sestavni del fototerapije so fotografske naloge, ob pomoči katerih se dosegajo terapevtski cilji.
Glede na terapevtsko vodenje
• Pod vodstvom terapevta: Fototerapija poteka pod vodstvom
usposobljenega fototerapevta, ki mora imeti ustrezna terapevtska, fotografska in druga znanja, povezana z značilnostmi populacije uporabnikov in naravo njihovih težav.
• Brez navzočnosti terapevta: Največkrat individualno, lahko pa
tudi v skupinski samoorganizaciji se fotografsko ustvarjanje uporablja kot oblika samopomoči. Nameni te dejavnosti so razvoj vizualne ekspresije, samorefleksija, poglabljanje zavedanja odnosa
do sebe in zunanjega sveta, ustvarjalnost, spopadanje s stresom,
izboljšanje počutja, ventiliranje negativnih emocij, doseganje pozitivnih življenjskih sprememb in drugo.
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Glede na fokus obravnave
• Fokusirana na motnjo: S fototerapevtskimi tehnikami se poskuša z usmerjanjem v psihološki uvid, s treningom, z iskanjem učinkovitejših prilagoditvenih mehanizmov in drugimi terapevtskimi
vzvodi odpravljati ali zmanjševati okvaro, motnjo ali primanjkljaj.
• Fokusirana na preostale zmožnosti: Po načelih pozitivne psihologije se terapevtska pozornost z motnje preusmeri na ustvarjalnost, ki temelji na posameznikovih preostalih zmožnostih. Spodbujajo se ustvarjalnost, pozitivno samospoštovanje, kakovost življenja in druge pozitivne vrednote.
Glede na obseg vplivanja
• Usmerjena na individuum ali skupino: Namen dejavnosti je pozitivno vplivati na posameznika ali skupino kot celoto.
• Socialno in družbeno angažirana: Z razstavljanjem, objavljanjem
in s publiciranjem fotografskih projektov ob pomoči različnih
medijev poskušamo v družbi doseči boljšo obveščenost, opozarjati na pravice in enakopravno obravnavo, odpravljati stigmatizacijo in izboljševati položaj ranljivih skupin.
Glede na medij in ustvarjalni proces
• Usmerjena na fotoaparat: Fototerapija temelji na učenju in usposabljanju za praktično uporabo fotoaparata kot nadomestnega
pripomočka, s katerim oseba s funkcionalno motnjo zmanjšuje
svojo oviranost.
• Usmerjena na fotografijo: Terapevtski vzvod ni usmerjen v
ustvarjanje fotografij, ampak zgolj v fotografijo kot ohranjen svetlobni zapis na papirju, računalniškem zaslonu ali v kakem drugem mediju. Avtorstvo fotografije pri tem nima pomembne vloge. Fotografija je namenjena spodbujanju občutij in terapevtskemu pogovoru.
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• Usmerjena na fotografiranje: Tehnike vključujejo dejavni proces
fotografiranja in ustvarjanje žanrsko raznolikih fotografij.
• Usmerjena na postprodukcijo: Ustvarjalni proces se ne konča s
pritiskom na fotoaparatov sprožilec, ampak se nadaljuje s kreativno digitalno obdelavo, z manipulacijo s fotografijami, z ustvarjanjem serij, s predstavitvami z glasbo, z oblikovanjem fotoknjig in
podobno.

Fototerapija kot prijem znotraj psihoterapije
Pravijo, da čas spreminja stvari,
toda v resnici jih moraš ti sam spremeniti.
(Andy Warhol)
Področje psihoterapije je doživelo vzpon v zadnji polovici dvajsetega
stoletja, vsekakor v povezavi z neizogibnimi pritiski in težavami glede
tega, kako biti človek v svetu, ki se nenehno spreminja, ter kako se soočiti z dejstvom, da nimamo odgovora na velika vprašanja, kot sta, kaj
nas čaka po smrti in kako je treba 'pravilno' živeti. Brez tradicionalnih
vrednot ter socialnih in kulturnih norm, ki nas vodijo in usmerjajo, bi
bilo naše življenje zelo zmedeno. In ta zmedenost, ta psihološka negotovost je tisto, kar večino ljudi pripelje do psihoterapije, ki naj bi jim
pomagala vzpostaviti nekakšno strukturo, red in pomen v njihovih življenjih. Želijo si razširiti samozavedanje, olajšati bolečino v obdobjih
negotovosti in spremeniti svoje vedenje. (Krauss, 1983)
V kontekstu psihoterapije predstavlja fototerapija prijem ali metodo, ki kot poglavitni tehniki pomoči uporablja simbolizem in projekcijo. Kliente spodbuja tako k raziskovanju njihovih življenj in odkrivanju
osebne zgodovine skozi družinske albume kot tudi k vizualnemu komuniciranju ob pomoči fotografij, skozi katere izražajo svoj način videnja sveta tako v preteklosti kot tukaj in zdaj. Na ta način razberejo
osebne simbole, ki jih uporabljajo za izražanje svojih doživetij (pomen
oseb, krajev, stvari in tem, ki se pojavljajo na njihovih fotografijah).
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Fotografije so namreč vedno rezultat odločilnega trenutka, metafora
pogleda na svet, ki ga ima oseba, ki je fotografijo posnela. S tega vidika
predstavljajo subjektivno interpretacijo opazovalca sveta, njegov način
bivanja, povezovanja in gledanja tistega, kar ga obdaja (Rossi, 2009).
Fotografije, ki jih klient posname ali ima v družinskem albumu, so
prikaz mogočih načinov, kako je njegov svet opredeljen, predstavljen in
na kakšen način se ga spominja. Fotografije ne le beležijo načine gledanja, pač pa te načine tudi ohranjajo v našem spominu ter jih vtisnejo v
naše miselne vzorce. Tako dejansko in simbolično prikažejo stvari, ki so
neposredno povezane s posameznikovim mentalnim stanjem in z njegovim 'zemljevidom realnosti', ki je ustvarjen iz elementov fiziologije
oziroma vrednotenja informacij skozi čutila, proces socializacije, kulture in osebnih izkušenj. Ti 'zemljevidi', ki se izrazijo skozi fotografije, so
povezani z načinom življenja, ki ga nekdo ima, in se lahko gibajo od zelo
ozkomiselnih in strogih pogledov na svet do pomanjkanja strukture in
meja v vsakršnem smislu. Ker so za vsakega posameznika drugačni, je za
terapevta pomembno, da najprej upošteva, od kje ti zemljevidi izhajajo, da bi jih lahko posamezniku pomagal spremeniti v bolj funkcionalne.

Simbolizacija in projekcija
Prav v razumevanju, da človekove temeljne misli in njegova temeljna
čustva nastajajo v podzavesti ter se velikokrat izražajo skozi simbolične ekspresije, temeljijo postopki umetnostne terapije. Vse oblike umetnostne terapije so zasnovane na ideji, da je vizualno simbolična reprezentacija veliko manj 'izkrivljena' in 'spremenjena' kot jezikovno izražanje senzornih izkušenj.
Berger (2008) pravi, da je vidno zaznavanje tisto, kar nas umešča v
svet, kar nas obkroža, vendar je tisto, kar vidimo, pogojeno s tistim,
kar vemo oziroma v kar verjamemo. »Vidno zaznavanje je pred besedami. Otrok gleda in prepoznava, preden zna govoriti.« (Berger, 2008:
21) Gledanje je torej tisto, kar nas umešča v svet, besede pa uporabljamo za razlago in opisovanje sveta. Skozi ta proces ustvarjamo znanje
in izkušnje, le-te pa tvorijo sistem, ki vpliva na naš način gledanja in je
posledično odvisen od tega, v kaj verjamemo.
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Proces simbolizacije tako vzame objekt iz sveta, ga postavi v neki
kontekst in obda s širšim ali z globljim pomenom. Krauss tovrstni proces ustvarjanja pomena, ki ga lahko prenesemo tudi na ustvarjanje pomena neke fotografije, opiše skozi primer drevesa. Naše oči zaznajo
lik, ki raste iz tal: drevo sredi travnika. Svetloba, ki se odbije od silhuete drevesa, je sprejeta v oko prek očesne mrežnice in je posredovana
do možganov prek optičnega živca. Možgani sprejmejo živčne impulze v določenem območju, kjer se vnovič združijo in pretvorijo v podobo drevesa, ki mu v kombinaciji z drugimi informacijami dodelimo pomen. Kako drevo dejansko vidimo, je odvisno od kulture, v kateri živimo, in od tega, kakšen pomen drevesu pripišemo sami. Pomen drevesa je rezultat našega naučenega 'okvira' in je primer procesa simbolizacije, saj drevo za nas pomeni več kot le fizične lastnosti, npr. vir za
hranjenje zaradi njegovih sadov, vir lesa za graditev ali pa skrivališče,
zavetišče, sveti kraj ...
Freud je leta 1963 ustvaril pionirsko delo na področju osebnih simbolov kot manifestacije podzavestnih dejavnosti in jih pozneje uporabil v svojih delih o sanjah. Zapisal je: »Sanje doživljamo pretežno skozi
vizualne podobe. Kljub temu, da so navzoči čustva, misli ter tudi drugi
čuti, vizualne podobe prevladujejo. Tako leži težavnost razlaganja sanj
v prevajanju teh vizualnih podob v besede, veliko ljudi namreč pove,
da bi svoje sanje lahko skicirali, ne morejo pa jih ubesediti.« (Freud,
1963). Freud je ohranil prepričanje, da so vsi osebni simboli negativni in regresivni. Menil je, da delujejo kot obrambni mehanizmi, ki nezavedne želje pretvarjajo v nekaj, kar bi ego zmogel sprejeti brez doživljanja travme.
Jung je v nasprotju s Freudom svojim pacientom dovolil, da sanje
narišejo, in je to vajo imel za zelo uporabno. Ugotovil je, da so osebni simboli sicer lahko uporabljeni v regresivne namene, kot je predlagal Freud, vendar jih je uporabil v pozitivne namene, kot orodje, ki
omogoča dodaten vpogled in strukturo, skozi katero se lahko razvijejo
novo mišljenje, razumevanje in komuniciranje.
Skozi raziskovanje osebnih simbolov, ki nastanejo v sanjah, na skicah, slikah ali fotografijah, imamo priročno orodje za ustvarjanje notranjih poti, ki vodijo k razumevanju osebnih skrbi in pomagajo pri
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doseganju sprememb. Veliko naših izkušenj in doživetij namreč ni mogoče opisati z besedami, saj so naučeni verbalni simboli omejeni. Z besedami skušamo svoje doživetje približati popolnemu razumevanju,
vendar je to kljub izbiri besed nemogoče, saj vse besede nastanejo skozi prenos notranjega doživetja v osebne simbole ter nadalje skozi prenos teh osebnih simbolov v simbole verbalne komunikacije, zaradi česar so prevod prevoda. Pri vsakem prevodu ali reprodukciji pa se lahko na račun distorzije nekaj informacij izgubi, lahko se spremeni vrednost ali pomen sporočila. Besede so namreč produkt umetnega sistema simbolov, ti pa so del zavestnega in eksplicitnega sistema simbolov, ki jih deli neka kultura. Te dogovorjene simbole tako razume nekdo, ki živi znotraj te kulture, za nekoga zunaj nje pa ti isti simboli ne
obstajajo, ker je to zunaj njegove realnosti, zaradi česar jih na njegovem 'zemljevidu realnosti' ni. Ljudje, ki govorijo več jezikov, vedo, da
se je treba naučiti razmišljati (ustvarjati simbole) na nov način, če želimo osvojiti nov jezik. Tako tudi nekaterih doživetij ali konceptov ni
moč prevesti, ker niso del simboličnega sistema tega drugega jezika.
Drugi jezik morda sploh nima besed ali fraz, ki bi predstavljale določene vidike realnosti.
Fototerapija se ukvarja z osebnimi simboli, ki so projicirani skozi vizualno reprezentativni sistem in se manifestirajo v obliki fotografske
podobe. Fotografije so reprezentacije uporabnikove realnosti. To velja
tako za fotografije, ki jih uporabnik ustvari ali na katerih je, kot tudi fotografije, ki jih uporabnik zbira in hrani. Fototerapija pomaga premagati začetne težave, ki jih postavljata omejenost in cenzura verbalnega
jezika, ker se osredotoča na simbole kot sporočilo. Zatorej ni treba, da
je posameznik spreten v verbalnem izražanju, da bi lahko opisal oziroma pojasnil svojo realnost. V tem kontekstu predstavlja tisto, na kar se
fokusiramo, ko gledamo ali ustvarjamo fotografijo, temo naših osebnih
simbolov. Skozi raziskovanje in interpretacijo fotografij se posledično
lahko bolje zavedamo in razumemo svoje osebne simbole. Na ta način
širimo obzorja in pogled na svoje bivanje v svetu ter dobimo jasnejšo
podobo o tem, kar se dogaja tako v naši zavesti kot podzavesti.
Med zavednimi in nezavednimi osebnimi simboli ni meje, saj so
njihovi vplivi medsebojni. Nezavedni simboli nastanejo skozi enak
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proces formuliranja kot zavedni, vendar so njihove posledice zunaj
naše zavesti oziroma našega dosega, a vendar lahko primere delovanja teh simbolov najdemo v svojih sanjah, skicah, umetnosti, literaturi, fotografijah … Sanje so na primer izreden vir simboličnih podatkov.
Predstavljajo proces, v katerem se tekoče zadeve, skrbi izražajo skozi
zgodbo ali igro nezavednih simbolov. Ti osebni nezavedni simboli, ki
se pojavijo v sanjah, se oblikujejo in izražajo ob pomoči naših življenjskih izkušenj, njihov pomen pa leži v osebni zgodovini posameznika
in njegovega odnosa do sveta. Vsak sanjski objekt/simbol lahko predstavlja nešteto stvari, odvisno od konteksta določenih sanj in sanjačevega življenja; enako velja za fotografije.
Tako zavedni kot nezavedni osebni simboli skušajo reprezentirati
naše potrebe ter naš odnos do sveta, so pa nezavedni simboli veliko
bolj spontani in tudi manj cenzurirani skozi proces socializacije. Socializacija in kultura imata velik vpliv na sistem simbolov, ki se ustvarijo v našem zavednem in nezavednem, saj vedenja, ki smo se jih naučili skozi proces socializacije in skozi vpliv kulture, v kateri smo odrasli, vplivajo na našo percepcijo v povezavi z objekti, s koncepti in kraji
(Krauss, 1982).
Določeni osebni in kulturni simboli pa se prekrivajo. Te simbole lahko poimenujemo univerzalne ali arhetipne, ker niso odvisni od nobenega določenega vzorca socializacije. Razvijejo se spontano iz človeške
psihe, kot odziv na življenje. Jung je preučeval te vrste simbole in jih
imel za del kolektivne zavesti človeštva. Mednje spadajo zelo podobna
prepričanja o stvarjenju in verski miti različnih kultur.

Uporaba fototerapevtskih praks v psihoterapiji
Zgodnje opredelitve in uporaba fototerapije so se tesno povezovale s
psihoterapijo, saj so pionirji tega področja izhajali iz načel svetovalnega dela in psihoterapije. Stewartova definicija iz leta 1978 opisuje fototerapijo kot uporabo fotografij oziroma fotografskega materiala pod
vodstvom usposobljenega terapevta in z namenom zmanjševati ali odpravljati boleče psihološke simptome ter spodbujati psihološko rast
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in terapevtske spremembe (Hallkola in drugi, 2011). Walker (1982)
je koncept fototerapije opisal kot projekcijsko tehniko, pri kateri fotografijo uporabljamo kot 'katalizator' (usmerjevalnik, pobudnik) znotraj psihoterapije. Menil je, da fotografija pacientu omogoča ubesedenje misli, prepoznavanje občutkov in fantazij pa tudi krepitev domišljije in ustvarjalnih zmogljivosti. Vrednost te metode je videl v pacientovem odkrivanju in zavedanju lastne in svojevrstne percepcije v
odnosu do sveta ter prepoznavanju, da imata tako pacient kot terapevt
različne zaznavne načine dojemanja, ki so lahko bodisi bolj analitični,
verbalni in racionalni bodisi bolj domišljijski, vizualni in emocionalni.
Med najbolj znane pionirje s področja fototerapije spada Judy Weiser, kanadska psihoterapevtka in ustanoviteljica Centra za fototerapijo v Vancouvru. Je tudi avtorica do zdaj najbolj prodajane knjige oziroma priročnika o fototerapiji Phototherapy techniques – Exploring
the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums (1999). V knjigi
predstavlja pet tehnik, ki jih je razvila skozi svoje izkušnje z uporabo
fotografije v psihoterapiji. V tem kontekstu uporablja fotografijo kot
orodje, ob pomoči katerega lahko terapevt posamezniku pomaga izvabiti in raziskati njegovo ponotranjeno realnost, kot so prikrita čustva,
misli, spomini, osebne vrednote, prepričanja idr. Večina njenih tehnik temelji na terapevtovem in posameznikovem skupnem ogledovanju fotografij in pogovarjanju o njih, pri določenih tehnikah pa osebe
tudi same ustvarjajo fotografije z izbrano tematiko. Velikokrat so to
avtoportreti, ki ponujajo tako možnost dobesednega kot tudi metaforičnega izražanja samega sebe. Teh pet tehnik je med seboj povezanih
in odvisnih. Tako kot prsti na roki tudi te tehnike najbolje delujejo, ko
so sinergično kombinirane. Vsak terapevt jih uporablja malce drugače,
odvisno od svoje strokovne usposobljenosti in svojih teoretičnih preferenc, pa tudi od klientove situacije in njegovih ciljev. Tako danes ni
enega samega načina uporabe. Fototerapija ni interpretiranje klientovih slik namesto njega, pač pa mora delo opraviti klient sam, spodbujan s terapevtovimi vprašanji. Vsako dojemanje in vsako čustvo, ki ju
fotografija sproži v klientu, sta unikatni (Kustec, 2007).
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Pet tehnik fototerapije po Judy Weiser
Projekcijska tehnika
Uporaba fotografij kot medija za raziskovanje posameznikove percepcije,
njegovih vrednot in pričakovanj
Projekcijska tehnika fototerapije vključuje tako aktivne kot pasivne
vidike projeciranja, dekodiranja in rekonstrukcije emotivne vsebine
fotografije, ki jih udeleženec uporablja pri konstruiranju pomena in
občutkov, za katere meni, da jih določena fotografija odraža. Ti vidiki omogočajo uporabo tehnike tako pri ogledovanju lastnih fotografij, avtoportretov, kot tudi fotografij, ki se pojavljajo v različnih medijih ali jih posnamejo drugi ljudje. Ni potrebno, da so to fotografije ljudi, lahko so fotografije narave, živali idr., s katerimi se posameznik poistoveti na neki simbolični ravni.
Vsakič, ko stopimo v interakcijo s fotografijo, si jo ogledujemo ali
se o njej pogovarjamo z drugimi, ustvarjamo njen pomen. Pomeni, ki
jih najdemo, in čustva, ki nas obidejo ob gledanju določene fotografije, so naša edinstvena percepcija in niso nujno skladni s tistim, kar je
oseba, ki je posnela fotografijo, želela povedati. Pomen, ki ga najdemo
v fotografiji, izvira iz nas, zaradi česar nosi vsaka fotografija nešteto
pomenov.
Ker torej ne obstaja napačen način interpretiranja fotografije in ker
je vsak odgovor pravilen, je projekcijska tehnika učinkovito orodje za
krepitev moči, ter virov za razvijanje samozavedanja in samozavesti.
Posameznik lahko raziskuje, kakšne občutke, spomine in misli zbudi
neka asociacija. Takšno zavedanje omogoča učenje o samem sebi in o
tistih vidikih, o katerih po navadi ne razmišljamo in jih ne raziskujemo. S tem dobimo možnost integracije in zavedanja teh občutkov.
Avtoportreti
Uporaba avtoportreta kot medija za razumevanje lastne podobe
Pojem avtoportret zaobjema kakršnokoli fotografsko reprezentacijo percepcije nekoga o samem sebi, dobesedno ali metaforično.
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Avtoportreti se razlikujejo od drugih fotografij, saj na ustvarjanje avtoportreta ne vpliva nihče drug le mi sami. To so reprezentacije nas samih, našega telesa ali nečesa, za kar verjamemo, da nas predstavlja.
Pri tem imamo nadzor nad vsemi vidiki ustvarjanja fotografije, od začetne ideje do končnega produkta. Ker so to podobe nas samih in ker
smo jih tudi ustvarili sami, nam ponujajo veliko možnosti, da se soočimo sami s sabo, prav to pa je za veliko ljudi poglavitni cilj terapije.
Uporaba avtoportretov posamezniku omogoča raziskovanje slike,
ki jo ima sam o sebi, ter posledično proces samoraziskovanja. Avtoportret je način simboliziranja nas samih v edinstvenem in osebno kodiranem jeziku ter tudi videnje samih sebe s položaja opazovalca. Avtoportreti so reprezentacija naše osebne simbolike, ki jo lahko vizualno raziščemo in povežemo s predstavami, ki jih imajo o nas drugi.
Kljub temu je za terapijo z avtoportreti pomembno tisto, kar oseba
želi predstaviti kot ustvarjalec, subjekt in opazovalec fotografije, ter
kako se s fotografijo želi predstaviti ne glede na to, kakšen vpliv ima to
na druge. S tem, ko posamezniki bolje spoznajo sami sebe, postanejo
bolj asertivni in samozavestni pri sprejemanju odločitev ter manj občutljivi za mnenja in pričakovanja drugih. Ne potrebujejo več vrednotenja drugih, da so, kar želijo biti, in zaradi tega laže in bolje raziskujejo življenje.
Avtoportreti pripomorejo k zastavljanju ciljev, dosežkov, asertivnosti, samospoštovanju idr. So pomembna pomoč osebam, ki morajo spoznati in sprejeti, da dejansko lahko dosežejo nekaj, za kar so prej
verjele, da ne zmorejo. Če pred fotoaparatom upodobijo nekaj, česar
po navadi ne zmorejo, ustvarijo trenutek realnosti, v katerem so določeno situacijo premagale, in ta trenutek dejansko obstaja. So le korak od tega, da bi to dejansko lahko počele, in je za dosežek potrebno
le majhno preokvirjanje percepcije. Na podoben način je terapija lahko
uporabljena pri osebah, ki trdijo, da ničesar ne čutijo ali imajo težave
z izražanjem svojih občutkov. Eden izmed konstruktivnih prijemov je,
da jih zaprosimo, da pozirajo na tak način, da predstavijo eno izmed
čustev (žalost, jezo, veselje ...).
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Fotografije, na katerih smo, vendar nas je fotografiral nekdo drug

Fotografije, ki jih je posameznik ustvaril ali zbiral

Uporaba fotografij kot medija za gledanje skozi perspektivo drugih

Uporaba fotografij kot medija za samoraziskovanje skozi metafore

Naše fotografije, ki jih posnamejo drugi, nam dajo možnost videnja
številnih načinov, na katere nas dojema okolica. Naše mnenje o tem,
kako nas vidijo drugi ljudje, se velikokrat zelo razlikuje od resnice.
Med take fotografije spadajo posnetki naših bližnjih, prijateljev ali tujcev: fotografije, ki so jih drugi posneli z določenim, svojim namenom.
In čeprav smo na teh fotografijam mi, smo prikazani skozi oči nekoga
drugega in njegove zaznavne filtre. Omogočijo nam raziskati, kaj je za
druge na nas zanimivo, pomembno, ter to primerjati s tistim, kar naj
bi drugi vedeli o nas in kaj naj bi jih zanimalo. . Takšne fotografije nudijo vpogled v raznolike dinamike naših medsebojnih odnosov z ljudmi, ki so nas fotografirali, ter omogočajo raziskovanje, čigava 'fotografska resnica' nam je najbližja in zakaj.
Ljudje imamo različne identitete, podobe in geste, ki jih uporabljamo glede na različne situacije, socialno okolje in pričakovanja, s katerimi se srečamo. Ta javna identiteta velikokrat ne dovoli vpogleda v
to, kdo se skriva znotraj, ker ljudje velikokrat spremenimo svoj fizični
videz in čustveni odnos glede na osebo, s katero smo v interakciji. Ne
obstaja ena sama resnica o tem, kdo smo, kajti fotografije, na katerih
smo, se lahko zelo razlikujejo in nobena ni bolj resnična od druge. Vse
prikazujejo veliko različnih 'resnic' naše identitete.
Fotografije, na katerih nas je posnel nekdo drug, lahko skozi čas postanejo vizualni dokaz dejanskih fizičnih sprememb telesa ali stvari,
ki nas obkrožajo. Posamezniki lahko vidijo napredek ali poslabšanje v
svojem videzu, zdravju ... Skozi to se lahko neposredno in brez vključevanja drugih ljudi soočijo s temami staranja, alkoholizma ali motenj
prehranjevanja. Pozitivni vidiki takšne tehnike so tudi v odkrivanju
želenih sprememb fizične kondicije, ki jih prinese ukvarjanje s športom. Fotografije, ki prikazujejo kraje, čase in družinske ali druge medosebne odnose, so lahko tudi dokazi družinske zgodovine in korenin,
ob pomoči katerih lahko raziskujemo tista neželena nesoglasja v našem življenju.

Fotografije, ki jih ustvarimo ali zbiramo, so neke vrste podaljški nas
samih, osebne konstrukcije realnosti v njihovem najglobljem pomenu, saj se na njih pojavi naša edinstvena osebnost. Predstavljajo naš
odnos do ljudi, krajev in predmetov. Odsevajo naš koncept, prikazujejo naše projekcije in dokumentirajo našo percepcijo. Fotografije, ki jih
ustvarimo, so enakovredne fotografijam, ki jih zbiramo in obdržimo,
npr. fotografijam iz revij in koledarjev, saj je vsaka izmed teh fotografij na neki način za nas pomembna, ker smo ji pripisali pomen. Fotografiranje je lahko zavedna odločitev fotografa, da posname neko sceno, ali pa veliko bolj 'pasivno' dejanje, ko nas neki prizor 'kliče' k temu,
da ga fotografiramo. Nezavedni dejavniki imajo velik vpliv na oba načina našega fotografiranja, vendar pridejo do izraza takrat, ko se nam
ni treba odločati, ali bomo nekaj fotografirali, ampak to počnemo, ker
se je trenutek zazdel pravi.
Veliko stvari lahko vpliva na posameznikovo odločitev, kaj bo posnel: njegovi cilji, njegove želje in povezanost teh elementov v vizualni jezik, ki združuje vsa ta merila. Izbira momenta lahko vsebuje tako
dejanske kot emotivne informacije, konsistentne teme in zanimanja,
osebne metafore in simbole, tudi tiste, ki se jih oseba v trenutku, ko je
pritisnila na sprožilec, ni zavedala. Fotografije, ki jih posamezniki posnamejo ali zbirajo, postanejo metafore njih samih in so zatorej močan
vir za neposredno raziskovanje samega sebe.
V terapevtskem kontekstu je raziskovanje fotografij, ki jih je posameznik ustvaril ali zbiral, dober način za spoznavanje tega človeka. Vse
tisto, kar z drugimi podeli o vsebini fotografije, okoliščinah, v katerih je
bila posneta, ali razlogih, zaradi katerih jo je obdržal, ima namreč zanj
določen pomen. To je eden izmed razlogov, zakaj takšna terapija deluje: posameznik si vzame čas, da v varnem okolju z drugimi podeli svojo zgodbo, zaradi česar jo bolje razumejo tako drugi kot tudi on sam.
Ob pomoči ustvarjanja fotografij lahko posamezniki znotraj fototerapije raziskujejo in odpirajo neštete teme, raziskujejo sebe in svoj
skriti jaz, ki ga nihče ne pozna, vizualizirajo spremembe, ki jih želijo
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doseči, spremljajo svoj način zaznavanja sveta, ki jih obdaja ... Vse te
teme lahko posameznik prikazuje skozi metafore, zaradi česar se počuti pri razkrivanju svojih pogledov varnejšega in ne ogroženega.
S tega vidika lahko fotografiranje izboljša samopodobo, pomaga ljudem pri postavljanju ciljev, prihodnjih želenih izidov, ter je hkrati način za uvajanje sprememb v odnos, za raziskovanje fantazij in preizkušanje različnih oblik komunikacije ter posledic, ki jih to prinaša. Fotografiranje nam omogoča tudi premagovanje generacijskih, rasnih, kulturnih, seksualnih ter celo političnih razlik.
Družinski albumi in avtobiografske zbirke
Uporaba fotografije kot medija za raziskovanje fotografskih kolekcij
Fotografije, zbrane v družinskih albumih in druge biografske fotografije so posebno področje fototerapije. Tehnika, ki vključuje družinske
fotografije, ima opravka s posameznikovim jazom, ki je konstruiran
skozi posameznikovo družino, njegove korenine, ozadje, okolico in
družbeno okolje ter vzorce, sporočila in prepričanja, ki so se prenašala
skozi generacije. Ker takšna tehnika vključuje avtobiografske fotografije in celotne albume, nam omogoča raziskovanje posameznikove vloge v kompleksnem sistemu, ki ga je spremljal od rojstva. Družinski albumi gradijo vzorec, ki ga lahko raziskujemo skozi neverbalno ekspresijo družinskih vezi, medsebojne dinamike in virov moči.
Družinski albumi so po navadi namenjeni časovnemu pregledu, dokumentaciji in so neke vrste talismani, ki kljubujejo času ter dokazujejo obstoj nekega posameznika in njegovih povezav z drugimi, zanj pomembnimi ljudmi. V družinskih albumih najdemo sicer tudi t. i. pozirane portrete, a večinoma so v njih posnetki, ki prikazujejo hitro izbrane momente iz resničnega življenja. Ker so to fotografije in ne slike, jim gledalec nezavedno pripiše lastnost dejanskosti, ki je naslikani
portret ne vsebuje. Na fotografije iz preteklosti gledamo kot na resnični dokaz o tem, kakšno je bilo življenje v tistih časih, ter pozabimo, da
so odraz družinske identitete, ki predstavlja tisto, kar je bilo za neko
družino pomembno. Zaradi tega fotografij, ki za ustvarjalca albuma
oziroma zbiratelja slik niso imele pomena, enostavno ni, saj jih v družinski album ni vključil.
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Fotografije, ki so zbrane v obliki albuma, se razlikujejo od drugih
zbirk, ki jih nekdo ustvari. Album je pogosto videti kot knjiga, ki vsebuje fotografije z življenjsko zgodbo. Albumi so sestavljeni iz fotografij ljudi, živali, pa tudi krajev, ki so bili tako pomembni, da so ljudje njihove fotografije shranili za vedno. Imeti takšno kolekcijo pomeni, da
obstajajo ljudje, za katere smo pomembni, ljudje, ki so naša naravna
podporna skupina in nas imajo radi.
V nasprotju z avtoportreti, ki izražajo posameznikovo individualnost
in edinstvenost, prikazujejo družinski albumi povezanost, odvisnost in
razlikovanje. Družinski album je ohranjanje zgodovinske kontinuitete
in fotografij ljudi, hkrati pa način, da obdržimo družino za vedno skupaj
tudi po tistem, ko so imena nekaterih že zdavnaj pozabljena.

Fototerapija v rehabilitaciji
Potovanje, dolgo tisoč kilometrov se mora začeti s prvim korakom.
(Kitajski pregovor)
Človeštvo se že ves čas svojega obstoja spopada z boleznimi. Z izjemnim napredkom medicine pa smo dosegli, da so danes premagane številne, nekoč usodne bolezni, preživetje pa je tudi po zelo hudih
poškodbah vse večje in večje. Po drugi strani pa prav to pripomore k
temu, da se vse bolj veča število ljudi, ki tudi po končanem zdravljenju
ne morejo doseči iste, prejšnje, ravni kakovosti življenja, ampak ostanejo začasno ali trajno manj zmožni za delovanje na različnih področjih telesnega, duševnega in tudi socialnega delovanja. Številni za življenjska opravila še dalj časa ali celo trajno potrebujejo pomoč drugih
ljudi. Zavedati se moramo tudi, da hujše bolezni in poškodbe ne prizadenejo samo posameznika, ampak posežejo tudi v kakovost življenja
družinskih članov in vseh, ki so povezani z bolnikom.
Potrebe po rehabilitacijskih programih, s katerimi posamezniku pomagamo, da popravi oziroma nadomesti izgubljeno, se izogne težavam ali se kako drugače prilagodi na telesno ali duševno okvaro ali
motnjo, postajajo vse večje. Tako bolniki, njihovi svojci kot tudi širša
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skupnost potrebujejo nove in nove sodobne programe, ki bodo posameznika motivirali in mu pomagali, da se bo vnovič dejavno vključil v
svoje okolje in v kar največji meri spet prevzel in opravljal svoje običajne socialne vloge.
Predvsem na področju rehabilitacije bolj kot kadarkoli razumemo
in izpostavljamo pomen bolnikove duševnosti za uspešno obvladovanje bolezni in doseganje kakovostnega življenja kljub posledicam bolezni ali poškodbe.
Duševnost je tisto, kar nas dela takšne, kakršni smo, je najpomembnejši vir naših moči in zmožnosti. Že od nekdaj smo si jo želeli razumeti, pa je vendar še danes, zaradi izjemne zapletenosti, razgibanosti
in raznovrstnosti, kljub velikemu napredku v poznavanju skrivnostna.
Že hiter pregled psiholoških učbenikov pokaže neenoten pogled na to
področje. Kljub temu pa lahko vse duševne procese in funkcije v grobem razdelimo v tri obsežne skupine: motivacija (silnice in gibala našega delovanja: potrebe, nagoni, želje, motivi, cilji, vrednote, ideali, interesi, volja), čustvovanje (duševni procesi in stanja, s katerimi doživljamo značilen vrednostni odnos do stvari, oseb in dogodkov) in spoznavanje (kaže se v razvitosti umskega presojanja, realnosti, načrtovanju prihodnosti, izoblikovanju samopodobe, interesov, stališč ipd.).
(Musek, Pečjak, 2001.; Kompare, idr., 2001)
Razumljivo je, da okvare in disfunkcije možganov, ki predstavljajo
'sedež' naše duševnosti, vplivajo na celotno delovanje posameznika.
Okvare možganov delimo na nedegenerativne in degenerativne. Nedegenerativne so tiste, ki nastanejo po rojstvu. Mednje spadajo različne vrste poškodb možganov, ki se pojavijo nenadno, vzroki zanje pa
so različni – mehanske poškodbe, vaskularne poškodbe (kapi, krvavitve), anoksija, metabolične motnje in zastrupitve ali infekcijske bolezni (npr. meningitis, encefalitis) ter druga vnetja. Degenerativne poškodbe, kot je npr. demenca in alzheimerjeva bolezen so napredujoče
in so največkrat povezane s starostjo ali z dednimi faktorji.
Posledice okvare možganov ali motnje v njihovem delovanju se na
psihološkem področju odražajo na dva načina. Najprej povzročijo neposredne spremembe nekaterih duševnih sposobnosti, čustvovanja in
vedenja bolnika, poleg tega pa na razpoloženje in vedenje vplivajo tudi
subjektivni psihološki odzivi na zaznano stanje.
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Spremembe teh funkcij so včasih zlahka opazne in evidentne, spet
drugič pa ostanejo prikrite celo svojcem, ki bolnika dobro poznajo.
Med najbolj ranljive duševne sposobnosti zagotovo spadajo nekatere
kognitivne funkcije, kot so spomin, pozornost, miselna fleksibilnost
in zmožnost za učenje (Radonjič Miholič, 2009). In prav na teh področjih lahko z uporabo primernih tehnik fototerapije dosegamo rehabilitacijske učinke. Če načrtujemo, da bomo v rehabilitacijski proces vnašali različne fototerapevtske tehnike, pa je pomembno, da znamo celoten spekter fotografskih dejavnosti analizirati in razumeti tudi z vidika kognitivnih funkcij.

Kognitivne funkcije
Kognitivne ali spoznavne funkcije lahko opredelimo kot višje duševne
funkcije, ob pomoči katerih človek sprejema informacije, jih obdeluje,
hrani in se nanje in z njimi odziva. Delitev kognitivnih funkcij v literaturi ni popolnoma enotna. Nekatere funkcije so bolj enovite in jih lahko obravnavamo ločeno, spet druge so bolj kompleksne, sestavljene in
povezane z drugimi funkcijami.
V sklopu kognitivnih funkcij lahko obravnavamo:
Percepcijo
Percepcija je človekovo čutno zaznavanje sveta. Skozi proces percepcije sprejemamo informacije iz okolja, jih organiziramo v celoto, integriramo s spominskimi zapisi, razlagamo in ustvarimo subjektivno doživetje. Sestavlja jo pet različnih modalitet, ki so povezane s čutili za vid,
sluh, tip, vonj in okus. Temelj občutkov so čutni organi, ki se odzivajo
z vzburjenjem, ko nanje delujejo energetski procesi v obliki dražljajev.
Po živčnih vlaknih se vzburjenje razširi do možganskih središč, rezultat so naši občutki. Ko se ti povežejo v celoto, jih imenujemo zaznave.
Zaznave vključujejo tudi propriocepcijo, torej čutila, ki omogočajo zaznavo telesnih premikov, položajev, gibov in kognitivno procesiranje.
Organizacija dražljajev v veliki meri poteka na podlagi univerzalnih in
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vrojenih načel, kot so načelo lika in ozadja ter načela kategorizacije, ob
pomoči katerih človek grupira in zmanjšuje število zaznanih enot, da bi
se v kompleksnem okolju laže orientiral in v njem učinkovito deloval.
Tako kot druge višje spoznavne funkcije je tudi percepcija zelo občutljiva za poškodbe, perceptivne motnje se lahko kažejo indirektno v izgubi primarnega senzornega vnosa ali direktno skozi okvaro specifičnih integrativnih procesov (Lobe, 1994; Musek, Pečjak, 2001)
Spomin
Spomin je višja spoznavna funkcija, ki skrbi za sprejem, kratkotrajno
in dolgotrajno shranjevanje ter priklic informacij. Spomin delimo na
deklarativni, s katerim pomnimo dejstva ali dogodke, in proceduralni,
s katerim pomnimo motorične ali mentalne veščine in navade. Deklarativni spomin lahko še naprej delimo na kratkotrajni, s katerim lahko informacije hranimo do 1 minute in pri katerem je kapaciteta omejena na največ 7 enot informacij, in dolgotrajni spomin (Lobe, 1994).
Učenje
Učenje lahko opredelimo kot spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj z razmeroma trajnim učinkom. Rezultat učenja so lahko navade, spretnosti ali znanje. Učenje je pomemben psihični proces, saj vpliva na številna področja človekovega delovanja, kot so zaznave, mišljenje, čustvovanje in vedenje. Naučeni so naše reakcije, vedenjski vzorci, stališča in vse drugo, kar oblikuje človekovo osebnost. Poznamo več
vrst učenja. Glede na kompleksnost učnega procesa razlikujemo učenje s pogojevanjem, z asociiranjem in mehaničnim pomnjenjem, učenje s poskusi in z napakami, posnemanje ter učenje z razumevanjem
in vpogledom. Glede na gradivo razlikujemo verbalno in neverbalno
učenje (Musek, Pečjak, 2001).
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med izkušnjami ali informacijami. Orodje mišljenja so zaznave, predstave, pojmi oziroma simboli. Poznamo realistično in domišljijsko mišljenje. Realistično mišljenje je bolj vezano na stvarnost, domišljijsko pa
je bolj pod vplivom subjektivnih dejavnikov. Izvirne ideje, pomembne
za razvoj znanosti in umetniškega ustvarjanja, so največkrat plod prav
konstruktivne domišljije. Poznamo še induktivno in deduktivno mišljenje. Pri prvem izvajamo sklepe iz posameznega primera na splošno, pri
drugem pa iz splošnih presoj izpeljemo posebne primere. Če v mišljenju
uporabljamo konkretne pojme, govorimo o konkretnem, če abstraktne,
pa o abstraktnem mišljenju. Pri konvergentnem mišljenju se usmerjamo k eni pravi rešitvi, za divergentno mišljenje pa je značilno iskanje
več mogočih rešitev. Kreativnost je največkrat povezana prav z divergentnim mišljenjem. Značilnosti divergentnega mišljenja so fluentnost
(tekočnost), fleksibilnost (prožnost) in originalnost (izvirnost).
Ustvarjalno mišljenje velikokrat poteka v več fazah. Te so:
PREPARACIJA – priprava, preučevanje problema, npr. študij
literature.
INKUBACIJA – ustvarjalna rešitev se pogosto pojavi šele po fazi inkubacije, po nekem 'praznem času', v katerem se na videz ne ukvarjamo s problemom, gradivo ni v središču pozornosti, o njem ne razmišljamo. Na videz, ker bi naj šlo za podzavestno (latentno) mišljenje, zorenje rešitve.
ILUMINACIJA – (navdih, inspiracija, aha-izkušnja, vpogled, uvid):
nenadna in nepričakovana rešitev problema. Temelji na prestrukturiranju problema – uvidimo ga v drugačni luči, z drugega vidika.
VERIFIKACIJA – preverjanje ustreznosti rešitve, prevladuje konvergentno mišljenje (Musek, Pečjak, 2001).
Ekspresija

Mišljenje
Med učenjem in mišljenjem je večkrat težko postaviti ločnico, saj sta
procesa tesno povezana. Mišljenje je duševni proces, ki človeku omogoča dojemanje in reševanje problemov z odkrivanjem novih odnosov

To so kognitivne funkcije, ki se odražajo v govoru, risanju ali pisanju,
manipulaciji, gibih telesa, izrazih obraza in vedenju, ki ga lahko opazujemo. Seveda je tudi fotografija lahko oblika ekspresije. Ob možganskih
okvarah so pogoste tipične motnje s tega področja, kot so: apraksija
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(prizadetost naučenih, hotnih dejanj, pri kateri ni okrjenosti motorične inervacije mišic ali neustrezne senzomotorične koordinacije); konstrukcijske motnje (motnje v sestavljanju, gradnji, risanju, kompoziciji); afazije (motnje pri oblikovanju jezikovnih simbolov) (Lobe, 1994).
Pozornost
Pozornost bi težko opredelili kot spoznavno funkcijo, jo pa nujno potrebujemo, saj sodeluje pri vseh kognitivnih procesih. Opišemo jo lahko kot spontano ali voljno usmerjenost psihične ali psihomotorične aktivnosti k določenim vsebinam. Pozornost ni enovita funkcija: selektivnost nam omogoča, da se ob ignoriranju nebistvenih lahko odzivamo le
na ciljne dražljaje, obseg nas omejuje in določa maksimalno število dražljajev, na katero smo lahko pozorni, koncentracija pomeni zmožnost
usmerjanja pozornosti le na en element, nadzor pa zmožnost trajanja
in fleksibilnega usmerjanje pozornosti. Naša pozornost je lahko zelo
spreminjajoča se, saj nanjo vplivajo številni dejavniki. Zunanji dejavniki so odvisni od značilnosti dražljajev, kot so intenzivnost, velikost, pogostost, spreminjanje, kontrast idr., notranji dejavniki pa od izkušenj,
znanja, motivacije, potreb in čustev. Pri okvarah možganov in pri številnih drugih obolenjih so take ali drugače motnje pozornosti zelo pogoste. Da bi lahko kakovostno načrtovali rehabilitacijo osebe z motnjami pozornosti, je pomembno, da ustrezno ocenimo, na kateri ravni je
motnja pozornosti nastala (Starovasnik Žagavec, Čuš, 2013)
Izvršilne funkcije
Izraz izvršilne funkcije uporabljamo za skupino samoregulativnih vedenjskih kompetenc, ki vključujejo oblikovanje ciljev, hotenje, načrtovanje, usklajevanje hkratnih aktivnosti, ohranjanje pozornosti, uporabo informacij iz okolja, kognitivno prožnost in sposobnost obvladati
novosti. Gre za uravnavanje samega sebe – vedenja, čustev in motivacije. Izvršilne funkcije poleg kognitivnih zajemajo tudi metakognitivne
procese. Zaradi tega se motnje na področju izvršilnih sposobnosti kažejo veliko bolj kompleksno kot pri kognitivnih primanjkljajih. Če gre
pri teh po navadi za izgubo specifičnih zmožnosti, pa prve pogosto prizadenejo prav vsa področja posameznikovega vedenja. (Jakopec, 2010)
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Kognitivna rehabilitacija in fototerapija
Pri okrnjenju kognitivnega funkcioniranja, ki je posledica možganske
okvare ali disfunkcije, je pomembno vedeti, da to ni vedno ireverzibilni proces, ampak se lahko stanje v procesu rehabilitacije tudi izboljša ali obnovi. Kako in v kolikšni meri se bo to zgodilo, je odvisno od
različnih dejavnikov, povezanih z naravo, obsegom in lokalizacijo poškodbe, pa tudi z osebnostnimi značilnostmi posameznika in okolja,
iz katerega izhaja.
Po možganskih poškodbah sicer sledi spontano izboljšanje, vendar
pa je le-to nepredvidljivo in omejenega obsega.
Možnosti obnove zmanjšanih funkcij in hitrost okrevanja so največje v zgodnjih fazah po poškodbi, nato pa se sčasoma vse bolj manjšajo. Pri zmernih do težkih poškodbah je okrevanje najhitrejše v prvih
šestih mesecih, tem pa sledi manj intenzivno, a kljub temu pomembno obdobje okrevanja, trajajoče dve leti. Po tem obdobju je okrevanje
najpočasnejše (Čuš, Vodušek, Repovž, 2010).
Za dosego popolnega okrevanja so pogosto ključni usmerjeni ukrepi kognitivne rehabilitacije. Kognitivna rehabilitacija vključuje sistematično uporabo terapevtskih ukrepov in postopkov, da bi izboljšali
kognitivno delovanje posameznika in dosegli njegovo vnovično vključevanje v dejavnosti, ki je zaradi težav na enem ali več kognitivnih področjih oteženo. V procesih kognitivne rehabilitacije si lahko postavimo dva mogoča cilja. Prvi prijemi kognitivne rehabilitacije so usmerjeni v ohranjanje in krepitev specifičnih kognitivnih funkcij in starih
vedenjskih vzorcev, drugi pa posameznika učijo novih veščin in prilagajanja na primanjkljaje. V prvem primeru govorimo o obnovitvenih ali restitutivnih postopkih kognitivne rehabilitacije, ki so procesno specifični, tj. usmerjeni na določeno kognitivno področje oziroma
sposobnost in izhajajo iz domneve, da je s ponavljajočo se vajo oškodovane funkcije mogoče obnoviti. V drugem primeru pa govorimo o
nadomestnih postopkih, ob pomoči katerih z učenjem novih veščin in
z uporabo zunanjih pripomočkov zmanjšujemo oviranost pri izvajanju
določene aktivnosti (Čižman, 2010; Starovasnik Žagavec, Čuš 2013).
Ko načrtujemo (kognitivno) rehabilitacijo in izbiramo med različnimi
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načini, je pomemben podatek, ali so možgani po okvari zmožni obnoviti izgubljene funkcije ali bo treba osvojiti nove. V praksi se največkrat
uporablja multimodalni ali holistični pristop, ki združuje oba cilja, poleg tega, da poudarja tudi pomen nekognitivnih dejavnikov, kot so čustveno stanje, koncept samozavedanja, metakognicija in socio kulturni položaj (Čuš, Vodušek, Repovž, 2010; Brejc, 2004). Omenili smo že,
da so posledice po možganski okvari lahko zelo kompleksne in lahko
v različnem obsegu prizadenejo različne možganske funkcije. Če želimo s kognitivnim treningom pomagati pri obnovi funkcij in se usmerimo na restitutivni prijem, potrebujemo širok nabor ustreznih vaj in
nalog, ki jih bo posameznik ob strokovni pomoči terapevta izvajal in
ponavljal daljši čas. Vaje in naloge morajo biti izbrane na podlagi natančne psihodiagnostične ocene in profila mentalnega funkcioniranja
po posameznih področjih. Ključno je, da je treba za njihovo izvajanje
in reševanje aktivirati točno tiste mentalne operacije ali funkcije, ki so
prizadete in jih želimo s treningom izboljšati. Izvajanje vaj mora potekati sistematično, redno, progresivno zahtevno glede na napredek,
mentalnemu naporu mora slediti počitek. Pozitivne učinke učenja in
napredka je treba posploševati in prenašati na zunajterapevtske, življenjske situacije. Poznamo vaje in naloge različnega tipa, kot na primer papir-svinčnik, sestavljanje, konstruiranje in drugo manipuliranje s predmeti, miselne, besedne, spominske igre in druge.
V praksi je moč kot kognitivni trening za osebe s kognitivnimi motnjami uporabljati tudi različne fototerapevtske tehnike in metode.
Terapevtski potenciali fototerapije se skrivajo na treh področjih.
Najprej v fotoaparatu kot tehničnem pripomočku, ob pomoči katerega
hendikepirana oseba premošča svoj funkcionalni primanjkljaj. Nato v
fotografiji kot mediju za zapis ujete svetlobe na papir ali zaslon. V tem
primeru nas ne zanima toliko proces nastajanja fotografij, ampak vnaprej pripravljene fotografije ob terapevtskem pogovoru in usmerjanju
uporabljamo kot vaje oziroma stimulus za spodbujanje perceptivnih,
govorno-jezikovnih, spominskih in drugih funkcij. Tretji potencial pa
se skriva v samem fotografiranju – ustvarjalni dejavnosti, katere končni rezultat je fotografija ali digitalno obdelan oziroma manipuliran izdelek. Fotografiranje namreč nikakor ni samo pritiskanje na sprožilec

Strokovni članki

55

fotoaparata, ampak je veliko več: je premikanje telesa v prostoru, je
opazovanje in ostrenje čutil pri iskanju motivov, je načrtovanje likovne in svetlobne kompozicije, je presojanje in odločanje o tehničnih nastavitvah fotoaparata in trenutku pritiska na sprožilec, je razmišljanje o pomenu in zgodbi, ki ga v sebi nosi motiv, je čustveno angažiranje in zadovoljstvo ob uspelem posnetku, je zbiranje in razvrščanje fotografij, je kreativna obdelava ob pomoči programskih orodij, je izhodišče za razmišljanje in pogovor, je obujanje spominov, je možnost za
predstavitev samega sebe, je socialno povezovanje in druženje, je tiskanje fotografij na papir, je organiziranje razstav in še bi lahko naštevali. Vidimo torej, da gre za izjemno kompleksen proces in raznolik
sklop ustvarjalnih dejavnosti, ki vključujejo in aktivirajo različne možganske funkcije, od nadzorovanja motorike, percepcije, pozornosti,
spomina, mišljenja, govora, učenja, izvršilnih funkcij, do metakognitivnih funkcij. Z natančno načrtovanimi fotografskimi nalogami lahko spodbudimo in nadziramo ožji ali širši sklop mentalnih operacij in
ob pravilnem in rednem izvajanju pozitivno vplivamo na okrevanje.
Uporaba fototerapevtskih tehnik pri rehabilitaciji ima pred drugimi
praksami določene prednosti, saj so vaje dokaj preproste, raznolike,
prilagodljive, narava sodelovanja pa je taka, da posameznika spodbuja
in ohranja motiviranega tudi daljši čas. Pri izvajanju fototerapevtskih
vaj lahko uporabljamo že vnaprej pripravljene naloge, lahko pa smo
pri tem tudi malce iznajdljivi in naloge načrtujemo in prilagajamo glede na trenutne razmere.
Rehabilitacija je dolgotrajen proces, ki od rehabilitanda zahteva
vztrajnost in motiviranost. Okrevanje največkrat poteka počasi, in če
spremembe iz dneva v dan niso prav očitne, lahko to negativno vpliva na ohranjanje motivacije. S fotografijami lahko opredelimo izhodiščno stanje in nato spremljamo in spodbujamo spremembe. Občasen pregled fotografij, ki pokažejo prehojeno pot, krepi voljo in pozitivno vpliva na motivacijo. Z vizualno predstavitvijo postanejo cilji, ki
si jih postavljamo pri rehabilitaciji, bolj oprijemljivi, težave, ki se pojavijo na poti do njih, pa laže rešljive. Tovrstno motivacijsko sredstvo je
še posebej učinkovito pri skupinskem delu.
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Rehabilitacijska kompenzatorna metoda
Poleg obnovitvenih načinov v kognitivni rehabilitaciji smo zgoraj navedli še drugo možnost za načrtovanje izboljšanja funkcioniranja posameznika. Gre za tako imenovane nadomestne pristope, pri katerih
z učenjem novih veščin in uporabo zunanjih pripomočkov zmanjšujemo oviranost pri izvajanju določene aktivnosti (Čižman, 2010; Starovasnik Žagavec, Čuš, 2013). V kontekstu fototerapije je v tem primeru naše delo usmerjeno predvsem v to, da posameznika z okvaro ali
motnjo naučimo praktičnih in smiselnih veščin ravnanja s fotoaparatom. Fotoaparat naj deluje kot nekakšna bergla, ki mu bo pomagala,
da kljub težavam doseže želeni cilj.
Fotoaparat je v osnovi seveda tehnična naprava. Človek si od nekdaj
pomaga, da z različnimi tehničnimi izumi širi svoje senzorične in motorične zmožnosti. Ob njihovi pomoči zmore več, dejavnosti opravlja
varneje, hitreje in učinkoviteje. Čeprav ni nujno, da so bile tehnične
novosti izumljene s tem namenom, pa jih seveda s pridom uporabljajo tudi osebe s hendikepom, sploh če lahko z njimi bolj ali manj nadomestijo okvarjen organ ali prizadeto fizično ali psihično funkcijo. Tudi
s fotoaparatom, ki ga je moč uporabljati v najrazličnejše namene, ni
nič drugače. Sploh zato, ker vemo, kako so danes fotoaparati priročni
in zmogljivi in kako hitro se lahko uporabniki naučijo ravnati z njimi.
Osebe z motnjami spomina lahko fotoaparat uporabljajo kot nekakšno 'vizualno beležnico', v katero zapisujejo kraje, osebe, predmete,
informacije, dogodke in druge stvari iz vsakdanjega življenja, ki bi si
jih sicer težko zapomnili. Ali pa iz nje prikličejo pomembne stare spominske podatke, ki bi bili zaradi spominskih motenj zanje nedosegljivi.
Slabovidni lahko z optičnimi ali digitalnimi povečavami, ki jih fotoaparat z vgrajenim objektivom omogoča, vidijo tudi bolj oddaljene
stvari ali zmorejo prebrati droben tisk, česar brez očal ali lupe ne bi
zmogli.
Gibalno ovirani lahko z uporabo teleobjektivov premagujejo razdalje. Na ta način si, brez da bi se premaknili, oddaljen objekt približajo
in si ga ogledajo. Ob ogledu fotografij lahko 'obiščejo' kraje, ki jih sicer
ne bi mogli.
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Pri afaziji, oslabljeni ali izgubljeni zmožnosti govora, ki je včasih posledica različnih možganskih okvar, se fotoaparat lahko uporablja kot
nadomestno komunikacijsko orodje. Ob pomoči fotografij lahko oseba izraža svoje misli, potrebe, občutke. Če so fotografije v računalniku razvrščene in shranjene v različne reprezentativne kategorije, jih je
mogoče uporabljati tudi v kompleksnejši komunikaciji. Serije reportažnih fotografij, ki jih hendikepirana oseba naredi ob različnih dogodkih, ki jim je priča, so lahko zelo bogata in vsem razumljiva komunikacijska možnost.
Pri motnjah v prostorski orientaciji lahko oseba pri hoji po mestnem ali drugem okolju fotografira markantne objekte, ki ji pozneje
lahko pomagajo pri orientaciji in vračanju nazaj na izhodišče.

Fototerapija kot ustvarjalna dejavnost
za krepitev duševnega zdravja in
spodbujanje osebnostne rasti
»Jaz nisem nesposobnost. Jaz sem jaz. Imam disleksijo in imel sem
otroško paralizo, toda jaz nisem dislektičen ali 'kripelj'. Jaz sem jaz.«
(John Swan, 14 v Reiser and Mason (1991))
V skladu s tradicionalnim medicinskim modelom, ki je bil v zahodnih
državah še nedolgo nazaj prevladujoč model ne samo v medicini, ampak tudi v drugih družbenih sferah, je zdravje opredeljeno kot normalno stanje človeka, ki ga določa odsotnost bolezni, bolečine, motenj ali
takih in drugačnih okvar. Medicinski prijem je v celoti usmerjen na biološke težave in nesposobnosti, zanemarja pa vpliv psiholoških, socialnih, okoljskih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov. Poglavitni cilj,
ki si ga postavlja v procesu zdravljenja in rehabilitacije, je človekova ozdravitev oziroma omilitev posledic bolezni do te mere, da se človek kot
'normalen' spet lahko vrne v svoje naravno socialno okolje. Če tega ni
mogoče doseči, družba takega človeka segregira in v okviru različnih
institucij tako ali drugače poskrbi za njegov nadaljnji obstoj in njegovo
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preživetje. Značilnost tega modela je, da je diagnostika usmerjena
zgolj v tisto, česar človek ne zmore – človeka s problemi, dojema kot
problem. Seveda izločenost ljudi iz običajnega okolja pomeni, da ne
morejo družbi ničesar več dati, hkrati pa se tak odnos prej ali slej začne odražati tudi na njih. Pogosto razvijejo številne negativne odzive,
kot so: otopelost, infantilizem, izguba iniciativnosti, depresivnost, bojazni, agresivnost, avtoagresivnost, alkoholizem idr. (Alfirev, 2000).
Leta 1977 je nujnost po preseganju medicinskega modela prvi opisal George L. Engel, ki je prvič uporabil termin 'biopsihosocialno', da bi
poudaril neločljivo medsebojno povezanost bioloških, psiholoških in
socialnih faktorjev pri kroničnih boleznih (Nassir Ghaemi, 2011). Ta
sprememba v razmišljanju je povzročila velike družbene premike. Najprej v procesih tako imenovane integracije, ki je povzročila konec segregacijskega ravnanja z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami v
primerjavi z njihovimi vrstniki brez posebnosti. Integracija je pomenila velik korak naprej, čeprav se je izkazalo, da je lahko samo prehodna
faza do naslednje stopnje. Osebe s posebnimi potrebami so namreč
zgolj dobile prostor v običajnem okolju, da so tega vredne, pa so morale dokazati s prilagajanjem na obstoječe norme. Šele v naslednjem obdobju tako imenovane inkluzije, so ob geslih 'vključevanje, pripadnost,
edinstvo' vsi, vsaj načeloma, začeli dobivati enakovrednejši položaj v
družbi, sodelovati v njej in prispevati, ne glede na svojo drugačnost.
Medicinski model pa ni bil značilen le v medicini, ampak tudi na
drugih področjih. Tudi za psihologijo velja, da je bila večino časa svojega razvoja zazrta predvsem v patologijo psihološkega delovanja posameznika in skupin, manj pa na uspešno delovanje ljudi. Zaradi tega se
za psihologijo danes upravičeno govori, da je bila 'negativno pristrana'
('misery biased'). Seveda ne smemo zanikati, da je treba negativne pojave in značilnosti zaradi hudih posledic, ki jih povzročajo tako posamezniku kot družbi, raziskovati, vendar pa ima na drugi strani negativna usmerjenost psihologije tudi problematične posledice. Omenimo naj dve najpomembnejši: oblikovanje neustrezne podobe oziroma
samopodobe osebnosti in neustrezno poznavanje pozitivnih vidikov
osebnosti in njene psihične stvarnosti nasploh.
Med prvimi, ki so v psihologiji sredi prejšnjega stoletja utemeljeno kritizirali to 'negativno' usmerjenost, so bili humanistični in
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eksistencialni psihologi z Maslowom, Rogersom in s Franklom na
čelu, vendar se je šele v 90. letih prejšnjega stoletja s poudarjanjem
konceptov sreče, psihične blaginje, osebne rasti, osebnostne moči, optimizma, modrosti, kreativnost in podobno začelo znotraj psihologije oblikovati posebno področje, poimenovano pozitivna psihologija
(Musek, Avsec, 2002)
Keyes, eden izmed pomembnejših raziskovalcev pozitivne psihologije, je ugotovil, da mentalno zdravje in mentalne bolezni niso dva
pola istega kontinuuma. Da torej psihične motnje niso zgolj nasprotje mentalnega zdravja, pač pa spadajo na svoj kontinuum, prav tako
pa tudi duševno zdravje. Posledica tega odkritja je zavedanje, da odsotnost psihičnih motenj še ne pomeni, da smo mentalno zdravi, in da
je lahko odsotnost mentalnega zdravja prav tako škodljiva kot navzočnost psihičnih bolezni. Psihično zdravje zaradi tega ne more biti opredeljeno samo z odsotnostjo psihičnih motenj, ampak tudi z navzočnostjo različnih pozitivnih individualnih spremenljivk (Javornik, 2008).
Pozitivna psihologija se ne ukvarja zgolj s pozitivnim mišljenjem
in pozitivnimi čustvi. Ugotoviti poskuša tudi, kateri so tisti dejavniki, ki posamezniku in skupinam omogočajo, da v življenju uspevajo in
napredujejo. Kriteriji uspeha in napredka so opredeljeni predvsem z
navzočnostjo pozitivnega mentalnega zdravja, ko človek raste in uspeva, napolnjen s čustveno vitalnostjo in brez duševnih bolezni, tako da
uspešno funkcionira tako v socialnem okolju kot tudi sam (Hefferon,
Boniwell, 2011).

Fototerapija kot ustvarjalna dejavnost
Fotografija združuje tako proces kot produkt, zato ima dodatno moč
kot medij za samoraziskovanje, izražanje in osebno rast. Prav tako
nam fotografiranje omogoča popotovanje, pri katerem je končna podoba lahko cilj ali pa začetna točka. Samoraziskovanje se lahko pojavi
na katerikoli točki tega procesa. Na primer na začetku, ko se posameznik odloča in razmišlja, kaj bo fotografiral, med iskanjem ali najdenjem motiva fotografije, med reflektiranjem vsebine fotografije, med
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deljenjem fotografije z drugimi ali ob razpravljanju o okoliščinah, v katerih je bila fotografija posneta. In možnosti se tu ne končajo, kajti fotografija nam omogoča drugačen pogled vsakič, ko si jo spet ogledamo, preučimo, 'preberemo'. In to kljub temu, da se njena vsebina ne
spreminja – spreminja se namreč njihov opazovalec.. Pomen fotografije zatorej ni fiksen ali absoluten, apmak je oblikovan skozi doživetja in
perspektivo osebe, ki jo gleda in z njo vzpostavi interakcijo.
S tem, ko oseba sama izbira, kaj bo fotografirala ali izbrisala, dobi
nadzor nad samim procesom. Ta nadzor spodbuja samovrednotenje in
omogoča posameznikom razvijanje vrlin v procesu odločanja. Tako se
na novo odkrita samozavest prenaša tudi na druga področja v njihovem življenju. Ta element odločanja krepita večplastnost fotografskega procesa in njegova fleksibilnost, saj lahko posameznik sam izbira in
nadgrajuje mero, do katere želi biti vpleten v ta proces. Lahko gre za
zabavno, socialno dejavnost ali pa za način introspekcije in refleksije.
Craigova (2009) večplastnost fotografskega procesa in moč fotografije kot medija za samoizražanje in samoraziskovanje vrednoti skozi te
kategorije.

Fotografija kot medij za komunikacijo
Fotografija ponuja vizualni jezik, ki je lahko podpora ljudem s težavami pri komuniciranju. Te so lahko posledica fizičnih ali kognitivnih
primanjkljajev, lahko pa tudi emocionalnih težav, zaradi katerih posameznik težko izraža svoja čustva skozi verbalni jezik. Fotografija ima v
tem kontekstu vlogo nadomestka verbalnega jezika, omogoča vizualni jezik in način za povezovanje z neizraženimi čustvi. Lahko je uporabljena v metaforičnem smislu in s tem omogoča posamezniku izražanje skozi podobe, ali pa mu omogoča strukturiranje povedanega o določeni fotografiji. Tako postane fotografija okvir in fokus konverzacije.
Oseba se lahko odloči govoriti o vsebini fotografije, okoliščinah njenega nastajanja, njeni zgodbi ali njenem pomenu.
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Fotografija kot medij za izražanje vrednot
Na najosnovnejši ravni fotografija 'pripoveduje' o tem, kaj je za človeka, ki je fotografijo posnel, pomembno – kdo in kaj je tisto, kar je pomembno zanj, kateri kraji imajo določeno vrednost ter kaj je nekomu
všeč ali ne. Te vrednote lahko nekdo izrazi skozi svojo že obstoječo fotografsko zbirko ali pa ustvari nove fotografije, s katerimi raziskuje,
kaj je pomembno tukaj in zdaj, in tako prevzame nadzor nad procesom samoraziskovanja.

Fotografija kot medij za krepitev samozavesti
Prav tako kot druge ustvarjalne dejavnosti, ki nam dajejo občutek, da
lahko nekaj dosežemo, nam tudi fotografija krepi samozavest in izboljšuje našo samopodobo. To se kaže na različnih ravneh. Občutek,
da nekaj zmoremo, je lahko povezan s kakovostjo končnega izdelka ali
pa z učenjem nove spretnosti. Izboljšana samopodoba je lahko rezultat obvladovanja tehnike ali raziskovanja preteklosti, minulih dosežkov in beleženja zdajšnjih dosežkov, ki pomenijo napredovanje v smeri želenih ciljev.

Fotografija kot medij za doseganje in beleženje sprememb
Fotografije lahko simultano odsevajo in podpirajo proces spremembe.
Ponujajo začetno točko z identifikacijo in reprezentacijo želja in ciljev,
naravnanih v smer zaželenih sprememb. Tudi ovire, ki se pojavijo na
tej poti, lahko vizualno prikažemo ter ob njihovi pomoči načrtujemo
in merimo pot do cilja. Fotografija ima to prednost, da zabeleži spremembo, in ta opomnik nam služi kot vir motivacije ter pregled nad
prepotovano potjo. Fotografija je s tega vidika odličen medij v skupinah, v katerih želijo posamezniki doseči neko pozitivno spremembo v
svojem življenju.
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Fotografija kot medij za skupinsko kohezijo in razvoj
medsebojnih odnosov
Deljenje naših fotografij z drugimi predstavlja deljenje tega, kdo smo
in kaj je za nas pomembno, in je hkrati način za sprejemanje drugih
v naše življenje. Znotraj skupine je to vzpostavljanje odnosa še toliko intenzivnejše, ker se udeleženci učijo drug od drugega prek ogledovanja in pogovarjanja o fotografijah, ki so jih posneli. Posnetki omogočajo nov pogled na različna področja osebnosti, vzpostavljajo skupne točke, zanimanja, tkejo povezave med člani skupine in omogočajo
beleženje skupnega popotovanja skozi vzajemnost, zaupanje in razumevanje. Zunaj skupine ponuja fotografija možnost za povezovanje z
družino in s prijatelji kot neka skupna dejavnost, ob pomoči katere se
ustvarjajo novi spomini.

Fotografija kot medij za refleksijo
Fotografija nam omogoča, da se oddaljimo od situacije ter nanjo pogledamo z drugega zornega kota. Večplastnost samega procesa nastanka fotografije ponuja globlje razumevanje, ki ga velikokrat ne moremo doseči s tradicionalnimi načini refleksije. Imaginativni proces, ki
se dogaja med iskanjem motiva in med tem, ko ga fotografiramo, nam
omogoča, da neko situacijo opazujemo z različnih zornih kotov, in globlje procese refleksije, ob pomoči katerih lahko načrtujemo in iščemo
alternativne rešitve ter se učimo različnih načinov vedenja in odzivanja na določene okoliščine. Vsakič, ko znova vidimo fotografijo, imamo možnost, da jo pogledamo skozi zrelejšo, bolj odraslo perspektivo
in sebe vidimo drugače, ko si dajemo možnost za učenje in odraščanje.

Fotografija kot medij za krepitev spomina
Fotografiranje je pri ljudeh, ki imajo težave s spominom, velikokrat
uporabljeno kot pomoč za obujanje in ohranjanje spominov. Fotografija jih lahko sproži in osebi omogoči, da jih postavi v vizualni kontekst
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in tako konstruira ali rekonstruira zgodbo. Fotografija se na tak način
največkrat uporablja pri tistih, ki trpijo za demenco, saj omogoči sprehajanje skozi preteklost, spodbuja pogovor in krepi samozavedanje.

Fotografija kot interesna dejavnost
Vrednost fotografije presega meje skupinske pomoči. Udeleženci lahko tudi po koncu delovanja skupine še naprej razvijajo svoje zanimanje za fotografijo, se povežejo s kakšno drugo skupnostjo z enakimi
interesi ter tako razširijo svojo socialno mrežo in se še naprej kreativno izražajo.

Fototerapija kot oblika izobraževanja
in usposabljanja za povečanje
poklicne usposobljenosti
Od vsakogar po njegovih sposobnostih,
vsakomur po njegovih potrebah.
(Marx, 1875)
Telesne ali duševne okvare, motnje ali primanjkljaji, dolgotrajna obolenja in kronične zdravstvene težave vplivajo na življenja na stotine
milijonov ljudi in družin po vsem svetu. Raziskave so pokazale, da živi
približno 10 % svetovne populacije z invalidnostjo, zaradi katere so
postavljeni v depriviligiran položaj (http://www.disabled-world.com/
disability/statistics/). V življenju bolj ali manj težko sprejemajo in izpolnijo socialne vloge, ki so sicer pričakovane glede na njihov spol, njihovo starost ter družbene in kulturne okoliščine. Oviranost in zmanjšana zmožnost participacije se lahko izražata na najrazličnejših področjih, pri čemer je eno izmed najbolj perečih prav gotovo področje dela
in zaposlenosti, ki človeku omogoča, da je ustvarjalen ter mu zagotavlja ekonomsko samostojnost in preživetje.
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Na področju spodbujanja in zagotavljanja enakih možnosti ranljivih skupin je bilo narejeno že veliko. Leta 2006 je Organizacija združenih narodov sprejela Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov
(http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml),
ki jo je podpisala večina svetovnih držav. Veliko držav se z zakoni bori
proti delovni diskriminaciji in za spodbujanje zaposlovanja invalidov.
Podatki za zadnje obdobje kažejo skokovito povečevanje finančnih
sredstev, namenjenih reševanju problemov invalidov. In vendar moramo kljub temu ugotoviti, da imajo te skupine ljudi na tem področju
še vedno velike težave. Nezaposlenost med hendikepiranimi je v nekaterih državah več kot 80-%, pri čemer kar dve tretjini izmed njih pravita, da kljub želji in trudu ne najdeta zaposlitve. Raziskava, opravljena v ZDA, je ugotovila, da le 35 odstotkov delovno sposobnih oseb s
posebnimi potrebami v resnici dela, med tistimi, ki niso invalidi, pa je
takih 78 odstotkov. Tretjina anketiranih delodajalcev navaja, da imajo
pri zaposlovanju invalidov zadržke, ker invalidi menda niso tako učinkoviti kot drugi in ker se bojijo, da bodo z njimi imeli izdatke za potrebne prilagoditve. Tako stroka kot tudi izkušnje kažejo, da so aktualne zakonske ureditve marsikje že tako ali tako nepopolne in neprimerne, še bolj pa to velja za pomoč posameznikom z novimi vrstami okvar
in bolezni, značilnimi za moderno dobo (http://www.disabled-world.
com/disability/statistics/) Mogoče bi lahko temu dodali še to, da tudi
nekatere nove dejavnosti in nekateri novi poklici kljub obetavnosti še
niso našli prave poti za uveljavitev med ljudmi s posebnimi potrebami.

Fotografija kot pridobitna dejavnost
Vse več različnih gospodarskih panog in družbenih dejavnost se vedno
bolj zaveda pomena vizualnih medijev, jim namenja pozornost in z njimi gradi svojo dejavnost. Za to pa seveda potrebujejo storitve fotografov. Glede na to, da fotografiranje, vsaj ne v vseh žanrih, ne zahteva
veliko telesne moči in spretnosti, lahko za invalide postane primerna
izobraževalna in poklicna izbira, ki jo kljub hendikepu lahko opravljajo. Tovrstno dejavnost je moč organizirati in opravljati v okviru tako
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imenovanih socialnih podjetij, pri katerih ustvarjanje dobička ni v prvem planu, pač pa sta poglavitna namena zagotavljanje življenjske stabilnosti in izboljšanje kakovosti bivanja. Treba se je zavedati, da pozitivna diskriminacija pri zaposlovanju ranljivih skupin ne pomeni zgolj
dodatnega stroška, ki ga država nameni iz sredstev, namenjenih solidarnosti in humanitarnosti, ampak gre pri tem tudi za naložbo, ki ima
dolgoročne in mnogotere pozitivne družbene učinke.
Tudi če si je posameznik že pridobil izobrazbo za opravljanje izbranega poklica, mu znanje in veščine s fotografskega področja lahko le koristijo, saj dvignejo in razširijo raven njegovih poklicnih kompetenc, zaradi česar postane na trgu delovne sile bolj konkurenčen. Tako kot na
primer vozniško dovoljenje, računalniška znanja ali znanje tujih jezikov.
S pridobljenimi fotografskimi znanji si posamezniki lahko pomagajo pri raznih oblikah samozaposlitve, tako da recimo na svoji spletni
strani ali drugje učinkoviteje promovirajo svojo dejavnost ali predstavijo svoje izdelke. Lahko se vključijo v okolje, imenovano 'coworking',
kjer v sodelovanju z drugimi razvijajo ideje in vstopajo na trg.
Za številne je fotografija lahko dopolnilna dejavnost, ki jo opravljajo občasno kot honorarno delo. Celo za tiste, ki jim država omogoča
urejen socialni status in s tem tudi možnosti za osnovno preživetje, je
pomemben občutek, da lahko nekaj zaslužijo tudi s svojim delom. Zanje so neprecenljivi že občasni in manjši projekti in akcije, pri katerih
v okviru neformalnih in osebnih dogovorov na primer naredijo fotoreportažo o nekem dogodku, ki jo potem objavi spletna stran lokalnega društva, ali pomagajo fotografirati neko družinsko slavje in potem
pripraviti še fotoknjigo o njem.
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UMETNOSTNA TERAPIJA –
POMOČ Z UMETNOSTJO
Breda Kroflič

Dr. Breda Kroflič je univerzitetna diplomirana psihologinja ter izredna profesorica za metodiko plesne vzgoje in za pedagoško psihologijo. V obdobju 1991–2011 je bila koordinatorica – nosilka podiplomskega specialističnega študija Pomoč z umetnostjo-umetnostna terapija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2012 je prostovoljna svetovalka podiplomskim študentom v programu Pomoč z
umetnostjo. V svojem raziskovalnem delu preučuje psihološka vprašanja človekovega gibanja v povezavi s področji ustvarjalnosti, učenja,
komunikacije in umetnostne terapije. Zanimajo jo celostne metode in
tehnike razvijanja ustvarjalnega mišljenja ter učinki le-teh v vzgojno-izobraževalnem procesu in v pomoči z umetnostjo osebam s posebnimi potrebami.
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Umetnost je najvišji izraz človekove zavesti, ki kot izraz sam, pa
tudi s svojim učinkovanjem na zavest le to presega in deluje na nezavedno. Na ta način omogoči strukturiranje subjekta, saj organizira
zavest tako, da ta začne predstavljati nov okvir, v katerem se strukturira nezavedno. Umetnost je najbolj kompleksna podoba zavesti in je
mehanizem, prek katerega objekti iz realnosti skozi proces katarze v
človekovi zavesti kreirajo zavest samo. Katarza je kompleksno preoblikovanje občutkov in je nekaj drugega kot navadno sproščanje psihične
emocionalne energije, saj gre za odloženo reakcijo, ki jo omogoči umetniško delo. Tak način sproščanja se od navadnih občutkov loči po tem,
da poleg občutka sproži tudi proces intenzivne imaginacije.« (Vygotsky, 1971, v Kompan,1996, Kroflič, 1999)
Ustvarjalna umetnostna dejavnost je splošna človekova lastnost, ni
le značilnost nekaterih ljudi, nekaterih družbenih razredov in nekaterih zgodovinskih obdobij. Vendar naše zdajšnje pojmovanje umetnost
ločuje od vsakdanjega življenja, umetniško ustvarjanje je opredeljeno kot poseben poklic nekaterih nadarjenih posameznikov – poklicnih umetnikov. Za večino ljudi velja, da umetnost predvsem pasivno
sprejemamo in uživamo v njej. Toda umetnost je pomembna pri raziskovanju čustev, občutkov, odnosov, duhovnih razsežnosti, misli in
idej. Umetnostno ustvarjanje angažira čustva, osvobaja duha, da človek naredi nekaj, kar sam hoče, ne da bi mu kdo ukazoval, kaj bi bilo
dobro zanj. Z ustvarjanjem svojih osebnih posebnih znamenj človek
izraža svojo osebnost. Za to ni potrebna posebna nadarjenost, temveč le veselje do izražanja samega sebe na številne mogoče dostopne
načine. Posameznik izrazi in predela doživetja in izkušnje skozi umetnostni proces. Številna, zlasti negativna čustva je laže izraziti z umetnostnimi sredstvi kot pa neposredno v stvarnih življenjskih okoliščinah. Huda izkušnja se ohranja kot nedokončano dejanje, ki ga je težko
sprejeti. Izražanje skozi umetnostni medij omogoča oziroma lajša odmik od nje, omogoča pogled od daleč kot na zaokroženo končano dejanje in sprejemanje. Umetnostno izražanje lahko pomaga najti družbeno sprejemljive načine izražanja negativnih čustev, ki jih je sicer težko
ali nemogoče izraziti. Tako ustvarjalno umetnostno izražanje pomeni
za posameznike dragocen urejevalni mehanizem.
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Opredelitev umetnostne terapije –
pomoči z umetnostjo
Kreativna umetnostna terapija ali krajše umetnostna terapija (pri nas
v Sloveniji je študijski program poimenovan pomoč z umetnostjo), je
vrsta terapije oziroma oblika psihosocialne pomoči, ki poteka skozi
procese doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi
sredstvi. V razvojnem in terapevtskem delu postaja vse pomembnejše
spodbujanje procesa samoaktualizacije, ki učinkovito poteka prav skozi umetnostne ustvarjalne dejavnosti. Umetnostna terapija je mlada
uporabna in znanstvena disciplina. Sodobna znanost raziskuje in preverja dosežke in ugotovitve umetnostne terapije v dozdajšnji praksi
ter zbira dokaze o njeni učinkovitosti. Izobraževanje za področje umetnostne terapije poteka na številnih univerzah v svetu in tudi pri nas,
predvsem na podiplomski stopnji, saj tovrstni študij in poklic zahtevata primerno osebnostno zrelost. Evropske univerze, ki izobražujejo za ta poklic, se povezujejo v Evropsko združenje za izobraževanje v
umetnostni terapiji (ECArTE, European Consortium for Arts Therapies Education), katerega polnopravna članica je tudi Univerza v Ljubljani. Umetnostno terapijo, pri nas poimenovano tudi pomoč z umetnostjo, izvaja strokovno usposobljeni dramski, gibalno-plesni, glasbeni ali likovni umetnostni terapevt s pridobljeno tovrstno specialistično ali magistrsko izobrazbo. V Sloveniji je poklic umetnostni terapevt že uvrščen v Standardno klasifikacijo poklicev Statističnega urada RS, vendar delovna mesta umetnostnega terapevta pri nas, kakor
tudi marsikje v svetu, še niso samoumevna in zagotovljena. Slovenski
umetnostni terapevti se združujejo v Slovenskem združenju umetnostnih terapevtov, ustanovljenem leta 2004.
Proces ustvarjalne umetnostne terapije – pomoči z umetnostjo poteka v medsebojnem učinkovanju med klientom oziroma uporabnikom in umetnostnim terapevtom ob posredovanju umetnostnega medija. Naloga umetnostnega terapevta je, da v varnem okolju omogoči in
spodbudi klienta k izražanju skozi umetnostni medij (gib, glas, likovnost, zvok, beseda, idr.).Glede na umetnostne medije, ob pomoči katerih poteka terapija, se razvijajo likovna, glasbena, dramska in plesna
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terapija, nanje pa se navezujejo novejša področja z novejšimi vrstami
umetnostnih medijev –fotografija, video, film, računalniška animacija.
Različna umetnostna sredstva posamezniku omogočajo, da izrazi
svoja občutja, čustva in misli in da jih posreduje tudi drugim. Cilj ni
dovršena umetniška stvaritev, cilj sta osebnostna integracija in samopotrjevanje. Ustvarjalno izražanje z umetnostnimi sredstvi lahko pomaga
posameznikom z različnimi osebnimi problemi in vsakomur, ki svoj notranji svet raziskuje ob pomoči umetnosti. Umetnostna terapija je namenjena zmanjševanju težav in motenj, preprečevanju le-teh ter podpiranju osebnostne rasti in razvoju. Namenjena je posameznikom z najrazličnejšimi problemi oziroma motnjami, kot so telesne bolezni, poškodbe, senzomotorične težave in prizadetosti, duševne motnje, čustvene
in vedenjske motnje, zasvojenosti, težave v sporazumevanju, motnje v
odnosih, zlorabe, motnje v duševnem in telesnem razvoju, učne in starostne težave. Ustvarjalna umetnostna dejavnost v vlogi terapije se je
začela v prejšnjem stoletju,do zdaj pa se je najbolj razvila v psihiatričnih ustanovah, v katerih je tudi najtesneje povezana z zdravljenjem. Danes ta dejavnost poteka tudi na drugih področjih, ki pomagajo razreševati osebne probleme posameznikov. Obstajajo različne smeri umetnostne terapije, povezane z različnimi psihološkimi teorijami in praksami. Udejanjanje v praksi je odvisno od umetnostnega terapevta, ki razvija svojo lastno metodo dela. Strokovnjaki z različnih področij, ki svoje
znanje in izkušnje povežejo s poznavanjem pomoči z umetnostjo (umetnostno terapijo), lahko pri svojem strokovnem delu razvijajo nov, bolj
kakovosten način dela s posameznikom in skupinami.
Razlogi za terapevtsko delovanje ustvarjalne umetnostne dejavnosti:
• v dejavnost se lahko vključi vsakdo ne glede na nadarjenost in
stopnjo poznavanja umetniškega medija;
• umetnostna sredstva so pomemben način izražanja in komu
niciranja;
• umetnostne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost;
• umetnostne dejavnosti spodbujajo delovanje domišljije;
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• umetnostne dejavnosti povezujejo osebnostne zmogljivosti
posameznika;
• umetnostne dejavnosti sproščajo in razveseljujejo, še posebej,
kadar potekajo v skupini;
• umetnostne stvaritve so obstojne, oziroma jih lahko posnamemo
in raziskujemo pozneje.
Ravni umetnostne terapije – pomoči z umetnostjo
Umetnostna terapija je lahko primarni ali pa podpirajoči način pomoči, odvisno od potreb klienta-uporabnika in drugih okoliščin. Poteka
lahko na teh ravneh umetnostnoterapevtske prakse:
• podpirajoča raven: vse vrste funkcionalne uporabe umetniških
medijev za neterapevtske, a vendarle s terapijo povezane namene;
• zvišana raven: kadar umetnostno terapijo uporabljamo za povečanje učinkov drugih načinov zdravljenja;
• intenzivna raven: kadar umetnostna terapija zavzema osrednjo
in neodvisno vlogo;
• primarna raven: kadar je umetnostna terapija edina terapija glede na potrebe klienta-uporabnika in pripomore k pomembnim
spremembam v njegovem življenju.
Individualno in skupinsko delo pri umetnostni
terapiji – pomoči z umetnostjo
Načeloma je umetnostna terapija namenjena razreševanju posameznikovih osebnih problemov Proces terapije lahko poteka individualno ali/in v skupini, odvisno od potreb klienta-uporabnika.
Med razlogi za skupinsko obliko dela so tudi ti:
• ljudje s podobnimi potrebami si lahko medsebojno pomagajo pri
reševanju problemov;
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• delovanje v skupini lahko spodbuja posameznikovo in skupinsko
ustvarjalnost;

Področja umetnostne terapije

• delovanje v skupini omogoča sprostitev in olajšuje komunikacijo;

Glede na umetnostni medij obsega umetnostna terapija dramo, glasbo, likovno umetnost in ples. Vsak izmed umetnostnih medijev je
samostojno terapevtsko sredstvo ene izmed umetnostnih terapij –
dramske, glasbene, likovne, plesne. Vsaka izmed umetnostnih terapij
ima svojo specifično razvojno zgodovino, specifične metode, svoje izrazoslovje, specifični umetnostni izrazni medij in kliente-uporabnike,
ki potrebujejo določeno obliko umetnostne terapije. Umetnostna terapija je razmeroma nova terapevtska dejavnost, saj se je začela sistematično razvijati šele v drugi polovici 20.stoletja. Najdaljšo tradicijo ima likovna terapija, najkrajšo pa plesna. Dramska kreativna terapija se je v tem času ločila od psihodrame, z njo se povezujeta video in
filmska terapija. Glasbena terapija je prešla od samega poslušanja v ak
tivno glasbeno ustvarjanje. Likovna terapija se je razširila na področje
fototerapije, avdiovizualnih sredstev in sodobnih medijev.

• posamezniki lahko preizkušajo nove načine vedenja na podlagi
odzivov drugih članov skupine;
• delovanje v skupini olajšuje posamezniku uvid v svoj problem,
omogoča osebnostno rast in pridobivanje pozitivne samopodobe;
• umetnostno izražanje in ustvarjanje v skupini olajšujeta vključitev posameznika v skupino;
• skupina je primerna za posameznike, ki težko prenašajo individualno delo s terapevtom;
• v demokratični skupini si člani delijo upravljanje in odgovornost;
• strokovno pomoč dobiva več ljudi hkrati.
Nekatere poglavitne oblike in metode umetnostne dejavnosti v
skupini:
• delo v večji skupini, v manjših skupinah in individualno se med
seboj prepletajo in dopolnjujejo;

Dramska terapija

• dejavnosti potekajo večinoma v nebesedni obliki skozi izkušnjo
brez besed ter v sproščenem in igrivem ozračju, to pa daje občutek varnosti in svobode;

Dramska terapija je umetnostna terapija z dramskimi izraznimi sredstvi, s poudarkom na celovitem in poglobljenem sodelovanju skupine.
V najširšem pomenu obsega dramska terapija vsa sredstva kreativnega izražanja in ni le formalno, gledališko, uprizarjanje predstav. Le-to
je del celotnega področja dramskega izražanja. Drama je v kreativni
umetnostni terapiji pojmovana kot način delovanja, fleksibilen okvir
za dogajanje. Le-to pa lahko izhaja iz že pridobljenih izkušenj, sedanjosti ali prihodnjih predvidevajočih doživetij. Pomen dramske tera
pije je tako v raziskovanju in izkušanju novih čustev, dimenzij in idej
kot tudi v izražanju znanega, bližnjega in varnega.
Naloga dramske terapije kot terapevtske in tudi preventivne dejavnosti je pomoč pri izboljšanju medosebne komunikacije posameznikov in skupin. Prav pri tem je velik poudarek namenjen nebesednim
načinom komuniciranja. To je zelo pomembno za posameznike, katerih komunikacijske poti so zavrte ali resneje poškodovane, kakor tudi

• dejavnosti imajo dovolj strukturirano zgradbo, da zagotavljajo
občutek varnosti in hkrati dopuščajo izbiro in občutek svobode;
• nedirektiven odnos med vodjo in sodelujočimi;
• brez ocenjevanja in obsojanja, med sodelujočimi v skupini obstajata enakopravnost in spoštljiv odnos do individualnih potreb in
posebnosti posameznika;
• brez prisile, vsakdo ima možnost izbirati teme, sredstva in način
dela ter izražati želje in pripombe , vsakdo pa tudi upošteva pripombe drugih;
• sproščena dejavnost in prijazno medsebojno komuniciranje.
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za navezovanje medosebnih odnosov v skupini, s čimer se posame
zniki usposabljajo za izražanje skupnih čustev in doživljanje skupne
identitete.
Dramska terapija se niti po vsebinah niti po tehnikah ne razlikuje
od drugih vrst drame. Vendar pa je treba pri terapevtskem delu zelo
pazljivo izbirati in uporabljati različne tehnike. V dramski terapiji so
poleg besednega govora zelo pomembna izrazna sredstva gibanje, ples
in mim. Ob njihovi pomoči se tako otrok kot odrasel človek laže zave
svojega telesa v celoti in po delih ter njegovih možnosti. Zavedanje lastnega telesa in telesne identitete prek gibanja posamezniku omogoča, da postane tudi njegovo telo sredstvo sporazumevanja.
Kakor za druge zvrsti umetnostne kreativne terapije je tudi za
dramsko terapijo značilna metoda improvizacije, plesne, gibne, besedne, zvočne ali v tišini. To je spontano dogajanje 'tukaj in zdaj' kot
odgovor na različne vidne, slušne, taktilne spodbude. Iz improvizacije lahko zraste projektno delo. V procesu le-tega se razvijajo specifične
ideje ob prepletanju domišljije in dejstev v povezavi z drugimi umet
nostnimi mediji. Drame kot besednega govora ni mogoče ločiti od likovnosti, glasbe, giba, prostora, pripovedovanja zgodb, saj se ustvarjalna izrazna sredstva medsebojno dopolnjujejo.

Gibalno-plesna terapija
Gibalno-plesna ali kratko plesna terapija je samostojna oblika kreativne umetnostne terapije. Tako kot druge oblike kreativnih umetnostnih
terapij se tudi plesna terapija praviloma ne opira na psihoterapijo kot
obliko psihiatrične terapije. Plesna terapija je proces, v katerem je telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom, poglavitno terapevtsko
sredstvo. Ples je v kreativni umetnostni terapiji umetnostno izrazno
sredstvo za vsakogar, skozenj posameznik izraža svoje življenje z vsemi
ovirami in zapleti. Plesna terapija temelji na analizi klientovega-uporabnikovega gibanja in na spodbujanju sprememb prek le-tega. Vsaka
sprememba v načinu gibanja se namreč 'razlije' po celotni osebnosti.
Človek lahko izraža svoja čustva ob pomoči razburljive, oživljajoče ali
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pomirjujoče moči plesa. Plesni terapevt preučuje povezave med klientovo-uporabnikovo telesno dejavnostjo, njegovim čustvovanjem in mišljenjem ter mu tako pomaga pri ozaveščanju in pridobivanju občutka
večjega nadzora nad lastnim življenjem. Terapevtova naloga je pomagati klientu, da najde sprejemljivo identiteto in zadovoljivo obliko vedenja zase in za okolje. Ples ponuja stabilizirajoče strukture, v katerih
se spodbuja in povezuje pretok med človekovo notranjostjo in zunanjostjo. Ko z gibanjem telesa klient projicira čustva v prostor, postanejo le-ta neposredno komunikativna. Podobe in metafore spodbujajo domišljijo brez posredovanja besed. Gibanje in čustva imajo veliko skupnega: čustva se kažejo skozi ekspresivno gibanje, govorico telesa, imenovano tudi simptomatsko gibanje; gib pa je znak, simptom za določeno
čustvo, npr. strah, veselje, žalost, jezo. Gibalne in plesne izkušnje lahko
pripomorejo k integraciji fizičnega in emocionalnega ter tako usposabljajo otroka ali odraslega za ustreznejše odzivanje na okolje. Doživljanje graditve/oblikovanja lastne organske strukture v prostoru zbuja samozaupanje. Ob sodelovanju z drugimi se razvija občutek za skupno
delo in ustvarjanje, medsebojno pomoč in odvisnost. Gibalno-plesna
terapija skozi telo vpliva na duševnost, v nasprotju z verbalnimi terapijami, ki skušajo skozi duševnost vplivati na telo in vedenje. Pri plesu
telo deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se odziva nanje.
Pomen gibalno-plesne terapije je mogoče opredeliti s temi značilnostmi: pripomore k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, daje občutek notranje strukture, reducira impulzivnost, omogoča odkrivati samega sebe, vzbuja zadovoljstvo s samim
seboj, samozaupanje, občutljivost za neverbalne znake; razvija socialne sposobnosti, tj. socialno zavedanje, ker spodbuja stike z drugimi, zaupanje, občutljivost, prilagodljivo strukturo, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, upoštevanje pravil, delitev pozornosti,
empatijo, vodenje in podrejanje, vzdrževanje pozornosti, sprejemanje stikov prek dotika, iniciativnost in sodelovanje pri aktivnosti; daje
možnosti za izražanje čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom;
omogoča občutenje uspeha in zadovoljstva; omogoča integracijo notranjih in zunanjih dražljajev; usposablja za fleksibilne odgovore na
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emocionalna in fizična vprašanja iz življenja, ki jih je mogoče posplošiti na veliko situacij; izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente
nevromuskularnih spretnosti, kot so koordinacija v hoji, ravnotežje in
prostorska orientacija; pripomore k smiselnemu in ustreznemu organiziranju, interpretiranju in ravnanju v objektivnem svetu; privzgaja
vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv
način, usposablja otroka oziroma odraslega za kreativno vključevanje
v družbo in preprečuje konformizem.
Plesna terapija pogosto povezuje različne tehnike in discipline, tudi
prvine vzhodnjaških psihofizičnih disciplin. Plesni terapevt uporablja
pri svojem delu različne plesne sloge in zvrsti, od svobodnega ustvarjalnega gibanja do formalnih plesnih oblik, odvisno od potreb posameznega klienta ali skupine. Plesna terapija se lahko povezuje z glasbeno in likovno, saj ima z glasbeno terapijo skupne časovne, ritmične
in dinamične sestavine, z likovno pa prostorske oblikovne sestavine.
Vse tri oblike terapije se med seboj dopolnjujejo in delujejo psihoterapevtsko skozi delovanje subjekta na umetniški način, ki je hkrati celovit in raznolik. Seveda se gibalno-plesna terapija lahko povezuje tudi z
dramsko terapijo, igro z vlogami in igralno terapijo – v prožno, dejavno, ustvarjalno dogajanje v skupini.

Glasbena terapija
Glasbena terapija je medoseben umetnostno naravnan proces, v katerem terapevt uporablja glasbo v vseh njenih razsežnostih – telesnih,
čustvenih, miselnih, socialnih, estetskih in duhovnih, – zato da pomaga klientu-uporabniku izboljšati, obnoviti ali obdržati zdravje v najširšem pomenu. Včasih klient izrazi svoje potrebe neposredno prek glasbenih elementov, včasih pa v medosebnem odnosu, ki se razvije med
klientom in terapevtom ali skupino. Glasbo, ki se uporablja pri terapiji, lahko ustvarjata terapevt in klient ali pa je izbrana iz obstoječe glasbene literature iz različnih časov in stilov.
Glasbena terapija je namenjena posameznikom v najrazličnejših stanjih: s telesnimi boleznimi, travmami, poškodbami, senzomotoričnimi
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težavami, duševnimi motnjami, čustvenimi ali vedenjskimi motnjami,
z zasvojenostmi, s komunikacijskimi težavami, z motnjami v odnosih,
zlorabami, z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, z učnimi teža
vami, ob staranju, ob umiranju.
Glasba oziroma glasbena terapija deluje kot pomoč pri samoaktualizaciji–samopotrjevanju, za spodbujanje razvojne rasti, za pospeševanje in izboljšanje učenja, pa za lajšanje sproščanja in zmanjševanje stresa, za obvladovanje bolečin, kot pomoč pri porodu, za spremljanje telesnih dejavnosti, gibalno-plesnih, dramskih, likovnih dejavnosti idr.
Razlika med glasbeno in drugimi terapijami je, da je pri njej glasba
temeljno terapevtsko sredstvo. V središču je neko glasbeno doživetje.
Glasbeni terapevt pritegne klienta glede na njegove specifične potrebe v različne glasbene izkušnje, kot so: petje, improvizacija, poustvarjanje, skladanje, poslušanje glasbe. Vsaka izmed teh izkušenj pa lahko
vsebuje tudi govorjenje, likovno izražanje, izražanje z gibom ali ples,
igranje vlog, pesnikovanje, pripovedovanje zgodb in dramsko izražanje. Glasba se tako srečuje in povezuje z drugimi umetnostnimi izraznimi sredstvi. Tako lahko deluje terapevtsko telesno gibanje v povezavi z izrazno uporabo glasu, ko vzbuja določene čustvene, psihosomatske in psihološke odzive. Petje in glasovno izražanje olajšujeta terapijo
ter spodbujata socialno interakcijo in krepitev samozavesti. Ustvarjanje melodije, povezano s pripovedovanjem zgodbe v pesmi, oživlja določene čustvene, psihosomatske in psihološke odzive. Ustvarjanje zvokov z lastnim glasom skozi pesem omogoča izražanje in razodevanje
sebe. Improvizacija v glasbeni terapiji ima prav tako terapevtske učinke, saj je tesno povezana s čustvi. Glasbeno in neglasbeno kakor tudi
besedno in nebesedno ustvarjajo enotno naravo terapevtskega odnosa.
Pri načrtovanju glasbene terapije je treba upoštevati glasbene sposobnosti in glasbeno znanje. Ker večina klientov-uporabnikov nima
predhodnega glasbenega znanja, gradi glasbena terapija predvsem
na človekovih prirojenih nagnjenjih do glasbenega ustvarjanja. Glasbena terapija temelji na tezi, da ima vsak človek, ne glede na starost
ali glasbeno izobrazbo, osnovno zmožnost glasbenega ustvarjanja in
vrednotenja. Ta osnovna ali normalna glasbena sposobnost vključuje zmožnost učenja petja, igranja na enostavne instrumente, gibanja
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ob glasbi, odzivanja na glasbene prvine, dojemanja odnosov med zvoki, zapomnitve glasbenih prvin, videnja glasbe in namenjanja pomena
glasbenemu doživetju.

Likovna terapija
Kreativna likovna terapija je proces oblikovnega izražanja z likovnimi materiali za namene 'zdravljenja' v najširšem pomenu. Možnosti likovnega izražanja lastne notranjosti so neštete, n. pr. s pikami, črtami, z barvami, oblikami, ritmičnimi konfiguracijami, s ploskvami, prostorskimi liki in figurami, z materiali, ki spodbujajo likovno oblikovanje v najrazličnejših tehnikah, in tudi z usklajenim gibanjem po prostoru in še s čim, v skladu z nagnjenji, željami in s počutjem klienta-uporabnika. Ustvarjalna likovnost je ustvarjalno delo z likovnimi materiali: svinčnik in papir, črnilo, barve, kreda, oglje, kolažni papirji, les,
kovina, glina itd. – vse, s čimer se lahko ploskovno ali plastično izražamo. Med novejša izrazna sredstva likovne terapije spadajo tudi fotografija, video, film in likovna računalniška animacija.
Likovno izražanje je za nekatere kliente dostopnejše od drugih izraznih sredstev (plesa, drame ali glasbe), ker je komunikacija prek likovnosti posredna, med klientom in terapevtom je klientovo likovno delo.
Med likovnim ustvarjanjem je človek sam. Ko pa si njegovo stvaritev
– likovno sporočilo ogleduje drug človek, ustvarjalca ni poleg, ali pa je
postal gledalec. Zato je zlasti za ljudi, ki imajo težave z neposrednim
sporazumevanjem, likovna oblika izražanja lažja. Namesto da bi pripovedoval o svojih doživetjih iz preteklosti, klient skozi umetnostni proces podoživlja svoje probleme in travme. Če o izkušnji pripoveduje, na
primer v verbalni psihoterapiji, jo spomini ohranjajo kot nedokončano
dejanje preteklosti, ki ga ni mogoče asimilirati in integrirati. Ko pa izkušnjo upodobi v umetnostnem izdelku, se lahko odmakne od nje, si jo
ogleda kot dokončano dejanje in jo kot tako tudi sprejme.
Pri likovnosti v skupini je umetnost sredstvo za posredovanje
osebnih čustev, misli, občutkov drugim ljudem. Njen namen ni izdelovanje dovršenih umetniških izdelkov za ocenjevanje po strokovnih
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estetskih merilih. Likovno izražanje pogosto privede do besedne komunikacije, ko se klienti-uporabniki pogovarjajo o svojih stvaritvah.
Pri tem je pomembnejša njihova lastna razlaga stvaritve kot pa terapevtova. Likovno ustvarjanje omogoča izražanje misli in čustev, ki klienta vznemirjajo in motijo, čeprav se tega niti ne zaveda. Včasih to izrazi s posebnimi barvami in oblikami in je za gledalce očitno, sam pa
ob razlaganju svoje stvaritve te posebnosti sploh ne opazi. Morda se
še ne more soočiti z obremenjujočimi čustvi in mislimi, jih je pa neozaveščeno prelil v likovno obliko.
V procesu likovne terapije ima likovno izražanje vključujočo, povezovalno in sprostitveno vlogo. Likovno izražanje in ustvarjanje omogočata ljudem, da razvijejo občutek za družbeno sprejemljivo obliko izražanja številnih spoznanj, čustev in občutkov. Na ta način povečujejo svojo sposobnost obvladovanja okoliščin in usmerjanja lastnega življenja.
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O fotografski podobi in zgodbi
»…fotografija /…/ne pripoveduje zgodb, jih pa omogoča,
saj zastavlja vprašanja.«
(Peljhan, Kravanja in Rutar 2011, str. 65)

F

otografija kot mlad medij se umešča med orodja, s katerimi človek
opazuje in upodablja ter reflektira svoje bivanje v svetu. Čeprav danes mnogi teoretiki opozarjajo na problematično preobilje podob in
umanjkanje besede, kar ustvarja spektakelsko kulturno okolje, v katerem je izrazito otežena kritična refleksija, te kritike ne gre nasloviti na
nova orodja za posredovanje realnosti (fotografijo, film, multimedije),
ampak na način njihove uporabe. Spektakelska realnost je po Debordu (1994) odraz kapitalizma, ki vse preoblikuje v specifične podobe;
te vzpostavljajo od človekovih eksistencialnih potreb ločeno realnost,
ki posamezniku obljublja osebno izpolnitev preko potrošnje kapitalskih proizvodov. V postmoderni umetnosti po Kearneyu (1988) prav
tako pride do oddaljevanja podob od označevane realnosti, njihova racionalna dekonstrukcija, ki cilja na razumevanje realnosti, pa postaja
vedno bolj zapletena. Zato je pomembno opozorilo Ranciera, da mora
umetnost sprožiti akcijo refleksivnega soočenja z resničnimi eksistencialnimi problemi bivanja in pogled usmeriti izza simulakerskega videza podob na način, da jim podari 'vidnost' in 'slišnost govora, ki razpravlja o skupnem' (Ranciere 2010).
Kot pravi Barthes, moramo tudi fotografijo razumeti kot enega od
medijev za posredovanje zgodb, ki začenjajo s pripovedništvom, epom,
tragedijo, pravljico, romanom itn. Pripovedovanje zgodb je namreč prisotno »… v vseh časih, prostorih, družbah; začne se z zgodovino človeštva in nikjer ne obstajajo oziroma niso obstajali ljudje, ki ne bi pripovedovali zgodb. Naracija je internacionalna, trans-historična, trans-kulturna: je preprosto tu, kakor življenje samo.« (Barthes1977, str. 79)
A čeprav naj bi bila fotografija medij za posredovanje zgodbe, fotografija »...ne pripoveduje zgodb, jih pa omogoča, saj zastavlja vprašanja.« (Peljhan, Kravanja in Rutar 2011, str. 65) Pri tem se po svoji vlogi ne razlikuje bistveno od zgodovinsko priviligiranih medijev posredovanja zgodb: pripovedništva, epa, tragedije, pravljice.
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Za razumevanje pomena umetniške naracije za človeško eksistenco
pa si je potrebno zastaviti vsaj še vprašanje o pripovedovalcu in poslušalcu zgodbe. V izjemnem filmu V hiši, ki prikazuje odnos med dijakom
Claudom in njegovim učiteljem in mentorjem kreativnega pisanja, si
F. Ozon (2012) zastavlja prav to vprašanje: Komu pravzaprav piše Claud? – odgovor pa položi v Claudova usta, ko se pogovarja z učiteljem:
Ti si moj mojster, jaz tvoja Šeherezada. Kot bom pokazal v nadaljevanju, vsaka zgodba potrebuje tako pripovedovalca kot poslušalca/gledalca, a živost upodobljene zgodbe je odvisna predvsem od slednjega.
Če si ta z interpretacijo poskuša odgovarjati na zastavljena vprašanja,
bo umetniška podoba zaživela novo življenje, nič manj pomembno od
tistega, sredi katerega je nastala. Zato je kljub temu, da »fotografija
ne pripoveduje«, v naslovu zastavljeno vprašanje o hermenevtiki fotografske zgodbe še kako na mestu, saj kot zapiše D. Rutar, ob pogledu
na fotografijo »...vendar čutimo, da si lahko sami povemo marsikaj, ko
jo gledamo.« (Prav tam, str. 63)
Tako zastavljen problem razumevanja pedagoškega in terapevtskega pomena fotografije nas napeljuje k dvema vprašanjema, ki jih želim
osvetliti s pričujočim besedilom:
• Kakšen pomen igra v človekovem življenju naracija/zgodba?
• S kakšnimi orodji lahko zagotovimo kritično refleksijo beleženja
človeških izkušenj s fotografsko zgodbo?

Na kratko o pomenu naracije
Sebstvo je »…obleka, sešita iz pripovedovanih zgodb.«
(Kearney 2004, str. 109)
Na prvo teoretsko osvetlitev pomena naracije naletimo v Aristotelovi
Poetiki, kjer zagovarja trditev, da lahko človeka, njegove vrline in pregrehe najlažje spoznamo, če opazujemo odnose in dejanja v njegovi življenjski zgodbi. Narativna struktura (plot) tragedije je torej tista, ki
nam prikazuje konkretne primere moralnih in/ali izprijenih človeških
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karakterjev. Hkrati nam udeleženost v dramski predstavi omogoča,
da se sočutno postavimo v kožo tragičnega junaka, z njim preigravamo lastne eksistencialne dileme in strahove, ob tem pa doživimo nenavaden občutek očiščenja/olajšanja/razsvetlitve, ki zmanjša notranje napetosti in nas opremi za uspešnejše spopadanje z lastnimi eksistencialnimi problemi. Ta skrivnosten katarzični učinek udeleženosti v umetniškem dogodku kasneje teoretiki povežejo tudi z drugimi
umetniškimi mediji, na vprašanje, zakaj ima lahko človekovo soočenje
s simboličnim prikazom fiktivne usode upodobljenega junaka tako velik vzgojni ali celo terapevtski učinek, pa da enega najbolj poglobljenih
odgovorov Ricoeur s svojo tezo, da ima človekov sebstvo in posledično
identiteta narativno strukturo.
Ricoeurjevo znamenito misel, da je najkrajša pot do sebstva preko
drugega, moramo v duhu razumevanja narativnega sebstva razumeti
na način, da oseba vzpostavlja zavedanje sebe in s tem občutek identitete tako, da vstopa v zgodbe drugih in hkrati z odgovornimi odločitvami kreira lastno življenjsko zgodbo. »Drugi«, preko katerega najdemo pot do sebe, je drugi osebnega ali zgodovinskega spomina, imaginarni drugi preteklih in sedanjih zgodb, ter seveda realni drugi, s katerim vstopam v neposreden odnos; skrivnostni »drugi« torej prebiva
v nas samih – v nezavednem, v pričevanjih in upodobitvah preteklosti
in sedanjega trenutka, v fikcijskih projekcijah (ne)želene prihodnosti,
ter seveda v konkretnih osebah in skupnostih, s katerimi se srečujemo
in povezujemo.
Zgodbe so ilustracije različnih življenjskih dogodkov, ki slikajo povezavo med človeškimi željami, odločitvami in dejanji s posledicami,
ki so lahko tragične ali izpolnjujoče, zle ali dobre. S tem naracije služijo praktični modrosti, ki vzpostavlja povezavo med zavedanjem konteksta posamičnih dogodkov s posledicami, ki jih vrednotimo v luči
etičnih konceptov dobrega in zla, te pa smo osvojili preko tradicije oziroma s preteklimi izkušnjami. Če nam tradicionalne poglede na dobro
in zlo posredujejo pomembne bližnje osebe ali institucije, kakršni sta
vrtec in šola, so ključne prosocialne izkušnje posledica naše želje po
uglaševanju lastnih želja s pričakovanji in odzivi bližnjih oseb (Benjamin 2000), to uglaševanje pa utrjuje sočutno zadovoljstvo z ravnanji,
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ki osrečujejo pomembne bližnje, v nekakšne skripte izpolnjujočih odločitev. Nekako vmes med posredovanjem tradicije in lastno izkušnjo
je doživeta predelava umetniške upodobitve konkretnega dogodka, saj
je, kot smo spoznali z Aristotelom, na eni strani umetnina upodobitev
vrlega ali izprijenega dejanja, na drugi strani pa naše sočutje z akterjem in dogodkom ustvarja prototip imaginarne izkušnje. In tu se povežeta etična in estetska dimenzija – moralna presoja s poetičnim kreiranjem novega odziva na eksistencialno situacijo.
Refleksija sebstva in iskanje smisla je zato neizbežno povezano z
imaginacijo, ki omogoča tako vstopanje v zgodbe drugih (sočutna imaginacija) kot ustvarjanje lastnih zgodb (poetična imaginacija). Razvijanje imaginativnih zmožnosti preko poslušanja in pripovedovanja
zgodb pa tvori najmočnejše pedagoško ali terapevtsko orodje za razvoj zavedanja sebe in odgovoren odnos do drugega.
Kearney v svoji študij o Ricoeurju zapiše:
»Najbolj prepričljiv odgovor na vprašanje, kdo je avtor oziroma akter, je, da povemo njegovo zgodbo. Zakaj? Zato, ker je trajna identiteta osebe zagotovljena s pomočjo narativnega prepričanja, da je
oseba isti subjekt, ki vztraja v različnih dejanjih in svetovih med rojstvom in smrtjo. Zgodba pripoveduje o dejanjih »koga«: in identiteta tega »nekoga« je narativna identiteta…
Narativno sebstvo vključuje nenehen proces stalnosti in zanikanja,
ki zahteva imaginacijo, katera sintetizira različne horizonte preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Narativni koncept sebstva torej ponuja
dinamično pojmovanje identitete, ki vključuje spremenljivost in kohezivnost v življenjskem času… To na primer pomeni, da so človeški
subjekti obsojeni k stalni nalogi reinterpretiranja v luči novih in starih zgodb, ki jih pripovedujemo o sebi.« (Kearney 2004, str. 108)

S takšnim pojmovanjem narativnega sebstva se je Ricoeur poskušal izogniti redukcionističnim pogledom na človeka kot preprost učinek označevalcev oziroma želje in hkrati ne zanikati pomena, ki ga je
imela pri globljem razumevanju človeka psihoanaliza. Ni namreč naključje, da je psihoanaliza vzpostavila model »zdravljenja« s pomočjo
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pripovedovanja zgodb. A če je Freud še dedič substancialnega pojmovanja sebstva, ki vidi v metodah samoreflektiranja potlačenih vsebin sredstvo za zmanjševanje nevrotičnih pritiskov kulturnih tradicij in zdrav razvoj osebnosti, vidi Ricoeur enako pomembno orodje
za zmanjševanje frustracij in razvoj sebstva v hermenevtični refleksiji zgodb »pomembnih drugih«, kajti preko refleksije drugosti bližnje
osebe se lahko produktivno soočimo z drugostjo v jedru lastne osebe
(Ricoeur 1992). Da je takšno produktivno soočenje z drugim kot drugačnim, a vseeno vrednim bitjem, žal redka vrlina, Kerney prepričljivo
ilustrira s primerom analize metafore grešnega kozla v Evropski tradiciji (Kearney 2003) in zapiše, da ta metafora priča o človekovi lastnosti, da lastna nelagodja in strahove projicira v drugo osebo ter jo tako
okrivi, označi in izloči iz svoje sredine:
»Namesto da bi si priznali, da smo globoko v sebi odgovorni za drugost, ki nas spravlja v zadrego, razvijemo vrsto strategij izigravanja.
Osnovna med njimi je poskus, da poenostavimo svojo eksistenco
tako, da naredimo druge za grešne kozle kot 'tujce'. S tem si prizadevamo spremeniti žrtvenega drugega v pošast ali v fetišiziranega
boga. A v obeh primerih zavrnemo pripoznanje tujca pred nami kot
posameznika, ki odgovarja na posamično drugačnost v vsakem od
nas. Zavrnemo torej priznanje sebe-kot-drugih.« (Prav tam, str. 5)

Antigona, Medeja, Don Kihot, Noterdamski zvonar, Človek slon so
umetniške podobe, ki pričajo o nelagodju, ki ga izzove eksistencialna
drugost akterja družbenega dejanja, pa naj gre za (ženski) spol, nacionalno in civilizacijsko pripadnost, čudaštvo, fizično pohabljenost. Ambivalentno slikanje omenjenih likov, ki so prikazani kot »neudomačeni« in vendar nosilci moralnih dejanj, priča o tem, kako se kot človeška bitja oklepamo norm »istosti«, da bi zavarovali nespremenljivost
in pomensko vrednost lastne fiksne idem identitete; in kako nam srečanje z umetniško upodobitvijo drugosti bližnje osebe lahko omogoči
simpatetično naravnanost do sicer družbeno marginaliziranih likov, s
tem pa tudi razvoj bolj odprte, narativne ipse identitete (Ricoeur 1992;
Kroflič 2006).
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Narativna hermenevtika
»Končni domet (literarne) umetnine je v tem, da izkustvo odjemalca
umetnine »vstopi v horizont pričakovanja njegove življenjske prakse,
preoblikuje njegovo razumevanje sveta in s tem deluje povratno
na njegovo družbeno obnašanje«
(Jauss, Literarna zgodovina kot izziv literarne vede;
povzeto po Pezdirc Bartol 2010, str. 33).

Hermenevtika je nastala kot odgovor na pozitivistično znanstveno
proučevanje stvarnosti, ki cilja na razkritje objektivnih, nespremenljivih zakonitosti opazovanega pojava. Objektivna drža znanstvenika –
opisovalca stvarnosti je po mnenju Gadamerja (2001) razsvetljenska
iluzija, da lahko svet opisujemo nevpleteno, brez predhodnih sodb,
predsodkov, oziroma iz tradicije posredovanih konstruktov smisla. Če
želimo zagotoviti človekov dostop do smisla nekega dogodka, lahko to
storimo le s pomočjo hermenevtičnega krožnega premisleka o konkretnosti posamičnega dogodka v luči širšega zgodovinskega konteksta
in občega zavedanja pomena preteklih dogodkov. Ko pa določamo pomen naracije, moramo sporočilo zgodbe povezati z uvidom v namere pripovedovalca, kakor tudi v stanje in potrebe poslušalca. Ta objektivni in subjektivni vidik hermenevtičnega razumevanja sta po Heideggerju in Gadamerju prepletena, saj smo kot interpreti 'sporočila izročila' vedno že povezani z izročilom, hkrati pa nam dejstvo, da se je izročilo materializiralo v umetnini, omogoča zgodovinski odmik, s tem
pa tudi ločevanje 'resničnih predsodkov od napačnih' (prav tam, str.
248), pa naj gre za ideološko zaslepljenost ali zaradi potlačenih osebnih travm zoženo zmožnost ugledati pomen dogodka oziroma zgodovinski horizont umetnine.
Ker nas v pričujočem besedilu zanima predvsem odzivanje ustvarjalca in odjemalca na upodobljen dogodek, kar izpostavi recepcijska
estetika (Jauss, Gadamer, Ingarten; glej Pezdirc Bartol 2010), je potrebno vprašanje narativne hermenevtike usmeriti k pripovedovalcu
in poslušalcu zgodbe kot akterjema dialoga, ki z vprašanji in odgovori
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širita horizont pomena. Ali kot to utemelji Jauss v svojem programskem besedilu Literarna zgodovina kot izziv literarne vede, je končni
domet (literarne) umetnine v tem, da izkustvo odjemalca umetnine
»vstopi v horizont pričakovanja njegove življenjske prakse, preoblikuje njegovo razumevanje sveta in s tem deluje povratno na njegovo
družbeno obnašanje« (prav tam, str. 33).
Če kot nosilca potencialne zgodbe vzamemo fotografijo, jo lahko
opišemo kot medij, ki tiho vednost in občutja materializira v fotografski podobi in omogoči meta-kognitivno zavedanje (Glej Kroflič 2010).
Fotografska podoba, pa naj je posneta ali izbrana in opazovana, omogoča refleksijo »ujetega pogleda« z vidika zgodbe, ki jo pripoveduje, z
vidika vprašanja, kdo je narator in kaj nam/sebi želi sporočiti, ter seveda z vidika vprašanja, katere zamolčane zgodbe v nas kot gledalcih
se je izbrana podoba dotaknila in kaj to govori o našem sebstvu. Komunikacija s fotografijo torej omogoča, da »se zgubimo v drugem«, da
bi »se našli in vrnili k sebi kot drugemu« (Gadamer 1989, str. 110), kar
je po Dallmayru tudi osnovna pot duha, ki išče pomen v sporočilu drugega (v našem primeru fotografske podobe), da bi se vrnil vase, obogaten za novo izkušnjo (Dallmayre 1989, str. 92).
Hermenevtika je razvila uporabna orodja za razumevanje upodobljene zgodbe ter za soočenje z etičnimi vprašanji, kako se produktivno soočiti z zlom oziroma z osebno travmatično izkušnjo. Če je prva
dimenzija pomembna za vzgojo na sploh, pa druga dimenzija odpira
možnost razumevanja, kako se soočiti s travmatičnimi izkušnjami v
terapevtskem smislu.

Vzgojna vrednost hermenevtičnega
razkrivanja umetniške podobe
»…subjekt postaja tako bralec kot pisatelj lastnega življenja.«
(Proust; povzeto po Kearney 1999, str. 99)
Kot zapiše Kearney v svojem delu O zgodbi, smo ljudje tako subjekti
naracije kot proizvod subjektivitete naracije. Narejeni smo iz zgodb,
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še preden pridemo na svet in začnemo ustvarjati svoje zgodbe. To dela
vsako človeško eksistenco sešito iz zgodb, slišanih in pripovedovanih
(Kearney 2002, str. 153–154). Tako pripovedovanje lastne zgodbe kot
poslušanje zgodb drugih pa je tesno povezano z imaginacijo kot zmožnostjo smiselnega povezovanja preteklih dogodkov v luči naših predstav o dobrem življenju, kakor tudi z našo pripravljenostjo na dialoško
odprtost za različne pomene pripovedovanih zgodb. Tako imenovana
narativna imaginacija po Ricoerju obsega tri ključne naloge: zavedati
se svoje dolžnosti do preteklosti, kultivirati lastno identiteto sebstva
in prepričati se o pomenu svojih dejanj z ovrednotenjem motivov in
pričakovanih posledic (Kearney 1999, str. 92).
V kolikor sprejmemo eno temeljnih postavk Ricoeurjeve filozofske
antropologije, da smo ljudje zgodovinska bitja, narejena iz zgodb, še
preden začnemo ustvarjati svoje lastne zgodbe, se kot osrednja pedagoška zahteva po oblikovanju odprtega sebstva in odgovorne morale vzpostavi zahteva po ohranjanju zgodovinskega spomina. Če je to
vlogo Aristotel utemeljeval s tezo, da se vrline najlažje prenašajo s pomočjo spominjanja in ponovnega pripovedovanja o delovanju herojev
(Kearney 2002, str. 106), jo Ricoeur utemelji z etičnim imperativom
Primo Levyja, da ljudje ne bi smeli nikoli pozabiti na zgodovinske tragedije, da se te ne ponovijo, to pa najbolj ustrezno storimo, če prisluhnemo pričam zgodovinskih dogodkov in ohranimo prisotnost preminulih z zgodbami, ki v luči utopične ideje pravičnosti in spoštljivosti
ohranjajo spomin na preteklost (Kearney 1999, str. 96).
Naša zaveza k poslušanju in pripovedovanju zgodb kot temelju kultiviranja identitete sebstva je tesno povezana s Proustovo formulo, da
'subjekt postaja tako bralec kot pisatelj lastnega življenja' (prav tam,
str. 99). V delu Življenje in vprašanje naracije Ricoeur zagovarja tezo, da
nas po Aristotelu dobro povedana zgodba vedno nekaj nauči, saj razkriva univerzalne vidike pogojev človečnosti, zato je umetniška naracija
bolj filozofska kot zgodovinopisje. Umetniška zgodba razvije narativno
razumevanje, ki je bližje praktični presoji moralne sodbe kot teoretični presoji (prav tam, str. 103), ravno praktična presoja pa je tisto orodje, ki človeku omogoči reševanje moralnih dilem ob upoštevanju hermenevtičnih pogojev za razumevanje življenjske situacije, kar je hkrati
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pogoj za razvoj sebstva. Zato ni naključje, da Ricoeur zaključi, da brez
narativnih moči hermenevtične imaginacije, da nam zagotovi etično
vizijo, iniciativo oziroma motivacijo za etično ravnanje in empatijo za
identifikacijo s perspektivo drugega, etične sodbe ostajajo prazne in
slepe. Narativna imaginacija nam ustvari živ občutek identitete sebstva, pozornost do drugih (prisotnih ali zgodovinskih drugih) in motivacijo ravnati v prizadevanju za dobro življenje (prav tam, str. 208).
Etična vizija torej omogoči videti povezavo naših dejanj in predvidenih posledic v luči kriterijev dobrega in zla, zgodba (fikcija) pa je ‘neskončen laboratorij’ proučevanja imaginativnih možnosti ravnanja, ki
razširja horizont etičnega mišljenja izza konvencionalne morale. Ko
ugledamo sebe-v-svetu, nas to motivira in opolnomoči za dejanja, saj
bolje razumemo povezave med cilji in motivi. Ker nam zgodba omogoči
bolje predvideti povezavo med akterjem, akcijo in ciljem v strnjeni obliki, nas pripravi, da postanemo boljši bralci in akterji lastnega življenja.
Ko predvidimo dejanje, ocenimo motive in predvidimo učinke, pa nam
naracija omogoči identifikacijo z drugimi (objekti našega delovanja):
»Ne obstaja ne ljubezen ne sovraštvo, ne skrb ne prizadetost brez imaginacijskega transfera mojega ‘tukaj’ v tvoj ‘tam’.« (Ricoeur, Imagination and Discourse in Action; povzeto po Kearney 1999, str. 104)

Hermenevtično soočenje z bolečo izkušnjo
in terapevtski pomen umetnosti
»Ljudem vrniti spomin pomeni hkrati vrniti
jim prihodnost, vrniti jim čas...«
(Ricoeur, The Creativity of Language; v Kearney 2004, str. 137)
Najbolj neposredne odgovore na vprašanje, kako se lahko s pomočjo hermenevtične metode dokopljemo do uvida v pomen zgodbe in posledično do (avto)terapevtskega učinka soočenja z bolečo izkušnjo, je Ricoeur
povezal z možnostjo soočenja z bolečo izkušnjo in s trojno potjo proučevanja: s praktičnim razumevanjem, z delovanjem skozi zlo izkušnjo, ki
privede do katarze, in z zmožnostjo oproščanja (Kearney 2004, str. 94).
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Podobno kot Gadamer (2001) tudi Ricoeur verjame, da je Aristotel s konceptom phronesis vzpostavil nekakšen prototip hermenevtične izkušnje, zmožne upoštevati tako singularnost situacij kot predpostavljeno univerzalnost vrednot, kar nas lahko obvaruje pred mnogimi (post)modernimi aporijami sublimnega, pošastnega, skrajnega,
neizgovorljivega, nezamisljivega zla (Kearney 2003, str. 88). Spopad z
zlom namreč zahteva hermenevtiko razločevanja med dobrim in zlim
(Kearney 2004, str. 95), praktično razumevanje pa ni le 'phronetično',
ampak tudi 'narativno': »Če morala govori abstraktno o odnosu med
vrlino in zagotavljanjem sreče, je naloga narativne imaginacije, da predlaga izmišljene figure kot ilustracije povezave med etično namero in
srečo/nesrečo… « (Kearney 2003, str. 101)
Zgodba pa nas ne privede samo do upodobitve zle izkušnje, ampak
tudi do podoživljanja zla oziroma do katarzičnega žalovanja, ki pasivno objokovanje spreminja v možnost aktivne pritožbe, protesta (Kearney 2004, str. 96). Katarza nas opozarja, da so možna nova dejanja, da
se lahko izognemo obsesivnemu ponavljanju in represiji, retribuciji,
zli veri v usodo, ki nas vodijo k doživljanju neizbežne tujosti zla (prav
tam). Žalovanje je torej ključen način, da nečloveški naravi trpljenja ne
dovolimo, da nas vodi v popolno izgubo sebstva, kar je Freud opisal s
konceptom melanholije. Nujna je določena vrsta katarze, da nas obvaruje pred zdrsom v fatalizem in željo po maščevanju, kar je pogost pojav v stanju brezupa. Naša naloga je, da paralizo spremenimo v protest
(Kearney 2003, str. 103–104).
Tisto, kar omogoča katarzično doživetje zle izkušnje skozi podoživljanje zgodbe, je narativna imaginacija, ki na eni strani omogoča empatično vživetje v akterje zgodbe, na drugi strani pa nam zagotovi določeno estetsko distanco, ki nam omogoči razkritje pomenov. Skrivnostna stopitev empatije in distance v nas ustvari dvojno vizijo, nujno za
popotovanje od zaprtega ega k drugim možnostim življenja (Kearney
2002, str. 12–13). Podobno kot Gadamer, ki je za hermenevtično ugledanje bistva pojava predvidel tako eksistencialno bližino pojava z osebo, ki ga interpretira (Gadamer 2001, str. 245–246), kot zgodovinski
odmik od interpretiranega dogodka (prav tam, str. 248), tudi katarzično olajšanje po Kearneyu omogoča zadostna stopnja vključenosti v

94

Fototerapija – od konceptov do praks

dogodek in sočutje na eni strani, ter dejstvo, da nas mimesis do neke
mere oddalji od dejanja pred nami, nam torej na drugi strani omogoči
primerno distanco do dejanja. Drama kot umetniška, fikcijska upodobitev zgodbe, lahko vzbudi večjo mero sočutja kot realen dogodek, ker
na eni strani zmanjša delovanje 'suspenza' kot normalnega obrambnega mehanizma (kadar se soočimo s trpljenjem v realnosti), na drugi strani pa nam zagotavlja široko izbiro likov, s katerimi se lahko poistovetimo (Kearney 2002, str. 137–138). Ni pa odveč še enkrat pripomniti, da lahko katarzični učinek sproži umetniška upodobitev v kateremkoli mediju, tudi v fotografiji.
Katarzična naracija je sicer le eno od orodij racionalnega soočenja z
zlom. Enako vlogo igra Levinasova fenomenologija obličja, Habermasova diskurzivna etika itn. V vseh primeri pa gre za oblike delovanja
skozi zlo izkušnjo (Kearney 2003, str. 104–105), ki je nujen element
hermenevtike akcije/dejanja za pravični upor ter posledično odpuščanje (Kearney 2004, str. 96).
Oproščanje omogoči spoj praktičnega razumevanja in katarze, ki
nas opozarjata, da se je v prihodnosti mogoče zaščititi pred zlom –
tako z odpuščanjem kot s protestom (prav tam, str. 97). Čeprav je po
Ricoeurju odpuščanje nekakšen čudež, ki presega zmožnosti racionalne kalkulacije in razlage, vendarle ni slepo. Da bi ga omogočili, moramo ponovno zbrati spomine o preteklosti, jih podoživeti v imaginaciji, ponovno premisliti, da bi lahko identificirali tisto, kar oproščamo:
»Katarzična naracija lahko /…/ pomaga, da bi nemogočo nalogo odpuščanja naredili malo bolj mogočo. Zato tudi amnestija ni nikoli amnezija…« (Kearney 2003, str. 105–106)
Končni učinek narativne hermenevtike pa Ricoeur v intervjuju s Kearneyem leta 1981 pojasni tako z oceno, kam vodi življenje brez naracije, kakor tudi, kaj prinaša človeku hermenevtično zanikanje 'absolutne vednosti':
»Družba, v kateri so naracije izumrle, je družba, v kateri ljudje niso
več zmožni deliti svojih izkušenj in ustvarjati skupne izkušnje... Ljudem vrniti spomin pomeni hkrati vrniti jim prihodnost, vrniti jim
čas... Preteklost ni passe, kajti naša prihodnost je zagotovljena prav
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z našo zmožnostjo posedovanja narativne identitete, ponovno zbrati pretekle izkušnje iz zgodovinskega ali fiktivnega časa.« (Ricoeur,
The Creativity of Language; v Kearney 2004, str. 137)
»Zame naloga filozofije ni zaprtje kroga, centraliziranje ali totaliziranje vednosti, ampak ohraniti pluralnost diskurzov… Dejansko je bil
Karl Barth tisti, ki me je prvi naučil, da subjekt ni osrednji gospodar,
ampak raje učenec ali poslušalec jezika, ki je večji od njega… Če obstaja brezpogojna enotnost, počiva nekje drugje, v neke vrste eshatološkem upanju. A to je moja 'skrivnost', če hočete osebna stava in
ne nekaj, kar se da prevesti v centraliziran filozofski diskurz.« (Prav
tam, str. 136)

O vzgojnem in terapevtskem
pomenu fotografske zgodbe
»…vsak fotografski posnetek vsebuje zgodbe, ki jih je potrebno povedati,
skrivnosti, ki si jih delimo, in spomine, ki jih je potrebno priklicati,
če seveda zastavimo ustrezna 'otvoritvena' vprašanja.«
(Weiser 2010, str. 8)
V dvajsetem stoletju beležimo razcvet različnih terapij s pomočjo umetnosti, ki se navežejo predvsem na psihoanalitični teoriji nezavednega Freuda in Junga, nekateri avtorji, kot na primer Bettelheim, pa v
psihoanalizi prepoznajo tudi osnovo za »vzgojno« preprečevanje škodljivih frustracij, ki jih otroku predstavlja konfliktna narava razvojnih
procesov. Na eni strani torej vznikne sodobno razumevanje vzgojnega
pomena ukvarjanja z umetnostjo, na drugi strani pa razmislek o različnih medijih umetnosti, ki lahko pomagajo v procesih (avto)terapije.
V večkrat omenjenem delu O zgodbah Kearney med različnimi oblikami zgodb na zanimiv način analizira tudi psihoanalitično metodo
zdravljenje s pomočjo pripovedovanja zgodbe (talking cure). Ob tem
postavi zanimivo hipotezo o treh načinih razumevanja pomena, ki
ga v psihičnem življenju predstavlja življenjska zgodba. Za zgodnjega
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Freuda naj bi bila značilna ‘znanstvena hipoteza', ki v analizi vidi način nevtralnega opazovanja skritih 'dejstev', ki so povzročila bolezensko stanje. V poznem obdobju naj bi Freud nekoliko spremenil svoj pogled na zdravljenje s pomočjo pripovedovanja zgodbe in postavil ‘relativistično hipotezo’, da ima terapija manj opraviti z obnovo preteklosti, kakršna je zares bila, in več z rahljanjem nezavednega v svobodno
igro čistih lingvističnih označevalcev in fantazij. Ideja Kearneya pa je v
tem, da bi lahko zdravilno moč zgodbe bistveno dopolnili s ‘hermenevtično hipotezo’ Ricoeurja, ki trdi, da je ponovna izpoved preteklosti
prepletanje preteklosti s sedanjim branjem teh dogodkov v luči kontinuirane eksistencialne zgodbe (Kearney 2002, str. 45–46).
Kot izhaja iz večine razmišljanj o terapevtski vrednosti fotografske
zgodbe, je ključen element fototerapije spodbuda, da z ustrezno zastavljenimi vprašanji spodbudimo fotografa ali opazovalca fotografije, da
upodobljen 'zamrznjen trenutek' poveže z zgodbami:
»…fotografije … dovoljujejo kompleksno proučevanje koščkov časa,
za vedno zamrznjenih na filmu kot 'dejstev', hkrati pa omogoča neskončno raznolikost 'realnosti', ki jih lahko razkrijemo vsakič znova,
ko opazujemo isto fotografijo. V tem smislu vsak fotografski posnetek vsebuje zgodbe, ki jih je potrebno povedati, skrivnosti, ki si jih
delimo, in spomine, ki jih je potrebno priklicati, če seveda zastavimo
ustrezna 'otvoritvena' vprašanja.« (Weiser 2010, str. 8)

Kljub temu, da so v primeru rabe umetnosti v terapevtske namene v ospredju interesa terapevta možnosti bolje razumeti pacienta in
mu pomagati spopasti se s travmami, ki mu onemogočajo kakovostno življenje, nikakor ni smiselno trditi, da mora biti tak 'zainteresiran pogled' terapevta kot poslušalca pacientove zgodbe povezan samo
s 'predsodbami', ki jih ustvarjajo psihoterapevtske teorije. Narativna hermenevtika Ricoeurja namreč ponuja teoretsko orodje, ki nam
omogoča razumeti pomen refleksivnega soočenja z zgodbami – poslušanimi ali pripovedovanimi – ki ustvarjajo eksistencialno osnovo našega bivanja. Zato bom to razmišljanje sklenil z nekaj idejami, kako
narativno hermenevtiko smiselno povezati s pedagoškim in terapevtskim pomenom dela s fotografijo.
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Pedagoški pomen fotografske zgodbe
V eseju Naracija: uvod Paul Hazel (2007) zapiše, da lahko v jedru vsakega učenja prepoznamo pomen naracije. Pripovedovanje zgodbe je po
njegovem mnenju ustvarjalno in imaginativno dejanje, s katerim selekcioniramo, urejamo, dekodiramo in rekonfiguriramo spomine, ter
načrtujemo reševanje problemov. Judy Weiser podobno ugotavlja za
ukvarjanje s fotografijo, ki lahko »…povečuje samo-zavedanje in čuječnost, aktivira pozitivne družbene spremembe, izboljša interkulturne
odnose, zmanjšuje konflikte, usmeri pozornost k vprašanjem družbene pravičnosti, poglablja vizualno pismenost, izboljšuje izobraževanje,
razširi kvalitativne raziskovalne metode in ustvarja druge oblike učenja in zdravljenja.« (Weiser 2010, str. 12)
Pedagoške vrednosti fotografije se posebej zavedajo ustvarjalci novih vzgojnih praks v predšolskem obdobju, ko je otrok še manj vešč
rabe verbalnega izražanja in logičnega sklepanja, saj mu raba fotografije omogoči sporočati odraslim, kako vidi stvarnost, ki ga obdaja, kaj
mu povzroča zadovoljstvo in kaj bolečino. Susan Sontag v svoji znameniti monografiji O fotografiji zapiše, da »…fotografije niso le dokazi
o tem, kar je prikazano, ampak tudi dokazi tega, kar posameznik vidi,
niso le zapis, ampak ovrednotenje sveta.« (Sontag 1979, str. 88)
Eden najbolj znanih projektov v zvezi z rabo fotografije v vrtčevski
praksi je Mosaic Approach (Clark 2010), v katerem so raziskovalci in
pedagogi poskušali poglobiti zavedanje, kako otroci vidijo svet s tem,
da so jim ponudili nabor narativnih orodij, med katerimi je bilo eno
osrednjih fotoaparat, s katerim so otroci lahko pripovedovali zgodbo
o življenju v vrtcu iz njihove perspektive, posebej pa so bili pozorni na
to, kako otroci doživljajo vrtec kot prostor bivanja in učenja. Njihovo
ključno ugotovitev, da ko otroku omogočimo, da ustvari zgodbo, mu
pomagamo pri izgradnji občutka pripadnosti prostoru, prostore, kjer
ne vzniknejo otroške zgodbe, pa otrok doživlja kot tuje, potrjujejo številne etnografske študije Vivian Paley (1990, 1992 idr.).
Posebno pedagoško vrednost pa v fotografskem avtoportretu
vidi Cristina Nunez (2009), ki v članku Avtoportret, močno orodje avto-terapije avtoportret primerja z zrcalnim stadijem na prehodu iz
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simbiotskega odnosa med otrokom in materjo, ko otrok v ogledalu
prepozna prve obrise lastne identitete sebstva. V primerjavi s pogledi
odraslih, v katerih se otrok prepoznava v podobi, kakršno želimo odrasli (Miller 1992), je avtoportret podoba, s katero se lahko otrok igra in
ugotavlja, kakšen je oziroma kakšen želi postati (Weiser 2010, str. 9).

Terapevtski pomen fotografske zgodbe
Še bolj kot v pedagoški praksi pa se fotografija uporablja kot dopolnilno orodje v psihoterapiji. Po mnenju Judy Weiser (2010, str. 4–5) je njena ključna prednost v tem, da pomaga pri razkrivanju in komuniciranju z našim nezavednim, ki je mnogo bolj kot besedno kodiran v 'vizualno-simbolnih reprezentacijah izkušenj'. Fotografije so po avtoričinem
mnenju nekakšen 'katalizator, ki omogoča poglobiti vpogled in zagotoviti komunikacijo med terapevtskimi seansami' (prav tam, str. 11).
Najpogosteje uporabljene tehnike fototerapije – avtoportreti (razumevanje lastne podobe), portreti (gledanje s perspektive drugega),
fotografije, ki jih je posameznik ustvaril ali zbiral (samoraziskovanje
skozi metafore), družinski albumi in avtobiografske zbirke, ter foto-projekcije (umetniške fotografije, ki jih izbere klient in s pomočjo katerih lahko odkrije svoje občutke, predstave, želje, projekcije itn.) pričajo o tem, da je ključna naloga fototerapije razkrivanje spomina na
neizživete frustracije v luči sedanjih občutkov in ciljev za prihodnost.
Ali kot isto idejo razloži Judy Weiser:
»Fotografije so odtisi naše duševnosti, ogledala naših življenj, refleksije, ki izhajajo iz naših src, zamrznjeni spomini, ki jih lahko
obdržimo v mirni tišini naših rok – če želimo, za vedno. One ne
dokumentirajo le, kje smo bili, ampak kažejo tudi pot, kamor bi
morda šli, pa naj se tega že zavedamo ali še ne…« (Prav tam, str. 1)
Opisane ideje pomen fotografije približujejo Kerneyevi ideji o hermenevtično razlagi, ki trdi, da je izpoved preteklosti prepletanje preteklosti s sedanjim branjem teh dogodkov v luči kontinuirane eksistencialne
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zgodbe. Zato menim, da bi veljalo tako v pedagoškem kot tudi v terapevtskem kontekstu upoštevati temeljna izhodišča Ricoeurjeve narativne hermenevtike, da je namreč ponovno soočenje s preteklostjo možno, če s pomočjo praktične modrosti in podoživljanja boleče izkušnje
iz preteklosti spodbudimo katarzično žalovanje ter omogočimo upor
zoper negativno občutenje nezmožnosti izstopiti iz območja predeterminiranosti z bolečo usodo. To je zagotovo eden od ključnih ciljev vzgoje kot osamosvajanja, kakor tudi psihoterapije kot procesa, ki z 'vračanjem spomina ' na pretekle boleče izkušnje odpira uvid in motivacijo za
'odprto prihodnost'. Zgodovinskost človekovega bivanja skupaj z odprtostjo narativne identitete namreč zahtevata, da se ugledamo v časovni
dimenziji, da presežemo stanje zgodovinske amnezije – ko smo zaradi
bolečine iz spomina izbrisali koščke preteklosti.
Fotografska zgodba nam torej hkrati omogoča ohranjanje spomina
na pretekle izgube ter katarzično žalovanje in odpuščanje, ter nam odpre možnosti za svetlejšo prihodnost.
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Predgovor

P

otrebujemo emancipiranega gledalca.1 Od njega je odvisna prihodnost podob.2 Naučiti se bo moral razumeti, kaj pomeni distribuiranje senzibilnega, kje so meje med tem, kar lahko rečemo, in tem, kar
lahko vidimo, kot pravi Jacques Rancière.3 Zlasti pa bo moral doumeti, kaj je vitalna kapaciteta ali zmožnost za reinvencijo, ki je imanentna
vsaki umetnosti, torej tudi fotografiji.4
Ko bo to razumel, bo razumel tudi, da je umetnost zato nenadzorovano demokratična, kar pomeni, da je njen ideal življenje ljudi v egalitarnem občestvu, v katerem ni noben človek manj vreden in ni nihče izključen. Spoznal bo tudi, da je taka ideja klasična.5 Čisto na koncu
mu bo jasno, da fotografija potrebuje filozofijo.6

Hendikep in sociologija fotografije
Osnovno epistemološko spoznanje, da realnost ne obstaja tam zunaj,
narejena, dokončana in izgotovljena, čakajoč na ljudi, da jo objektivno
spoznajo in natančno opišejo oziroma popišejo, je obenem tudi izhodišče za resno razmišljanje o sociologiji fotografije in hendikepu, kot
nakazuje naslov pričujočega prispevka. Enako bi lahko govorili tudi o
sociologiji hendikepa in fotografiji, pa o fotografiranju sociologije hendikepa; lahko bi spregovorili celo o hendikepu sociologije, a ne bomo,
ker smo omejeni s prostorom.
Držali se bomo začetne ideje, da fotograf ne more biti človek, ki
hodi po svetu z aparatom v roki, da bi fotografiral lepe ali zanimive
objekte, saj ti ne obstajajo neodvisno od njega in njegovega družbenega ozadja. V nadaljevanju bomo zato veliko časa posvetili konceptu
estetike, ki ni sinonim za lepo.7
Sociološka ideja, ki se navezuje na osnovno epistemološko spoznanje, zapisano na začetku, je tole vprašanje: Kakšen je interes raziskovalca kot družbenega bitja? Vprašanju se pridružujejo nova vprašanja:
Kakšen je interes fotografa kot družbenega bitja? Je fotograf raziskovalec? Kaj raziskuje, če se strinjamo, da je raziskovalec? In kaj je, če privzamemo, da ni raziskovalec?
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V kratkem času smo tako že naredili precej korakov in prišli daleč,
zato lahko sklenemo: fotograf je torej človek, ki mora vedeti, da bi kaj
videl. Tak je aksiom. Kaj mora torej vedeti?8
Najprej mora vedeti, da v občestvu, v katerem živi, saj je družbeno
bitje, obstajajo hierarhije, ki določajo, kaj je pomembno in kaj ni, kaj
raziskovati in česa raje ne, kaj obstaja in kaj ne obstaja. Skupine, ki jim
pripada fotograf, na številne načine določajo, organizirajo in spreminjajo vsakdanje prakse posameznikov, njihova življenja, njihove načine
razmišljanja, vedenja in delovanja – torej spreminjajo tudi fotografa.
Zapisano velja tudi za fotografa in njegovo fotografsko dejavnost, ki
nikoli ni zgolj njegova. Ta zato ni bitje, ki odpira oči in opazuje objektivno realnost okoli sebe ter jo nato še fotografira. Gre za posredovanje, ki se ga zaveda, morda pa se ga niti ne.9 V vsakem primeru se lahko nauči prepoznavati ga. Česa naj bi se torej naučil, da bi postal dober
fotograf, ki vselej deluje v družbenem polju? Tako je ključno raziskovalno vprašanje pričujočega zapisa.
Najprej bi se moral naučiti tega, da obstajajo družbeno posredovani
klišeji o fotografiranju, ki jih spontano privzame vsak amaterski fotograf že z vzgojo. Tako se mimogrede nauči, da je fotografiranje: zaščita pred časom, saj so fotografije zamrznjeni trenutki, h katerim se vračamo davno potem, ko so empirično izginili v preteklosti; komuniciranje z drugimi ljudi, ki gledajo fotografije; izražanje čustev, občutkov,
idej in drugega; aktualiziranje lastnih potencialov, zmožnosti, sposobnosti, veščin in spretnosti; izhodišče za uživanje družbenega prestiža
oziroma ugleda; pobeg v drugo realnost, ki jo ustvarjajo fotografije.10
Ko govorimo o učenju, seveda mislimo na preseganje domačnosti in
naivnosti takojšnjega razumevanja, da človek odpre oči in že razume,
kaj se dogaja okoli njega. Ko odpre oči, v resnici ne razume prav ničesar. Vsega se bo torej šele naučil.
Bourdieu zato poudarja: ljudje vselej vedo manj, kot se objektivno
dogaja v njih in okoli njih, zato niso zanesljivi razlagalci sveta in odnosov med ljudmi v njem.11 Vedenje amaterskega fotografa je zelo določeno, čeprav sam spontano misli nasprotno, saj se ne zaveda razsežnosti lastnega občestvenega življenja.12
Obstajajo torej družbeno regulirane funkcije vsakdanjega življenja, ki se jih ljudje ne zavedajo (dovolj).13 Fotografiranje je zato vselej
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družbena dejavnost, ne le intimna posameznikova.14 Še več: prav Bourdieu in njegovi kolegi so dokazali, da je fotografiranje morda še najbolj strukturno in sistemsko določena dejavnost posameznikov, ki sicer spontano verjamejo, da je zgolj njihova zasebna in celo intimna
dejavnost.
Spoznanje je pomembno zlasti takrat, ko razmišljamo o hendikepu,
ki je morda najbolj izrazit primer sistemskega določanja posameznikovih identitet in življenjskih usod.15 Ljudje namreč spontano zaznavajo
hendikep kot pomanjkljivost, bolezen ali težavo, zaradi katere obstajajo tako imenovane ranljive družbene skupine ljudi. Hendikep je tako
zunanji znak, na podlagi katerega se ljudje z lahkoto ločijo med seboj
in se prepoznavajo kot pripadniki te ali one družbene skupine. Ali kot
pravi Bourdieu: posamezniki se kot člani občestva prepoznavajo med
seboj in se ne zavedajo, da obenem nezavedno verjamejo v objektivne
verjetnosti, kako bo kdo živel, kako se bo vedel, kaj bo počel.
Večina fotografov se tako podreja družbenim funkcijam, kot poudarja Bourdieu. Fotografske prakse so zato v glavnem podrejene družbenim pravilom in funkcijam, zato jih ljudje spontano zaznavajo kot
potrebne in zaželene.16 Fotografiranje tako postane v očeh vsakdanjih
ljudi nekaj univerzalnega in naravnega. Kar je navidezno psihološko
in notranje, intimno, je pogosto zgolj nadaljevanje družbenih dejstev,
kot je nekoč poudaril Durkheim.17
Kaj je torej fotografija sama na sebi, kot se je pred leti vprašal Roland Barthes.18 In odgovoril: fotografija je prav gotovo suverena
kontingentnost.19
V svoji suverenosti pričuje za eksistenco. Barthes pravi, da pozira
sama eksistenca.20 Če za fotografijo ne moremo reči, da pozira eksistenca, nas preprosto ne zanima.
Zanima nas fotografija, ki nas animira, kot pravi Barthes.21 Ko
nas animira, kar pomeni, da nas razgiba, upravičeno govorimo o
pustolovščini.
Natanko na tem kraju lahko mislimo fotografijo in hendikep. Barthes
namreč pravi dobesedno takole: fotografijo želim raziskovati, toda ne želim je raziskovati kot vprašanje, temveč jo želim raziskovati kot rano.22
Fotografijo zato vidim, čutim jo, in ker jo čutim, razmišljam o njej.
Hendikep je drugo ime za rano, ki je univerzalna in zaradi katere je
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objektivna realnost odprta. Raziskovanje realnosti je mogoče natanko zaradi hendikepa, zaradi njene odprtosti, kar pomeni, da mora biti
tudi vsak raziskovalec odprt, saj sicer ni zmožen za raziskovanje.
Fotografiranje je torej raziskovanje realnosti in je njeno ustvarjanje.
Je raziskovanje resnice realnosti, saj nas resnica zanima bolj kot vse
drugo – bolj kot na primer fotografova intimna občutenja sveta.
Torej se moramo lotiti še teorije resnice, kajti brez nje ne moremo
vedeti, kaj fotograf raziskuje, kaj ga zanima, kaj je cilj njegovega raziskovanja. In ni nujno, da fotograf ve, kaj fotografira, saj se morda ne
ukvarja s teorijo resnice.
V glavah ljudi še vedno prevladuje starodavno razmišljanje, da je resnica sveta natančno povezovanje razmišljanja o njem z njim samim
ali ujemanje. Če se izjava o realnosti ujema s samo objektivno realnostjo, pravimo, da je resnična. Ljudje vsekakor verjamejo, da je resnica
iz reda stavkov oziroma izjav o realnosti.
Resnica naj bi bila torej korektna povezava med jezikom in realnostjo, kot pravi Alain Badiou.23 In nadaljuje: resnica pa ni omejena na
obliko sodbe, stavka ali izjave oziroma propozicije. Drugače rečeno: resnica ni iz reda jezika, ni enačba, stavek ali spoznanje.
Resnica potrebuje dogodek, kot pravi Badiou, ta pa potrebuje posebno odločitev, ki jo ljudje lahko sprejmejo ali pa je ne sprejmejo; to
je zelo pomembno.
Ljudje se na dogodek lahko odzovejo tako, da ga imenujejo dogodek, lahko pa ga imenujejo tudi kako drugače. Njihovo ravnanje je v
obeh primerih odvisno od poimenovanja. Razlika je zelo pomembna,
kajti dogodek ni objektivno empirično dejstvo, temveč je njegov status
v celoti odvisen od poimenovanja.
Torej: dogodek obstaja šele, ko se ljudje odločijo, da obstaja, da se je
zgodil. Če se ne odločijo, se ni zgodil.24 O resnici in dogodku lahko govorimo šele, ko se ljudje odločijo – takrat govorimo o njihovi angažiranosti. Jasno je torej, da resnica in dogodek nista objektivni in nevtralni dejstvi, ki ju je mogoče zapisati z enačbo ali s čim podobnim.
Dogodek odpre novo polje v obstoječem družbenem polju. Ustvari
pogoje za nove načine življenja in razmišljanja. V novem polju nastanejo novi kriteriji za razumevanje resnice in človekove eksistence. Poti
nazaj ni več.
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Novo polje kajpak terja učenje novega.
Poti nazaj ni več le za ljudi, ki so se odločili, da je kreativni trenutek,
s katerim se soočajo, res kreativen in da je dogodek. Za ljudi, ki so se
odločili drugače, je tudi prihodnost drugačna. Zanje trenutek ni kreativen, temveč je nekaj, kar je bodisi trivialni del vsakdanjega življenja
bodisi motnja, ki jo je treba čim prej odpraviti, da se bo življenje vrnilo v stare kolesnice.
Vidimo torej, da ni enoznačne in linearne poti k resnici v družbenem polju. Prav v taki perspektivi pa šele pride do izraza umetnost, na
primer fotografija.
Sedaj je še bolj jasno, da fotografiranje ni ujemanje objektivnih dejstev ali trenutkov, ki zaslužijo, da jih fotograf zabeleži in spravi v arhiv.25
Fotograf je subjektivno angažiran v proceduro resnice, ki je vselej
resnica v družbenem polju in je resnica družbenega življenja. Taka je
naša definicija umetnosti fotografiranja.
Fotografova angažiranost je zvestoba v družbenem polju, zato ne
odstopa od tega, česar se je lotil. Njegova drža zlasti ni preračunljiva
in ni koristoljubna. Ko se fotograf odloči za držo, v kateri bo vztrajal,
to zaznamuje vse njegovo življenje, ves način življenja; zaznamuje in
naddoloči njegovo eksistenco.
Fotograf zato tvega, kajti zvestoba resnici ni nekaj, kar vsi ljudje vselej sprejemajo z odprtimi rokami. Spoznanje je morda presenetljivo,
vendar je res, saj to potrjuje zgodovina, da ljudje, ki želijo na nov način
organizirati življenje, niso vselej dobrodošli, čeprav poteka tako organiziranje življenja v luči resnice, ne iluzij. S tem zopet pridemo do spoznanja, da ljudje zelo ljubijo svoje iluzije, kot je nekoč pripomnil Freud.
Odločitev, o kateri teče beseda, je torej zelo konkretna in ima vselej
zelo konkretne družbene posledice. Odločitev ni abstraktna, kot poudarja Alain Badiou.26
Govorimo torej o zvestobi dogodku, govorimo o aktivnem organiziranju življenja oziroma eksistence, govorimo o delu, ki je naporno in
dolgotrajno, saj zvestoba ne traja samo teden ali dva.
Fotografiranje torej ni zgolj konjiček ali zabava fotografa, če ta resno jemlje svojo odločitev kot družbeno in moralno bitje, kar vsekakor zagotovo je.
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Hendikep pomeni konkretno zastopanje resnice sveta oziroma konkretne družbene realnosti. Zastopa simbolno dejstvo, da realnost ne
more biti sklenjena in zaprta. Torej zastopa njeno odprtost, zato ljudje
včasih intuitivno verjamejo, da ni zgolj težava, temveč je tudi privilegij.
Fotografija kot umetnost in hendikep kot zastopanje simbolne necelosti sveta sta privilegirani praksi, s katerima posameznik, na primer hendikepirani fotograf, ohranja zvestobo temu, kar imenuje Badiou dogodek. Najpomembnejše dejstvo pri tem pa je, da je odločitev
za zvestobo nereduktibilna, kar pomeni absolutno svobodno odločitev posameznika, ki je ne more regulirati nobeno pravilo.
Človek je nujno svobodno bitje, čeprav ni nujno, da se tega zaveda
in da to tudi razume.
Odločitev za zvestobo pomeni vztrajanje, proces, v katerem posameznik predlaga drugim posameznikom novo logiko, nov način organiziranja življenja oziroma eksistence. Predlaga torej nove medsebojne odnose, nove načine razmišljanja o sebi in svetu, nove oblike skupnega življenja. Posledice začetne fotografove odločitve so torej konkretne in daljnosežne.
Ko govorimo o odločitvi za zvestobo, govorimo o subjektu v strogem pomenu besede. Ne govorimo o jazu ali egu, ne govorimo o osebnosti, ne govorimo o psihološkem človeku.
Subjekt predlaga novo in je vselej že del novega; subjekt vztraja v novem. Natanko tako zastopa neskončno resnico v končnem svetu. S svojim zastopanjem ustvarja to, kar imenuje Badiou generična množica.27
Kaj torej ustvarja zastopanje resnice oziroma zvestoba dogodku?
Ustvarja nove konkretne okoliščine v svetu, ki predstavljajo nov predlog o naravi sveta in življenja v njem. Generična množica je odprta in
neskončna, kar je logično, saj je tudi resnica neskončna. Vztrajanje v
zvestobi dogodku je torej neskončno.
Generične množice ni mogoče totalizirati, zapreti in spremeniti v
končno. Prav taki poskusi se sicer nenehno dogajajo, kajti ljudje niso
nujno naklonjeni novim predlogom oziroma predlogom novega načina življenja.
Razlika med ljudmi, ki zastopajo generično množico, in ljudmi, ki je
ne zastopajo, je pomembna, kajti generična množica je univerzalna.28
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To pomeni, da generična množica sicer je del sveta oziroma realnosti,
vendar je poseben del. Ni zgolj del, ki ga pač prištevamo k svetu, temveč je poseben del, ki nekako štrli iz njega, saj je univerzalen, kar je logično, kajti nastaja v zvestobi resnici, ki je tudi univerzalna.
Zastopanje generične množice pomeni konstruiranje novega sveta.
Pomeni vztrajanje in pomeni zvestobo, ki je ni mogoče primerjati s siceršnjim vedenjem in delovanjem ljudi, ki se prilagajajo danim okoliščinam. Govorimo o dveh povsem različnih načinih življenja, vedenja in
delovanja.
Če bi bila resnica že vpisana v svet, če bi bilo vse, kar je povezano z
njo, že vpisano, bi človeškemu bitju ostalo zgolj ponavljanje, poudarja Badiou.29
Svet je odprt, zato je konstrukcija resnice kot univerzalne možna.
Nikoli ni ponavljanje in tudi ne more biti. Logika konstruiranja sveta
je univerzalna, vendar je vsakič drugačna.
Govorimo o izjemi. Resnica je vsakič v svetu na način, opisan zgoraj,
obenem pa je vselej izjema, ki ne spada v svet. Novo je izjema.
Natanko taka je tudi narava hendikepa. Živijo ljudje, ki na zelo konkretne načine zastopajo hendikep, toda ta je univerzalen in je izjema v
vsakem svetu. Obstajajo partikularne oblike hendikepa, prav tako pa
obstajajo partikularni svetovi, v katerih se vedno znova pojavi univerzalna resnica kot novo.
Resnica je neskončna, zato je ne bomo nikoli zaobsegli v končni
obliki, ker je to logično nemogoče. Nikoli ne bomo v končnem svetu
zajeli neskončne resnice.
Fotografiranje kot umetnost bomo razumeli v orisanem kontekstu.

Družbena angažiranost umetnosti
Težko bi rekli, da umetnost doslej ni bila družbeno angažirana; tega
pravzaprav upravičeno ne moremo reči. Spoznanje seveda ne velja za
vsa umetniška dela v vseh obdobjih, toda sama definicija umetnosti,
ki je procedura resnice, kot pravi Alain Badiou,30 nam omogoča reči, da
moramo na umetnost gledati kot na družbeno angažirano dejavnost.
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Nadaljujemo lahko s klasičnim razmišljanjem o umetnosti, ki je sorazmerno preprosto: obstaja konkretno umetniško delo, nastaja umetniška praksa, o kateri je mogoče abstraktno razmišljati. Namesto izraza abstraktno pa lahko uporabimo dva druga izraza: politično, filozofsko. In ko govorim o umetnosti filozofsko in politično, imam najprej v
mislih to, kar imenuje Alain Badiou imanentno pretrganje z obstoječim.31
Imanentno pretrganje z obstoječim včasih konstituira dogodek, nadaljuje Badiou; včasih torej, ne vselej. Dogodek zaznamuje začetek nečesa povsem novega. Pretrganje z obstoječim pomeni ustavitev obstoječega, ki zato nenadoma ni več mogoče. Umetnik, ki pretrga z obstoječim, se s tem ne ukvarja (več); tudi če se je kdaj ukvarjal, se sedaj ne
ukvarja več. Začne se nova sekvenca, kot jo imenuje Badiou.
To pa še ne pomeni, da starega ni več. Obstaja še naprej, zato v realnosti vselej obstaja več svetov sočasno, kar seveda pomeni, da različni
ljudje dobesedno ne živijo v istih svetovih.
Umetnik, zmožen za dogodek, se tako znajde v novem svetu, kjer se
oblikujejo nove možnosti za delovanje in razmišljanje. Nastajajo in so
na voljo vsakomur, ki se znajde v takem svetu.
Ko govorimo o novih možnostih, mislimo na nove oblike tega, kar
imajo ljudje med seboj, mislimo na nove vsebine, na nove odnose, na
nove načine življenja, na nove eksistence.
Novo ni mogoče v obstoječem.32 Mogoče je le, če pride do pretrganja
z njim. Za marsikoga je to spoznanje problem, saj bi rad ohranil staro in
se obenem lotil še novega. A na obeh stolih preprosto ni mogoče sedeti.
Očitno je, da pomeni dogodek nekaj radikalnega, korenitega. Pretrganje z obstoječim je, čisto preprosto, revolucija. Ljudje navadno ob tej
besedi pomislijo na krvave dogodke, streljanje in odstranjevanje nasprotnikov revolucije, toda če natančno premislimo, je večina revolucij
v zgodovini človeštva pomenila natanko mirno in zelo nekrvavo pretrganje z obstoječim, pa naj je šlo za umetniška dela, znanstvena spoznanja, politične odločitve ali ljubezen med dvema, ki je prišla v zgodovino (na primer Romeo in Julija).
Pretrganje z obstoječim se tako največkrat začne s svobodno odločitvijo posameznikov, da nečesa kratko malo ne bodo več počeli, da se
bodo lotili nečesa novega.
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Umetniško delo kot dogodek je nujno kritično; ni vsako umetniško
delo kritično, toda saj tudi ni dogodek. Obstaja veliko umetniških del,
ki zgolj dopolnjujejo obstoječo zbirko umetniških del. Kritičnost umetniškega dela pomeni, da se oddaljuje od obstoječe družbene realnosti, kar je povsem logično. Umetniško delo kot dogodek ustvarja polje
za kreiranje nove realnosti, zato umetnika kot njegovega ustvarjalca
obstoječa realnost ne zanima prav dosti ali pa ga v celoti ne zanima.33
Ali je v orisani perspektivi še mogoče misliti staro zamisel o resnici kot adekvatnosti, o čemer je govoril na primer Aristotel? Je resnica
lahko ujemanje med tem, kar se dogaja v človekovem umu, in tem, kar
se dogaja zunaj njega? Se naše razmišljanje o realnosti nanaša nanjo ali
ji je imanentno? Ima pri tem pomembno ali celo odločilno vlogo jezik?
Ne, odgovarja Badiou. Resnica ni adekvatnost in ni izražena v jeziku
kot ta ali ona izjava, sodba ali kaj drugega.
Resnica je proces, ki se ne more nikoli skleniti oziroma dokončati.
Take so Badioujeve besede. Lahko jo razumemo tudi kot obliko svobode, kot je predlagal Sartre.
Če skušamo razumeti zamisel, da je resnica proces, potem nam je takoj
jasno, da mora biti nekaj novega. Proces pomeni dogajanje in ne pomeni ponavljanja oziroma obnavljanja, ki je značilno za širjenje znanja, tega
pa, kot vemo, vselej zapišemo v obliki stavkov, enačb ali kako drugače.
Resnica kot proces mora pomeniti nastajanje, prihajanje, pojavljanje; resnica prihaja, se pojavlja, zato jo lahko prepoznamo, zaznamo,
razumemo, dojamemo. Toda ne pojavlja se kot spoznanje, zapis ali
enačba, temveč kot proces, kot nekaj, kar traja in sproža učinke.
Pojavlja se kot proces v realnem, poudarja Badiou. To je zelo pomembno spoznanje. Proces v realnem je kreativen, in nujno predstavlja novo. Logično je, da je afirmativen, saj je predlog nečesa novega,
drugačnega od tega, na kar smo sicer navajeni. Kaj afirmira oziroma
potrjuje? Življenje samo.
Da bi se pojavila resnica kot proces v realnem, se mora kajpak nekaj zgoditi. Nujno se mora nekaj zgoditi, drugače ne moremo govoriti
o resnici, ne moremo govoriti o pojavljanju novega.
Dokler imamo na voljo zgolj znanje, imamo na razpolago le dve možnosti: lahko ga posredujemo drugim ljudem; lahko čakamo na dodatek k obstoječemu. V prvem primeru ponavljamo, v drugem čakamo.
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Dogodek prekine ponavljanje in odpre se novo polje, v katerem na
nov način razumemo resnico kot proces v realnem. V tem polju se
odločimo zanjo; seveda se lahko tudi ne odločimo, saj smo svobod
na bitja.
Zavedamo se, da se je nekaj pretrgalo, da se je nekaj zgodilo, jasno
nam je, da se ponuja novo, za katero se lahko odločimo kot svobodna
bitja. Ko se svobodno odločimo za dogodek, ga poimenujemo. Če ga
ne poimenujemo, se objektivno ni zgodil. Človekova odločitev za dogodek je torej zelo pomembna; pravzaprav je odločilna.
Torej se ne bi smeli prehitro zadovoljiti s površinskimi ugotovitvami, da je umetnost umetnost lepega ali da umetniki posnemajo objektivno realnost ter izdelujejo lepe ali vsaj zanimive izdelke, ki se bolj ali
manj dobro prodajajo. Ne ena ne druga definicija umetnosti nista primerni in sta v resnici daleč od resnice, zato nas ne bosta zanimali.
Zlasti pa ne bi smeli prehitro sklepati, da je umetnost kot procedura resnice odvisna od definicije resnice kot adekvatnosti. Moderna filozofija, pravi Badiou, je ostra kritika resnice kot adekvatnosti.34 Umetnost in filozofija imata zato veliko skupnega.
Umetnik je, čisto preprosto rečeno, človek, zmožen za metafiziko in
metakognitivne dejavnosti, zato ne more biti nikakršno presenečenje,
če posnema posnemovalce, druge umetnike torej, ki domnevno posnemajo naravo, ali druge ljudi, ki prav tako verjamejo, da posnemajo
realnost, za katero domnevno vedo, kakšna je.35
Nikoli ni bilo mogoče resno in prepričljivo govoriti o neposredni naravi ali objektivni realnosti, saj vsak človek od nekdaj živi v metafizični realnosti, zato je zamisel o posnemanju posnemovalcev lahko izjemno produktivna in izzivalna, celo revolucionarna družbena praksa,
kar umetnost vsekakor je, saj je procedura resnice.
Mirno lahko rečemo, da posnemanje posnemovalcev odpira, kar je
domnevno zaprto; na primer družbeno polje. Odpira tudi objektivno
realnost, ki naj bi bila po mnenju ljudi tam zunaj. Posnemanje posnemovalcev odpira odprto, odpira samo odprtost in odpira odpiranje. To
pa je čisto nekaj drugega kot napor, da bi bil umetnik kakor znanstvenik, ki zna nekaj povedati o naravi objektivnega sveta, saj je njegova
naloga, da ga odpira, ne pojasnjuje. Če bi umetnost kaj pojasnjevala, bi
hitro padla v polje znanosti in bi še sama postala znanost.
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Objektivni svet torej prepuščamo znanstvenikom, umetnosti pa se
prepuščamo kot metafizična bitja oziroma kot bitja, zmožna za metafiziko, drugačne poglede in drugačne rabe jezika. Vsakdo prav zaradi
tega potrebuje drugo realnost, drugačno realnost, kot je tista, za katero veljajo matematični algoritmi, zaradi katerih je nujno sterilna; v
matematični realnosti ni mogoče živeti oziroma eksistirati.
Umetnost nas zato ne vleče v objektivno realnost, temveč, prav nasprotno, proč od nje oziroma proč od domnev o njej, v drugo realnost,
ki jo ustvarja. Umetnost je nujno kreativna v tem, objektivnem svetu, vendar le zato, da ustvarja nove svetove. Ni v svetu, temveč je drugo v njem.
Umetnik si zato reče: o svetu hočem razmišljati na svoj način, v
njem hočem biti oziroma vztrajati kot singularnost, kot nekaj novega.
Strogo vzeto, drugi ljudje zanj zato niti niso pomembni, čeprav jih potrebuje kot poslušalce, gledalce ali bralce.
Ne dolgočasite me torej z detajli iz objektivne realnosti, ne dolgočasite
me z vsakdanjostmi. Tako je sporočilo umetnika, ki bi moralo biti sprejeto z obema rokama. Govorim o določeni naivnosti, subverzivni moči
naivnosti, ki je v odpiranju. Sprejemanja je kajpak pričakovano malo.
Odpiranje je namreč natanko v odnosu do resnice, zato je vselej šokantno. V odpiranju ni iluzij, ni fikcij, ni prevar, ni sprenevedanja. Odpiranje je natanko to, kar je: odpiranje. Ni ničesar drugega.
Odpiranje je stanje, v katerem človek ne pričakuje ničesar (več).
Pravzaprav je trajanje, čisto trajanje, v katerem ne pričakuje ničesar
drugega kot – še več istega.
V tem stanju je zares in dokončno kreativen.
V nadaljevanju bom govoril o fotografiranju. Govoril bom o umetnosti, govoril bom o tem, kar umetnost lahko naredi v družbenem
polju, o tem, kar mora narediti, o njeni dolžnosti torej. Ne bom govoril
le o tem, kaj je, temveč bom zlasti govoril o tem, kar lahko dela, naredi, ustvari, kar mora narediti.
Ali kot je zapisal David Levi Strauss v knjigi, v kateri razmišlja o prihodnosti fotografije: če bi lahko zaradi umetnosti videli drug drugega jasneje, potem se morda lahko vnovič prepoznamo in vnesemo nekaj prijaznosti nazaj v ta svet; to ne bi smelo biti preveliko pričakovanje.36
Umetnost to lahko naredi.
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Hendikep kot drugost sveta in umetnosti
Govoril pa bom tudi o naravi in funkciji hendikepa, ki se ljudem vselej
prikazuje kot drugost. Naj pojasnim, kaj mislim.
Adorno zapiše v Teoriji estetike, v poglavju o umetnosti, družbi in
estetiki, da je v umetnosti v vsakem družbenem polju vselej element
drugosti.37 Njegova izjava je kompleksna in večplastna, saj umetniško
delo v družbenem polju ne bi smelo biti zgolj nekakšno racionalno in
s čustvi podprto zrcalo objektivnega dogajanja, ki je tako ali tako mit,
zato je ni lahko razumeti.
Drugost namreč pomeni radikalno drugost, neimenljivost, pomeni nekaj, česar človek kot simbolno bitje ne more predelati v simbolno zgodbo, koncept, zamisel ali idejo. Lahko se trudi, vendar je proces
neskončen.
Element drugosti je zato inherenten umetnosti, nadaljuje Adorno,
kar pomeni, da je sama umetnost vselej presežek v družbenem polju,
drugost sama, ki je ni mogoče skrčiti na umetnikovo genialnost in zaznavanje sveta na poseben način, za katerega pravijo, da naj bi bil značilen za umetniške duše.
Resnica je bistveno drugačna. Umetnik je človek, ki je sposoben s
svojim delom ustvariti napetost v družbenem polju, kontrast, to pa je
enak princip, pravi Adorno, kot je tisti, s katerim um organizira sam
svet. Torej lahko rečemo, da je že sam svet narejen tako, da je v njem
kot sintezi element drugosti. Umetnost je potemtakem del samega
sveta – natanko kot njegova drugost.
Sklep je že na dlani: brez uma ni sveta in brez umetnosti ni drugosti,
prek katere spoznavamo, kako um organizira svet. Torej lahko sklenem: umetnost je spoznavna praksa.
Umetnik prepoznava in razume zapisani element. Ve, da je vselej že
tam, da si ga ni nihče izmislil, da je torej objektiven in neodvisen od
ljudi. S tem vpogledom dobi umetniško delo kot zrcalo realnosti nov
in radikalen pomen: morda je res zrcalo, le da se v njem na nov način
pokaže drugost same realnosti.
Realnost zato nikoli ni tam zunaj. Ni danost, temveč je vselej partikularna in začasna človeška sinteza, ki ni mogoča brez drugosti.
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Adorno se ne moti: svet sam vsebuje drugost, kar pomeni, da je drugi
od samega sebe. Svet ni nikoli to, za kar ga ima spontana vsakdanja zavest, zato ga tudi ne more zrcaliti, dokler verjame v to.
Spontana vsakdanja zavest potrebuje umetnost, da bi razumela
svet, kot ga konstruira.
Iz spoznanja sledi novo spoznanje, ki ga Adorno tudi zapiše: umetnost je družbena antiteza družbe. Ni posameznikova antiteza, čeprav
je posameznik, natanko kot subjekt, vzvod umetnosti; brez subjekta
kajpak ni umetnosti. Vsakdanja zavest ne more biti umetniška; taka je
lahko le, če se preobrazi, če se resno posveti sami umetnosti.
Dokler je umetnost komercialna praksa, vsakdanja zavest ne more
postati umetniška. Umetnost je možna le, če je človeško bitje subjekt.
Vsako človeško bitje lahko doume, kaj je subjekt. A ne brez temeljite
preobrazbe, ki je tudi cilj umetnosti kot procedure resnice, in ne zlahka, temveč le s posebnim miselnim naporom.
Umetnik kot subjekt ne potrjuje objektivne realnosti in ne potrjuje družbene realnosti; subjekt hoče drugačno realnost, drugo realnost, saj je zavezan logiki preobrazbe Vselej jo hoče in vselej jo tudi
že ustvarja. Povezave med psihoanalizo in umetnostjo so zato očitne:
psihoanaliza prepoznava v človeškem bitju subjekt, zmožnost za singularno gesto, umetnik uteleša to, kar prepoznava psihoanalitik. Oba
delujeta v duhu razsvetljenstva; umetnost ima smisel in pomen le, če
je produktivna, taka pa je, če je razsvetljenska, če se navezuje na zgodovino uma, na predhodnike, ki so zmogli gesto v odnosu do tega, kar
je Freud imenoval nesimbolizabilno.
In zgolj diletanti, dodaja Adorno, povezujejo umetnost s podzavestjo;
zgolj nevedneži verjamejo, da je umetnost proces, ki se napaja v podzavesti posameznikov in izraža nekakšne arhetipe, kot bi rekel Jung.
Umetnost je mogoča zgolj v odnosu do drugosti, do neimenljivega in
nesimbolizabilnega. In le subjekt je zmožen za singularnost.
Brez dvoma že lahko zapišemo: brez singularnosti ni umetnosti kot
procedure resnice. Podzavest nima s tem nobene resne zveze, zato je
nanjo najbolje pozabiti.
Najbolj produktiven odnos človeškega bitja do realnosti, ki je vselej
družbena, je torej odtujitev, ne organsko stapljanje z njo. Kdor je preblizu, ne more razumeti tega, čemur se skuša približati.
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Šele ustrezna odtujitev od družbene realnosti je obet boljše realnosti, boljše družbe.38 Adorno je izjemni mislec take odtujitve, pomembne zlasti v sodobnem globalnem svetu, v katerem nastaja vtis, da je naloga posameznikov in posameznic le še ta, da se udobno prepustijo kapitalističnim tokovom in dovolijo, da jih nesejo kamorkoli.39
Adorno prepoznava prav v umetnosti razsvetljensko možnost boljšega sveta. Umetnik je namreč človek, ki se preprosto ne more zadovoljiti z danimi stanji; pravzaprav sploh ne verjame, da obstajajo dana
stanja, da so mogoča, zato jih tudi ne more posnemati.
Mnogo bolj verjame v to, kar imenuje Adorno subjektivno zadovoljstvo. To ni zadovoljstvo človeka potrošnika nad dobrinami, ki so
mu na voljo v kapitalizmu, ali nad iluzijami, temveč je zadovoljstvo
subjekta, ki razume, zakaj ga ne zanima družbena totalnost heteronomnih elementov, v katere verjame večina njegovih sotrpinov ali pa
verjame, da nekdo verjame.
Umetnik ne verjame v totalitete, ne verjame v celote. Če verjame,
potem verjame v to, kar imenuje Lacan ne-vse.40
V obdobju hiperprodukcije dobrin, v obdobju, v katerem živimo,
pride še bolj do izraza Adornovo spoznanje o arbitrarnosti potrošnikov in njihovega okusa, kot ga imenuje, zlasti pa pride do izraza spoznanje o naravi standardiziranja ljudi in njihovega okusa oziroma vedenja, ki je sicer na prvi pogled vselej drugačno, toda v resnici je drugačno na množične in predvidljive načine.
Umetnost prepoznava v svetu trpljenje ljudi,41 prepoznava naravo in
kulturo hendikepa, zato jo uteleša. Sočasno razmišlja o njej in sporoča
ljudem, da je trpljenja vselej preveč in vednosti o njem vselej premalo.
Šele umetnik, filozof in psihoanalitik lahko pokažejo ljudem, da so
izviri fikcij, iluzij in napačnih prepričanj vselej empirični. Vselej obstajajo empirični interesi družbenih skupin ljudi, da večina verjame v fikcije, da se zadovoljuje z iluzijami.
Taki ljudje sicer pogosto preganjajo umetnost kot nekoristno, pljuvajo po filozofiji in psihoanalizi in se ne zavedajo, kako obupno so potopljeni v iluzije; bolj ko se oklepajo navidezne empirije, bolj živijo v
iluzijah. Natanko v tem smislu ima Hegel prav, ko trdi, da je vsakdanje
življenje abstraktno.
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Umetnik, filozof ali psihoanalitik so zato vselej nevarni, kajti njihovo delovanje po definiciji ne prenese ničesar od tega. Prav nasprotno:
vsaka izmed dejavnosti je razsvetljenska, saj drugače preprosto ugasne, kar pomeni, da je zares empirična šele metafizika, zmožnost človeških bitij, da se dvigujejo nad to, kar je zgolj navidezno realno in empirično, objektivno in oprijemljivo.42
Umetnik nesporno hoče novo. Hoče ne-identiteto, ne-celost sveta, želi, da bi bil svet, kakršen je: ne-ves. Njegova želja je radikalna, revolucionarna in razsvetljenska. Ni njegova muhavost, ni njegova posebnost, saj je univerzalna, kot je univerzalna, večna in nespremenljiva singularnost, zmožnost človeških osebkov, subjektov, za
univerzalnost.
Umetniško delo je kakor diskurz analize: prepoznava rane, ki jih
imajo ljudje, razmišlja o njih in se odpira odprtemu, prepoznava trpljenje. Umetnik hoče odprtost, hoče vztrajati v odprtosti, saj se zaveda, da je konec vsega, ko se svet zapre, ko se ljudje predajo, ko ni več
upornikov, ko verjamejo, da je empirija pač to, v kar verjamejo, in ko
verjamejo, da je na tem svetu tako tudi najbolj prav. Umetnik se hoče
upirati zlu.43
Naslavlja se na univerzalno, saj ve, da je tudi sam kot subjekt univerzalnost. Prepoznava univerzalne dolžnosti človeških bitij, razume
pomen in misel njihovih končnih eksistenc, ki so vselej v neskončnem.
Umetnik razume, da je človek lahko zgolj v odnosu do univerzalnega in neskončnega, saj ga vse drugo pohablja, potiska v depresijo in
stanja nemoči, kar pomeni, da ga navsezadnje tudi uničuje in uniči – v
tem je zlo. V odnosu do neskončnega je potrebno eksperimentiranje,
vendar to ne more in ne sme biti arbitrarno. V umetnosti zato ni ničesar približnega; kar se zgodi, se zgodi po nujnosti.
Morda je eden najbolj prepričljivih Adornovih vpogledov v naravo
umetniškega dela tisti, ki nastane zaradi njegovega drznega spusta v
svet absurdnega in temnega. Skupaj s Heglom zato spoznava pravo
stanje subjekta, ki ne more narediti ničesar razen tega, da interpretira
eno in drugo, pri čemer se ne trudi, da bi svet napolnil s smislom, pomenom in z razsvetljenskimi ideali.
Prav nasprotno: subjekt vztraja pri razlaganju tega, kar je nerazložljivo. Vztraja v odnosu do resnice, ne v odnosu do lastnih želja, potreb
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ali interesov; subjekt nima interesov. Subjekt protestira in se upira.
Protestira proti smrti, proti vsemu, kar ponižuje življenje, ga ukaluplja, standardizira in krči. Vse to je v njegovi naravi kot zmožnost.44
Umetniško delo je onkraj smrti. Je izraz življenja, je njegovo utelešenje, je njegov izraz, je izraz njegove moči, njegove neskončnosti, njegove upornosti. Umetnik ni upornik, ker nima drugega dela, temveč
je upornik, ker ne more drugače, ker je samo življenje upiranje smrti.
Ni upornik brez razloga, ampak je upornik z zelo dobrim razlogom.45
Tako Adorno kot Rancière46 poudarjata, da je umetnost vztrajanje,
trajanje v odnosu do neskončnega. Oba avtorja se strinjata, da umetnik prav zaradi tega protestira in se upira zlu. Upiranje zlu je odpiranje; zlo je zapiranje v končnost in je vztrajanje v končnosti. Zlo ne priznava neskončnosti, ne razume neskončnosti in je ne prenese.
Odpiranje v neskončnosti, odpiranje samemu odpiranju v neskončnosti in sami neskončnosti je dobro. Je v dobro ljudi, je za njihovo blagostanje in dobrobit.
Umetnost zato ne more obstajati brez drame in nevarnosti. Ko se
zapira, se izogiba nevarnosti in preneha biti nevarna. Najslabše, kar
se lahko zgodi umetnosti, pravi Adorno, je odsotnost nevarnosti, je
pogrezanje v udobje vsakdana. Ko se to dogaja, postaja umetnost kič,
skupek klišejev brez vrednosti. Resnična nevarnost, ki preži na vsakega umetnika, je udobje, zaradi katerega začne verjeti, da je umetnost
nekaj psihološkega, subjektivnega, čustvenega in podzavestnega, iracionalnega in celo mističnega.
Pogrezanje umetnika v subjektivno zadovoljstvo pomeni konec
umetnosti, konec umetnosti pa spremlja to, kar imenuje Adorno
implozija družbenega.
Implozijo družbenega spremlja smrt subjekta, zaton subjektivnosti, ki zmore univerzalno gesto. Krčenje umetnosti na koristno, uporabno in komercialno je zato smrt univerzalnega, obenem pa je vzpon
nepomembnega, nezanimivega in dolgočasnega, trivialnega, zlasti pa
ideološkega in gospostvenega.
Umetnik zato sporoča: ne obremenjujte me z banalnostmi vsakdanjega življenja, ker me ne zanimajo. Administriranje sveta, še en koncept, ki ga uporablja Adorno, da bi razumel razliko med umetnostjo in
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implozijo družbenega, pomaga posameznikom in posameznicam, da
se znajdejo v labirintih vsakdanjega življenja, vendar so ti prazni, sterilni in čez čas vselej povsem nezanimivi, saj so zavezani načelu kopičenja istega, načelu, ki je tako zelo značilno za kapitalizem, v katerem
smo prisiljeni živeti.
V vse bolj administrativno urejenem svetu se zato bohoti tudi žargon avtentičnosti, pristnosti oziroma pravšnjosti, kar obenem pomeni, da je tudi umetniško delo vse bolj le še skupek sporočil, znakov in
simbolov brez vrednosti, oziroma ima vrednost, ki jo izraža cena blaga na trgu.
Umetnost zato ne more biti jezik čistih občutkov, poudarja Adorno,
ne more biti izražanje čustev in podzavestnih vsebin redkih nadarjenih posameznikov oziroma genijev, ne more pomeniti afirmiranja duše
in njenih skritih vsebin, ki jih sicer primanjkuje v vsakdanjem življenju, temveč je lahko le hrepenenje po novem in je lahko le novo samo.47
Umetnost kot novo vsebuje hrepenenje po novem, vsebuje presežek, ki je drugost. Zaradi tega ne govorimo o kopičenju novega, temveč govorimo o novih sekvencah, kot bi rekel Alain Badiou.48 Nove sekvence so potrebne tudi zaradi tega, kar uspeva kapitalizmu, ko kopiči
neznanske količine dobrin in jih spreminja v blago z uporabno vrednostjo. Umetnost je zaradi tega resno ogrožena, vendar to še ne pomeni,
da se bodo vsi umetniki predali in pustili podkupiti; vselej bo vsaj en
umetnik, ki bo vztrajal.
Kritični odnos do umetnosti in umetniških del je zato potreben vselej, ko umetnik ne gre dovolj daleč, ko ne napreduje več, kajti v takem
primeru je gotovo na dobri poti, da se preda, da neha vztrajati in da
položi orožje pred kapitalizmom, če smem parafrazirati Lacana. Kdor
se preda, bo trpel še bolj.
Natanko v tej luči je umetnost dobrodošla, kajti rojeva se iz trpljenja, kot poudarja Adorno, in ga zmanjšuje. V tem je nekaj paradoksnega, kajti umetnik ne ponuja ljudem lastnega trpljenja, temveč jih osvobaja od njihovega trpljenja, saj jim ponuja resnico in nekaj novega. Ponuja jim nov razmislek, novo gesto, s katero se lahko tudi sami oddaljujejo od lastnega trpljenja in prepoznavajo to, kar je nenehno poudarjal Freud: trpljenje posameznika nikoli ni zgolj njegovo, temveč je v
njem vselej tudi sled občega, družbenega trpljenja vseh ljudi.49
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Umetnik je zato družbeni agens in ni zgolj nenavadni posameznik,
ki ustvarja v mrzli sobici na nekem podstrešju. Umetnik kot družbeni agens se, še en paradoks, ne podreja zavesti vsakdanjega življenja in
ne deli z drugimi ljudmi obče zavesti. Prav to postavlja pod vprašaj in
vztraja.
Umetnost je prav zato racionalna, ne iracionalna ali subjektivna. Je
umna in je kritična do načinov, kako ljudje kot umna bitja gradijo realnosti, znotraj katerih verjamejo v racionalnost. Umetnosti nikakor ne
smemo skrčiti na čustva, občutke in lepe ali prijazne podzavestne vsebine umetnikov. To bi bila katastrofa za samo umetnost.
Umetnost je metafizična, zato zlasti ne sodeluje pri vsakdanji družbeni in ideološki represiji eksistenc ljudi. Prav nasprotno: upira se ji in
jo razgalja. Tega nikoli ne more narediti brez zgodovinskega spomina,
zato je umetnost dejavnost, ki je prav nasprotna od tega, kar je značilno za vsakdanje življenje: družbena amnezija, kot bi rekel Russell
Jacoby.50
Obstaja ideja umetnosti. Ne moremo govoriti le o tem, da ima umetnik ideje, saj je tako razmišljanje prekratko. Ideja umetnosti, kot pravi
Adorno, je tale: udejanjanje jezika tega, kar ni človeško.51 Ne gre torej
za pristne, potlačene, pozabljene človeške vzgibe, instinkte, čustva, občutke, spomine, izkušnje ali ideje, temveč gre natanko za to, kar, strogo
vzeto, ni humano, ni človeško, ni iz sveta medčloveških odnosov.
Umetnost se poglablja v to, kar je umno, kar daleč presega vsako
človeško bitje, saj je neskončno. Umetnik je le vzvod neskončnega, je
le pripomoček za udejanjanje tega, česar ne pozna še nobeno človeško
bitje.

O resnici in novi drami
Resnica je nekaj novega in je začetek, poudarja Badiou. Podvržena
mora biti misli, vendar ne presojanju, saj je ne moremo zapisati; resnica je proces v realnem.52 Ko govorim o realnem, mislim na tisto dimenzijo realnosti, ki jo je Lacan imenoval realno. Realno je nemogoče,
vendar ga je mogoče misliti, mogoče ga je obkrožati in pri tem misliti.
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Človek, ki misli, vsekakor živi za Idejo in za resnico, ki je neskončna.
Spoznanje, da je resnica proces v realnem, ima dramatično nadaljevanje, ki ni brez povezave s tem, kar imenujem nova drama – o tem
bom razmišljal v nadaljevanju.
Proces se namreč začne le, če se nekaj zgodi. Resnica zato ni tam zunaj in ne čaka, da jo bomo spoznali ter zapisali. Najprej se mora nekaj
zgoditi, zgoditi se mora nekaj novega, šele potem lahko razmišljamo o
resnici. In to nekaj, dogodek, se vselej lahko prične le v družbenem polju, kar pomeni, da je resnica vselej nevarna za družbena razmerja, saj
razmišljanje o njej ustvarja nova razmerja, ponuja nove možnosti za
družbeno življenje ljudi.
Ko govorimo o resnici, vselej nujno govorimo o novem.
Dokler se ne začne proces, o katerem govorim, imamo opraviti s
tem, kar domnevno obstaja. Kar domnevno obstaja, se zgolj ponavlja
in obnavlja. Dokler se dogaja zgolj to, govorimo o poznavanju in o znanju; to je vselej zavezano ponavljanju, ki ne vodi k novemu. Ponavljanje vodi zgolj k ponavljanju.
V pričujočem zapisu me zanima resnica umetnosti v družbenem polju, zlasti pa me zanima povezanost oziroma prepletenost umetnosti,
družbenega življenja hendikepiranih ljudi in umetnosti. Razmišljati želim o naravi hendikepa v luči spoznanja, da je resnica proces v realnem
in da je umetnost, kamor spada tudi fotografiranje, procedura resnice.
Umetnost bom torej razumel kot proceduro resnice.53 In ker se resnica lahko dogaja le v tem ali onem družbenem polju, jo bom razumel kot
družbeno angažirano dejavnost, kajti resnica je vselej resnica družbenega življenja ljudi, in ne more biti abstraktna resnica nekakšnega transcendentalnega oziroma abstraktnega sveta, kjer ni nobenega človeka.
Razmerja med umetnikom, umetniškim delom in občinstvom se
zaradi zapisanega bistveno spremenijo. Umetniki ne delajo več lepih
umetniških izdelkov in občinstva ne sestavljajo ljudje, ki uživajo (ali
pač ne) v njihovi lepoti. Umetniško delo je namreč del družbenega življenja, zato upravičeno govorimo, da vsaj nekatera ustvarjajo situacije, ki spreminjajo družbena polja.54
Ključni koncept tega zapisa je koncept situacije.
Situacije so družbeni kraji, so umetno, vselej na novo ustvarjeni
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simbolni kraji, na katerih se dogaja nekaj posebnega, nevsakdanjega.
Umetnost je namreč nevsakdanja, saj drugače ne bi mogla biti procedura resnice. Vsakdanjost je po definiciji zavezana ponavljanju istega.
Ko govorimo o nevsakdanjem, mislimo v zadnji instanci na to, kar
imenujemo v filozofiji etični obrat. Etični obrat je še en ključni koncept
tega zapisa, pomeni pa učinek, ki ga proizvedejo ljudi, ko se odločajo
za to, kar imenujemo nevsakdanje. Taka je začetna definicija.
Etični obrat je najprej možen zaradi zmožnosti ljudi, da začnejo razmišljati o sebi in svetu na nov, drugačen način. Zmožnost ja a priori, je
univerzalna in večna. Ima jo vsak človek.
Situacija je torej priložnost za etični obrat, ki pomeni razčiščevanje
distance med oblastjo in resnico, kot pravi Badiou.55
Naslednji koncept, ki je neposredno prepleten s konceptom etičnega
obrata, je etična akcija. Je akcija, poseg umetnikov v družbeni prostor, v
polje sil, saj je družbeni prostor vselej polje sil in kontradikcij med različnimi družbenimi agensi; ne obstaja nekontradiktorno družbeno polje.
O etičnem obratu lahko govorimo natanko zato, ker govorimo o
zmožnosti človeškega bitja za etiko in resnico, za kreativnost in za zvestobo, vztrajanje v procesu, ki ga imenujemo resnica. Vsi izrazi so medsebojno neločljivo prepleteni in nobenega ne moremo ločiti od ostalih.
Najpomembnejše je prav spoznanje o prepletenosti izrazov in zmožnosti človeških bitij. Proces se namreč nikoli ne more skleniti, zaključiti. Resnica je generična, človeška zmožnost zanjo je generična. Zmožnost za etiko in za etični obrat je generična. Vselej bo obstajala.

Etična akcija in poseg v družbeno polje
Etična akcija zato ni le poseg umetnikov, temveč je skupno delo umetnikov in drugih ljudi, ki bodisi neposredno sodelujejo pri akciji ali pa
so zgolj opazovalci. Razmišljanje nas zato vodi k sklepu: umetnost je
kot procedura resnice zavezana etiki, imperativu, kot ga je razumel
Kant,56 to pa pomeni vztrajanje in zvestobo. Umetniško delo razumem kot učinek umetnikove zvestobe, ki vztraja pri resnici družbenega. Vztrajanje pri razmišljanju o resnici družbenega dogajanja pa ni
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in ne more biti subjektivni ego trip osamljenega in nekoliko čudaškega umetnika, ki pač ne zna delati ničesar drugega, družba pa ga prijazno prenaša in tolerira.
Umetnost kot procedura resnice je paradoksno družbeno angažirana, kar pomeni, da lahko posega v družbeno polje, da bi ga spremenila, le, če je neodvisna od njega, če torej ni podrejena uveljavljenim načinom razumevanja umetnosti in estetike.
Tu pride do izraza izjemno delo, ki ga je doslej opravil francoski filozof Jacques Rancière. Njegova osnovna zamisel je, da umetnost nikakor ne more biti ločena od estetike, kar je sicer že dolgo znano, in politike. Kako te povezave razume filozof?
Podlaga za razumevanje povezav med umetnostjo, estetiko in politiko je pravzaprav epistemološka ali, še bolje, ontološka. To preprosto
pomeni, da umetnik ni posnemovalec narave, ni kreativno bitje, ki se
trudi čim natančneje predstaviti gledalcem oziroma občinstvu to, kar
bi jim pač rad predstavil. Prav tako ni njegova dolžnost, da ponudi občinstvu nekaj, kar jim bo všeč, nekaj, kar bo z lahkoto prodal, nekaj, kar
bodo ljudje občudovali. Ne gre za željo umetnika in ne gre za željo občinstva. Za kaj potemtakem gre?
Umetnik je človek, ki ustvarja nekaj, kar stoji samo zase. Ustvarja
nekaj, kar nima nobene potrebe, želje ali namere. V radikalnem smislu
je umetniško delo dobesedno samostojno, kar pomeni, da nekaj terja od ljudi.
Obrat, o katerem govorim, je že tesno povezan z omenjenim etičnim obratom. Umetniško delo se namreč naslavlja na gledalca ali poslušalca tako, da nekaj terja od njega. Torej ni gledalec ali poslušalec tisti, ki nekaj terja od umetnika oziroma umetniškega dela (da bo lepo,
prijetno, estetsko …), temveč je umetnik tisti, ki terja. Še natančneje:
umetniško delo, njegov izdelek terja. Stvar sama torej terja. Kaj terja?
Zamisel je produktivna, kajti umetniško delo je steber, stožer, okoli katerega se oblikuje – novo občestvo. V tem je radikalnost umetnosti in je nova drama.
Rancière tako poudarja, da je umetniško delo politično, ker ponuja
ljudem novo zamisel, novo idejo o drugačnem, boljšem občestvu, kot
je tisto, v katerem trenutno živijo. Umetniško delo zato ni okrasek v
obstoječem občestvu, ni dopolnilo, ki naj ga polepša, temveč je predlog
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novega občestva, novega načina življenja, novih odnosov med ljudmi,
ki so egalitarni. Umetnost je torej egalitarna.
Prav zato jo moramo razumeti kot proceduro resnice, kajti če se
umetnik ne zaveda resnice družbenega življenja, ne more ponuditi
nove ideje, ne more ponuditi novega predloga. In zakaj bi ponudil kaj
novega?
Ker je družbeno življenje vselej premalo demokratično, premalo
egalitarno, ker je v njem vselej veliko nepravičnosti, zla in izključevanja ljudi.
Umetnik se torej sprašuje, kako je svet organiziran in kako obstaja
občestvo, kako živijo ljudje v njem. Najprej je torej spraševanje, potem
je razmišljanje. Umetnik razmišlja z umetniškimi sredstvi; slika razmišlja, film razmišlja, skladba razmišlja, fotografija razmišlja, kip razmišlja … Umetnik razmišlja o svetu, o njegovi organiziranosti, o njegovi
resnici. Zanima ga resnica, zato razmišlja.
In ko spoznava, kako je svet organiziran v zanikanju in utajevanju
lastne resnice, jo artikulira, ker se zaveda, da je to njegova etična dolžnost. Ljudem ponuja novo izkušnjo sveta, novo izkušnjo resnice sveta. To je izkušnja, o kateri morajo ljudje razmišljati. Umetnik terja od
njih razmišljanje.
Govorimo torej o drugačnih zahtevah umetniških del do gledalcev.
Ko se ti znajdejo pred dobrim umetniškim delom, se zgodi suspenz. V
oklepaju se znajdejo vse obstoječe razlage sveta in umetniških del, gledalec oziroma družbeni agens se znajde v praznem prostoru.
Že samo zaznavanje sveta, najbolj elementarna oblika človekovega
odnosa do sebe in sveta, je torej bodisi reakcionarna bodisi revolucionarna. To preprosto pomeni, da odpira vrata novim idejam ali pa jih
zapira.
Če odpira vrata novim idejam, je umetnost progresivna. To pomeni, da se umetnik zaveda strukturnih mehanizmov in zakonitosti, ki
izključujejo iz sveta: ljudi, ideje, prakse, načine življenja. Vidimo torej,
da je umetnost ne le procedura resnice družbenega življenja, temveč je
tudi učinek etične geste, s katero se umetnik zaveda, da svet ni nekakšna celota vsega, kar se pač dogaja, temveč je navidezna celota tega,
kar ostane, ko je drugo izključeno ali pa sploh nima nobenih možnosti,
da nastane in se pojavi v družbenem polju.
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Realnost, ne le družbena, je torej vselej rezultat izključevanja, ne le
včasih ali tam nekje v nedemokratičnih družbah. Ni torej res, da obstajajo ranljive družbene skupine ljudi, ki jih je treba vključiti v družbeno
življenje. Sociološko je taka trditev povsem zgrešena. Ni res, da je nekoč obstajala družba, v katero so bili vključeni vsi ljudje, potem pa so
nekateri izpadli. To je povsem nezgodovinsko in nepertinentno razmišljanje o načinih obstoja človeških družb.
Družbe vselej nastajajo tako, da so vsi ljudje vključeni vanjo. Vselej
namreč že obstajajo mehanizmi, zaradi katerih so tudi izključeni ljudje
vključeni – prav kot izključeni.
Prav zaradi tega nenavadnega mehanizma, ki sočasno vključuje tudi
izključene ljudi, potrebujemo teorijo in umetnost kot zmožnost za metapolitični pogled na družbeno dogajanje, kot predlaga Rancière. Šele
tak pogled namreč deluje emancipatorično in je emancipatoričen.57
Zakaj, čemu potrebujemo emancipatorični metapolitični pogled
na družbeno življenje?58 Potrebujemo ga zaradi potrebe po vpogledu
v mehanizme vključevanja/izključevanja ljudi, zaradi potrebe po tem,
kar imenuje Rancière dissensus,59 in zaradi potrebe po razumevanju
tega, kar imenuje Balibar égaliberté60.
Dissensus lahko za prvo silo razumemo kot proces, v katerem ni nobene sile, ki bi delovala na ljudi tako, da bi se ti strinjali, da bi dosegali konsenze. Gre torej za svojevrstno razhajanje, nesoglasje, neuglašenost, nestrinjanje. Proces je pomemben zlasti zato, ker omogoča ljudem odpiranje, zaradi katerega na novo odkrivajo, kaj vse je mogoče
reči, kaj vse je mogoče misliti, kaj vse je mogoče začutiti, izkusiti.
Ljudje so v vsakdanjem življenju vse preveč navajeni, da se morajo strinjati, da sprejemajo trditve drugih, da potrjujejo dejavnosti, čeprav ni nobene nujnosti, da se z njimi strinjajo. Pritiski so zares veliki.

Problematičnost identitetnih politik
in nove represivne norme
Nevarnost represivnih norm v demokratičnih okoljih in novih totalitarnih praks je zelo velika.61 Zaradi njih je demokracije vse manj, in
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ne vse več, kajti obstajajo močne težnje, da ljudje spontano izločajo iz svojih okolij, fizičnih in mentalnih, vse, kar bi jih lahko zmotilo, vznemirilo, prizadelo, užalilo – vse, kar ni neposredno uporabno za
kapitalizem.
Vse pomembnejši so zato videzi, da je vse v redu, da je lepo, da so
ljudje zadovoljni in srečni, pa čeprav niso. Živimo v bizarnem svetu:
vse okoli nas so lakota, revščina, vojne, ebola, korupcija, izkoriščanje
ljudi, bogatenje bogatih, rojevajo se ljudje, ki so povsem pogrešljivi že
ob rojstvu, toda obenem razvijamo žargon o rasti in lepoti in sreči in
zadovoljstvu za vse ter mu verjamemo, kar je še najslabše od vsega.62
Umetnost je v orisani perspektivi čisto nekaj drugega kot množica lepih izdelkov, v katerih ljudje uživajo. V njej je vselej imperativ, je
zahteva, ki se naslavlja na gledalca oziroma poslušalca. Od njega pričakuje, da bo nekaj storil, da bo zmožen za povsem določeno aktivnost,
dejavnost.
Lahko rečemo, da je umetnost zaščitnica demokracije. V tej luči je napisana izvrstna knjiga z naslovom Umetnost demokracije, ki jo je spisal
Jim Cullen.63 Njegova temeljna ideja je, da tako imenovane marginalne družbene skupine tudi s pomočjo umetnosti in kulturnih dejavnosti
premagujejo pasivnost in odpore ter se uveljavljajo v družbenih poljih.
Premagujejo jo kajpak le v določenih primerih, ne vselej. Premagujejo jo tako, da prek njih artikulirajo nove načine družbenega življenja, v katerih nastopajo kot drugačni družbeni agensi. V tem je bistvo.
Zaradi povedanega upravičeno govorimo o oblikovanju novih medijskih, informacijskih in vizualnih kultur, ki so se razširile v 20. stoletju.64 V njih se neprestano rojevajo novi medijski objekti, kot jih imenuje Manovich,65 do katerih ljudje ne morejo biti brezbrižni, saj so
privlačni, zanimivi, nenavadni. Rojevajo se tudi novi standardi, novi
kriteriji za njihovo rabo, manipuliranje in obdelovanje. Ljudje se ves
čas učijo novih metod in postopkov, s katerimi lahko obdelujejo nove
objekte ter sodelujejo pri oblikovanju oziroma preoblikovanju medijskih in vizualnih kultur.
Toda vse to je še vedno le uvod, predgovor k sodobnim digitalnim
medijem. To so namreč mediji, ki ustvarjajo medijske objekte, za katere je značilno predvsem dvoje.
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Prvič. Novi mediji so neposredno odvisni od matematičnih algoritmov, ki omogočajo algoritmično manipuliranje z objekti.66
Drugič. Nove medije lahko programiramo in reprogramiramo.67
Novi mediji imajo fraktalno strukturo,68 kar pomeni, da se vse bolj prilagajajo fizikalnim spoznanjem, da ima že sam svet enako strukturo.
Novi mediji torej ustvarjajo nove medijske objekte, s katerimi je
mogoče poljubno manipulirati in jih sproti spreminjati ter prilagajati zahtevam kupcev oziroma naročnikov, ki objektivno živijo v fraktalnih svetovih, le da največkrat tega ne vedo. Medijske objekte je mogoče obdelovati in spreminjati na najrazličnejše načine in seznanjati ljudi z naravo svetov, v katerih živijo.
Torej ne gre zgolj za medije in medijske vsebine, temveč tudi za ljudi
in njihove položaje v svetovih, ki jih vse premalo razumejo.
Načini razumevanja in obdelovanja novih medijskih objektov so
zato neposredno prepleteni z novimi oblikami razumevanja sveta,
njegovega interpretiranja, pa tudi z načini, kako ljudje razumejo sebe,
svet in medsebojne odnose z drugimi ljudmi.
Mediji in medijski objekti torej niso le bolj ali manj posrečeno narejeni predmeti znotraj enega samega statičnega sveta, temveč se je z
njimi spremenil tudi svet, spremenilo pa se je vse drugo v njem. Spremembe so dramatične.
Poudarek je namreč na individualnosti, posamičnosti. Medijske
objekte je mogoče prirediti zahtevam vsakega posameznega naročnika
ali kupca. Vsakdo lahko dobi svojo različico istega medijskega objekta,
ki se tako povezuje tudi z osebnostjo kupca, njegovim družbenim položajem, odnosi, v katere vstopa z drugimi ljudmi.
Novi mediji so torej neposredno razsežnost novih svetov, novih
družbenih odnosov. Medijski objekti so namreč kodirani, mogoče pa
jih je tudi transkodirati ali kodirati na povsem nove načine. Sestavljeni
so iz diskretnih enot, ki jih je mogoče obdelovati z računalniškimi programi in poljubno spreminjati.
Tudi posamezniki, ljudje torej, se spreminjajo v enote, iz katerih je
sestavljena družba, oziroma je sestavljen konglomerat, ki ga imenujemo družba, kar je vsekakor izjemno pomembno spoznanje za vsak kritičen odnos do medijskih vsebin in z njimi posredovanega sveta.
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Spremembe so resnično dramatične, kajti sodobni posamezniki
niso del množice, ki opazuje en sam svet in ga skuša razumeti, temveč
so enote sveta, s katerimi je mogoče enako poljubno manipulirati kot
z medijskimi objekti ali s podatki. S tem se seveda zgodba o novih medijih in novem jeziku medijev približuje drugi zgodbi, ki pripoveduje
o ustvarjanju simulakrov in o simuliranju svetov, vendar na tem kraju
nimamo niti prostora niti časa, da bi se je lotili.
Objekte torej lahko prestavljamo iz enega sveta v drugega, obenem
pa ustvarjamo nove svetove. Jezik novih medijev je kot jezik starih
medijev, zato ga z lahkoto razumemo, vendar se moramo zavedati tudi
hrbtne strani zgodbe, ki pripoveduje o manipuliranju, propagandi in
ustvarjanju novih oblik družbenega gospostva.

Subjekt hendikepa, fotografija in hendikep
Logika hendikepa je neposredno prepletena s tem, kar imenujemo v filozofiji etika resnice. Resnica je namreč generična in neskončna, zato
je ne moremo totalizirati, kar zopet pomeni, da ne obstaja resnica o resnici, resnica, ki bi zaobjela vso resnico.
Etika resnice tako pomeni upiranje vsakemu poskusu, vsakemu siljenju, vsaki fikciji, vsakemu prepričanju, da je to mogoče narediti. Alain Badiou ima zato prav, ko trdi, da bo v vsaki situaciji vselej obstajal
vsaj en tak element, ki ga ne bo mogoče podrediti siljenju, da bi zaobjeli vso resnico. V psihoanalizi je takemu elementu ime subjekt.
Obstaja torej vsaj en kraj, kjer poteka upor zoper totaliziranje resnice. Subjekt je zato meja, ki je ni mogoče prestopiti, oziroma je nekaj, česar ni mogoče podrediti nobenemu procesu totaliziranja resnice. Hendikep je drugo ime za to.
Ko govorim o hendikepu, mislim na mejo oziroma na čisto singularnost sveta, kar pomeni, da je hendikep notranja intimnost sveta, njegova najbolj notranja točka, ki pomeni, da ga ni mogoče totalizirati.
Hendikep je torej univerzalni kraj upora zoper vsak poskus totaliziranja sveta in določanja njegove resnice. Hendikep je zato nesimbolizabilen, če si smem sposoditi ta Freudov izraz. Lacan pa bi rekel, da je
hendikep realno resnice.
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Hendikep je manko, ki je v jedru vsega, kar je. Zaradi njega se lahko
vselej zgodi nekaj novega, zato lahko govorimo o resnici. Zaradi hendikepa je možen nov, drugačen začetek. Subjekt hendikepa je zato subjekt resnice. To ni bolnik ali človek z invalidnostjo. Ni človek s posebnimi potrebami, za katerega je treba skrbeti.
Subjekt hendikepa je človek, ki je zvest resnici kot procesu v realnem. Samemu sebi obljubi, da bo zvest. Kar je novo, je učinek njegove zmožnosti za kreativnost. Kreativnost razume Badiou kot čisti met
kocke. Zaradi meta kocke se pojavi nekaj novega, začne se nov proces.
Subjekt hendikepa je subjekt, podložnik tega procesa. V njem vztraja,
ker si je obljubil, da bo vztrajal. Taka je njegova dolžnost v družbenem
polju. Zaradi nje in zaradi njegovega vztrajanja se v občestvu širi razmišljanje o resnici kot začetku nečesa novega.
Ko nastane nekaj novega, ko se rodi proces, ki ga imenujemo resnica, stopi subjekt resnice ali hendikepa na pot, ki se nikoli ne konča.
Nobena zamisel je ne more povzeti in nobeno razmišljanje je ne more
izčrpno pojasniti.
Umetnost, na primer fotografija, je proces, v katerem se umetnik
loteva zapisanega. Loteva se tega, kar imenuje David Levi Strauss
preizkušnja.69
Umetnost je preizkušanje. Najprej je preizkušanje samega umetnika, potem je preizkušanje vsakega človeka, ki se sreča z njegovim izdelkom. O kakšni preizkušnji govorimo?
Govorimo o preizkušnji, ki pomeni test inteligence, pa tudi o preizkušnji, ki pomeni test predanosti, prevzemanja odgovornosti in obveznosti oziroma dolžnosti. David Levi Strauss govori tudi o testu volje
in spretnosti, celo zvitosti.
Svojo izjemno knjigo70 prične pisati z nadvse produktivnim spoznanjem: besede in podobe polemizirajo med seboj. To ne pomeni, da pojasnjujejo ali razlagajo sebe ali svet. In če polemizirajo, se smemo vprašati, o čem polemizirajo.
Začetno vprašanje je dobro izhodišče za našo razpravo o vlogi in
funkciji umetnosti v družbenem polju, zlasti pa o pomenu hendikepa.
Povezave med koncepti bodo postale še jasnejše.
Podobe moramo dekodirati ali dešifrirati, ne le gledati. Taka je
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aksiomatska trditev, pod katero bi se gotovo podpisal tudi Levi Strauss. Zakaj bi se?
Podpisal bi se, ker je sam prepričan, da podob, na primer fotografij,
ne bi smeli skrčiti na informacije; podobe ne bi smele imeti samo informativne vrednosti. Kadar se zgodi taka redukcija, je mogoče s podobami poljubno rokovati in manipulirati. In za ogled take slike gledalec potrebuje zgolj nekaj sekund.
Za dešifriranje in dekodiranje podob potrebuje veliko več časa, zlasti pa mora imeti na voljo ideje, zamisli oziroma koncepte, kajti brez
njih dekodiranje in dešifriranje nista mogoča. Torej so podobe neločljivo povezane z besedami. Na polemičen način, kot rečeno.
O čem je polemika in kako je vse to povezano s hendikepom?
Če je polemika produktivna, je ni mogoče nadzorovati, kot lahko
nadzorujejo informacije, s katerimi manipuliramo. V družbenem polju je taka izguba nadzora lahko dramatična za vsakdanje ideološke
prakse. Povsem enako lahko rečemo za naravo hendikepa.
Dekodiranje podob najprej pomeni zastavljanje dobrih vprašanj.
Podobe, ki jih je vredno dekodirati, saj ni vsaka podoba taka, zastavljajo dobra vprašanja. Kakšna vprašanja?
Ko gledamo podobe, na primer fotografije, najprej domnevamo,
predvidevamo, predpostavljamo, verjamemo. Vsak človek nosi s seboj
prtljago, ki zajema vse to. Podobno se zgodi, ko srečamo hendikepiranega človeka. Na delu je nejasnost, zmeda, morda celo skrivnost, ki
potrebuje dekodiranje.
Potrebuje tudi čas.
Dobra fotografija je narejena zato, da si jo zapomnimo. Tako jo
bomo lahko vedno znova skušali dekodirati.
Dekodiranje podob v družbenem polju je v sodobnem kapitalističnem svetu izrazito prepleteno natanko z razumevanjem narave
hendikepa.
Levi Strauss v drugi knjigi, ki jo je napisal leta 2012,71 spregovori o sodobnem življenju ljudi v svetu vizualnega pandemoniuma, ki
ga razumemo kot kaos, popolno zmedo, nered, poplavo in divje prepregališče vsega mogočega. V takem svetu so ljudje nujno zmedeni in
negotovi, zato je izjemno pomembno in celo nujno govoriti o naravi
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vizualnega, o podobah, o fotografijah, ki so povsod, in o – politiki oziroma o vsakdanjih ideoloških praksah.
Fotografi, kot so Francesca Woodman, Ania Bien, Miguel Rio Branco, Alfredo Jaar, Joel-Peter Witkin in drugi, nam pripovedujejo posebne zgodbe, o katerih je vredno razmišljati.
Takoj opazimo vzporednico, ki nam jo ponuja teorija in kultura hendikepa. Hendikep je tudi izziv in je preizkušnja za vsakega človeka, ki
se sooči z njim. Izziv terja obrat v načinu razmišljanja o sebi, drugih
ljudeh in svetu. Dolgoročno nujno pomeni etični obrat, o katerem sem
že govoril.
Ko razmišljamo o etiki, mislimo na razumno etiko, ki je možna zaradi človekove zmožnost za notranjo blokado, inhibicijo lastnega vedenja. Človek se namreč vselej lahko znajde v skušnjavi, da bi prestopil nevidno mejo in sledil želji, da bi bil svet, v katerem živi in deluje,
konsistenten in notranje nekontradiktoren.
Tak svet ni mogoč, zato je etika tako zelo pomembna, kajti človeku
omogoča, da te meje ravno ne prestopi, da se upre skušnjavi, da bi to
storil. Če se ne upre, je na poti zla in destrukcije.
Vselej obstaja možnost, da se človek podredi želji po omnipotentnosti resnice, kot pravi Badiou.72 Natanko tu so korenine zla.
Zlo pomeni voljo, človekovo voljo, da bi poimenoval resnico za vsako ceno, da bi jo uveljavil v svetu, v katerem živi. Siljenje k takemu poimenovanju pomeni slediti nedoločljivemu cilju, zato je na taki poti človek zmožen uničevati vse okoli sebe in tudi samega sebe.
Narava hendikepa je neposredno prepletena z zapisanim, kajti hendikep zastopa manko sveta, zastopa njegovo neimenljivost, nedoločljivost, nemožnost, da ga totaliziramo, sklenemo in določimo. Človeka, ki bi želel določiti svet, je zato treba nujno ustaviti, saj zastopa zlo
oziroma destrukcijo in uničevanje.
Zlo je torej imanentno resnici, kot pravi Badiou, in ni nekaj zunaj
nje ali nekaj neodvisnega od nje.73 Hendikep razumem tudi kot notranjo oviro, ki blokira zlo in ga onemogoča. Ko govorim o fotografiji in
hendikepu, mislim natanko na to.
Povezava med fotografijo kot umetniško prakso in hendikepom je
obenem povezava med etiko in resnico, zato se strinjam z Badioujem,
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ki pravi, da je etika resnice neposredni izraz destruktivne moči resnice, ki blokira vsako fikcijo o kompletni resnici objektivnega sveta. Pomeni podreditev subjekta resnici in zmožnost za etično delovanje, ki
je neposredni izraz samega hendikepa.
Štiri negativne kategorije, o katerih govori Badiou: nedoločljivo, nerazločljivo, generično in neimenljivo,74 so tudi koncepti, ki nam pomagajo razumeti zapletene povezave med hendikepom in dogodkom.
Ta je nepredvidljiv in nedoločljiv, subjekt je nerazločljiv, resnica je
generična in je ni mogoče totalizirati. Fotografija, povezana z hendikepom, pričuje za vse to.
Pričuje tako, da ponuja ljudem nove ideje o generičnosti življenja,
subjekta in demokracije oziroma življenja v občestvih. Ko jih ponuja,
ustvarja nove kraje, nove simbolne situacije, v katerih lahko vsakdo
prepoznava logiko egalitarnosti in njeno naravo.
Fotografiranje namreč ni mimesis, kar je sedaj očitno, temveč je proizvodnja novih situacij, novih simbolnih krajev. Fotograf ima zato težko nalogo, saj si kadra ne izmisli, temveč ga najde v realnosti, medtem
ko si ga slikar lahko izmisli.
Oba ustvarjata jezik, s katerim je mogoče misliti razmerja med podobami in besedami. Jezik ne obstaja neodvisno od te produkcije, vendar tudi njegova proizvodnja ne pomeni, da je mogoče z njim enoznačno določati razmerja med podobami in besedami. Pravzaprav ni nobene potrebe po čem takem, kajti noben jezik ni notranje neprotisloven.
Jezik se spreminja skupaj z razmerji med podobami in besedami.
Končni cilj ali smoter jezika namreč ni enoznačno pojasnjevanje realnosti, temveč je generičnost. Jezik je generičen, kar pomeni, da z njim
ustvarjamo realnosti.75
Generičnost jezika ima etični cilj ali smoter: ustvarjanje skupnih
prostorov za egalitarno življenje ljudi. Hendikep je pogoj generičnosti, zato ni ovira ali celo motnja oziroma bolezen, ki bi jo bilo treba
zdraviti.
Generičnost, o kateri govorim, je najboljši vzvod in vir tega, kar
imenujemo svoboda ljudi, zato je umetnost, na primer fotografiranje, zares vredna svojega imena šele, ko jamči za svobodo ljudi, ko
jo uteleša in vztraja v njej. Gola eksistenca človeške generičnosti, o
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kateri govori Badiou, pomeni natanko to: svobodo in enakost oziroma egalitarnost.76
Umetnost lahko jamči za svobodo in egalitarnost ljudi, saj je posebna empirična praksa v konkretnem družbenem polju. Prav zaradi tega
nujno pomeni preučevanje resnice konkretnega družbenega polja, pomeni preučevanje mehanizmov in procesov, ki sprožajo zlo.
Fotograf raziskuje neimenljivo, skuša misliti nemisljivo in ustvarja nov jezik za razumevanje razmerij med podobami in besedami. Njegova naloga je raziskovanje družbenih konstrukcij resnice in tega, kar
imenuje Badiou potentnost, moč resnice.77
Pomembno je torej raziskovanje moči resnice, kajti njena moč se
lahko zmanjša, če se razrastejo procesi, da bi jo enoznačno določili in
poimenovali. Umetnost je vselej na strani dobrega in se upira širjenju
zla v družbenem polju.
Umetnost uteleša svobodo in egalitarnost ljudi.78 Spoznanje je neposredno primerljivo s spoznanjem, da terja umetnost pogumnega
človeka, kajti svoboda ni niti samoumevna niti preprosta družbena
praksa, ki bi se je ljudje veselili. Pogosto je ravno nasprotno.
Naloga umetnika je, da ustvari situacijo, v kateri ljudje ravno niso
tam, kjer bi zgodovinsko domnevno morali biti. Če bi bila umetnost
mimesis, bi bili ravno tam, kjer domnevno morajo biti: kralji na dvoru, kmetje na njivi, meščani na ulicah … V umetnosti postanejo ljudje
avtonomni, neodvisni od zgodovinskih okoliščinah, v katerih živijo.
Umetnost je zato po definiciji metafizična.
Fotograf tako naredi vidno nekaj, kar sicer ni vidno. Enako stori slikar ali kipar. V tem je bistvo umetnosti. Resnica družbenega življenja
ljudi namreč ni transparentna, ni očitna in jasna vsem. Daleč od tega.
Umetnost je realizacija svobode duha, pravi Rancière.79 Torej ni
zgolj ugotavljanje ali zatrjevanje, da obstaja, kajti sama po sebi nikoli ne obstaja. Nekdo jo mora utelesiti, realizirati, udejanjiti. Umetnost
udejanja svobodo, ki je kajpak onkraj muhavosti umetnika, saj je procedura resnice.
Umetnik torej udejanja svobodo v odnosu do resnice, kar pomeni,
da je svoboden le, če vztraja pri tem, kar je nujno, kajti resnica vselej obstaja in je vselej nujna. Umetnik, ki preneha vztrajati, je le še
obrtnik.80
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Ko se človek resno loti razmišljanja o svetu, najprej ugotovi, in tu se
povsem strinjam s tem, kar pravi Jacques Rancière,81 da je razmišljanje nujno razmišljanje o tem, kar je misljivo, o tem torej, kar je mogoče misliti. Toda to je šele pol zgodbe o naravi razmišljanja, kajti če bi se
zadržali zgolj pri tem, bi večno vrteli eno in isto.
Razmišljanje pomeni nadaljevanje, ki je nujno novo. Pomeni preobrazbo, transformacijo tega, kar je sicer misljivo, in sicer tako, kot pravi Rancière: z odpiranjem, z izrekanjem dobrodošlice temu, kar je sicer nemisljivo.
Ko govorimo o odpiranju, zato ne mislimo na spretnosti, veščine,
zmožnosti ali kvalifikacije posameznika, temveč predvsem na umetnost kot svet, v katerem se lahko znajde človek. Razmišljanje o genih in o nadarjenosti je zato dosti prekratko, da bi mislili umetnost in
človekovo zmožnost za kreativnost, brez katere seveda ni umetnosti.
Umetnost je torej svet, je simbolni prostor, je prostorje, v katerem
se človek uči vsega, česar se je sploh mogoče učiti, kar pomeni, da se
tudi spreminja in preobraža.
Ko se spreminja in preobraža, spreminja in preobraža tudi svet
umetnosti, samo umetnost. V tem je bistvo umetnosti: odpiranje do
neskončnega in nemisljivega. Odpira se umetnik, odpira se sama umetnost, odpira se vsak človek, ki vstopi vanjo.
Umetnost je vsekakor svet egalitarnosti in svobode človeških bitij, ki so zmožna za razmišljanje. Francoska revolucija ima pomembno vlogo pri razumevanju zapisanega. Danes lahko enako rečemo za
vsako politiko emancipacije, o kateri ne moremo govoriti, če ne obstaja hendikep.
Tu ne gre za individualne fantazije ali srečna naključja, temveč za
sistematično spreminjanje zaznavanja sveta, čustev in občutkov, ki so
povezani z njim, same misli. Vsega tega pa bo vse manj, kajti Kapital
terja tudi od držav, da se uklonijo in pristanejo na razmišljanje, ki je
naklonjeno Kapitalu.
Lepota sveta bo zato vse bolj izginjala, kajti lepo je šele tisto, kar
ugaja brez konceptov, kot je pokazal Kant. Kar ugaja brez konceptov,
pa ugaja natanko zaradi odprtosti do nemisljivega. Koncepti šele sledijo, če ljudje mislijo.
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V odnosu do Kapitala ni treba misliti. Preprosto rečeno: v odnosu do Kapitala se ljudje spreminjajo v živali, ki zaznavajo realnost kot
enotno, monotono, sklenjeno celoto brez plasti. To ni odprta realnost,
temveč je v najboljšem primeru zlata kletka za te, ki imajo dovolj denarja, in zgolj železna ali morda plastična kletka za vse ostale.

Umetnost, hendikep in emancipacija
Ko govorimo o emancipaciji, mislimo na neskončni proces, ki traja vse
življenje. To ni enkraten dogodek in ne pomeni, da lahko posameznik
naredi kaj takega, kar zna drugi posameznik. Človek se ne emancipira v odnosu do drugega posameznika, temveč v odnosu do lastne eksistence, do samega življenja, do tega, kar je univerzalno, do resnice, ki
je neskončna in večna.
Jean-Luc Nancy govori celo o nenavadnem dogodku, ki traja vse življenje, o dogodku, čigar posledice prenaša človeško bitje vse življenje.82 Ko govori o takem dogodku, govori o eksistenci, govori o tem,
kar je značilno za poezijo: pisanje po robu, hoja na meji, ustvarjanje
meje, razmišljanje meje in o njej, postavljanje meje, vzpostavljanje
meje, premikanje in spreminjanje meje. Pesnik piše na meji, vselej le
na meji.83 Tam namreč nastaja eksistenca, se rojeva in tam je človek
najbolj živ, tam se upira smrti.
Kjer je človek najbolj živ, na meji torej, je vselej že emancipiran.
Emancipacija zato ni spopad z drugimi ljudmi in ni dokazovanje, kaj
vse človek zmore. Kdor je živ, namreč nikomur ničesar ne dokazuje.
Nima nobene potrebe po dokazovanju. Vselej je že emancipiran, zato
si ga tudi ni mogoče podrediti. Človek, ki je živ, je emancipiran, to pa
obenem pomeni, da je izpostavljen, iz-postavljen. Ker je izpostavljen,
zastopa razliko, ustvarja razliko in je razlika. Je torej singularnost.
Človek, ki je singularnost, je razlika in ustvarja razliko, diferenco. Prav
zaradi tega ni indiferenten, ni brezbrižen, kar je logično. Kdor je brezbrižen, ne more ustvarjati in zastopati razlike; kdor je brezbrižen, ni živ.
Človek, ki je živ, je na meji. Eksistira in je iz-postavljen. Ni pasiven;
kdor je pasiven, je individuum brez identitete, pravi Nancy.84 Človek z
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identiteto torej ni pasiven, temveč razmišlja. Razmišljanje človeka, ki
ni pasiven, pomeni odločitev v prid razumevanja biti.85 Razmišljanje je
zato gesta. Ni posledica geste, temveč je gesta same eksistence, da bi
razumela sebe. Človek, ki eksistira, torej nujno razmišlja in je iz-postavljen. Razmišlja o sami eksistenci, razmišlja eksistenco. Na meji, vselej na meji.
Misel na meji eksistence afirmira, potrjuje samo eksistenco. Ta se
odloča – za misel. Ko človek misli, se odloča za misel, za eksistenco, za
odločanje kot misel, ki je vselej za misel, za svobodo in egalitarnost.
Eksistenca se zato lahko odloča le za eksistenco, za sebe torej.86 Odpiranje je zato vztrajanje v odprtosti. Je vztrajanje na meji in je odpiranje eksistenci oziroma misli.
Za človeka je verjetno daleč najbolj pomembna izkušnja tista, ko je
navzoč v svetu, ko eksistira, ko je iz-postavljen, ko čuti eksistenco v
kosteh in mišicah in povsod, ko čuti, da se skozenj eksistenca odpira
sebi; odpira se skozenj in odpira se njemu, njegovi zavesti.
O njej zato lahko razmišlja. In ko razmišlja, ugotavlja, da je v radikalnem smislu eksistenca pomembnejša od njega; zaradi takega razmišljanja ne more biti (več) egocentričen.
Za razmišljanje se kajpak svobodno odloča; odloča se vsakič znova. To lahko traja vse življenje. Podan ni noben razlog, da ne bi trajalo. Razmišljanje o eksistenci namreč odpira prostor, prostori prostor
in časi čas. Odpira eksistenco, ki je vselej že odprta. Tako odpiranje je v
ostrem nasprotju z življenjem, ki se ne odpira in je statično, ujeto v en
sam prostor, zaprto in blokirano.
Ko se človek odloča za razmišljanje, se odloča za odpiranje temu, kar
je odprto. Odpira se eksistenci, čeprav ni nujno, da se v tistem hipu
tega tudi zaveda. Odpira se na meji; vselej se odpira na meji. Odpira se
tako kot pesnik, ki piše na meji, ki piše lastne meje, ki jih zapisuje in izrisuje, prestavlja in ustvarja na novo. Razmišljanje je odpiranje. Je odpiranje lastnemu odpiranju. Ko človek razmišlja, je odprt do eksistence in biti. Je odprt do odprtosti biti. To je najbolj radikalna možna izkušnja vsakega človeškega bitja.
Razmišljanje ni toliko o nečem, temveč JE tisto nekaj, saj je odpiranje odpiranja. Razmišljanje kot odpiranje je zato kreativno.

136

Fototerapija – od konceptov do praks

Ko človek razmišlja, ustvarja razliko. Ustvarja razliko v eksistenci in
ustvarja razliko v biti. Temeljno vprašanje, s katerim se sooča, je zato
vprašanje svobode, ki ne prenese nobenega gospostva. Brez svobode
se človek ne bi mogel odpirati odpiranju, saj ne bi bilo nobenega odpiranja. Bilo bi zgolj to, kar vselej že je. Bil bi zaprt svet, v katerem bi se
človek odločal zgolj za to, kar že obstaja. Njegova želja bi bila v takem
primeru mrtva in povsem nemočna.
Zaradi nedoločenosti in odprtosti biti, zaradi nedoločenosti in odprtosti vsake eksistence je človeško bitje svobodno. To pomeni, da je
odprto do odprtosti biti.
Svobodni ljudje so lahko v skupnem; vselej so lahko v skupnem.
Lahko so drug z drugim kot svobodna bitja, ki so odprta in se odločajo
za odprtost. Človek je namreč zares svoboden le, ko se odloča za odprtost, za odpiranje samemu odpiranju.
V tem smislu je lahko vsak človek z vsakim drugim človekom. V takem občestvu nihče nikogar ne ogroža, saj se vsakdo odloča za odprtost. To lahko traja vse življenje.
Človek je lahko vse življenje iz-postavljen eksistenci, kar pomeni, da
je svoboden. Nancy ima zato prav, ko trdi, da je svoboda v odpiranju in
da odpira.87 Odpiranje eksistence in odpiranje eksistenci je tudi odpiranje času in je odpiranje večnosti, je odpiranje univerzalnemu. Vsakič
govorimo o človeku kot subjektu, ki je singularnost.
Naj potegnem vzporednico.
Substanca, o kateri govori Spinoza, je nujno odprta. Človek je v substanci, v kateri je nujno odpiranje. Svoboden je, da se odpre odpiranju,
ki je nujno. Nujnost je pogoj človekove svobode, zato človek ni svoboden, da jo sprejme ali zavrne, kot pravi Nancy.88 Človek ima eno samo
možnost: svobodno mora sprejeti, kar je nujno, nujno pa je odpiranje
odpiranju v neskončni substanci.
Človek kot svobodno bitje ponavlja lastno rojstvo; rojeva se vedno
znova. Torej ni res, da napreduje od začetka proti koncu. Gibanje svobodnega človeškega bitja ni podobno lenobni reki, ki teče proti morju,
temveč je podobno nepredvidljivemu vznikanju novega.
V nenehnem vznikanju novega prepoznavamo ponavljanje: človek se vedno vnovič rodi.89 Ne rodi se torej enkrat za vselej, temveč se
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rojeva vedno znova. Njegova rojstva so neločljivo povezana z razmišljanjem in z branjem. Vsako novo rojstvo je zato priložnost za novo,
drugačno branje tega, kar domnevno obstaja. Drugačno branje pa ne
pomeni kopičenja znanja, temveč pomeni to, kar imenuje Nancy prodiranje v nevednost, napredovanje nevednosti, širjenje nevednosti.90 V tem
je zagotovo nekaj paradoksnega in težko razumljivega.
Umetnost je prepoznavanje. Je prepoznavanje odprtosti in je prepoznavanje tega, kar nastane, ko subjekt kot singularnost kreira novo
na meji. Prepoznavanje pomeni potrjevanje, afirmiranje singularnosti, eksistence in življenja v njuni nedoločenosti.
Fotografski pogled je hendikep. Taka je osnovna teza pričujočega
zapisa, ki je obenem aksiom.
Pogled je rana, piše David Levi Strauss, in fotografija je brazgotina.91
Kaj torej dela fotograf? Reproducira navzočnost singularnosti, enkratne, neponovljive navzočnosti in se sooča s hendikepom, za katerega pričuje. Reproducira neponovljivo, kot pravi Nancy.92 Reproducira to, česar ni mogoče reproducirati, ponoviti, obnoviti; reproducira
singularnost.
Fotograf podobno kot slikar ne upodablja stvari, temveč riše s svetlobo, piše s svetlobo, upodablja svetlobo stvari.93 Fotografija je zato
pesem.94 Fotografiranje je pisanje pesmi na meji.
Hendikep je meja. Fotografiranje in hendikep sta zato dva izraza
istega.
Ko govorim o hendikepu, ne mislim na prostor z ravnimi linijami.
Mislim na neravne linije, na človeško telo, ki nima proporcev, kot so si
jih zamišljali klasični umetniki. Mislim na ples svetlobe.95
Mislim na hendikepirano telo, na vsako telo, ki ustvarja svoj prostor, prostor, v katerem eksistira in je iz-postavljeno neskončnosti.
Obstaja telo za pesem. Obstaja kot prazen prostor, kamor napišemo
pesem, prostor, ki ga ustvarimo s pisanjem pesmi. Obstaja poetika telesa. Telo z gibanjem piše pesem in poet piše telo. Tudi nanj.
Pesem je entelehija telesa, če lahko parafraziram Aristotela. Je odpiranje telesa, je njegovo preoblikovanje, je njegova metamorfoza.
V orisani perspektivi bi lahko vnovič zagovarjali idejo narave.
Narava ni danost, na katero se sklicujemo, ko hočemo trdna tla pod
nogami. Takrat rečemo, da je nekaj naravno. To rečemo, kot bi hoteli
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zatrditi, da je tudi dokončno. Morda prav zato uporabljamo tudi izraz
nadnaravno.
Stari so naravo razumeli veliko ustrezneje.
Narava je potencialnost. Sklicevati se na lastno naravo na primer
pomeni sklicevati se na zmožnost, da človek sledi svojim potencialom,
zaradi katerih je produktiven in ustvarjalen. Ko človek sledi svoji naravi, je produktiven, zato ustvarja in obenem izginja v lastnih izdelkih.96
Narava zato ni dana vnaprej; dana je zgolj možnost za ustvarjanje,
zato je narava vselej šele ustvarjena.
Fotograf je v orisani perspektivi umetnik, ki sprejema in sprejema
novo ekonomijo govorjenja, kot jo imenuje Rancière.97 Sprejema jo
in se zaveda, da potrebuje novo vidnost, novo obliko, novo vizualno
navzočnost.
Navzočnost, za katero je zmožen fotograf, je obenem navzočnost
besed in linij, je navzočnost svetlobe, saj je fotografiranje pisanje s svetlobo. Torej je na nov način navzoča sama misel.98

Sklep
Sokrat je nekoč dejal, da filozofiranje zajema prebujenje. In da bi se
človek prebudil, mora prekiniti s spanjem.99 Brez prekinitve s spanjem
ni prebujenja.100
Umetnost kot procedura resnice je prebujenje. Umetnost je afirmativna.101 Torej je prekinitev. V tem je bistvo dialektike.102 Hendikep
je prekinitev, resnica je prekinitev. Globalni svet jo potrebuje bolj kot
kdajkoli.103 Umetnost, hendikep in resnica so neločljivo povezani.
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UPRAVLJANJE FOTOAPARATA
IN FIZIČNI HENDIKEP
Matej Peljhan, Silvo Vidergar

Matej Peljhan je univerzitetni diplomiran psiholog in specialist klinične psihologije z več kot dvajsetletno kariero strokovnega dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Tudi sam ima izkušnjo hendikepa, saj je v
starosti 10 let pri igri z vojaško bombo utrpel številne poškodbe, med
drugim izgubo roke in očesa. Kot fotograf je doma in v tujini imel več
samostojnih razstav, za svoja dela pa je prejel že več kot 100 nagrad. S
fotografsko serijo o dečku z mišično distrofijo z naslovom Mali princ
je požel izjemen odziv svetovne javnosti. Je eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji in soustanovitelj Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z
otroki kot z odraslimi.
Silvo Vidergar je diplomirani inženir elektrotehnike. Službeno kariero je začel v gospodarstvu, zdaj pa že več kot 10 let poučuje strokovno
teoretične predmete na srednji šoli zavoda CIRIUS iz Kamnika. Že od
osnovne šole naprej se ukvarja z elektroniko. Sodeloval je pri razvoju
različnih mikroračunalniških vmesnikov, ob pomoči katerih lahko gibalno ovirani upravljajo računalnik, električni voziček, različne naprave v stanovanju in ne nazadnje fotoaparat.
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otografiranje je ustvarjalna dejavnost, za katero velja, da za izvajanje potrebujemo le malo fizične moči in spretnosti. Zgolj na gumb
sprožilca pritisnemo in že smo ustvarili nekaj novega in neponovljivega
– fotografijo. Vendar, če smo malo bolj pozorni, hitro ugotovimo, da vse
skupaj le ni tako preprosto. Fotograf pri iskanju motivov prenaša svojo opremo, se giblje po terenu in pri tem lahko prehodi nezanemarljivo
velike razdalje. Nenehno spreminja položaj telesa, se obrača in sklanja,
da ujame pravi zorni kot za svoj posnetek. Pri upravljanju fotoaparata z
obema rokama koordinirano vrti in pritiska gumbe, da izbere ustrezne
tehnične nastavitve. Z rokami dviguje fotoaparat pred svoje oči in s pogledom skozi kukalo ali na zaslon preverja uokvirjeno likovno kompozicijo. Tik preden se odloči za posnetek, maksimalno stabilizira fotoaparat, potem pa kar se da nadzorovano in mirno s prstom pritisne na sprožilec. Vidimo torej, da mora biti zmožen kar kompleksnih motoričnih
aktivnosti, ki jih človek v običajni psihofizični kondiciji resda opravlja
brez težav in samoumevno, če pa je fotograf fizično hendikepiran – težave pri hoji, zmanjšana moč ali spretnost ene ali obeh rok, tremor idr.
– pa je fotografiranje zanj lahko težavno ali pa celo nemogoče početje.
Delež fizično hendikepiranih oseb med populacijo ni zanemarljiv.
Po ameriški raziskavi iz leta 2012 na primer znaša odstotek odraslih
s težavami v fizičnem funkcioniranju kar 15 % ( Blackwell, Lucas in
Clarke, 2014). Čeprav večina izmed njih verjetno nima tolikšnih težav, da bi bili pri fotografiranju izrazito ovirani, obstaja na drugi strani
tudi veliko ljudi, ki bi sicer radi fotografirali, pa so zaradi svojega hendikepa pri tem frustrirani. Objektivne težave pri fotografiranju imajo
pogosto osebe z različnimi medicinskimi diagnozami, kot so cerebralna paraliza, mišična distrofija, multipla skleroza, nezgodna poškodba
hrbtenjače, nezgodna poškodba možganov, možganska kap, amputacija okončin ali delov okončin oziroma druge motnje ali okvare. Težave so lahko povezane s prirojenimi vzroki, ali pa se pojavijo v poznejših obdobjih življenja. Lahko se pokažejo nenadoma ali pa se razvijajo
počasi. Nenazadnje je tudi staranje proces, med katerim se človekove
fizične zmogljivosti počasi zmanjšujejo.
Človek si že od nekdaj z različnimi tehničnimi pripomočki izboljšuje
svoje omejene senzorične ali motorične zmožnosti. Z njimi zmore več,
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dejavnosti opravlja varneje, hitreje in učinkoviteje. Še pomembnejši so
ti pripomočki za hendikepirane, saj jim lahko omogočijo, da se ob njihovi pomoči enakovredneje in z bolj izenačenimi možnostmi vključujejo v različne segmente družbenega delovanja. Glede na razširjenost
in priljubljenost fotografiranja je pravzaprav nenavadno, da je na tržišču le malo tehničnih pripomočkov za prilagojeno upravljanje fotoaparatov, namenjenih prav hendikepiranim osebam in razvitih prav zanje. Zaradi tega so največkrat prepuščeni svoji iznajdljivosti in prilagajanju na že obstoječe možnosti oziroma izdelke, ki jih lahko kupijo v
trgovini. Pri tem je treba ugotoviti, da so številne tehnične rešitve cenovno nedosegljive, nepraktične ali prezahtevne za povprečnega uporabnika. Prav cena in praktičnost sta namreč poglavitni načeli, ki ju
moramo pri načrtovanju prilagoditev upoštevati, če hočemo fotografiranje kar se da približati ranljivim skupinam.
V prispevku poskušamo predstaviti različne možnosti in pripomočke, ki so na voljo ljudem s hendikepom. Prilagoditve, o katerih govorimo, so rezultat večletnih izkušenj pri izvajanju fotografskih delavnic
za gibalno ovirane. Nekatere izmed njih so zelo enostavne in se ponujajo kar same po sebi, za nekatere druge pa je bilo potrebne kar nekaj
inovativnosti.

Prilagoditve za fotografe z zmanjšanimi
zmožnostmi v mobilnosti
Okvare spodnjih okončin pri fotografiranju po navadi niso zelo velika ovira, saj so za ravnanje s fotoaparatom potrebne predvsem ročne spretnosti. Kljub temu pa so osebe, ki ne zmorejo dolgotrajnejše
hoje, premikanja po razgibanem terenu ali premagovanja arhitektonskih ovir, ovirane pri fotografiranju v tistih žanrih, ki zahtevajo več
mobilnosti. Taka žanra sta npr. fotografiranje narave in pokrajine ter
ulično fotografiranje. Fotografi, ki so manj mobilni, morajo biti pozornejši pri načrtovanju in izbiri lokacij za fotografiranje, preveriti morajo možnosti dostopa z avtomobilom in možnosti vožnje z invalidskim
vozičkom, če ga uporabljajo. Za prenašanje opreme pa si lahko poiščejo
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pomoč. Osebe na invalidskem vozičku lahko ob pomoči različnih nosilcev fotoaparat namestijo na ogrodje vozička, tako da ga imajo ves
čas pri roki. Na ta način je mogoče z nastavitvijo daljših časov zaklopa
brez običajnih tripodov fotografirati tudi takrat, ko svetloba za to ni
najboljša. Številni se svojemu hendikepu prilagodijo tudi z izbiro žanrov, v katerih ustvarjajo. Zavestno izberejo – in se razvijajo znotraj
njih – take fotografske zvrsti, ki ne zahtevajo veliko premikanja (npr.:
studijska fotografija).

Prilagoditve za fotografe
z okrnjenimi funkcijami rok
Glede na to, da zahteva upravljanje fotoaparata kar precej grobe in fine
motorike rok, so ljudje z okrnjenimi funkcijami rok objektivno bolj
ovirani kot tisti z drugačnimi okvarami ali motnjami. Kljub temu imajo na voljo kar nekaj možnosti in prilagoditev.
Osebe, pri katerih sta okrnjena soročno delovanje ter spretnost rok
in prstov, si že intuitivno pomagajo tako, da s preostalimi telesnimi
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okončinami ali funkcijami ob pomoči tako imenovanih trik gibov na
drugačen način držijo fotoaparat ter obračajo in pritiskajo gumbe. Pri
tem je pomembno, da imajo zaradi boljše funkcionalnosti, kot tudi zaradi preventivne zaščite pred padci opreme po tleh, z različnimi trakovi fotoaparat ustrezno pritrjen okoli roke ali okoli vratu. Pomagajo pa
si lahko tudi z uporabo različnih stojal.
Za tiste, ki imajo prizadeto delovanje desne roke, je težava tudi to,
da imajo vsi fotoaparati gumb za proženje na zgornji desni strani. Tudi
oni si lahko pomagajo s stojalom, elegantneje in bolj praktično pa je, če
fotoaparat obrnejo za 180 stopinj in nato gumb za proženje upravljajo z levico. Na glavo obrnjene fotografije pa v pravilen položaj pozneje
postavijo na svojem računalniku.
Stojala morajo uporabljati tudi osebe s tremorjem (tresavico) rok,
saj bi zaradi nezmožnosti umirjanja gibanja ob pritisku na sprožilec
brez njih zelo težko posneli ostro fotografijo.
Različna stojala in različne nosilce nujno potrebujejo osebe z najtežjo gibalno oviranostjo, pri katerih so moč, gibljivost in spretnost
rok teže ali težko prizadete. Pri osebah, ki uporabljajo invalidski voziček, je treba na ogrodje le-tega namestiti nosilec, ki zagotavlja najboljši položaj fotoaparata. Vendar pa nosilec hendikepiranega ne sme ovirati ali ga celo ogrožati pri prehajanju na voziček in z njega. Biti mora
dovolj praktičen, da se lahko hitro pritrdi ali odstrani. Na tržišču so na
voljo različne fotografske 'roke', ki jih je mogoče pritrditi in uporabiti v
ta namen, včasih pa je celo bolje in ceneje, če tak nosilec po meri izdela delavec kovinske stroke.
Pri najbolj hendikepiranih, ki nimajo dovolj fizične moči, spretnosti
ali obsega gibov rok in prstov, je poleg nosilcevza namestitev in stabilizacijo fotoaparata treba prilagoditi tudi delovanje z njim. Za različne
blagovne znamke na tržišču obstaja več standardnih sistemov za daljinsko upravljanje, ki sicer niso bili razviti namenoma za fizično hendikepirane, jih pa lahko za lažje upravljanje fotoaparatovih funkcij ali
pa fotografskih postopkov in proženje fotoaparata tudi oni s pridom
uporabljajo. Imajo pa ti produkti tudi marsikatero pomanjkljivost –
na voljo niso za vse tipe fotoaparatov, nekateri so pretežki, nepraktični, tudi dragi. Še posebej v razredu tako imenovanih kompaktnih
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fotoaparatov, ki so najbolj razširjeni, ne poznamo prav veliko uporabnih pripomočkov, ki bi bili na voljo.
Če ne najdemo nobene standardne prilagoditve za upravljanje, ki
bi bila ustrezna za hendikepiranega fotografa, obstaja možnost, da
strokovnjak za elektroniko fotoaparat prilagodi tako, da iz notranjosti
ohišja ‘preusmeri’ določene funkcije iz fotografskih stikal in gumbov
na posebna zunanja stikala, ta pa se potem namestijo v doseg uporabnika.Slaba stran te rešitve je seveda fizični poseg v zgradbo fotoaparata, ki je za marsikoga nesprejemljiv. Se pa temu lahko izognemo, saj
obstaja še ena možnost, ki smo jo razvili in tudi že preizkusili.
Prednost te prilagoditve je, da ne zahteva posegov v ohišje in omogoča veliko nastavitev v skladu z individualnimi potrebami, pomanjkljivost pa, da jo je mogoče opraviti zgolj na fotoaparatih znamke Canon. Le za to znamko namreč obstaja prosto dostopna in prilagodljiva posebna programska oprema, ki omogoča upravljanje fotoaparatov z električnimi signali (http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK). Ta
programska oprema se imenuje CHDK (Canon HackDevelopmentKit), naloži se na pomnilniško kartico fotoaparata in se, če to možnost
omogočimo,samodejno zažene, ko ga vklopimo. Z zagonom programske opreme onemogočimo običajno upravljanje in omogočimo
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upravljanje prek električnih signalov, ki se prenašajo z USB-priključka. Program CHDK je uporabljen v vseh primerih, ki jih bomo opisali, razlikujejo se le namenski programi (skripti), ki smo jih napisali ali
dopolnili sami.
Do zdaj smo razvili in izvedli več različnih načinov za prilagojeno
upravljanje fotoaparatov.
Eleganten in za uporabnika enostaven način je uporaba vmesnika
IR (infrardečega) za upravljanje različnih naprav (npr. TV, DVD, radio…) prek IR-signalov. Ta način se lahko uporabi pri električnih vozičkih, ki imajo vgrajeno to funkcijo. Uporabnik lahko prek krmilne
palice ali tipk upravlja voziček, računalnik ali naprave, ki imajo daljinske upravljalnike.
Za upravljanje fotoaparata smo v uporabniški meni električnega vozička dodali ukaze za zumiranje, fotografiranje in pregled fotografij,
nato smo za vsak ukaz vnesli določeno IR-kodo. Razvili smo elektronski vmesnik, ki dekodira IR-signale in jih pretvarja v ustrezne električne signale, s katerimi se prek USB-priključka na fotoaparatu ta upravlja. Uporabnik v meniju vozička poišče želen ukaz in s klikom nanj se
izvede želena operacija.
Fotoaparat je z nosilcem pritrjen na voziček. Ker ima večina vozičkov
možnost nagibanja sedeža, se hkrati nagiba tudi fotoaparat. Posebne
vrtljive namenske glave, s katerimi se fotoaparat lahko obrača, zaradi
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tega niso nujno potrebne. Z dodatnim napajalnikom se fotoaparat lahko napaja iz električnega vozička, to pa omogoča stalno uporabo fotoaparata brez skrbi glede napolnjenosti baterij. Poraba fotoaparata je dovolj majhna, da tako rekoč sploh ne vpliva na delovanje vozička.
Za osebe s tako oslabljeno motoriko rok, da ne morejo upravljati
niti električnega vozička in so priklenjene na invalidsko posteljo, je rešitev moč najti v električni vrtljivi glavi, ki omogoča vrtenje fotoaparata po višini in smeri. S tem fotograf izbere želen motiv. Vrtljiva glava in tudi fotoaparat se upravljata z namensko razvito mikroprocesorsko napravo. Senzor, s katerim uporabnik izbira želene ukaze, deluje
na dotik, to pa pomeni, da se proži brez uporabe fizične moči. Uporabnik ima senzor nameščen med ustnicami, želeni ukaz izvede z dotikom ustnic s senzorjem. Vmesnik omogoča vrtenje fotoaparata v štirih smereh (levo, desno, gor in dol) in upravljanje fotoaparata: zoom
+, zoom -, snemanje in fotografiranje. Signalizacija ukaza, ki se bo izvedel ob dotiku senzorja, je izvedena s svetlečimi diodami. Ukazi se izmenično menjajo v stalnem zaporedju in se vedno znova ponavljajo. V
razvoju je različica, pri kateri se bo namesto senzorja na dotik uporabljala zelo občutljiva krmilna palica (joystick). S tem se bo poenostavila uporaba in povečala hitrost fotografiranja.
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Naslednja možnost je uporaba več senzorjev na dotik. Vsakemu uporabniku se prilagodijo velikost, razporeditev in število senzorjev. Število senzorjev je odvisno od telesnih zmogljivosti uporabnika – nekdo
lahko upravlja več senzorjev, nekdo pa le enega. Večje število senzorjev
pomeni možnost hitrejšega upravljanja fotoaparata. Tako imajo lahko
osebe s cerebralno paralizo senzorje premera 3 cm ali več, senzorji za
obolele za mišično distrofijo pa imajo premer 1 cm. Obe možnosti smo
že uspešno preizkusili v praksi, uporabili smo do šest senzorjev. Mikroprocesorska naprava zajema podatke s senzorjev in s tem upravlja
vrtljivo glavo in fotoaparat. Signalizacija ukazov v tem primeru ni potrebna, saj je vsak senzor povezan le z eno operacijo: vrtljiva glava gor
in dol, zoom +, zoom -, snemanje in fotografiranje. Tudi tu razmišljamo o alternativi – o uporabi krmilne palice namesto senzorjev na dotik.
Osebi, ki invalidski voziček in računalnik upravlja le s tipkami, namestimo dodatno tipko, na katero pritiska z nogo. S to tipko se vklaplja električna napetost na USB-vhodu fotoaparata. Ta način je najenostavnejši za izvedbo, saj ne potrebuje elektronskega vmesnika. Elektronsko vezje je potrebno le takrat, kadar želimo fotoaparat napajati iz baterij električnega vozička, sicer potrebujemo le vir napetosti za
upravljanje fotoaparata. Zaradi majhne porabe je ta vir lahko tudi baterija. Tudi v tem primeru je v fotoaparat naložena CHDK-programska oprema, le namenski program je drugačen. Na prikazovalniku fotoaparata se ves čas izpisujejo ukazi, ki se krožno menjajo. To so ukazi
za pregled fotografij, zoom +, zoom -in fotografiranje. Hitrosti menjanja ukazov in zumiranja sta nastavljivi. Ukazi so lahko napisani z besedami ali pa so v obliki znakov. Znakovni zapis omogoča prepoznavo
ukazov tudi tistim, ki slabše vidijo. Ob pritisku na tipko se izvede tisti ukaz, ki je v tistem trenutku prikazan na prikazovalniku. Ta ukaz
se izvaja, dokler je tipka pritisnjena. Ko se tipka spusti, začnejo ukazi
spet izmenično krožiti.
V prispevku so naštete v praksi že preizkušene možnosti. Seveda razvoj s tem še ni končan. Nenehno iščemo nove in nove možnosti, zaradi česar so dobrodošli kakršnikoli predlogi in kakršnekoli pripombe.
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FOTOTERAPIJA V ZAVODU
CIRIUS KAMNIK
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Jure Kravanja je končal študij sociologije in pedagogike na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno uveljavljen fotograf in med začetniki fototerapije v Sloveniji. Je med soustanovitelji Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in
projekte tako z otroki kot odraslimi.
Matej Peljhan je univerzitetni diplomiran psiholog in specialist klinične psihologije z več kot dvajsetletno kariero strokovnega dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Tudi sam ima izkušnjo hendikepa, saj je v
starosti 10 let pri igri z vojaško bombo utrpel številne poškodbe, med
drugim izgubo roke in očesa. Kot fotograf je doma in v tujini imel več
samostojnih razstav, za svoja dela pa je prejel že več kot 100 nagrad. S
fotografsko serijo o dečku z mišično distrofijo z naslovom Mali princ
je požel izjemen odziv svetovne javnosti. Je eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji in soustanovitelj Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z
otroki kot z odraslimi.
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enter za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ali
krajše CIRIUS Kamnik ima dolgo tradicijo, saj deluje že od leta
1947. V Sloveniji je osrednja izobraževalna rehabilitacijska ustanova
za otroke in mladostnike z gibalno oviranostjo in tiste, ki imajo poleg
gibalne oviranosti še druge okvare, motnje ali primanjkljaje. Za naše
razmere velja center za relativno velik, saj v naše programe vključujemo skoraj 200 otrok in mladostnikov do starosti 26 let, za njih pa skrbi skoraj 200 zaposlenih.
Večno vprašanje je, kakšno okolje in kakšne razmere so najprimernejši za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V skladu z inkluzivnim modelom se večina takšnih otrok izobražuje v domačem okolju, v čim tesnejši povezanosti z družino in vrstniki. Tudi v našem centru podpiramo tovrstna prizadevanja, zaradi česar po vsej državi otrokom, staršem in šolskim strokovnim delavcem ponujamo svetovanje,
izobraževanje, dodatno strokovno pomoč in terapevtske obravnave.
Kljub vsemu pa se včasih izkaže, da so posebne potrebe otrok v primerih, če gre za zelo težko zdravstveno ali socialno stanje, take, da je za
otroka bolj smiselno, da izobraževanje, zdravstvena nega in medicinska rehabilitacija potekajo v našem centru, kjer imamo usposobljen
kader, ki zagotavlja vse storitve na enem kraju.
V okviru tako imenovane celostne obravnave si prizadevamo, da
bi vsak otrok ob upoštevanju svojih objektivnih danosti dosegel zanj
ustrezno izobrazbo, skrbimo za njegovo zdravstveno stanje, predvsem
pa skušamo doseči najvišjo mogočo raven otrokove samostojnosti in
učinkovitosti v telesnem, duševnem in socialnem delovanju. Za vsakega otroka ali mladostnika v sodelovanju s starši oblikujemo individualizirani program, ob pomoči katerega prilagajamo način dela in spremljamo napredek. V strokovno delo je vključen širok interdisciplinarni
tim, ki ga imenujemo 'operativni tim', sestavljajo pa ga: učitelj, vzgojitelj, zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, socialni delavec ter spremljevalec in varuh – negovalec.
V zadnjem desetletju v našem centru opažamo izrazito povečanje števila otrok in mladostnikov z najtežjo stopnjo gibalne oviranosti in s hudimi zdravstvenimi težavami. Kljub temu, da so ti otroci lahko intelektualno tudi nadpovprečno sposobni, le težko najdemo
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in organiziramo praktične dejavnosti, v katere bi se lahko dokaj samostojno vključili in se prek njih razvijali, družili in samouresničevali. Podobno velja tudi za poklicno izobraževanje – mladostniki imajo
na izbiro le manjše število poklicnih programov, ki so tudi z vidika zaposlovanja na trgu dela manj obetavni. Žalostna resnica je, da si veliko tistih, ki so poklicno izobraževanje sicer uspešno končali, s spričevalom ne more prav veliko pomagati. Velikokrat ostanejo v domači
oskrbi, odrezani od socialnih stikov in potopljeni v morju pasivnosti
in brezdelja.
Fotografiranje in fotografija ne veljata kar tako, brez vzroka, za enega najbolj demokratičnih medijev današnjega časa. Fotoaparati so enostavni, priročni in dostopni. Fotografija s svojim vizualnim jezikom ne
pozna jezikovnih ovir in ob novih informacijsko komunikacijskih tehnologijah in medijih ponuja nove možnosti za sporazumevanje in povezovanje med ljudmi. Kot taka je še posebej primerna za ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi specifičnih okvar in motenj, lahko pa
tudi zaradi posebnih življenjskih okoliščin, potisnjeni v neprivilegiran
položaj. Ovirani so lahko na najrazličnejših področjih vsakodnevnega
življenja – pri sporazumevanju, gibanju in mobilnosti, na izobraževalnem ali poklicnem področju, v medosebnih odnosih, pri socialnih veščinah, interesnih dejavnostih idr. Prav vsem fotografija lahko pomaga izboljšati kakovost življenja. Za tiste z govorno-jezikovno motnjo je
primerna, ker ponuja možnost izražanja in sporazumevanja na drugačen način, za gibalno ovirane je primerna, ker ne zahteva veliko telesne moči in spretnosti, tisti z motnjami spomina bodo fotografijo uporabljali za dokumentiranje, socialno odmaknjeni in slabše prilagodljivi bodo prek te dejavnosti lahko navezovali osebne stike, tisti s slabo
samopodobo in z nizkim samospoštovanjem se bodo na račun svoje
ustvarjalnosti potrjevali in razvijali občutek lastne vrednosti, depresivni in zdolgočaseni bodo v fotografiji našli hobi, ki jih bo motiviral
in jim zapolnil prosti čas, ekonomsko šibkejšim pa se ponuja možnost,
da ob pomoči fotografije izboljšajo svoj položaj.
V zavodu CIRIUS Kamnik smo že leta 2012 začeli izvajati fototerapevtske delavnice za otroke, mladostnike in odrasle osebe z gibalno oviranostjo in drugimi posebnimi potrebami. Delo je potekalo tako
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individualno kot tudi skupinsko. Skupinske delavnice so potekale enkrat na teden po štiri ure, celotni časovni obseg programa pa smo prilagajali potrebam in možnostim tako posameznikov kot tudi skupine kot
celote. V skupine smo najpogosteje vključili dijake, ki so bili pri koncu
svojih šolskih obveznosti in so glede na svoj hendikep in socialne okoliščine po naših ocenah imeli omejene možnosti za poklicno zaposlitev,
neodvisno življenje in vključenost v socialno okolje. V teh primerih je
sodelovanje pri fototerapiji trajalo vsaj eno šolsko leto, pri nekaterih
posameznikih pa celo več. Delo je namreč zasnovano tako, da se lahko
brez večjih težav podaljšuje ali preoblikuje v kontinuirano vključenost.
Nismo pa izvajali fototerapije zgolj z mladostniki v našem centru.
Veliko pozornosti smo namenili tudi gibalno oviranim, ki niso bili
vključeni v programe v CIRIUS Kamnik. Tako smo razpisali in v sodelovanju z različnimi invalidskimi društvi organizirali skupinske delavnice, ki smo jih izvajali v njihovem lokalnem okolju. Tovrstni program
je obsegal 40 ur, srečevali smo se so se enkrat na teden, eno srečanje
je trajalo 4 ure.
Skupinske fototerapevtske delavnice sva izvajala dva fototerapevta z ustreznim znanjem in izkušnjami tako na psihološkem in pedagoškem kot tudi na fotografskem področju. V celotnem fototerapevtskem projektu pa je sodelovalo še veliko več strokovnih delavcev, ki
so s svojim znanjem in delom veliko prispevali k posameznim dejavnostim in akcijam.
V treh letih je bilo v fototerapevtsko dejavnost vključenih približno
60 oseb, smo pa v obliki krajših enodnevnih predstavitev in delavnic
fotografsko dejavnost poskušali približati še številnim drugim.
Vsebine in cilji, ki smo si jih pri delu zastavljali, so bili zaradi raznolikosti populacije od posameznika do posameznika in od skupine do
skupine seveda prilagojeni in zelo različni. Kljub temu lahko rečemo,
da smo v okviru svojih fototerapevtskih konceptov poskušali svoj program graditi na teh področjih:
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Usposabljanje za samostojno fotografiranje in
druge kreativne dejavnosti, povezane s fotografijo
Ker so osebe z najtežjo stopnjo gibalne oviranosti v večini ali vseh
življenjskih dejavnostih odvisne od pomoči druge osebe, je fotografija ena izmed redkih možnosti, da se z njo samostojno ukvarjajo popolnoma vsi brez izjeme. Čeprav je fotografiranje v fizičnem
smislu nezahtevno opravilo, pa za marsikaterega našega člana to ne
drži. Nekateri udeleženci naših delavnic niso zmogli niti toliko grobe ali fine motorike, da bi lahko pritisnili na sprožilec fotoaparata,
kaj šele, da bi upravljali druge funkcije, ki jih aparat omogoča. Zato
je bilo treba najprej razviti prilagoditve in tehnične pripomočke, ki
so premostili fizični hendikep. Ob pomoči programske opreme, elektronskih vmesnikov in posebnih stikal smo prav vsem udeležencem omogočili samostojno fotografiranje. Najbolj hendikepirani so
na primer lahko upravljali fotoaparat in fotografijo naredili leže, s
stikalom, nameščenim med ustnicami.

Tehnične prilagoditve
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Naš cilj je bil, da vsakdo postane lastnik funkcionalne fotografske
opreme, zato smo jih v okviru njihovih finančnih zmožnosti usmerjali in jim svetovali pri nakupu. Če tega kljub temu niso zmogli, smo
aktivirali donatorske akcije ali jim v začasno uporabo dali našo lastno opremo.
Ker za uspešno fotografsko aktivnost fotoaparat še ni dovolj, si je
vsak posameznik moral pridobiti tudi fotografska znanja, ki jih sicer
ponujajo običajni fotografski tečaji. Učili so se o tehničnih zakonitostih delovanja fotoaparata in o ravnanju z njim, likovni kompoziciji
in pravilih pri različnih fotografskih žanrih. Prenašali so fotografije
iz fotoaparata na računalnik, jih sortirali, selekcionirali in sistematično arhivirali. Fotografije so obdelovali ob pomoči računalniškega
program Photoshop, ki so se ga še dodatno učili v okviru posebnega izobraževalnega modula. Pripravili so fotografske predstavitve,
spremljane z glasbeno spremljavo, oblikovali 'fotoknjige' ter pripravljali fotografije za tisk na papir in razstave.
Preizkušali so se v različnih fotografskih žanrih. Motive so iskali v zaprtih prostorih, velikokrat so se odpravili v bližnjo urbano ali
ruralno krajino, nekajkrat pa smo organizirali tudi daljši foto izlet.

Fotografske delavnice na društvu distrofikov
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Fotografska skupina v refleksiji

Fotografiranje na terenu
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Razvijanje vizualnega jezika, ob pomoči
katerega posameznik izraža svoje občutke,
svoja čustva in svoje misli
Srečanja so ves čas potekala ob fotografiji in pogovoru povezanem z
njimi. Občasno smo, glede na izbrano temo, pripravili fotografije ali
serije fotografij drugih avtorjev, si jih ogledali, komentirali in se o njih
pogovarjali tako iz tehničnega, likovnega kot vsebinskega vidika. Na
eni strani smo se učili splošnih pravil likovne govorice, na drugi strani
pa smo ugotavljali s čim so pogojene in kako velike so subjektivne razlike v doživljanju vizualnih podob. Udeleženci so vsak teden dobili naslov fotografske naloge, ki je poskušala spodbujati njihovo izraznost,
samorefleksijo in originalnost. Ena takih nalog je na primer bila 'Jaz
sem…', pri kateri je moral vsak posameznik začetek stavka nadaljevati
s fotografijo, ki ga najbolje opisuje.
Fotografske naloge so opravljali samostojno, na naslednjem srečanju smo si njihove fotografije ogledali in se ob njih pogovorili. Nasploh
smo jih motivirali k temu, da tudi v prostem času čim več fotografirajo
in da fotoaparat postane njihov stalni življenjski sopotnik.

Jaz sem… ODPADLO LISTJE, ker sem izgubil stik s prijatelji

Jaz sem… URA, ker vedno zamujam

Jaz sem… KLANČINA, ker edino tako pridem do cilja
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Trening kognitivnih funkcij ali učenje
kompenzatornih strategij
Nekateri posamezniki so imeli zaradi cerebralne paralize, nezgodne
poškodbe možganov ali drugih razlogov znižane ali manj učinkovite kognitivne funkcije kot so percepcija, govor, spomin, eksekutivne
funkcije idr. Za njih smo si domislili različne fotografske naloge, ki so
aktivirale prizadete funkcije in smo jih večinoma v individualnih oblikah vključenosti sistematično in redno ponavljali. Na primer, oseba s
perceptivnimi težavami na vizualnem področju je dobila za nalogo, da
v prostoru zazna in fotografira čim več motivov z določenimi likovnimi karakteristikami (prevladujoča barva, linije, krivulje, liki, velikostna razmerja,…). Oseba z motnjami spomina je z lastnimi fotografijami naredila igro 'Spomin', ki smo jo nato igrali v skupini. Oseba z manj
učinkovitimi eksekutivnimi funkcijami se je učila zaporedja fotografskih korakov in samokontrole, ki je pomembna za uspešno fotografiranje. Ko je to osvojila, je poskušala iste principe prenašati in uporabljati tudi v drugih praktičnih življenjskih situacijah.
Pri posameznikih, kjer ni bilo moč pričakovati izboljšanja same
funkcije, smo si pomagali z učenjem kompenzatornih strategij. Tako
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se je oseba z afazijo, ki je popolnoma izgubila zmožnosti govora, učila
reportažne fotografije, s pomočjo katere je lahko druge informirala in
jim poročala o preteklih dogodkih, ki jim je prisostvovala.

Organiziranje in izvedba fotografskih projektov
z značilnostmi podjetniške prakse
Ker vemo, da so zaposlitvene perspektive invalidov slabe in da po zaključenem poklicnem izobraževanju največkrat ostanejo doma, smo v
okviru fototerapevtskih delavnic izpeljali različne projekte s tega področja. Tudi če za opravljene storitve niso dobili realnega plačila, smo
o načrtovanju in izpeljavi poslovnega načrta vedno resno razpravljali
in se s tem učili.
V triletnem obdobju je bilo izpeljanih kar lepo število projektov:
• Štirje člani so oblikovali in natisnili vsak svoj letni koledar v nakladi 100 izvodov, ki so ga nato uspešno prodali.
• Izdelali so novoletne čestitke, ki jih je naročil CIRIUS Kamnik za
lastne potrebe.
• Po naročilu zdravstvene enote CIRIUS Kamnik, ki je za katalog
potrebovala fotografije invalidskih pripomočkov v dnevnih aktivnostih, so v improviziranem studiu naredili ustrezno fotografsko kolekcijo.
• Fotoreportersko so pokrivali različne športne in kulturne prireditve, fotografije pa nato ponujali manjšim spletnim stranem in
medijem.
• En član je razvil idejo, da bi na znanih turističnih znamenitostih
ponujal storitev portretiranja turistov, ki jim bi nato fotografije
natisnil ali poslal po elektronski pošti. Z idejo, ki jo je predstavil
na natečaju družbenih inovacij v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, se je uvrstil med deset najboljših inovatorjev.

Zaznavanje globine in velikostnih razmerij
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Oblikovanje Novoletne voščilnice

Reportaža s športnega tekmovanja

Katalog pripomočkov za gibalno ovirane osebe

Reportaža s kulturne prireditve
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Objavljanje fotografskih del na internetu,
organiziranje razstav in sodelovanje
na fotografskih natečajih
Čeprav smo fotografsko ustvarjalnost poskušali graditi predvsem na
notranji osebni motivaciji, ki ni v veliki meri povezana s pohvalami iz
ust drugih ljudi, smo želeli svoje delovanje predstaviti tudi širši javnosti.
Na ta način so člani lahko predstavili svoje delo, dobili o njem povratne
informacije, se primerjali z drugimi, sklepali prijateljstva itd. To področje naše dejavnosti se je izkazalo za izjemno pomembno, saj je v njihova življenja vnašalo posebno vznemirjanje, zadovoljstvo in samozavest.
Naj naštejemo samo nekatere izvedene aktivnosti in dosežene uspehe:
• Na družbenem omrežju Facebook smo registrirali kar nekaj spletnih strani, na katerih so člani redno objavljali svoja dela. Objavljene fotografije so bile praviloma pozitivno sprejete, v povprečju si je vsako ogledalo kar kakih tisoč gledalcev.

Plakat za razstavo

• Svoja dela so predstavili na 6 skupinskih in 5 samostojnih razstavah.
• Udeležili so se 4 fotografskih natečajev in v absolutni konkurenci prejeli kar 10 nagrad.

Otvoritev razstave

Podelitev nagrad fotografskega natečaja
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Vključevanje v fotografska društva
Želeli smo si, da bi mladi fotografi tudi po izteku programov v zavodu
CIRIUS Kamnik ostali fotografsko aktivni. Še več, želeli smo, da bi fotografija postala vezni element, ki jim bo pomagal pri aktivni vključenosti v socialno okolje. Zaradi tega smo v lokalnem okolju po vsej Sloveniji iskali fotografska društva in tovrstne klube, ki bi bili pripravljeni
sprejeti nove člane s posebnimi potrebami in jih tudi ustrezno podpirati. Društva smo ozaveščali in spodbujali, naj bodo čim bolj družbeno
odgovorna. Na voljo smo jim bili za prenos podatkov o zdravstvenih in
drugih posebnostih članov, svetovanje, supervizijo, pomoč pri iskanju
prostovoljcev, organiziranju prevozov, odpravljanju arhitektonskih
preprek ipd. Čeprav pri svojih prizadevanjih nismo bili vedno v celoti
uspešni, se je kar nekaj članov dejavno vključilo v društveno življenje.
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smo, da je moč s primerno javno predstavitvijo dela in življenja oseb
s posebnimi potrebami pomembno vplivati tudi na družbo kot celoto. Med nami je še vedno vse preveč stereotipov, predsodkov, diskriminacije, segregacije in drugih negativnih pojavov, ki grenijo življenja
posameznikov in zavirajo naš skupni razvoj. Mirno lahko rečemo, da
je naš projekt tako v splošni kot tudi strokovni javnosti vzbudil veliko
zanimanja. Pa ne le sam projekt, tudi nasploh se je zanimanje za fototerapijo kot novo, uporabno in učinkovito metodo pri delu z ranljivimi
skupinami zelo povečalo.
Oglejmo si le nekatere kazalce, ki so verjetno odsev okrepljenega
zanimanja:
• Fototerapevtsko skupino je prišel obiskat predsednik Slovenije
Borut Pahor.
• Povabilu na skupno fotografiranje, ki ga je izrazil eden izmed naših
članov, se je z obiskom odzvala smučarska šampionka Tina Maze.
• O projektu in fototerapiji nasploh so tudi po večkrat poročale televizijske hiše (SLO1, POPTV, VTV), radijske postaje (1. Program
SLO, VAL 202, več lokalnih radijskih postaj), tiskani mediji (Delo,
Dnevnik, Slovenske novice, Nedelo, Digitalna kamera, več lokalnih časopisov) in številni spletni portali.
• Vabljeni smo bili na številna strokovna predavanja (svetovni festival fototerapije v Perugii v Italiji, Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut RS – Soča, Filozofska fakulteta – oddelek za pedagogiko,
Filozofska fakulteta – oddelek za psihologijo, Pedagoška fakulteta in še več drugih).

Sestanek lokalnega fotografskega društva

Predstavitev dela splošni in strokovni javnosti
Javne predstavitve rezultatov dela, nastopi in uspehi niso le izjemno
pozitivno delovali na same člane oziroma njihovo psiho. Prepričani

• Več študentov različnih smeri je na naše delavnice prišlo hospitirat, številni so si fototerapijo izbrali za temo svoje diplomske
naloge.
• Ne nazadnje pa je tudi pričujoči zbornik, ki je bil izdan tako v slovenščini kot angleščini, rezultat tega projekta.
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Obisk predsednika države Boruta Pahorja
Intervju

Obisk športne šampionke Tine Maze
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Članek v časopisu
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RAZISKOVANJE SVETA IN
USTVARJANJE ZGODBE
S FOTOGRAFIJO
Darja Štirn, Tadej Bernik, Robi Kroflič
Predstavitev fototerapije v radijski oddaji

Darja Štirn, univ. dipl. pedagog in zgodovinar, pedagoginja in vodja
umetniških projektov v Vrtcu Vodmat. Že 10 let sodeluje z Robijem
Kroflič in Petro Štirn Janota, ki sta razvijala celovit induktivni vzgojni koncept, ki ga zdaj spremlja ter preverja v praksi. Bila je vodja projekta Kulturno žlahtenje najmlajših, za katerega je vrtec prejel državno nagrado Republike Slovenije za posebne dosežke na področju predšolske vzgoje. Dejavna je na področju muzejske pedagogike, kulturno umetnostne vzgoje in deluje v različnih projektih vzgoje s pomočjo umetnosti.

Snemanje televizijskega prispevka

Tadej Bernik je po izobrazbi profesor pedagogike in filozofije. Je mentor pri usposabljanju otrok z motnjo avtističnega spektra. Kot fotograf je razstavljal svoja dela v Den Boschu in Ljubljani.
Dr. Robi Kroflič je redni profesor teorije vzgoje in obče pedagogike
na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Proučuje temeljne pedagoške fenomene, spodbujanje identitetnega in moralnega razvoja, koncepte predšolske pedagogike, vzgojo s pomočjo umetniške izkušnje. Je avtor celovitega induktivnega vzgojnega koncepta in pedagoške rabe umetnosti kot induktivne vzgojne prakse, ki jih je zadnjih 10 let preizkušal v sodelovanju
z Vrtcem Vodmat.

Predavanje na Pedagoški fakulteti
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»Aristotelova poetika je polna osupljivih uvidov tudi
za sodobnega bralca. Zakaj se njegov koncept peripatije
ne poučuje v šolah podobno kot Pitagorov izrek?«
(Bruner 2002, str. 4–5)

O pomenu umetnosti v vzgoji in izobraževanju

U

metnost je od nekdaj pomenila eno poglavitnih orodij za ohranjanje spomina na preteklost in ustvarjanje kulturne tradicije, zgodbe o preteklosti pa so bile hkrati osrednji medij vzgoje in izobraževanja. Ustno izročilo, zapisani miti, uprizorjene ritualne zgodbe, poslikave in obredna glasba so skozi dolgo zgodovino pomenili jedro kulture, vzgoja pa je bila razumljena kot proces vstopanja otroka/mladostnika v simbolni človeški svet kulture.
Posledica razsvetljenstva konec osemnajstega in na začetku devetnajstega stoletja pa ni bila le institucionalizacija vzgoje in izobraževanja (nastanek javnega šolstva), ampak tudi vedno večji poudarek na
znanstveni osnovi razumevanja sveta in posledično umikanje umetniških jezikov iz jedra šolske izobrazbe in družbenega življenja (Kroflič 2007). Znamenita izjava Spencerja, da spada ukvarjanje z umetnostjo v človekov prosti čas, podobno vlogo pa bi morale umetnosti imeti
tudi v okviru vzgojnih dejavnosti (prav tam), pokaže, da je kljub kritiki
znanstvenega racionalizma v tem obdobju vzgoja ob pomoči umetnosti v šolskih praksah zavzemala vedno bolj obrobno mesto. In čeprav je
moč na prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja zaznati nastanek
novih (umetniških) medijev, vzgoja in izobraževanje vedno bolj temeljita na prenosu znanstveno-paradigmatične, lahko rečemo tudi pragmatične vednosti (Bruner 2002).
V zadnjih petdesetih letih je opazno povečanje zanimanja za umetniške jezike kot medije vzgoje in izobraževanja. Argumenta sta predvsem dva: zavedanje o pomenu tako imenovane narativne vednosti,
ki je ni mogoče nadomestiti z znanstvenimi diskurzi (prav tam), ter
odkritje mnogoterih inteligentnosti (Gardner 1995) in posledično zavedanje, da umetniški jeziki tvorijo različne medije za spoznavanje
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stvarnosti in samega sebe ter deljenje spoznanj s svetom ob pomoči
različnih komunikacijskih sredstev oziroma jezikov (Malaguzzi1998).
Za predšolsko obdobje so ta odkritja še posebej pomembna, saj Malaguzzi (prav tam) dokaže, da so umetniški jeziki za otroka primernejša orodja za raziskovanje sveta in sporočanje kot formalno logično mišljenje, ki ga večinoma spodbujamo v šolah. Vrtec Reggio Emilia je postregel z osupljivimi rezultati otrokovega iskanja pomenov in smisla
(Rinaldi 2006, Kroflič 2010), če mu namesto klasične vednosti ponudimo likovni medij (Vechi 2010, Kroflič 2011).
Zaradi enostavnosti rokovanja z digitalnim fotoaparatom postane
tudi fotografija zelo primerno orodje raziskovanja in izražanja otrokovega doživljanja sveta. Mosaic Approach je eden prvih projektov, ki je
raziskal možnosti uporabe otrokovih fotografij za preučevanje njegovega doživljanja, hkrati pa lahko s spodbujanjem fotografiranja poglabljamo otrokovo pozornost do opazovanih objektov in možnost, da o
'zamrznjenih podobah' dodatno premisli in tako poglablja metakognitivne zmožnosti (Clark in Moss 2001).
V vrtcu Vodmat že več let uvajamo različne umetniške prakse v izvedbeni kurikulum in k izvedbi vabimo umetnike in kulturne ustanove ter tako otrokom omogočamo,da prek različnih jezikov in medijev
umetnosti (risba, gib, pripoved, glasba, grafika, urbana umetnost, landart itn.) vstopajo v odnose s svetom in sami s seboj ter sporočajo o
doživetem, videnem, o na novo konstruiranih spoznanjih. Teoretsko
ozadje teh praks tvorita celovit induktivni pristop k spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja ter koncept vzgoje prek umetniških
doživetij kot oblike induktivne vzgojne prakse (Kroflič 2007 a; Kroflič
idr. 2010, Kroflič 2011 a itn.).
V projektih načrtujemo vsebine in zagotavljamo razmere za vzgojo
prek umetniškega doživljanja z uporabo tehnik ekspresivnega izražanja in poslušanja drugih v navezavi na umetnost kot vsakodnevno komunikacijo. V enega takih projektov smo v letih 2014–2015 vključili
tudi fotografijo kot orodje otrokovega izražanja, sporočanja, doživljanja in vrednotenja sveta.
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Poglavitne ideje o posebnostih pedagoške
uporabe fotografskega medija
Ne glede na slabo zastopanost medija fotografije v vzgojno-izobraževalnih teorijah in praksah smo projekt zasnovali na treh ključnih idejah:
• Otrokom ponuditi še enega izmed stotih jezikov za pripovedovanje zgodbe.
Poleg likovnega izražanja, dramatizacije in glasbe spada fotografija vsekakor med tiste umetniške medije, s katerimi lahko otrok
zelo spretno rokuje in ob njihovi pomoči pozorneje opazuje svet,
odkriva zakonitosti v 'zamrznjenih trenutkih', ozavešča položaj
sebe kot opazovalca ali objekta na fotografiji ter ob pomoči posnetih fotografij svoja doživetja posreduje vrstnikom in/ali odraslim. Ali kot je zapisal John Berger v uvodni misli h klasičnemu
delu Načini videnja. »Vidno zaznavanje je pred besedami. Otrok
gleda in prepoznava, preden zna govoriti.« (Berger 1972, str. 7)
• Fotografije otrok uporabiti za boljši uvid odraslih v to, kako otroci vidijo svoj svet (Clark in Moss 2001).
Glede na to, da so predstave odraslih o razvoju otroka skozi stoletja
kreirale pedagoške prakse, so v zadnjem obdobju vse glasnejše zahteve po otrokovi participaciji v procesih odločanja, s tem pa tudi
pobude, da poskušamo na svet pogledati z avtentične perspektive
otroka. Pri tem nam lahko pomagajo otrokove fotografije zanj pomembnih detajlov iz njegovega doživljanja sebe in sveta, saj, kot
je zapisala Susan Sontag, »…fotografije niso le dokazi o tem, kar je
prikazano, ampak tudi dokazi tega, kar posameznik vidi, niso le zapis, ampak ovrednotenje sveta.« (Sontag1979, str. 88)
• Uporabiti tehnike dela s fotografijo, ki so pogoste v fototerapiji,
in z njimi otrokom ponuditi orodja za boljše zavedanje sebe in bližnjih oseb ter posledično ustrezne spodbude za razvoj njihove narativne identitete (glej poglavje Hermenevtika fotografske zgodbe).
Že uvodna misel Judy Weiser v eseju o uporabi osebnih posnetkov in družinski albumov kot terapevtskih orodij pokaže, da v
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najširšem pomenu fotografije niso namenjene le razreševanju
osebnih frustracij ali potlačenih travm, ampak širšim procesom
samozavedanja, v čemer se razkriva tudi njihova splošna pedagoška vrednost. Takole je zapisala: »Fotografije so odtisi naše duševnosti, ogledala naših življenj, refleksije, ki izhajajo iz naših src,
zamrznjeni spomini, ki jih lahko obdržimo v mirni tišini naših
rok – če želimo, za vedno. One ne dokumentirajo le, kje smo bili,
ampak kažejo tudi pot, kamor bi morda šli, pa naj se tega že zavedamo ali še ne…« (Weiser2010, str. 1)

Sodelujoči pri projektu
Projekt sva vodila Darja Štirn, pedagoginja v Vrtcu Vodmat, ki vodi
vse umetniške projekte v vrtcu in tako skrbi za uveljavljanje celovitega
induktivnega vzgojnega pristopa v prakso, in Robi Kroflič, redni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, strokovni sodelavec Vrtca Vodmat. Pri izvedbi
vsebin je sodelovalo šest vzgojiteljic (Jana Pevec, Ana Grad Rožman,
Sanja Nenadič, Maruša Pogačar, Andreja Lorber in Vanja Kep) in pomočnic vzgojiteljice (Ula Mlakar, Petra Faris, Žaklina Zahirovič, Manica Stvarnik, Urša Luznar in Vesna Košir). K izvedbi smo povabili dva
fotografa (Jureta Kravanjo in Tadeja Bernika) in ljubiteljsko fotografinjo, študentko pedagogike (Anjo Manjo Segulin).

Uporabljene pedagoške metode
Uporabljene pedagoške metode so bile enake kot ob načrtovanju predhodnih, v vrtcu Vodmat izvedenih projektih vzgoje s pomočjo umetniških praks:
• Načelo sinhronizacijske didaktike, po katerem mora vzgojitelj najprej
ponotranjiti vsebine in vrednote, za katere si potem prizadeva, da
jih pridobijo otroci (Štirn Janota in Štirn Koren 2012, str. 24).
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Vzgojiteljice so najprej same preizkusile fotografijo kot orodje za
pripovedovanje lastne zgodbe in lastnega doživljanja. Ukvarjale so se
s 'pozami', portreti, z doživljanjem dneva v službi, s predstavitvijo sebe
prek fotografije. V nadaljevanju je bilo pomembno, da so vzgojiteljice
prepoznale fotografijo kot eno izmed narativnih orodij otrokovega komuniciranja (glej poglavje Hermenevtika fotografske zgodbe), s katerim
otrok sporoča, kako vidi stvarnost, kaj mu povzroča zadovoljstvo, kaj
bolečino, kako doživlja vrtec, prostore v njem, svoje prijatelje …
• Metoda petstopenjskega načrtovanja, ki predstavlja modificirano
obliko izkustvenega učenja (Štirn Koren 2010, str. 17; Štirn Janota, Štirn Koren in Markota 2014, str. 259).
Vsaka tema se začne z dejavnostmi, katerih cilj sta prebuditev posameznikove dojemljivosti za določeno temo in spodbujanje osebnega doživetja/vživetja, zato da bi spodbudili občutljivost za določene vsebine,
začenši z občutkom, ki je odprt do vsakega individualnega posameznika v medsebojnemu svetu razlik (Kroflič 2007). V prvem koraku je lahko prav umetnost najučinkovitejši medij, ob pomoči katerega 'odpiramo čute' in povečamo občutljivost posameznika za določeno temo.
Sledi osredotočenje na pridobivanje znanja in veščin, povezanih z
izbrano vsebino – seznanjanje in osmislitev. Otroci iščejo informacije
prek knjig, slik, glasbe, interneta itn., podajo se v različne ustanove,
v goste povabijo strokovnjake –v našem primeru fotografe. Z uporabo različnih možnosti pridobivanja znanja želimo preseči uporabo jezikovne in logično-matematične inteligentnosti (Gardner 1995), ki je
v sodobnem šolstvu najbolj razširjena.
Tretji korak zaznamuje dialoškost. Otroci uporabljajo pridobljena
znanja, izmenjujejo izkušnje, ideje, pridobivajo povratne informacije
o sebi, o svojem raziskovanju, o pogledih na svet. Cilja tega koraka
sta razvijanje odnosne ravni ter pozitivno prepoznanje različnih individualnih pogledov, stališč in doživljanja vsebine. Otrok prek dialoga
z vrstniki, umetniki in drugimi gosti v vzgojni skupini preverja ustreznost svojih pogledov in ustvarja skupno vednost. Prek dialoga razvija lastne teorije, presega stereotipe, preoblikuje svoja stališča in svoje
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vrednote (Rinaldi 2006). V tem projektu je bila poglavitni medij izmenjave idej, izkušenj in zgodb fotografija.
Posledično se zgodi četrti korak, govorimo o ustvarjalnosti, ko otroci svoja spoznanja in svoje izkušnje izrazijo v izbranem umetniškem
mediju ter jih v taki obliki predstavijo svojim vrstnikom in odraslim
(vzgojiteljicam in staršem).
V petem koraku govorimo o družbenem angažmaju. Bistvo tega je navezovanje odnosa s širšim okoljem. Otroci predstavijo vsebino, v katero so se poglobili in jo osmislili, da se tako v širšem družbenem okolju zunaj družine in vrtca 'sliši njihov glas'. V tem koraku poskušamo
dejavnosti izpeljati zunaj vzgojno-izobraževalne institucije. Najodmevnejši dozdajšnji primer takega javnega sporočanja idej otrok so bili
vsekakor grafiti virtualni vrtovi na obrobju mesta Metelkova (Kroflič
2013). V našem primeru pa smo ob koncu projekta pripravili razstavo
fotografij otrok v galeriji Galerija fotografija v centru mesta Ljubljana.
(glej http://www.galerijafotografija.si/2015/04/ustvarjanje-zgodbe-s-fotografijo/ )

Potek uvedbe fotografije kot medija
pripovedovanja zgodb
V nadaljevanju predstavljamo potek projekta fotografija in izbrane
teme, ki so jih otroci obravnavali ob pomoči digitalne fotografije.
Vsaka tema se začne z dejavnostmi, katerih cilja sta prebujanje posameznikove občutljivosti za nove vsebine in spodbujanje osebnega doživetja/vživetja. Temo fotografija smo v vrtcu začeli tako, da so
otroci od doma prinašali fotografije iz njihovih družinskih albumov in
si ob ogledu pripovedovali zgodbe, ki so jih doživeli. Cilj dejavnosti je
bil prebuditi čute in zanimanje otrok za fotografijo, ki jih nagovarja k
refleksiji doživetega.
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Ogledovanje družinskega albuma

V nadaljevanju so vzgojiteljice z otroki obiskale fotografske razstave
v mestu. Na eni izmed njih so otroci v parku Tivoli ob ogledovanju 'zamrznjenih trenutkov' na fotografijah iskali in prepoznavali svoja občutenja. Ta so pretvarjali v jezike drugih umetnosti, ki so jim blizu. Tako
so na primer ob fotografiji, ki prikazuje mogočen most, zgradili most
s svojimi telesi. Veselje otrok na upodobljenem travniku so udejanjili
z navdušenim igranjem z jesenskim listjem. Fotografijo, na kateri so
otroci na pomolu Bohinjskega jezera videli dva zaljubljenca, so pretvorili v gledališko zgodbo. Hkrati so poskrbeli za dokumentiranje teh dogodkov s fotografskim aparatom.

Most

Igra z jesenskim listjem
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SLIKA IZ FOTOAPARATA GRE PO KABLU NA PAPIRČKU.
USB KLJUČ. KABEL.
TO SO TISTE ŠTEVILKE, KI IH IMA NAŠ ČRN FOTOAPARAT.
V USB KLJUČKU JE SLIKA POMANJŠANA.

Zaljubljenca

V drugem koraku, katerega cilja sta bila pridobivanje znanja o določeni vsebini in osmislitev le-te, so se otroci ukvarjali z vprašanjem,
kako nastane fotografija, kako pride slika v fotoaparat, kako pride ven,
kaj je fotografija … Odgovore so iskali ob pomoči knjig, obiskali so fotografski ateljeje, v vrtcu pa so jih obiskali fotografi, ki so jim pokazali,
kako deluje fotoaparat, in jim pripovedovali o svojih izkušnjah s fotoaparatom in fotografiranjem. Otroci so svoje predstave o nastanku fotografije ponazorili z risbami in s pripovedmi.

FOTOAPARAT. LUČKA, DA SE BOLJE VIDI.
SLIKA PRIDE IZ FOTOPARATA DO RAČUNALNIKA PO TEJ CEVI.
RAČUNALNIK.
PRINTER, DA VEN SPRINTA SLIKO.

Fotografi, ki so jih obiskali v vrtcu, so jih spodbudili, da tudi sami
začnejo fotografirati in jih na tak način vpeljali v svet fotografiranja.
Začelo se je raziskovanje možnosti upodabljanja različnih zgodb.
Kako nastane fotografija?
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Portret in avtoportret
Temo s 'pozami' so otroci nadgradili tako, da so fotografirali drug drugega ali sami sebe in tako ustvarili prve fotografske (avto)portrete, te
pa so dopolnjevali z risanjem. Fotografije in risbe so nato med seboj
primerjali glede na dojemanje lastne podobe ali podobe portretiranega vrstnika ter pri tem ugotavljali, kako se vidijo sami in kako jih vidijo njihovi vrstniki.

Začetki fotografiranja

Poze
Otroci so na začetku v fotografiranju predvsem uživali in se igrali. Nastavljali so se drug drugemu in se fotografirali. Nastalo je nekaj dobrih
primerov 'poz', ki so jih razstavili po igralnicah.
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Izražanje veselja in žalosti
Naslednja vsebina je bila logična posledica prejšnjega ukvarjanja s podobo sebe in drugega. Vzgojiteljica je otroke povabila k opazovanju mimike obraza, ko smo veseli ali žalostni, ob tem pa so otroci pripovedovali, kdaj so veseli oziroma kaj jih žalosti. Sledilo je fotografiranje detajla obraza, ki nakazuje žalost ali veselje (oči in usta). Fotografije so razvili in iz njih sestavili mozaik, temu pa so dodali še svoje zapisane izjave o tem, kdaj so žalostni oziroma veseli. Mozaik so nalepili na steno in povabili starše, da so v njem iskali detajl obraza svojega otroka in
njegovo izjavo. Otroci so napeto čakali na izide njihovega iskanja in bili
presenečeni, ko so starši na fotografijah prepoznali njihovo podobo.

Vesel sem:
Ko šibam s kolesom.
Vesel sem:
Ko s sestrico igram bobne
in se sliši do Rusije.

Žalostni/veseli obrazi

Žalosten sem:
Ko imam buške.

Žalosten sem:
Ko bruham.

Soočenje z lastno travmatično izkušnjo
Ob mozaiku, ki so ga ustvarili otroci, je ena izmed deklic izjavila, da
ne želi gledati svojega žalostnega obraza, saj jo spominja na dogodek,
ki ga želi pozabiti. Očitno jo je izraz na njenem upodobljenem obrazu spomnil na dogodek, ki je v njej vzbujal nelagodje. Vzgojiteljica je v
obliki etnografskega zapisa opisala celoten dogodek in njegov razplet.

192

Fototerapija – od konceptov do praks

Prispevki iz prakse

Med usmerjeno dejavnostjo so si otroci ogledovali fotografije (mozaik veselja in žalosti). Vsak otrok je imel priložnost za svoj komentar. Otroci so
pripovedovali o veselih in žalostnih dogodkih, ki se jih spominjajo. Deklica
je dalj časa gledala mozaik obrazov in z roko prekrila svojo fotografijo žalosti. »Ta fotografija mi ni všeč. Ko jo pogledam, se vedno spomnim na nekaj
žalostnega. Ampak se sploh nikoli nočem tega spomniti. Raje bi imela plakat, na katerem bi bili samo veseli obrazi.«
Vzgojiteljica je deklico vzela v naročje in ji rekla: »Vsak izmed nas je včasih žalosten. Po navadi se bolje počutimo, ko nekomu povemo, zaupamo, zakaj smo takšne volje.«
Deklica: »Ampak jaz nočem povedati.«
Vzgojiteljica: »Se spomniš zgodbice, ko je drevo želelo žalostno zgodbo
obdržati zase, da ne bi bili še drugi tako žalostni?«
Deklica: »Ja, spomnim se. Ampak potem je povedalo svojim prijateljem.«
Vzgojiteljica: »Bi še ti nekomu povedala ali pa narisala?«
Deklica: »Bom raje narisala.«

Potem si je deklica še večkrat ogledovala fotografije na mozaiku veselja in
žalosti, a ni nikoli več prekrila svoje fotografije z žalostnimi očmi.
V refleksiji je vzgojiteljica zapisala, da pri deklici doma oče ni zelo
pozoren do drugih članov družine, da pa svoje razpoloženje po pripovedovanju deklice pogosto izrazi z izpadi jeze. Vzgojiteljica je želela deklici prisluhniti in ji pomagati z zgodbo o drevesu, ki doživlja stisko,
podobno dekličini. S tem je deklici omogočila, da se je ob pogledu na
'žalostne slike' začela soočati s travmatično izkušnjo ter si ob tem s podoživljanjem neprijetnega dogodka in pozunanjenjem čustev omogočila katarzično olajšanje, zaradi katerega je lahko potem brez dodatnega stresa opazovala tudi žalostne podobe na skupnem mozaiku.

Jaz in moj prijatelj kot …
Tema, ki se dotika doživljanja sebe in prijatelja, se je nadaljevala z iskanjem detajlov na vrtčevskem igrišču, s katerimi bi otroci opisali sebe in
prijatelja. Otroci so se razdelili v pare, nato pa so s fotoaparatom iskali
motiv, s katerim bi predstavili sebe, v nadaljevanju pa še svojega prijatelja. Fotografije so si potem ogledali in jih komentirali.

Na počitnice

Vzgojiteljičin opis risbe: V avtu je spredaj jezen očka, zadaj sedijo
žalostna mama in otroci. Sebe je narisala zunaj avta in se pobarvala z
isto barvo kot svojo žalostno mamo.
Deklica je narisala risbo in jo pokazala vzgojiteljici in eni prijateljici. Ob
risbi je pripovedovala o dogodku, ki se je zgodil med počitnicami, ko so se z
družino odpravljali na obisk k teti. Ker je bila v avtu preglasna, se je očka
razjezil in rekel, da bo ona ostala doma. Mami je očka prosila, naj ji da še
eno priložnost, a ni privolil. Tako so se odpeljali brez nje.
Ko je deklica pripovedovala zgodbo, je nisem prekinjala. Pripovedovala je
tiho in ves čas gledala v risbo. Sama je navedla vzrok za omenjeni pripetljaj –
očka namreč nikoli noče k teti, oni pa so bili veseli in so se smejali.
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Tea:
JAZ SEM KOT ROŽICA, ZATO KER SEM TAKO MEHKA.
JAZ SEM KOT SMREKA, KER IMAM PO ROKI KOCINCE.
ERIN JE KOT LIPOVI CVETOVI, KER IMA TAKO NEŽNE LASE.
ERIN JE KOT VRBA, KER JE VEDNO TAKO ZVITA, KER VEDNO
NAGAJA.
ERIN JE KAMENA STRELA, KER SE TAKO SVETI PO OBRAZU.
NAMAZANA JE S KREMO.
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Erin:
JAZ SEM KOT MARJETICA, ZATO KER RASTEM.
JAZ SEM KOT PESKOVNIK, KER SE RADA IGRAM.
TEJA JE KOT BREZA, ZATO KER JE VČASIH UŽALJENA
IN TAKRAT POVESI GLAVO.
TEJA JE KOT SMREKA, KER PIKA. MA KOCINE PO NOGAH.

Moje življenje v vrtcu
Otroci so s fotografijami pripovedovali tudi zgodbe o življenju v vrtcu.
Iskali so svoje ljube kotičke na igrišču in jih zbirali v fotoknjigi.

Škrat išče zimo
Kotički na igrišču

Pripovedovali so tudi zgodbo igrišča, ki se v letnih časih spreminja.
Tako so iskali jesen in jo ujeli v fotografije. V času, ko bi naj naravo že
pobelil sneg, pa so zaman iskali zimo na igrišču. Iskanje se je spremenilo v zgodbo škrata, ki išče zimo in je, ker ni snega, ne najde.
Januarja je igrišče končno pobelil sneg in škrat je našel zimo, otroci
pa so jo ujeli v objektiv.

Ob pregledovanju fotografij, ki so jih otroci posneli v vrtcu in na
igrišču, so ugotovili, da imajo nekatere zelo lepe in intenzivne barve in
da lahko te razvrstijo v barvno lestvico. Fotografije so natisnili in naredili kolaž barvne lestvice, ki so ga razstavili v vrtcu.
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Moj dan v vrtcu
V eni skupini so otroci vsak dan fotografirali trenutke, doživetja, te pa
so nato ob koncu dneva z vzgojiteljico pregledali, komentirali in opravili izbor. Fotografije so kot ujeta doživetja razstavili v sobi in vsak
otrok je ob njih pripovedoval o svojih doživetjih izbranega dneva v vrtcu. Decembra so vse skupaj ponovili, le da so otroci tokrat v fotoaparat
lovili doživetja prazničnega časa.

Barvna lestvica

Ko je igrišče pobelil sneg in se je 'svet čez noč spremenil' (tako so
otroci namreč poimenovali dejavnost, s katero so se v vrtcu začeli
ukvarjati na dan, ko je zapadel sneg), so kot protiutež barvni lestvici
na igrišču iskali bele detajle. Fotografije, ki so jih naredili, so nato poimenovali glede na doživljanje detajla v zgodbi fotografije.
Jernej:
1. RIBEZ SEM SLIKAL, KER MI JE BIL VŠEČ, KER JE BIL RDEČ.
2. ŽAKLINA (VZGOJITELJICA) IN JABOLKO IN NAŠ VRTEC.

Mrzle stopinje

Morje

Ledene sveče

3. METLA JE TO. VŠEČ MI JE, KER JE BILA LEPE OBLIKE IN KER IMA
ROKAVIČKE ZA POMETAT.
4. VRVICA. BILA MI JE VŠEČ, KER JE BILA BELA IN JE BILA LEPE
OBLIKE.
5. SARA MI JE NAGAJALA. HOTEL SEM FOTOGRAFIRAT SAMO TOBOGAN. POTEM, KO SE JE SPUSTILA PA SEM LAHKO SLIKAL.
6. TOBOGAN. ZDELO SE MI JE LEPO, KER JE BILA TAKA STREHICA
IN JAMA. TAKO JE ZGLEDALO NA FOTOAPARATU.
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(na Pokljuki). Fotoaparat je namreč postal obvezni del njihove opreme, kamorkoli so šli. Fotografije dreves so si v vrtcu ogledovali na velikem platnu in v eni izmed skupin se je porodila ideja, da bi naredili fotozgodbo drevesa z njihovega igrišča.

Zgodba o drevesu z vrtčevskega igrišča

Timotej:
1. SMEŠNA. LOVRENC JEZIK KAŽE.
2. PTIČKOVA GLAVA. NE VEM, ZAKAJ SEM JO IZBRAL. NA NAŠEM
IGRIŠČU JE BILA. MISLIM, DA JE ŠKORC.
3. SMEŠNA. ŽAKLININA (VZGOJITELJICA) RIT.
4. LEPA JE TALE. LOVRENC NA KOLESU.
5. TA MI JE VŠEČ. TO JE PA NIKA, KER JE FUL LEPA.
6. TA JE TUDI LEPA.

Drevesa
Otroci so se navduševali nad zanimivimi oblikami dreves, ki so jih fotografirali na svojem igrišču, v parkih, na izletih, bivanjih zunaj vrtca

NA OTROŠKEM IGRIŠČU JE RASLO DREVO.
VSAK DAN JE GLEDALO OTROKE, KI SO SE IGRALI,
SMEJALI, JOKALI …
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PRED
ZIMO
SO MU
ODPADLI
LISTKI.
POSTALO
JE GOLO.

NEKEGA DNE
SO MU
OTROCI
OLUPILI
NEKAJ
DREVESNE
SKORJE.
ČEPRAV
SE JE
DREVESU ZDELO, DA
GLASNO
KRIČI,
NAJ PRENEHAJO,
GA SPLOH
NIHČE NI
SLIŠAL.

TAKO JE
DREVO
POSTALO
RANJENO
IN ŽALOSTNO.
SVOJO
ZGODBO
NI ŽELELO
POVEDATI
NIKOMUR,
SAJ SI NI
ŽELELO, DA
BI POLEG
NJEGA
TRPEL ŠE
KDO.
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POSTALO
JE TIHO,
SAJ
ZARADI
NJEGOVE
GOLOTE
NITI LISTI
NA NJEM
NISO
ŠUMELI
V VETRU.

NEKEGA
DNE SO
OTROCI
OPAZILI
NJEGOVO
RANO.

S SVOJIMI
NEŽNIMI
ROKAMI
SO GA
BOŽALI
IN MU
POSLALI
VELIKO
NOVE
MOČI.

ŠALI SO MU
OGRELI
DEBLO IN
SRCE.
OD TAKRAT
JE SVOJO
ŽALOSTNO
ZGODBO
PRIPOVEDOVALO OTROKOM, KI SO
SE IGRALI
POD NJIM.

TUDI POLJUBČEK
SO MU
NAMENILI.

NJEGOVO
DEBLO
JE POSTAJALO
ŠE BOLJ
MOČNO.

OD
TISTEGA DNE
NI BILO
VEČ ŽALOSTNO.
OBČUDOVALO JE
ČUDOVITE
BARVE IN
PRAV ZA
VSAK ŠAL
JE VEDELO, KDO
MU GA JE
PODARIL.

DREVO
JE BILO
SPET
SREČNO.

ZAČELO
JE SNEŽITI.

KOMAJ
JE ČAKALO,
DA ODPADE ŠE
ZADNJI
RJAVI
LIST.
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KER JE BIL
ZUNAJ
MRAZ, SO
GA OTROCI S
SVOJIMI ŠALI
SKRBNO OVILI. POČASI SE
MU JE RANA
ZACELILA.

SPOMLADI
BO OTROKE RAZVESELILO Z
ZELENIMI
LISTKI IN
RDEČIMI
ČEŠNJAMI.
TUDI MI
KOMAJ
ČAKAMO.
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Raziskovanje stare Emone
Fotoaparat in fotografija sta postala eden izmed načinov vrednotenja,
sporočanja, videnja in dokumentiranja različnih vsebin, ki jih otroci
raziskujejo v vrtcu. Tako je bilo tudi z vsebino, ki so jo v vrtcu obravnavali ob zaznamovanju dvatisočletnice Emone. Otroci so iskali sledi
stare Emone v mestu Ljubljana, med drugim so skupaj s fotografom
iskali detajle v rimskem zidu in jih ovekovečili s fotografijami. Detajle
so nato izbirali in jih skupaj pregledovali. Iz njih so sestavljali mozaike in ustvarjali zgodbo. Nastal je fotomozaik, nekakšna sodobna izpeljanka mozaikov, kakršne so ustvarjali stari Rimljani. Otroci so svojo
zgodbo fotomozaika predstavili specialistki za kreativni gib, potem pa
so jo skupaj poustvarili še v gibu.

OD TISTEGA DNE NI BILO VEČ ŽALOSTNO …
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Ena izmed ugank se je v nadaljevanju spremenila v interaktivno
igro. Otroci so ob ugibanju, katera žival se dotika zajčka, lahko svoj
odgovor tudi preverili, tako da so odgrnili papir, ki je pokrival del slike, na kateri je bila žival.

Detajl mozaika

Fotografski detajl kot uganka
Ob najrazličnejših poskusih fotografiranja je nastalo tudi nekaj fotografij, ki niso jasno prikazovale značilnega motiva posnete situacije
oziroma tematike. Otroci so ob ugibanju, kaj je na slikah, uživali in se
odločili, da jih bodo razstavili kot uganke za druge otroke.

Fotografija kot del pedagoškega vsakdana
»Zbirati fotografije pomeni zbirati svet,« je zapisala fotografinja Susan
Sontag (1979) v knjigi O fotografiji. Otroci iz vrtca so prek številnih dejavnosti, ki so se dogajale v vrtcu (in se še dogajajo), to vsekakor počeli:
• spoznavali so skrivne kotičke v svoji življenjski okolici,
• soočali so se s svojim videnjem osebe/dogodka in ga primerjali z
videnjem prijateljev,
• spoznali so fotografijo kot medij učenja, kot način pripovedovanja zgodbe in sporočanja o dogodkih,
• spoznali so, da je fotografiranje lahko tudi igra/skrivalnica,
• spoznali fotografiranje kot orodje za domišljijsko ustvarjanje
• … in soočanje z lastnimi travmatičnimi izkušnjami.

Uganka – kaj je na fotografiji?

Ob fotografiranju so uživali, se igrali, raziskovali, v objektiv so lovili
svoja doživetja, o katerih so pozneje ob fotografijah pripovedovali, lovili 'zamrznjene trenutke' in iz njih pletli zgodbe. Fotografije so uporabljali kot gradivo za dokumentiranje procesa, refleksijo, pripoved o
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nekem dnevu ali dogodku, ki se je zgodil. In ne nazadnje, fotoaparat in
fotografijo so uporabili kot tisti medij, ki lahko pripoveduje našo zgodbo ali zgodbo o našem videnju nekoga drugega.
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SKOZI FOTOGRAFSKI APARAT
VIDIM Z NOVIMI OČMI
Mojca Cvirn

Mojca Cvirn je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in pomočnica ravnateljice v Vrtcu Tezno Maribor. Na področju neposrednega
dela z otroki ima 25 let izkušenj. Ker je v svoji dolgoletni praksi vedno
znova iskala kreativna učna okolja, je tudi fotografijo sprejela kot izziv, ki vzgojiteljem ponuja nove možnosti za otrokovo dejavno vključevanje v proces učenja ter za spodbujanje otrokovega mišljenje in
čustvovanja.
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z sodobnih pedagoških konceptov vrtcev lahko izluščimo mnenje, da
se otrok najbolje uči, kadar dejavno sodeluje v procesu učenja. Načelo aktivnega učenja je zapisano tudi v našem nacionalnem kurikulumu
(Kurikulum za vrtce, 1999: 16), ki govori o zagotavljanju spodbudnega
učnega okolja in upoštevanju otrokovih pobud. Otrok naj bi sam gradil
svoje razumevanje in znanje. Načelo aktivnega učenja najdemo že v teoriji M. Montessorija pa tudi v razlagi razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega. Otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu
načinu razmišljanja, hkrati pa se ta pod njihovim vplivom tudi spreminja oziroma razvija (Batistič Zorec, 2003). Bruner pravi, da je učenje
najuspešnejše, če je otrok v tem procesu dejaven, soudeležen, če sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja,
namesto da zgolj osvaja znanje (Bruner, 1996: 15).
Na področju vzgoje predšolskih otrok se veliko govori o participaciji oziroma soudeležbi otrok pri odločanju in izbiranju. Kot vzgojiteljica
s 25-letno prakso menim, da se v naših vrtcih še vedno pojavlja vzgoja, ki jo usmerjajo odrasli, in manj vzgoja, pri kateri se posluša otroke,
vzgoja, ki spodbujanja otrokove lastne načine dojemanja, doživljanja,
izražanja (verbalnega, neverbalnega) in razmišljanja, zanj značilne v
posameznem razvojnem obdobju.
V Vrtcu Tezno Maribor že nekaj let načrtno vpeljujemo različne
učne strategije, pri čemer sledimo načelu razvojno procesnega prijema in se zavedamo pomena spodbujanja otrokovega mišljenja in razmišljanja. S tem pravzaprav lahko spoznamo otrokove načine dojemanja, doživljanja, izražanja (verbalnega in neverbalnega) in razmišljanja, zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.
Poglavitni namen strategij za spodbujanje otrokovega mišljenja in
razmišljanja so: vključevanje različnih otroških konceptov razmišljanja, argumentiranje z dokazovanjem, povezovanje, ustvarjalnost, vodenje, odločanje, odkrivanje zapletenosti, spoznavanje različnih stališč, oblikovanje sklepov in dokumentiranje. Otroci spoznajo, da lahko
misli in ideje, ki nastajajo v njihovih glavah, postanejo vidne tako, da
jih napišejo, narišejo, ustvarijo, preizkusijo in analizirajo (Ritchhart,
Church in Morrison, 2011; Salman, 2010).
V zadnjih letih je eden izmed načinov spodbujanja otrokovega
mišljenja in razmišljanja v Vrtcu Tezno Maribor tudi projekt Skozi
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fotografski aparat vidim z novimi očmi. Sama se v svojem prostem
času veliko ukvarjam s fotografijo, zato sem fotografski aparat vpeljala tudi v svoje delo. Na začetku sem ga uporabljala kot sredstvo za dokumentiranje in spremljanje otrokovega razvoja. Da je fotoaparat ves
čas v igralnici, so hitro opazili tudi otroci. Sprva so samo želeli, da jim
pokažem, kaj sem fotografirala, pozneje pa so začeli izražati željo, da
bi fotografirali tudi sami. To sem jim seveda omogočila in skozi to izkušnjo videla, da lahko prek fotografije raziskujejo in spoznavajo svet,
ki je zanje neskončen vir navdiha in motivacije, ter da lahko tako udejanjajo svoje ustvarjalne zmogljivosti.
V našem vrtcu ob pomoči fotografije raziskujemo že četrto leto.
Najprej smo imeli Fotografske urice, v zadnjih dveh letih pa gre za pravi raziskovalni projekt. Z nami sodeluje Jure Kravanja, univ. dipl. ped.
in soc., z Zavoda za fotografsko terapijo, ki prihaja k nam enkrat na
teden. V tem šolskem letu pa so v projekt vključene tudi štiri vzgojiteljice: Jadranka Zajec, Polona Vollmeier, Martina Jaunik in Sabina
Hütler, ki so želele fotografski aparat bolj poglobljeno vključiti v svoje
delo z otroki. Skupaj z njimi v tem letu iščemo poti do ustvarjalnih in
učinkovitih učnih okolij. V ta projekt smo vključili tudi pet otrok s primanjkljaji v razvoju.
Namen projekta Skozi fotografski aparat vidim z novimi očmi:
• osvojiti tehniko fotografiranja, samostojno fotografirati (pravilno držati fotoaparat v rokah, spoznati osnovne gumbe na fotoaparatu – vklop in izklop ter pregled fotografij)
• ob pomoči fotografije pripraviti ustvarjalno učno okolje
• razvijati in uporabljati vizualno mišljenje
• razvijati in krepiti samozavest, lastne kompetence
• oblikovati skupinsko kohezijo in medsebojne odnose
• vključiti v dejavnosti otroke s primanjkljajem v razvoju in raziskovati vpliv fotografije na njihov razvoj
• spodbujati ustvarjalnost.
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Projekt Skozi fotografski aparat vidim z novimi očmi je del Letnega delovnega načrta vrtca, zanj je pripravljen celoletni akcijski načrt, ki zajema cilje, vsebine, časovne okvirje, spremljanje izvedbe in
evalvacijo. Fotografske urice so del projekta in potekajo kot obogatitvena dejavnost v vrtcu enkrat na teden, namenjene pa so otrokom,
ki jih to področje posebej zanima.
Osvajanje tehnike fotografiranja je poglavitna dejavnost, s katero se srečajo otroci, ko začnejo fotografirati. Težav z osvajanjem tehnike fotografiranja ni. Vsi otroci, ki so bili in so še vključeni v to dejavnost, znajo rokovati s fotoaparatom, poznajo gumb za vklop in izklop
aparata, znajo pregledati fotografije, izostriti fotografijo in samostojno fotografirati. Skozi proces spoznajo še druge funkcije, recimo makro nastavitev, izklop bliskavice in približevanje. Poznavanje vseh teh
nastavitev otrokom omogoča, da se laže osredotočajo na fotografiranje, izražanje prek fotografije in razmišljanje. Otroci s težavami v razvoju pri tem prav nič ne zaostajajo. Tehniko hitro osvojijo in lahko fotografirajo povsem samostojno.
Omeniti je treba tudi to, da imamo v vrtcu 23 fotoaparatov, torej
ima vsaka skupina svojega, za Fotografske urice pa je namenjenih še
dodatnih 6 fotoaparatov, to pa nam seveda omogoča kakovostne razmere za delo.
Iskanje kreativnih učnih okolij je seveda poglavitni namen našega projekta.
Na podlagi dozdajšnjega dela lahko z gotovostjo trdim, da je fotografijo mogoče vključiti v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo dela z
otroki ter v vsa področja kurikuluma. V nadaljevanju bom predstavila
nekaj primerov, kako vključiti fotografijo v vsakdanje dejavnosti oziroma na različna področja kurikuluma.
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Fotografija kot sredstvo za dokumentiranje
in spoznavanje
Jadranka Zajec je izpeljala dejavnost Opazovanje gozda skozi fotografski aparat. Pri načrtovanju dejavnosti v gozdu je otrokom v izziv ponudila opazovanje, doživljanje in zaznavanje gozda prek fotografije. Sledile so tematske vsebine, pri katerih so otroci iskali plodove gozda, živali, barve jeseni … Obisku gozda sta vedno sledila opazovanje fotografij prek projekcij in refleksija otrok. Otroci so prepoznali fotografije, ki so jih posneli. Čudili so se, kaj vse so uspeli ujeti v fotografski
objektiv. Sledilo je raziskovanje tistega, česar na fotografijah niso poznali, npr. bršljana, določenih vrst gob, slepca, praproti …
Skupaj z otroki so pripravili fotografsko razstavo, namenjeno podoživljanju vsega, kar so jih doživeli v gozdu, ter se s fotografijami predstaviti staršem in obiskovalcem vrtca.

Fotografije so bile za otroke učni pripomoček, veliko so se ob njih
naučili, tako tako drug od drugega kot tudi iz literature (v knjigah so
iskali odgovore na tisto, česar na fotografijah niso prepoznali).
Pred otroke postavljamo različne izzive, npr. s fotografskim aparatom poiskati:
Črte:
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Fotografija kot možnost za razvijanje
pomembnih življenjskih vrednot

Pomlad:

Jesen:

Fotografija kot podlaga za razvijanje
jezikovnih kompetenc
Pri razvoju jezikovnih kompetenc fotografijo uporabljamo kot sredstvo za opazovanje, primerjanje, pripovedovanje, razlaganje, obnavljanje in opisovanje.
Martina Jaunik je za izmišljanje zgodb izbrala fotografije, ki so jih
posneli otroci. Ti so fotografirali vse, kar se jim je zdelo v gozdu posebno in pomembno. Fotografije iz gozda so si ogledali na velikem platnu,
prek projektorja. Ugotovili so, da imajo veliko zanimivih fotografij in
ob ogledu z veliko domišljije razlagali, kaj bi to in to lahko bilo ... Dogovorili so se, da bodo izdelali knjigo Skrivnosti našega gozda. Fotografije so obdelali v programu Slikar, jih dorisali in vstavili v knjigo kot
ilustracije k zgodbam.

Zavedamo se pomembnosti razvoja življenjskih vrednot –krepitve prijateljstva, medsebojne pomoči, podpore, sprejemanja drugačnosti, povečevanja strpnosti, poznavanja drug drugega in sebe ter medosebnih
odnosov. Polona Vollmeier je pri dejavnosti pozornost namenila prijateljstvu, zaznavanju sebe in drugih v skupini. Uporabila je fotografije
otrok, nastale, ko so fotografirali drug drugega. Dala jih je v vrečo in
izbrala enega izmed otrok, ki je iz vreče izvlekel eno fotografijo. Drugi
otroci so morali s postavljanjem vprašanj ugotoviti, kateri prijatelj se
skriva na fotografiji, izbrani otrok pa je lahko odgovarjal le z da oziroma ne. Otroci so hitro prepoznali in osvojili pravila ter potek igre. Izbrani otrok (otrok ki opazuje fotografijo in odgovarja na vprašanja) je
na barvni fotografiji svojega prijatelja iskal podatke, ki jih je potreboval za odgovor. Prihodnji dan je vzgojiteljica v vrečo podtaknila črno-bele fotografije. Otroci so bili sprva presenečeni nad izvlečeno fotografijo, saj so potek in pravila igre ostali enaki. Kljub začetni zadregi so
ob postavitvi vprašanja brez kakršnihkoli usmeritev odraslih samodejno poiskali odgovore. Vsak je pogledal fotografijo, poiskal prijatelja v
krogu in odgovoril na vprašanje. Otroci so tako vključili svoj način razmišljanja, kje dobiti odgovor na vprašanje, ki jim je bilo postavljeno.
Ob pomoči didaktičnega pogovora so otroci nato primerjali barvno
in črno-belo fotografijo in komentirali razlike med njima, npr. kaj vse
lahko izvemo z ene oziroma druge, kaj nam ponuja ena oziroma druga.
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Fotografija kot sredstvo za spodbujanje otrokovega
lastnega načina dojemanja, doživljanja, izražanja
(verbalnega, neverbalnega) in razmišljanja, ki so zanj
značilna v posameznem razvojnem obdobju

Prispevki iz prakse

217

Fotografije, ki jih je naredila.

Žana je v katalogu fotografij našla fotografijo, ki se ji je zdela zanimiva.
Po metodi matrike je pripovedovala o njej.
Kaj vidiš na
sliki?

Zakaj tako
misliš? Kaj se po
tvoje dogaja na
sliki?

Kaj bi rad izvedel?
Kaj te zanima?

Ključavnico
Možgane
Gospoda

Vidim ‘zaštekan’
obraz.
Gospod je
narisal poljub
in možgane,
mislim, da je
slikar, ker si je
na majico narisal
ključavnico.

Kako je lahko vse to narisal v
enem dnevu?

Naredili smo si tudi veliko različnih didaktičnih iger, ki otroke spodbujajo k razmišljanju:
• sestavljanke iz fotografij, ki jih naredijo otroci sami

Zakaj ima ‘zaštekano’ glavo? (Ob
tem se je razvila debata, kako je
lahko nastal tako zabrisan obraz.
Žana je znala sama povedati,da
takšen obraz nastane, če ga premikaš. To sva tudi poskusili narediti. Na fotoaparatu sem naredila
nastavitve brez bliskavice in to
Žani tudi povedala. Jaz sem bila
model, Žana je fotografirala in
mi povedala, kako moram premikati glavo. Fotografija je uspela,
na kar je bila Žana zelo ponosna.
Omenjeno tehniko fotografiranja je naslednji dan pokazala tudi
svoji vzgojiteljici. Zanimivo je bilo
to, da se je spomnila, da je treba
fotoaparat prav nastaviti. Žana je
ta dan naredila veliko zanimivih,
‘zaštekanih’ fotografij. Za model
je imela prijatelja iz skupine.

• k negativu poiskati pozitiv
• iskanje detajlov s fotografije v naši okolici (fotografiramo predmete od blizu in jih naslednjič poiščemo v prostoru ali zunaj)
• razvrščanje fotografij glede na motiv, barvo ...
• slikanje po fotografskih predlogah (otroci si izberejo svojo fotografijo, jo narišejo, iz tega naredimo igro parov)
• opazovanje, prepoznava, komentiranje fotografije in detajlov
• otroci fotografijo 'berejo' in si ob tem izmišljajo zgodbo.
To je seveda le nekaj primerov spodbujanja otrokovega lastnega načina dojemanja, doživljanja, izražanja (verbalnega, neverbalnega) in
razmišljanja. V vrtcu se načrtno ukvarjamo z različnimi učnimi strategijami in si postavljamo raziskovalno vprašanje: Katere učne strategije
uporabljamo, da spodbujamo reševanje miselnih izzivov in problemov
na različnih področjih? Temelj so seveda predznanja in izkušnje otrok,
na katerih gradimo. Med procesom spremljamo pobude otrok ter jih
dokumentiramo in uporabimo za nadaljnje načrtovanje.
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Otroci s težavami v razvoju

Literatura

Vključitev otrok s težavami v razvoju je za nas seveda dodaten izziv. V
kolikšni meri lahko obravnava ob pomoči fotografije in fotografiranja
spodbudi napredek v njihovem razvoju? Na tam področju bo zagotovo
treba še veliko delati in raziskovati, a vendarle se je že pokazal pozitiven vpliv. Zaznali smo ga pri delu z otroki, ki imajo govorne težave, težave na področju koncentracije ter težave v socialni integraciji.
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• Otroci s kratkotrajno pozornostjo in vztrajnostjo so se pri fotografiranju vedli prav nasprotno. Fotografiranje jih je umirilo,
sprostilo, hkrati pa je bilo zanje igra in zabava. Posvečali so se mu
dalj časa in niso bili moteči.
• Fotografiranje pomaga otrokom do večje samozavesti, ob nastanku fotografij so doživljali oseben uspeh. To so izražali z veseljem,
zadovoljstvom, tako verbalno kot tudi neverbalno.
• Deček z govornimi težavami je fotografski aparat uporabljal za
komuniciranje z drugimi (če je želel kaj povedati, je to pokazal s
fotografijo).
• Otroku, ki je vsako jutro ob prihodu jokal, je vzgojiteljica ponudila fotoaparat, saj je zaznala, da ga fotografiranje zanima. Z vsakim dnem je bil jok krajši, deček pa še vedno vsak dan poseže po
fotoaparatu.

Delo z vzgojitelji
Ustvarjalne dejavnosti, ki naj bi otroka pripeljale do njegovih lastnih
načinov dojemanja, doživljanja, izražanja (verbalnega, neverbalnega) in
razmišljanja, so v veliki meri odvisne od vzgojiteljev in njihove želje po
novih znanjih. V ta namen smo za vzgojitelje pripravili izobraževanje o
osnovah fotografije (začetni in nadaljevalni), na posameznih aktivih pa
se ukvarjamo z različnimi strategijami, ki omogočajo reševanje miselnih izzivov, pri čemer lahko otrok vključi lastne načine razmišljanja. Fotografija je tako v našem vrtcu postala del vsakdanjega življenja.
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FOTOTERAPIJA NA OŠ KOZARA
V NOVI GORICI
Anita Zelić

Anita Zelić je med začetnicami fototerapije v Sloveniji. Univerzitetni
študij socialnega dela je končala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani z diplomskim delom 'Fototerapija: Fotografija kot umetnostno izrazno sredstvo v kontekstu psihosocialne pomoči'. Je soustanoviteljica
Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z otroki kot odraslimi.
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ejstvo, da lahko vsak izmed nas vidi in doživi isto fotografijo drugače, lahko prenesemo v razumevanje, da tudi svet dojemamo in doživljamo različno in se kljub istim informacijam odzivamo na različne
načine ter s tem ustvarjamo svojo osebno stvarnost Kako pa doživljajo
svet otroci s posebnimi potrebami, otroci za katere nemalokrat uporabimo opis, da so 'drugačni', zaradi česar tudi njihovo razumevanje sveta
'drugačno'? Ob pomoči diagnoz in analiz si skušamo približati in razložiti njihovo dojemanje sveta in njihove odzive nanj, a se ob premalokrat
zavemo, da sami konstruiramo oziroma razlagamo njihovo realnost skozi njihova dejanja in njihovo vedenje, saj ima velika večina izmed njih težave izraziti in opisati svoje doživljanje skozi verbalni jezik. Uporaba fototerapevtskih tehnik pri delu z otroki s posebnimi potrebami spodbuja simbolično in metaforično komunikacijo, zaradi česar ni treba, da je
otrok spreten v besednem izražanju, da bi lahko opisal svojo realnost.
Omogoča nam vizualno simbolično reprezentacijo, ki je veliko manj 'izkrivljena' in 'spremenjena' kot jezikovno izražanje senzornih izkušenj, s
čimer dobimo način, da spoznamo svet otroka s posebnimi potrebami
skozi njegove oči, njegovo perspektivo in zgodbo, ki jo pripoveduje sam.
Fototerapija, ki jo izvajam na OŠ Kozara v Novi Gorici, kjer potekata
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
ter posebni program vzgoje in izobraževanja, je prvič zaživela v šolskem
letu 2012/2013 prav s tem namenom – dati otrokom možnost, da skozi
vizualno simbolični jezik fotografije prikažejo svoje občutke, misli in ne
nazadnje svoj pogled na svet. Letos obiskuje fototerapijo že tretja skupina otrok, sama struktura skupin, ki so se izmenjale, vključno z letošnjo, pa je zelo raznolika in zajema otroke z različnimi motnjami v duševnem razvoju, otroke s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, otroke z motnjami avtističnega spektra ter gibalno ovirane otroke. Tehnike
fototerapije so usmerjenje predvsem v dejavni proces ustvarjanja fotografij pa tudi v ogledovanje fotografij, same aktivnosti pa imajo vedno
izbrano temo, ki je za nas v tistem trenutku aktualna. Aktivnosti so lahko na primer usmerjene na ustvarjalna področja , spodbujanje komunikacije ali razvijanje kognitivnih spretnosti ter se navezujejo na okolje, ki nas obdaja, kot so narava, letni časi, barve ... lahko pa so usmerjene v razvijanje čustvenih in socialnih spretnosti, pri čemer se posvečamo medosebnim odnosom v skupini, stereotipom … Aktivnosti so
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oblikovane tudi glede na samo sestavo oziroma dinamiko skupine in zanimanje, ki ga otroci pokažejo ob določeni temi. Tako je bil v prejšnjem
šolskem letu ključni poudarek fototerapije na prepoznavanju in vrednotenju različnih čustvenih stanj skozi doživljanje sebe in okolice, ustreznosti čustvenih odzivov, izražanju in raziskovanju pestrosti in kompleksnosti čustev skozi fotografiranje oseb in narave, izražanju čustvenih stanj skozi barve ter posledično razvijanju čustvene zrelosti. Poleg
tedenskih aktivnosti pa otroci sodelujejo tudi pri oblikovanju različnih
izdelkov s svojimi fotografskimi deli, pri pripravi fotografskih razstav
(Jaz sem, 2013 – OŠ Kozara, Drevo kot simbol življenja, 2014 – Mizarski muzej Solkan) ter se udeležujejo tudi razstav in natečajev, zaradi česar se veliko bolj cenijo in vedo, da lahko marsikaj dosežejo. Doživetost
njihovih fotografij jim je prinesla že velike uspehe, med njimi večkratno
uvrstitev na vseslovensko osnovnošolsko razstavo ter celo na državno
tekmovanje v digitalni fotografiji in srebrno mesto na njem. Z njihovimi deli pa so obogateni tudi različne čestitke in koledarji, med katerimi
je treba še posebej izpostaviti letošnjega na temo vrtnic, ki ga je Mestna
občina Nova Gorica izdala kot protokolarno darilo.

Koledar za leto 2015 na temo vrtnic, opremljen s fotografijami, ki so jih otroci
ustvarili pri fototerapiji in ga je letos MONG izdal kot protokolarno darilo.
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Razstava fotografij na temo Jaz sem
Leta 2013 so se otroci iz OŠ Kozara s fotografsko razstavo prvič predstavili širši javnosti. Razstava je bila zasnovana na nekoliko poseben
način, saj v ospredje ni postavljala estetske dovršenosti fotografij, pač
pa osebno izraznost in zgodbe, skrite za fotografijami. Tema razstave
je bila Jaz sem, saj so otroci sami izbrali tiste svoje fotografije, s katerimi so se najbolj poistovetili in so v metaforičnem smislu predstavljale
njih same. Ob fotografijah so zapisali tudi svoje misli in s tem ponazorili zgodbe, zardi katerih so nastale. Razstava je med odraslimi obiskovalci izzvala veliko čustvenih odzivov, saj so prvič dobili vpogled v razmišljanje in doživljanje otrok s posebnimi potrebami.

Valentina K.: Jaz sem drevo, ker rastem.

Urška R.: Jaz sem tunel, ker iščem izhode iz težkih časov.

Martina J.: Jaz sem Žalost, ker pogrešam svojo sestro.
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RADI REČEMO: ENA FOTOGRAFIJA
JE VREDNEJŠA OD TISOČ BESED
Jure Kravanja

Jure Kravanja je končal študij sociologije in pedagogike na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno uveljavljen fotograf in med začetniki fototerapije v Sloveniji. Je med soustanovitelji Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in
projekte tako z otroki kot odraslimi.

Kris K.: Jaz sem vrtiljak, ker hitro potujem skozi svoj svet.
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na fotografija, tisti mali, mimobežni, a v večnosti ustavljeni trenutek, nosi v sebi veliko več kot le podobo obraza, pogled z vrha planine, nasmejano počitniško popoldne. Je pritajena, nema, a na nedoumljiv način glasno zgovorna priča. Nevidna priča, ki odstira, priča, ki
šepetaje razgrinja, zakaj je bil izmed vseh trenutkov, pogledov, izbran
prav tisti in ne kateri drugi. Prav tisti trenutek, ki ima svoj negativ varno spravljen v našem čutenju.
Da je lahko fotografija več kot samo podoba in fotografiranje več
kot samo nizanje teh podob, sem začutil pred leti, ko sem v Psihiatrični bolnišnici v Vojniku fotografiral za njihovo monografijo. Pravo veselje je bilo opazovati zagnanega terapevta, ki je na tako iskriv, topel in
odprt način približeval pacientom raznotere možnosti likovnega izražanja, ki iz povsem namenskega ustvarjanja na neki točki nehajo biti
zgolj to, se prelevijo v čisti užitek in postanejo zdravilne. Pomislil sem,
da tudi fotografiranje nosi v sebi prav tak naboj, prav takšno snov, ki
se ne porablja in ne izničuje, marveč rase, se množi in krepi.
Naletel sem na razumevajoč odziv vodstva: kljub denarno sušnim
časom so pacientom omogočili kar nekaj ur fotodruženja, resda ob
majhnem številu fotoaparatov. Čeprav je bilo naših srečanj zaradi
omenjenega denarnega pomanjkanja kmalu konec, je bilo takoj jasno,
da je pot prava, treba jo je le še tlakovati.
Sozvočje naključij me je kmalu presenetilo. V Psihiatrični bolnišnici
Polje sem lahko pri pacientih začel uvajati fotografiranje kot samostojni del umetnostne terapije z blagodejnim učinkom in v oporo klasični
terapiji. Zelo prijetno se je spominjati razumevajočega vodstva bolnišnice – ko so nam dodelili namenski prostor, priskrbeli nove fotoaparate in vso potrebno opremo, so nam omogočili takojšnji, zelo prijeten
in izjemno optimističen začetek.
Ta velika spodbuda je imela buren odziv: pacienti so se navdušeno
odzvali, čeprav sta bila nekaterim fotografiranje in vsa posledična obdelava še dokaj tuja in malo znana. Navdušen sem bil tudi jaz. Iskrivi, predani odzivi in zaznaven blagodejni vpliv celotnega procesa našega druženja, ki so ga sestavljali fotografiranje ter poznejša korekcija in dopolnjevanje posnetega, so bili vidni takoj. Iskanje privlačnih
motivov in fotografiranje bolnišničnih prostorov sta se kmalu odprli
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navzven, v negovan okoliški zeleni prostor, pa v bližnjo graščino in na
pot do nje. Navdušenje je bilo silno, prav vsak še tako vsakdanji prizor
in že tolikokrat viden metulj ali pisan list na tleh pa pravi izvir čudenja.
In prav pri vseh sodelujočih je bilo moč opaziti, da sploh ne gre več le
za fotografiranje, da je bistvo prisrčno druženje ljudi z enakimi željami, ljudi, ki lahko govorijo brez besed – s fotografijo.
Ponosno so jih razobesili po hodnikih in presenečeni tudi sami nad
sabo napolnili vso dvorano z radovedneži, ki so prišli občudovat zbrane podobe, prikazane v projekciji na platnu.
Medse smo lahko sprejeli še kolegico Petro in skupaj sva posredovala še veliko več, tako da ni bilo malo pacientov, ki so po končani uri
druženja kar ostali med nami v novi skupini. Marsikdo je preskočil
obrok, da ne bi pokvaril užitka ob ustvarjanju in druženju.
Da so se nekateri po končanem bolnišničnem zdravljenju vračali
zgolj zaradi druženja na fototerapiji in da so si res številni omislili nakup novega fotoaparata, pa sta bili le še potrditvi uspešnosti našega
skupnega početja.
Dejavnost fototerapije smo razširili še na Center za klinično psihiatrijo, na Center za mentalno zdravje ter tudi na Center za zdravljenje
odvisnih od prepovedanih drog.
Prihodnje leto smo bili dejavni s fanti s Forenzičnega oddelka. Pot
v okolico Fužin in čeznje se je začela z dobrodošlo 'kavico', prijetnim
uvodom v fotografiranje.
Vselej se je potrjevala dobra izkušnja: fotografiranje je okupiralo vse
čute in osredotočilo misli, preusmerjalo miselne tokove, brisalo meje
med zunanjim in notranjim prostorom ter izničevalo tesnobna stanja. Skupina je delovala čustveno povezovalno in izrazito iniciativno.
Upam si misliti, da fotografiranje ni izvabljalo samo podob, ampak je
iz slušateljev izvabljalo tudi pozabljen stari 'jaz', tisti jaz izpred travmatičnega dogodka ali aktiviranja bolezni. Najbolj navdušujoča sta
bila iskriv entuziazem in iskreno čudenje nad obdajajočim. Zdelo se je
kakor odkrivanje starega, skoraj pozabljenega sveta.
Gospa Andreja, takrat hospitalizirana bolnica, je kot marsikdo ob
fotografiranju na novo odkrivala očarljivo neponovljivost vsakdanjika in čarobnost drobnih trenutkov. Ostala sva v stiku še po koncu
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projekta fototerapije v Polju. Najnovejša novica: gospa Andreja je bila
povabljena na Delavsko univerzo, da kot predavateljica predaja svoje
znanje fotografiranja.
Po dveh letih, kolikor je bilo v Psihiatrični bolnišnici Polje namenjeno projektu, je bilo našega druženja res konec, smo pa nekateri kljub
temu ostali povezani še naprej.. Sodobne možnosti pač olajšajo komunikacijo in brišejo kilometre.
Velikokrat z radostjo mislim na ta čudoviti čas našega druženja. V
mislih mi živijo dogodki tistih dni, taki na videz drobni, pa tako polni dogodki. Mislim na tiste ljudi, ki so s tako hvaležnostjo vpijali ves
obdajajoči svet, ki je bil skozi lečo fotoaparata še bolj poseben in dragocen. Pa se spomnim na starejšo gospo, malo čez sedemdeset let staro, ki do našega druženja ni nikdar naredila nobene fotografije. Ko pa
je prvič v roke vzela fotoaparat, je ta postal njen zaveznik in tolažnik.
Sama si je izpolnila veliko željo: posnete fotografije je lično nalepila na
papir, izdelala voščilnice in jih odposlala dragim ljudem.
Ko pomislim na gospoda Iva, pa je, kot bi si odvrtel posebno ljub
film. Gospod Ivo je poleg vse prisrčnosti do ljudi svojo plemenitost
razdajal tudi malim mačjim bitjem. Ko si je iz tistih prihrankov, ki so
bili namenjeni za zares hudo silo, kupil fotoaparat, so postale mačke
bitja, ki so ga kot fotografa najbolj zaposlovala. Ker je Psihiatrična bolnišnica v Polju prijazen dom številnih zavrženih mačk, smo mu predlagali, naj vsa ta rešena bitja fotografira. Nastale so tople, očarljive,
skrivnostne in igrive podobe, prav takšne, kakršne so mačke same in
zaradi česar jih tako cenimo.
Nekega dne smo si zaželeli obiskati bližnjo graščino in muzej v njej.
V žepih pa je bila huda suša. Pa reče gospa Joži: »Ah, lepo bomo rekli, da smo bližnji sosedje iz Polja in morda dobili kakšen sosedski popust.« Direktorju muzeja je bila domislica tako všeč, da nam je vrata
odprl brezplačno in nas povabil na vnovične brezplačne oglede, kadarkoli si zaželimo.
Te misli so kot ptice selivke. Letajo v tisi resda minuli čas, a se vračajo, nesoč mi spomine. V dveh letih se jih je nabralo za spominsko knjigo, v tej knjigi pa je tudi spravljen drag spomin na srečanje z Matejem
Peljhanom, cenjenim fotografom in predanim kliničnim psihologom v
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centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS v Kamniku. Na njegovo pobudo sem tamkaj predaval in razgrnil svoje videnje fototerapije, Matej pa je v CIRIUSU že pred tem z nekaj mladimi začel ta program. V CIRISU sva skupaj začela kot terapevta fototerapije, pozneje pa ustanovila Zavod za fotografsko terapijo. Čez čas se
nama je pridružila še kolegica Anita Zelić, cenjena terapevtka iz Nove
Gorice. Povabljeni smo bili v Perugio, na kongres fototerapevtov, in
tam nam je gospa Judy Weiser, pionirka fototerapije, radostno dejala:
»Bravo, to, o čemer jaz pišem, vi že udejanjate!«
Kar je nam zdravim podarjeno – in to dragocenost jemljemo s samoumevnostjo – je marsikomu za vselej nedosegljivo: hoja po travniku, sedenje na klopi parka, osvežujoča vožnja s kolesom. Za marsikoga je neuresničljiva želja obleči se brez pomoči in s svojo roko ponesti
skodelico k ustom. Ti mladi ljudje so me nevede naučili, da volja ne utira samo poti, celo skale na poti razkolje. Ti mladi vedo, da korak ima
omejitve, misel pa ne. Ob življenju z gojenci Zavoda sem uvidel, da so
lahkotnost misli, silnost volje in moč želje trojica nepremagljivih.
Mladim je bilo res v veliko veselje spoznati se z osnovami fotografiranja, s fotoaparatom, programi, z učenjem kompozicije in forme ter
z žanri. Naši 'fototečaji' so postajali vse bolj druženje ljudi, ki jih radosti neizčrpna množina podob, ki živijo okoli nas in nam dovoljujejo, da
postanejo naše in ostanejo za vedno z nami.
Pogovori, branja fotografij, nove zamisli in njihova uresničitev so
brezšivno združevali strokovno poučevanje in blagodejni učinek, imenovan fototerapija.
Morda ste v minulih mesecih v katerem izmed časopisov naleteli na
zapis o mladem fantu Jasminu, ki ga je hudo mišično obolenje, imenovano mišična distrofija, oropalo sleherne zmožnosti giba in premika. Ni pa mu moglo vzeti poleta misli in želje. Kot dolgoletni občudovalec uspehov in edinstvenosti Tine Maze je na svojem Facebook profilu rad objavljal njene fotografije, ki pa so jih seveda naredili drugi.
Ko pa je gospod Silvo, profesor, zaposlen v CIRIUSU, naredil izboljšave in prilagoditve, ki so gibalno oviranim omogočile proženje fotoaparatov na razne nove načine, tudi z ustnicami, je Jasminova želja,
da bi kdaj Tino vendarle fotografiral tudi sam, postala bolj stvarna in
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uresničljiva. Njegovemu prisrčnemu vabilu, naj pride na obisk, sta se
odzvala oba z Andreo Massijem. Ne samo za Jasmina, za vse je bil to
nepopisno radosten dan. Tina je stopila k Jasminu in mu dejala: »Zdaj
sem pa tu, vesela sem, da sem te spoznala, in če želiš, me seveda lahko fotografiraš.« Jasmin je končno zaživel tolikokrat sanjane trenutke:
končno je spoznal Tino, veliko športno šampijonko, veliko osebnost,
hkrati pa je spoznal tudi tisto Tino, ki je povsem preprosto dekle. Nastajale so fotografije, ki jih je naredil sam! Fotografirali so vsi vprek,
Tina pa se je ganjeno smehljala, presenečena in brez besed nad tolikšno pozornostjo. Posnetih fotografij je bilo za manjšo razstavo, shranjenih spominov pa prav toliko.
Prisrčne zgodbe so privabile v goste tudi novinarje, ki so svojim poslušalcem in bralcem pripovedovali o življenju ter srčnosti teh mladih
ljudi, ki z voljo svojega duha kljubujejo hudim boleznim.
Obisk predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, pa je kot zlata pentlja vse te dragocene spomine in vsa ta čudovita doživetja povezal v prelep šopek.
Moje misli se ustavijo pri Ninu. Cerebralna paraliza je njegovo telo
resda posadila na invalidski voziček, njegove misli pa imajo lahkotna
krila in so urne in radostne kot ptice. Ker tudi govori težko, smo vsi
skupaj navdušeno spoznali, da bo lahko svoje misli preslikaval skozi
fotografije. Zdaj Nino ne preslikava samo svojih neizgovorjenih besed,
preslikava tudi prostore in širjave svojega duševnega sveta in, ne da bi
sploh vedel za to, podobno kot Jasmin, sebi in drugim odkriva bogat
umetniški vrelec. Njuni samostojne razstave in na natečajih nagrajena dela so jima v zavest vlili prepotrebni občutek, da sta lahko končno
vsakomur enaka, za marsikoga pa celo nedosegljiva.
Dragoceno je skozi proces terapije biti priča pretakanju nevidne
emocionalne snovi in aktivaciji utišanih impulzov. Toplina druženja,
radost ustvarjanja, rast samozavedanja in krepitev samovrednotenja
so najimpresivnejše odlike in esencialne enote, ki se kot sproščujoče
reakcije same prožijo skozi blagodejno terapijo s fotografijo Če sem na
začetku napisal stavek o zmagoviti in pomenljivi transparentnosti fotografije, ki ena sama premaga tisoč besed, lahko zdaj na prav enak način sklenem: kjer besede umolknejo, spregovori fotografija.

MALI PRINC –
Fotografska serija
o drugačnih perspektivah
Matej Peljhan
Matej Peljhan je univerzitetni diplomiran psiholog in specialist klinične psihologije z več kot dvajsetletno kariero strokovnega dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Tudi sam ima izkušnjo hendikepa, saj je v
starosti 10 let pri igri z vojaško bombo utrpel številne poškodbe, med
drugim izgubo roke in očesa. Kot fotograf je doma in v tujini imel več
samostojnih razstav, za svoja dela pa je prejel že več kot 100 nagrad. S
fotografsko serijo o dečku z mišično distrofijo z naslovom Mali princ
je požel izjemen odziv svetovne javnosti. Je eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji in soustanovitelj Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z
otroki kot z odraslimi.

234

F

Fototerapija – od konceptov do praks

otografska serija z naslovom Mali princ, ki je nastala leta 2013, temelji na resnični zgodbi 12-letnega fanta po imenu Luka. Luka je
otrok s posebnimi potrebami – že kmalu po rojstvu so mu zdravniki
postavili diagnozo – spinalno mišično atrofijo. To je genetsko obolenje,
ki se pojavi zelo redko, saj v povprečju zboli zgolj en otrok na vsakih
6000 rojstev. Posledice so zelo hude – zaradi postopnega in nezadržnega propadanja motoričnih živčnih celic in mišičnih vlaken mišice ohromijo, posledice pa so vedno večje težave pri gibanju, stabilizaciji trupa,
požiranju in dihanju. Ker bolezen ni povezana z delovanjem možganov
in neposredno ne vpliva na intelektualni razvoj, je veliko teh otrok nadpovprečno inteligentnih, splošno razgledanih in družabnih.
Luka obiskuje osnovno šolo v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Kamniku, kjer sem sam že 16 let zaposlen kot klinični psiholog. V šoli je zelo uspešen in priljubljen tako pri sošolcih kot
tudi pri delavcih. Znaki njegove bolezni so se pokazali že zelo zgodaj, zaradi česar ni mogel nikoli hoditi. Do danes je njegovo telo že tako oslabelo, da zmore le še nekaj gibov in ima le še malo moči. Že pri temeljnih
življenjskih dejavnostih, kot so umivanje, oblačenje in hranjenje, ter pri
drugih, ki jih človek po navadi opravlja samoumevno in mimogrede, potrebuje ves čas nekoga, ki mu pomaga. Tako rekoč edina stvar, ki jo fizično še zmore, so drobni, a zelo šibki gibi s prsti. Z njimi upravlja 'joystick' električnega vozička, pritiska računalniško miško in drži svinčnik.
Kljub fizičnemu hendikepu je Luka izjemno ustvarjalen fant. Iz njegovega bogatega domišljijskega sveta ves čas vrejo ideje in domislice, ki ne priznavajo nobenih omejitev. Na papir riše različne motive,
na računalnik oblikuje logotipe, piše besedila, snema hip-hop glasbo,
montira videe... Svojo bolezen pozna in ve, kaj to pomeni zanj in njegovo prihodnost, vendar o tem ne govori veliko. Od drugih ljudi ne
pričakuje niti pomilovanja niti usmiljenja. Ostaja pozitiven, duhovit,
osredotočen na sedanjost in na tisto, kar v življenju lahko počne. Aktivnostim, ki jih zaradi nemočnega telesa ne more izkusiti, se zna približati, na tak ali drugačen način. Včasih tudi prek virtualnih svetov, v
katerih njegova ustvarjalnost še posebej razpre krila.
Nekoč je v enem najinih pogovorov izrazil željo, da bi na fotografijah rad videl sebe, kako hodi, plava, pleše in počne razne druge stvari,
ki jih v življenju ne more. Tega nekako nisem pričakoval. Poskušal sem
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si predstavljati, ali ga bi tak pogled sploh lahko osrečil ali pa se bi zgodilo prav nasprotno – ga čustveno potrlo, saj bi bil tako še enkrat znova
soočen s svojim težavnim stanjem. Spraševal sem se tudi, ali taka želja
pravzaprav ne pomeni znaka zanikanja realnosti, za katero psihoterapevti vemo, da ni najbolj zrel in konstruktiven obrambni mehanizem.
Željo, ki jo je izrazil v pogovoru, sem najprej sprejel kot psihoterapevtski izziv. V pogovorih sva počasi odkrivala, kakšen pomen in smisel bi te podobe imele zanj. Spoznaval sem njegov racionalni in emocionalni koncept samopodobe, krepil prilagoditvene mehanizme in
usmerjal psihološke procese sprejemanja. Ko mi je nekoč popolnoma
mirno rekel, da bi zadnja fotografija v seriji morala biti narejena tako,
da bi ga prikazovala ob njegovem vnovičnem vračanju na invalidski voziček, so še zadnji pomisleki dokončno odpadli. In vnovič sem sam pri
sebi ugotovil, da domišljijski svet in imaginacija ne pomenita nujno
bega iz realnosti, ampak ju moramo pravzaprav razumeti in izkoristiti kot del svoje stvarnosti. Če le znamo na primeren način vanju vstopati in izstopati iz njiju, sta lahko ne le možnost za potešitev naših želja, ampak predvsem neusahljiv izvor navdiha za našo ustvarjalnost in
naše samouresničevanje.
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Ker nisem samo psiholog, ampak sem med drugim tudi fotograf,
sem izziv, pred katerega me je postavil Luka, tudi dejansko sprejel.
Vendar naloga ni bila lahka. Povsem samoumevno se namreč ponuja
sklep, da je nemogoče posneti fotografijo nečesa, kar ne obstaja, kar ni
realno. Pomislil sem sicer na uporabo računalniške montaže in Photoshopa, a se mi je zdelo to preveč ceneno in umetno. Mislim, da tak način ne bi zadovoljil niti mene niti Luka. Pa tudi drugih ciljev, ki so se
mi počasi začeli oblikovati v glavi, ne bi mogel doseči. Zazdelo se mi je
namreč, da bi bila fotografska serija ob primerni predstavitvi zanimiva tudi za širši krog ljudi. Če se je Lukova zgodba tako zelo dotaknila
mene, bi se mogoče koga drugega tudi.
Ves čas si zelo prizadevam, da bi se v družbi vloga in odnos do hendikepiranih vsaj malo spremenili na bolje. Želim si, da bi ljudje bolje
poznali njihove potrebe, da jih ne bi stereotipno ocenjevali, da bi jih
enakopravno sprejeli medse in jim dali možnost, da tudi oni po svojih
močeh v družbi sodelujejo in prispevajo. Skratka, da jih ne bi dojemali
kot 'posebne', ampak kot 'normalne'. Ker verjamem v izrazno moč vizualnih podob, menim, da lahko ima socialno angažirana fotografija,
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ki lahko pove več kot tisoč besed in jo brez prevajanja razumejo vsi ljudje po vsem svetu, pri tem še kako pomembno vlogo.
K potrebi po tovrstnem družbenem udejstvovanju je verjetno pripomogla tudi moja lastna življenjska izkušnja. Star 10 let sem namreč pri
otroški igri z vojaško bombo doživel hudo nesrečo. Izgubil sem desno
roko, oslepel na eno oko in utrpel še druge telesne poškodbe. Vsekakor
je bila to zelo huda življenjska preizkušnja. Če bi lahko izbiral, bi raje videl, da je ne bi doživel. Ker pa tega seveda ne morem, lahko rečem le, da
sem iz nje uspel izvleči tudi marsikaj pozitivnega. Soočil sem se z neštetimi majhnimi in velikimi problemi, s katerimi se običajni ljudje ne
srečujejo, in se ob tem veliko naučil. Najprej to, da se ne smem počutiti
kot žrtev in objokovati svoje usode. Potem pa tudi to, da se je treba pri
reševanju težav primerno odmakniti in spremeniti perspektivo pogleda nanje. Z drugega zornega kota se včasih odlične rešitve ponujajo kar
same od sebe. Take rešitve so največkrat zelo preproste, po drugi strani
pa prav zaradi tega zelo izvirne. Kot da bi nam že ves čas ležale pred nosom, mi pa jih zaradi omejenosti pogleda nismo znali opaziti.
Pravzaprav mi je sprememba perspektive sploh omogočila, da sem
se začel ukvarjati s fotografijo. Kljub želji sem bil namreč dolga leta
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prepričan, da zaradi svojega hendikepa ne morem upravljati fotografskega aparata. Po vztrajnem preverjanju pri raznih proizvajalcih se je
izkazalo, da imajo prav vsi modeli fotoaparatov gumb za proženje nameščen na desni strani, torej na tisti , kjer jaz nimam roke. Ko sem misel na fotografiranje že skoraj pospravil v predal, sem se vendarle spomnil na preprost trik: če fotoaparat obrnem na glavo, se bodo gumbi iz
strani desno zgoraj prestavili na levo spodnjo stran, ki jo jaz z lahkoto
dosežem s svojim prstom. Za 180 stopinj obrnjene fotografije nato s
preprostim klikom obrnem na računalniku. In res je steklo – fotografija je postala eden najpomembnejših delov mojega življenja.
Na podoben način sem poskušal razmišljal tudi ob načrtovanju te
fotografske serije. Želel sem enostaven in duhovit fotografski prijem,
ki se bo čustveno dotaknil gledalca, a hkrati ne bo patetičen. Dolgo
sem razmišljal, kako naj rešim problem, potem pa sem se le domislil.
V roke sem vzel fotoaparat, splezal nekaj metrov nad tla in pogledal
navzdol. Kot že tolikokrat prej, se mi je s spremembo perspektive rešitev problema ponudila kot na dlani. Moral sem le še natančno domisliti primerno scenografijo ter poskrbeti zanjo in rekvizite ter prositi za
pomoč fizioterapevtko, ki je pomagala pri nameščanju Luka v ustrezne
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položaje. Nastala je pričujoča serija osmih fotografij, ki sem ji po dolgem premišljevanju dal naslov Mali princ.
Ko je Luka prvič videl fotografije, je bil presenečen in jih je pospremil z navdušenimi vzkliki. Večkrat si jih je pozorno ogledal in znova
in znova duhovito komentiral svojo podobo, prikazane akcije in razne
detajle. Ob uresničitvi ideje sem v njegovih očeh lahko videl zgolj in
samo zadovoljstvo, brez sledu kakršnegakoli obžalovanja zaradi tega,
kar sva naredila.
Čez nekaj časa sem mu omenil možnost, da bi fotografsko serijo pokazala še komu drugemu, in takoj je bil za to. Pogovoril sem se z njegovimi starši in jim predstavil, kaj taka predstavitev pomeni in kaj lahko
prinese s seboj. Tudi oni so se takoj strinjali.
Že čez nekaj dni po objavi na moji spletni strani, ki je imela do tedaj
v povprečju zgolj po nekaj deset obiskov na dan, se je zgodilo nepredstavljivo. Kot da bi en kamenček sprožil mogočen plaz. Fotografska serija se je kot viralna vsebina začela deliti in nezadržno širiti po internetu. O njej so pisali in poročali številni uveljavljeni televizijski, tiskani in internetni mediji po vsem svetu. Na spletnem portalu BuzzFeed so fotografije uvrstili celo na seznam 35 najbolj ganljivih fotografij

Tretji del
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vseh časov. Prebrati je bilo mogoče ogromno pozitivnih komentarjev,
število ogledov se je iz dneva v dan povečevalo in dosegalo milijonske
številke. Luka je postal pravi zvezdnik. Od vsepovsod so ga prosili za
intervjuje in ga vabili na razne konce sveta. Vsak dan je prispelo veliko e-pisem podpore in osebnih zgodb različnih ljudi, ki so želeli opisati svoje izkušnje in izraziti občutke.
Očitno se je zgodba iskreno dotaknila številnih ljudi. Mogoče zaradi
tega, ker osebno Lukovo zgodbo kljub njegovim težavnim življenjskim
okoliščinam prikazuje pozitivno in duhovito. Mogoče pa tudi zato, ker
fotografije vse nas tako nevsiljivo nagovarjajo, da v svojih življenjih
tudi sami premislimo o drugačnih perspektivah in pravih vrednotah.
Da spoznamo, da ne živimo zgolj v eni dimenziji, dimenziji banalnosti,
površnosti in materialnosti. In da uvidimo, da se okovov, ki nas utesnjujejo ter nam ne dajo dihati, lahko osvobodimo samo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo. Prav vsakdo ima v rokah svoj svinčnik in
papir ter zato vse možnosti, da nariše in ustvari balon, ki ga bo dvignil
nad oblake.
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FOTOGRAF SE PREDSTAVI
Nino Rakovič

I

me mi je Nino. Zaradi cerebralne paralize sem že od malega na invalidskem vozičku. Mišice se mi nenadzorovano krčijo, zato so moji
gibi sunkoviti in nenatančni. Poleg tega, da ne morem hoditi, tudi govoriti ne morem, zato se sporazumevam s pomočjo računalnika. Z glavo in nogo pritiskam na stikala, ki so nameščena na mojem vozičku, in
tako upravljam funkcije programa. Taka komunikacija je precej omejena in predvsem zelo počasna – ljudje si težko vzamejo dovolj časa, da
me poslušajo.
Šolal sem se v zavodu CIRIUS v Kamniku, centru, v katerega se
pridejo izobraževat in na rehabilitacijo podobni ljudje, kot sem jaz.
Osnovno šolo sem uspešno končal, ne verjamem pa, da bom kadarkoli šel v službo in opravljal kakšen poklic. Doma živim skupaj z mamo,
oče mi je umrl pred dvema letoma.
S fotografijo sem se začel ukvarjati pred štirimi leti. V CIRIUS-u so
mi na voziček namestili fotoaparat in ga prilagodili tako, da ga lahko
upravljam z velikim stikalom, na katero pritiskam s svojo desno nogo.
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MOJ POGLED IZZA

Zelo sem vesel, da sem dobil možnost fotografirati. Odprl se mi je povsem drugačen svet, moje življenje je dobilo nov smisel. S fotografijo hitreje in laže povem to, kar mislim in čutim. Fotografiranje mi daje občutek, da lahko vsaj kakšno stvar naredim povsem sam, brez da bi mi
pri tem kdo pomagal. Mislim, da bi to moral poskusiti vsak invalid. Seveda ne gre vedno brez težav, vendar mene je življenje naučilo, da se
moram za vsako stvar zelo potruditi. Če imaš voljo, ni nič pretežko.
Svoje fotografije največ objavljam na Facebooku. Vesel sem, ko dobim pozitivne komentarje, še bolj pa, če na ta način navežem kakšen
nov stik in novo poznanstvo. Udeležujem se tudi fotografskih natečajev in sem na njih celo prejel že več nagrad. Ponosen sem, da sem letos
svoje fotografije prvič predstavil na samostojni razstavi z naslovom
Selfie. Naredil sem 20 fotografij samega sebe v različnih odsevih, ki veliko povejo o tem, kdo sem jaz. Mislim, da so to razumeli tudi drugi ljudje, saj sem od številnih prejel iskrene čestitke. O meni in mojih dosežkih pa so poročali celo v časopisih in na televiziji.

Andreja Ogorevc

K

Foto: Nino Rakovič

o sem si končno vse uredila in uspela vse obveznosti in druge dejavnosti spraviti v 24-urno dnevno postavko, sem se zrušila kot
plaz blata v globoko globel depresije. Na začetku sem imela še toliko
moči, da sem občasno prilezla do kakega kamna, dokler nisem skupaj
z njim spet pristala v črni brozgi. Sledile so epizode zdravljenja v slovenskih bolnišnicah, terapevtskih centrih, skupinah, pri psihiatrih …
dokler nisem pristala v najbolj ‘zloglasnem’ zavodu, v psihiatrični bolnišnici v Polju. Ker na začetku pravzaprav sploh nisem zaznavala okolice, sem šele pozneje ugotovila, da v teh staromodnih prostorih delajo z nami najboljši zdravniki, terapevti in preostalo osebje. Tako me je
osebna zdravnica napotila na kar nekaj odličnih terapevtskih dejavnosti in nazadnje tudi na fotodelavnico. In ko sem vnovič odkrila svojo strast do iskanja motivov v okolici skozi objektiv, sem vedela, da je
to zame najboljša pot iz depresije. Tako sem se skrila za fotoaparat in
v okolici iskala ravnovesja, nasprotja, simbole in odseve svoje notranjosti. Vsepovsod je bil zraven mentor Jure, ki je venomer spodbujal,
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svetoval, delil pohvale in v še tako ‘navadnem’ posnetku našel veliko
lepega, enkratnega in neponovljivega. Tako se mi je zdravje izboljševalo iz tedna v teden in iz dneva v dan, vse dokler nisem zapustila varnega zavetja Polja in odšla na svojo na novo postavljeno pot. Med tem
sem si, tudi po nasvetih Jureta, kupila fotoaparat Canon PS in tudi
doma vsak dan posnela eno fotografijo ter mu jo poslala. Tako je nastala fotoknjiga MOJIH 111, ki mi je še dandanes najbolj pri srcu. Ker
sem občudovala sončne zahode, sence, odseve … je bila naslednja POT
ZA SVETLOBO in do danes jih je tako nastalo že približno 40. Moja
strast so tudi potovanja, zato jih je kar nekaj na to temo, vnukinjama
pa vsako leto podarim fotoknjigo s spomini iz njunega otroštva.
Ko pa je Jure zapustil Polje in začel z Izidorjem pripravljati fotodelavnice, mentorstvo, izlete in potovanja, sem sodelovala tudi tam in
tako izpolnjevala znanje, spoznavala nove ljudi, pokrajine in predvsem
fotografijo. Nabavila pa sem si tudi zmogljivejši zrcalno-refleksni fotoaparat, različne objektive, stativ ….

Foto: Andreja Ogorevc
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Zaradi mojega navdušenja nad fotoknjigami sem se letos odzvala
na razpis Ljudske univerze v Krškem, kjer so tečaj oblikovanja fotoknjige. V želji, da bi se naučila česa novega, sem se prijavila, a kaj, ko
so vsi drugi vedeli veliko manj kot jaz. Hitro so ugotovili, da jih lahko
česa naučim, in tako sem jim že na prvem srečanju povedala vse o kakovostni fotografiji ter predstavila svoje fotoknjige. Tudi zanje so bile
med najlepšimi mojimi fotografijami tiste, ki so nastale med mojo terapijo. Želeli so, da jih naučim te 'tehnike'. Seveda sem jim povedala,
da se tega ne moreš naučiti, to imaš v sebi, to dobiš z radovednostjo, s
sproščenostjo in včasih je treba kaj pogledati tudi na drugačen način.
Ker vem, kako dober terapevt je fotoaparat, sem ga kupila tudi takrat triletni vnukinji. V fotografiranju je uživala, dokler ga ni dobila v
roke njena mlajša sestrica, ki ga je spustila na tla in uničila. V dogovoru z njunima staršema bom počakala kakšno leto, da bo tudi mlajša
bolj zrela, in jima potem kupila novega.
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PRAVA LJUBEZEN
NA PRVI POGLED
Jakob Škantelj

I

me mi je Jakob, star sem 23 let. Od prometne nesreče pri 16 mesecih
sem na invalidskem vozičku, a me do zdaj to še nikoli ni ustavilo in
mi preprečilo, da bi počel točno tisto, kar sem želel. V šoli sem s sošolci igral nogomet, košarko, v preteklosti sem treniral šah, zdaj pa treniram boccio in hokej. Res sem zasvojen s športom, saj redno hodim tudi
na večino tekem ali pa si te ogledam prek malega zaslona. Trenutno pa
sem še študent, ki namerava letos diplomirati. In čeprav sem očitno že
tako ali tako precej aktiven, sem se pred kratkim vpisal še na tečaj fotografiranja. In s tem pridobil veliko novega znanja, zadovoljstva, predvsem pa posebnih občutkov. Občutkov, ki so ustvarili spodnje misli.
»Ljubezen na prvi pogled. Neskončno močna in trajajoča čustva med dvema človekoma. Včasih celo med tremi, a nikar ob tej priložnosti ne bodimo malenkostni. Nerazdružljiva čustva med dvema pozitivnima človekoma, ki uspešno premagujeta kakršnekoli ovire v življenju. Pojem, ki predstavlja ideal iz pocukranih holywoodskih filmov. Romantične komedije iz dežele prek Atlantika največkrat temeljijo na zgodbi dveh glavnih igralcev, ki se
naključno spoznata in v hipu zaljubita. Nato pa ne moreta misliti na nikogar več, le še drug na drugega, premagujeta ovire, jih premagata in srečno
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živita do konca svojih dni. V očeh naivnih in z utopičnimi željami 'okuženih'
gledalcev pa se vse skupaj seveda začne z ljubeznijo na prvi pogled. Videz je
torej vse, privlačnost pa pri ljubezni odigra odločilno vlogo. Spoznati človeka, njegove navade, dobre in slabe plati, načela, to so kar na lepem povsem
nepomembne stvari, čeprav so bile v pogovoru še pet minut nazaj najpomembnejše. No, jaz pa kljub vsem videnim filmom še vedno menim, da lahko ljubiš le najboljšo prijateljico. Nekoga, ki ga poznaš, veš za njegove dobre
in slabe stvari in ga imaš kljub temu neizmerno rad. Po mojem torej ljubezen na prvi pogled nikakor ne obstaja.
Seveda le, če ta znameniti stavek razumeš dobesedno. To, kar sledi, je namreč nekaj povsem drugega. Nekaj, kar sem prvič bolje spoznal povsem na
začetku tega leta. Občutek, kot da bi ljubezen nekje hranil že prej, jo poznal,
a jo nekako zanemarjal in je nič kaj ne cenil. Ljubezen je že bila, a taka za
eno noč oziroma en trenutek. Njene lepote nisem videl vse do tečaja, ki sem
ga začel obiskovati januarja. Tam pa sem jo uzrl že na prvem predavanju
in kmalu me je prepričala, da zna biti tista prava. Ljubezen. In to resnično
na prvi pogled, kajti zaradi pogleda na njeno vsemogočnost sem se zaljubil.
Ne v osebo, čeprav smo imeli kar nekaj izjemno simpatičnih sošolk. Zaljubil
sem se v tisto, zaradi česar sem prišel v prostore Društva distrofikov. Zaradi fotografije in v fotografijo. Jasno, da ne v eno, od takrat je to brez dvoma
poligamna veza. Ena fotografija za drugo so me vse bolj vlekle v svoj objem.
Brez ljubosumnosti in privoščljivosti. Vsaka je dobila toliko časa, kot ga je
zahtevala. Samo pogled je bil potreben in že so se čutili toplina, tisto pristno
zadovoljstvo in veselje. Le pogled nanjo in ljubezen je bila v vsakem izmed
nas, ki smo bili v omenjenem prostoru. Morda se bo komu zdelo, da pretiravam, a temu lahko rečem le to, da fotografije pač še ni resnično vzljubil. Ni
še dobil tistega pravega pogleda. Tistega, od katerega naprej nestrpno pričakuješ prihodnji dan, ki bo zagotovo dober. Vznemirjenje pred vsako fotografijo, čeprav se prejšnja morda ni povsem posrečila. Prepričanje, da bo
naslednja fotografija odlična in te bo napolnila z radostjo. V dobrem in slabem, pri čemer prvo zagotovo prevlada nad drugim. In to od prvega pogleda
nanjo. Z veseljem ponovim, da je odvisno le od prvega pogleda. Če je ta pravi, vse nadaljnje spoznavanje niti ni pomembno. Ozadje, zaslonka, kompozicija, fokus ne igrajo bistvene vloge. Tudi ko sem spoznal njihove največje
skrivnosti in fotografske mejkape (photoshop), je bil zame pomemben samo
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TRETJE OKO IN HIBE,
KI TO NISO
Gal Jakič

Foto: Jakob Škantelj

pogled na fotografijo. Kaj mi ta sporoča brez svojih slabih strani ali z njimi vred, kako je sploh nastala, kaj je razlog za njen obstoj in podobno. Vse
njene tehnične lastnosti so bile obstranskega pomena. Tako kot za ljubezen
med dvema človekoma ne bi smeli biti pomembni starostna razlika, barva
las ali veliko znamenje na obrazu. Fotografijo spoznaš in se vanjo zaljubiš
skozi tisto, kar vidiš. Ujeti trenutek, ki ostane za večno. Ne glede na to, kaj
ti sicer v življenju pomeni fotografiranje. Zate je lahko del službenih opravil, hobi ali strast. Ko pogledaš izjemno fotografijo in vidiš njeno sporočilno vrednost, je preprosto ne nehaš občudovati. In nato vsako naslednjo podobno. Dokler si ne začneš prizadevati za perfekcionizem in želiš, da bi bila
vsaka fotografija popolna. Rekel bi, da je to dar in prekletstvo fotografov. A
je vredno. Zagotovo.«

P

lesalci so začenjali svoj mimohod po tretji stranici pravokotnika. Okrašena dvorana je strmo gledala na nas, ki smo za tako pomembno priložnost nase navlekli zgolj kavbojke in raztegnjeno majico. Nagnil sem se naprej. Oko je počivalo na zadnji strani fotografskega aparata. Vse se je zlivalo v popolni fokus – miselni in digitalni. Vse,
kar je bilo v tistem trenutku pomembno, je bila dobra slika. Vse drugo
je moralo počakati vsaj še kak trenutek.
Starejši gospod, ki je stal slab meter od mene, je počasi odložil fotografsko torbo z rame. Sledil je globok vzdih, eden tistih, po katerih
trpljenje človeka na lestvici od 1 do 10 oceniš z 11. Počasi je skrčil koleno in pokleknil poleg mene. Ko se je tako 'spustil na mojo osnovno
nadmorsko višino' je pogledal v mojo smer. »Tole je pa videti precej
bolj udobno!« je rekel in z glavo pomignil proti mojemu vozičku. Moral
sem se nasmehniti. Komentar je povsem zadel bistvo. »Ja, včasih pa
res pride prav. Pa še nihče me grdo ne gleda, ker lahko vsi delajo 'prek
mene' …« Najin fokus se je vrnil v fotoaparata in pogovor je bil končan.
Plesalci so hodili mimo in zaklop fotoaparata je besno 'škljocal'.
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Tisti, ki me poznajo v moji tridimenzionalni, ne natisnjeni in malce manj globokoumni verziji, vedo, da brez fotoaparata ne zapustim
10-kilometrskega radija okoli Kodeljevega. Fotografija je postala moj
hobi in pozneje moja obsedenost. Slikam vse, kar mi pade v oko, in v
vsakem trenutku 'iščem sliko'. Moja Nina, ki ji je postavanje pred fotografskim objektivom povsem odveč, se počasi privaja na moje neskončno teroriziranje s fotoaparatom in testiranje novih fotografskih metod.
Od začetne prepovedi fotografiranja in poznejše zadržanosti pri vsaki sliki je prešla v fazo popolne vdanosti v usodo. Zdaj ve, da mi ni več
pomoči. Manj se pritožuje, prej končava in sva potem prej oba srečna.
Ko sem nekaj dni zatem, v domovini in na domačem kavču, pregledoval in izbiral med skoraj 1500 posnetki, sem se spomnil na besede
gospoda, ki me je pred dnevi presenetil z izjavo o vozičku. Pravzaprav
mi je enovrstičnica zares dala misliti. Vedno sem mislil, da sem se fotografije lotil zaradi očeta, ki je celotno moje otroštvo počel natančno
to, kar zdaj počnem sam. Da sem razvil ljubezen do papirja dveh dimenzij, v katerega s fotoaparatom mimogrede ujameš tretjo. Da mi je
Foto: Gal Jaklič
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lasten fotoaparat pomenil pribežališče, ker sem bil v senci svojega fotoaparata varno skrit pred objektivi drugih. Morda me je k fotografiji
pritegnilo iskanje popolnosti, ki mi je še kako znano iz moje prve obsedenosti, kariere alpskega smučarja. Da sem morda v fotografiji prvič
začutil, da je to področje, kjer hitre noge ne pomenijo nič. Samo oko je
pomembno in 'napeti možgani'.
Izjava o vozičku pa mi je končno razjasnila skrivnost mojih fotografskih obsesij. Fotografija je bila edino področje, kjer moja gibalna oviranost ni bila oviranost, temveč prednost! Na vozičku sem bil že skoraj dlje kot brez njega in možgani so se na novi položaj privadili. Ne
zgolj privadili, naučili so se gledati drugače, z nižje perspektive! Če želijo drugi fotografi ujeti perspektivo, skozi katero teče moje življenje,
se morajo potruditi. Se spustiti na kolena, počepniti ali sesti. In še takrat so v poznavanju te perspektive slabši od mene. Ker v njej ne živijo
vsak dan po 8 ali več ur. Teden za tednom in leto za letom.
Morda pa, dragi moji, hib sploh ni! Morda so naše hibe zgolj prednosti, ki jih (še) nismo izkoristili.
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MOJA ŠKATLA BARVIC
Nevenka Papič

E

na mojih najboljših odločitev zadnjih let je bil moj prvi fotopotep v
Toskano. Korak, ki je spremenil moj pogled na svet, kajti fotografija me je dobesedno uročila; postala je način življenja, razmišljanja in
dojemanja. Čeprav sem danes sama fotografsko dobro oborožena, bi
rada poudarila, da za tako spremembo v življenju sploh ni pomembno,
kakšen fotoaparat držiš v roki, pomembno je samo dobro oko in veselje do življenja.
Pisati o nečem, kar rad počneš, načeloma ne bi smelo biti težko. S
preprostimi besedami bom poskušala opisati, kaj mi fotografija pomeni in kaj mi da. Seveda nimam v mislih materialne dobrobiti, saj se najbrž še ni rodil tisti, ki bi bil pripravljen odšteti vrečo cekinov za moje
»umetnine«. Lahko le rečem, da so se mi v trenutku, ko mi tehnične
nastavitve niso bile več noben bavbav, odprla popolnoma nova obzorja. In aparat v mojih rokah se je čez noč prelevil iz igračke v čopič, s katerim lahko vsakič sproti zabeležim in domov ponesem vso nepopisno
lepoto sveta.
Na fotografijo gledam kot na obliko neverbalne komunikacije. Z
njo lahko nekomu preprosto poveš in pokažeš, da si nekje bil in marsikateri hobi fotograf je s tem popolnoma zadovoljen. Meni osebno
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t.i. razgledniška fotografija ne predstavlja (več) nobenega izziva, takih imam polne predale – od prej. Poleg tega vse turistične znamenitosti v fotografiji in opisu najdeš na spletu, v knjigah in turističnih vodičih. Ko danes pogledam fotografijo, mi mora duša zaigrati, tako kot ob
poslušanju glasbe ali pa ob dobri sliki, skulpturi ali kakšni noro dobri
zgradbi, pa naj bodo to razvaline kakšnega gradu, cerkev s svojimi barvitimi vitraži ali pa najmodernejša arhitektura sredi mesta ali pa, ne
nazadnje, samo lepo modro cvetoča vijolica na okenski polici. Važna je
kemija – kdor je ne občuti, živi v precej klavrnem svetu .
Ko hodim po svetu, vsa oprtana s kopico fotografske opreme, me
marsikdo čudno gleda, sploh prijatelji, ki me poznajo še od prej, ko mi
je ena navadna »trotlca« s tremi koluti filmov zadostovala za cel dopust. Prepričujejo me, da nima smisla nositi vsega tega, saj pol stvari
sploh ne vidim. Ja, kakor kdo…Sama menim, da s fotoaparatom v roki
vidim več in bolj detajlno; sploh na svet gledam z drugimi očmi.
Ste že kdaj pomislili na to, kakšno srečo pravzaprav imamo, da naša
domovina leži na taki geografski širini in dolžini, ki nam omogoča, da
lahko v štirih različnih letnih časih opazujemo spreminjanje narave

Foto: Nevenka Papič
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okrog nas? V tem trenutku smo priča eksploziji barv, ko gola drevesa
počasi zelenijo in se odevajo v cvetove vseh možnih barv; svoje dodajo še hormoni (dovolj je že, če prisluhnemo čivkanju v krošnji nad glavo) in, voilá, iz trenutka v trenutek nam je lepše! Kako prav pride citat:
»Življenje ni drugega kot velika škatla barvic.«
Živimo v družbi, kjer vizualno počasi nadomešča pisano besedo.
Včasih imam občutek, da smo krdelo hijen, ki se naslaja ob krvavih
posnetkih še bolj krvavih dogodkov; pieteta postaja postranska stvar.
Tako so vsi mediji, s tem mislim televizijo, časopise kot tudi splet, polni posnetkov, ki jih celo vsega hudega vajen želodec včasih težko prenese. Rumeni tisk postaja sveta vladar, saj nam ni nikoli dovolj. Ne bogato obloženih čokoladnih tortic po eni, kot tudi ne grozot po drugi strani. Seveda pod pogojem, da se vse dogaja daleč daleč stran in ne doseže našega praga… Postajamo otopeli, slepi za druge, sami sebi dovolj…
Pa je lahko vse strašno enostavno! Ob tem naj nas vodijo besede velike sanjača, pravljičarja Hansa C. Andersena: »Ni dovolj, če samo živiš,
je rekel Metulj. Potrebuješ sonce, svetlobo im majhen cvet!«
Pustimo raje vse tegobe, skrbi in rumeni tisk za seboj in se podajmo
ven, v naravo, s fotoaparatom v roki in poiščimo ta cvet! In svet okrog
nas bo takoj lepši!
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Kris – Pri fototerapiji se mi zdi lepo, ker se učim uporabljati različne
fotoaparate in mi je lepo fotografirati. Naučil sem se že veliko novega,
najraje pa fotografiram naravo.
Ajla – Fototerapijo rada obiskujem, ker me to veseli. V prihodnosti bi
rada fotografirala portrete ljudi, tako kot to dela veliko fotografov, o
katerih sem tudi veliko izvedela.
Jaka – Zanimivo je bilo, ko smo slikali zimo, ko je prišla muca in smo
jo vsi fotografirali. Na fotoaparatu poznam gumb za slikat, vklopit in
izklopit fotoaparat, pogledat fotografije. Fotografije pogledam tako,
da stisnem gumb, kjer je puščica.
Nuša – Rada fotografiram rožice in drevesa, ker so visoka in imajo listke, ki v jeseni odpadejo. Všeč mi je, da s prijateljicami fotografiram in
se slikamo. Jaz fotografiram prijateljico in ona mene. Včasih se tudi
sama fotografiram.
Andrej – Pri fototerapiji se zabavam, spoznavam načine fotografiranja.
Primož – Jaz sem slikal črte, rdečo barvo. Našel sem rdeč volan od
ladje in rdečo streho. Igrali smo se tudi igro Spomin, ki smo jo sami naredili. Eno je bila fotografija, eno pa risba, ki sem jo narisal.
Vanja – Rad bi bil fotograf, vse na svetu bi rad fotografiral in v različnih državah. Ugotovil sem, da lahko fotografiram različne stvari: listje,
jesen, sneg, storže, svojo nogo, črte, oblake, napoje, stene, drevesa …
Patrick – Jaz rad slikam, zato sem hodil k fotografskim uricam. Fotografske urice so mi všeč, ker nastanejo vedno lepe fotografije – take, ki
so ostre, in rad slikam sam sebe.
Matjaž – Meni je fototerapija všeč, ker lahko ujameš lepoto narave,
se naučiš nekaj novega in ker imajo punce rade, da jih fotografiramo.
Matija – Všeč mi je bilo, ko smo fotografirali in gledali film, ko so nas
posneli za televizijo. Igrali smo se tudi igri Spomin in Pozitiv in negativ. Moja mami ima doma fotoaparat in mi ga posodi, da fotografiram
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pokrajino, ker se pokrajina iz našega doma dobro vidi. Pokrajina so
hribček pa hiša, tudi kakšen avto.
Žana – Fotografija je knjiga, ki jo cel svet vidi. Noter so fotografije, ki jo
naredijo fotografi, ki slikajo vse, kar na svetu vidijo. Na fotografiji lahko
pokažem zaštekanost, lahko tudi normalnost, lahko zimo ali jesen. Lepo
je bilo, ko smo slikali zastavo, listje, škrate, svoje noge, sence. Imam svoj
nov fotoaparat, ki so mi ga dali za rojstni dan. Slikala sem pingvine z
Madagaskarja, svojega bratca Lukca, sestrico Ajdo in strop z lučmi.
Larisa – Rada hodim na fotografske urice, ker tja hodita tudi Nuša in
Evelina. Z Nušo se slikava in tudi z Evelino. Tudi jaz obe slikam. Slikam tudi veliko zanimivih stvari, na primer črte. Črte sem našla na
igralu in z Nušo sva risali ravne črte v pesek in jih slikali.
Evelina – Naučila sem se držati fotoaparat v roki in fotografirati. Naredila sem lepe fotografije. Lepo je, ko se sam slikaš, ko obrneš fotoaparat in slikaš. Ko fotografiram, se zabavam. Všeč mi je tudi, da je Jure
z nami in mu pokažem kar sem slikala. Potem mi pove, da sem naredila lepo sliko.
Niko – Všeč mi je bilo, ker sem slikal vrtec, smreko, prijatelje. Ko dobim fotoaparat, moram najprej dati vrvico na roko, da se fotoaparat ne
polomi, če pade na tla. Potem stisnem velik gumbek in slikam.
Daniel – Ko sem slikal, mi je bilo lepo. Če slikaš bolj daleč, je bolj malo,
če slikaš bolj blizu, je veliko.
Matej – Jaz rad fotografiram, ker mi je to pri srcu. In s tem fotografiranjem dokažemo, da smo dobri za na televizijo in želimo ljudem pokazat, da smo pravi fotografi v Novi Gorici.
Jan – Meni je všeč pri fototerapiji, ker se veliko naučimo, kako uporabljat fotoaparat, kako fotografiramo druge, in ker se zabavamo.
Lana – Najprej sem slikala, potem pa sem gledala fotografije na računalniku. Videla sem Jureta, Mojco, sebe, Tinota in Nežo. Skupaj smo
se fotografirali, naredila sem tri fotografije. Všeč mi je bilo, ko sem na
televiziji videla, ko so nas snemali.
Tino – Naučil sem se fotografirati. Če se ne bi učil, ne bi znal. Fotografiral sem črte in veliko drugih stvari.
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Anika – Slikanje je zabavno, lahko stiskaš gumbe in nastane slika, ki
ni narisana, ampak je iz fotoaparata. Všeč mi je tudi, da lahko s prijatelji skupaj slikam.
Neža – Na fotografskih uricah mi je bilo všeč, ker smo lahko slikali,
delali igro Spomin, lahko sem slikala vzgojiteljico – njeno oko. Na fotografskih uricah sem imela prijatelje, skupaj smo fotografirali in se
imeli lepo.
Taj – Fotografija je slika, ki jo narediš s fotoaparatom. Slike plavajo na
računalnik, se pomešajo, nastavijo in potem jih gledamo. S fotoaparatom lahko bolje vidiš – bolj od blizu. S fotografijo pokažem, kako lepo
sem slikal.
Kris: Letenje – To fotografijo sem posnel, ker mi je bilo všeč, da sta
raci v zraku in letita. Če sem želel narediti tako fotografijo, sem moral
biti pozoren na hitrost in natančnost. Fotografija mi deluje žalostno,
ker je v ozadju temno nebo.
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Jan: Sonce, ki sveti v temne borovce – Fotografija mi predstavlja sonce,
ki žari v temnem borovcu. Všeč mi je, ker je posijalo sonce. Sonce je
zame simbol veselja. Simbol veselja je zame tudi rumena barva.
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Matej: Garfield mijau mijau – Ta fotografija mi je všeč, ker se mi zdi
Garfild zelo ljubek. Zato ker je lep hišni maček. In najbolj mi je na
njem všeč njegova dlaka. In zaradi oči mi je tudi najlepši.

Andrej: Čudež – Ta fotografija mi predstavlja čudež, ker sem jo posnel v času božiča. Na fotografiji so mi všeč barve.
Matjaž: Račja Ljubezen – Spomladi, kadar se race srečajo, je prvi pogled ljubezen. In ta slika mi je všeč, ker prikazuje ljubezen.
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Ajla: Bistvo je očem skrito, srcu odkrito. – Fotografijo sem ustvarila
na temo natečaja Bistvo je očem skrito, srcu odkrito. Všeč mi je, ker
predstavlja ljubezen in prijateljstvo.

