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jezik podobe 
OSNOVE VIZUALNE GOVORICE / 10. in 17. maj  2016 - okoljski center v Ljubljani - 10 korakov

1.	del		

1	-	beseda	VS	slika	…	

2	-	osnove	opazovanja	…	

3	-	kako	nastane	fotografija	…		

4	-	fotoaparat,	fototelefon	…	je	“orodje”…	

5	-	od	fototelefona/aparata	do	objave…	

6	-	VAJA:	fotografiranje	dogodka

2.	del		

7	-	beseda	VS	slika	/	osnove	opazovanja	>>	kompozicija	

8	-	kako	nastane	fotografija	…	/	fotoaparat,	fototelefon	…	je	“orodje”	>>	

nastavitve	na	fotoaparatu	

9	-	od	foto-telefona/aparata	do	objave	…		podpisi,	metapodatki,	

	hashtag	

10	-	VAJA:	izbor,	podpisi	in	nalaganje	fotografij	na		

Flicker,	Instagram,	FB	stran,	(lastno	spletno	stran)



	-	kompozicija:	slika	nastane	v	trenutku!
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zazna	(pogleda)	se	jo	najprej	kot	celoto,	prepoznamo	določene	dele	…
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dele	povežemo	in	porodijo	se	nam	bolj	konkretni	občutki	in	misli	…	proces	je	hiter	…	lahko	
pa	traja	…
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	kompozicija:	ko	fotografiramo,	ni	časa	za	razmislek,	ko	se	približujemo	…
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ko se približujemo …  je koristno, da se vprašamo, kaj nas pritegne? določeni 
objekt(i)/subjekt(i), dinamika/dogajanje med njimi, dinamika prostora …kaj nas 

naslavlja, da se kompozicja “zgodi”
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kompozicija	je	v	osnovi	logika,	kako	so	določeni	objek>	/	elemen>	razporejeni	in	v	medsebojnih	
odnosih	
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statična kompozicija: ko je en glavni objekt/subjekt (zaslonka f4) 
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statična kompozicija (en glavni objekt) + ozadje (prostor): to dosežemo z 
večjo zaslonko (f16). Pri statični konpoziciji je objekt / subjekt običajno v sredini 
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dinamična konpozicija je, ko je več subjektov/objektov, ki tvorijo glavno vsebino 
fotografije
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dinamična kompozicija je, ko so subjekti / objekti v odnosu   
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dinamična kompozicija je, ko so subjekti / objekti v odnosu   
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dinamična kompozicija je, ko so subjekti / objekti v odnosu   
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dinamična kompozicija > nezavedni odnosi med subjekti / objekti   
(take vrste zabeleženi trenutki so dejansko odkrivanje življenja s fotografijo, ki se dogaja v 

neponovljivih trenutkih) 
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 P.S.: risba je osnova fotografije; če risba ni jasna, fotografija nima “moči”, 
barva je “poživilo”, dodaja čutnemu zaznavanju … barve so lahko tudi “odveč”! ker jemljejo 

pozornost/prepoznavnost bistveni vsebini fotografije …  
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Zlati rez je najlepši in najbolj skladen odnos dveh različnih količin. 
To je matematični pojem, kompozicijski zakon, kjer je manjši del proti večjemu v 

istem razmerju kot večji del proti celoti. To razmerje je vedno 1,618033989 ... 
 A : B = (A+B): A 

Zlata spirala 
Če zlat pravokotnik razdelimo na kvadrat in manjši pravokotnik in tako nadaljujemo 
postopek, dobimo vedno manjše kvadrate in zlate pravokotnike, katerih medsebojno 
razmerje je zopet enako zlatemu rezu. Če v vsak kvadrat vrišemo četrtino kroga, dobimo t.i. 
zlato spiralo. Ta oblika se zelo pogosto pojavlja v naravi. 



Kadriranje v eni “besedi” pomeni skladje, kjer se gledalec ne sprašuje po nečem, kar je 
morda zunaj fotografije, ostaja in raziskuje znotraj fotografije …
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Smo pridobili ali odvzeli, če odstranimo barve in ostane le skelet - risba? 
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Watermark ali CC? 

- v našem interesu je, da se fotografije čim širše deli in uporablja 
- mediji dostikrat ne želijo objaviti fotografije z watermarkom 
- z lincencami CC (Creative Commmons) lahko definiramo kako se naše delo 

(fotografije) uporablja ali distribuira naprej 
- če želimo, lahko za dosego priznanja avtorstva fotografij pripišemo, da 

dovolimo objavo fotografij le ob navedbi avtorstva in watermark ni potreben



Priznanje avtorstva  
CC BY (Attribution Creative Commons) 

Ta licenca dovoli ostalim, da distribuirajo, predelajo (remixajo) ali prilagodijo 
vaše delo, ter gradijo na njem, celo v komercialne namene, dokler vas navedejo 
kot avtorja izvirnega dela. Od vseh licenc na voljo, dopušča ta največjo svobodo 
za uporabnike. Predlagamo jo, kadar je namen da se vaše delo čim širše deli in 
uporablja. 

Podroben opis ostalih CC licenc najdete na: 
https://creativecommons.org/licenses/

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav  
CC BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 
Creative Commons) 

Ta licenca je najbolj omejujoča od naših šest glavnih licenc, saj dovoljuje ostalim 
zgolj da prejmejo vaše delo in ga naprej delijo z drugimi, pod pogojem da vas 
navedejo kot avtorja. Ne smejo pa vašega dela spremeniti ali pa ga uporabljati v 
komercialne namene.



Kako podpišemo naše avtorsko delo? 

- zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) nam dovoljuje, da avtorsko 
delo podpišemo z imenom, psevdonimom ali znakom 

- avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu 
- avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s 

kakšno oznako 

Primeri podpisa fotografije: 

- Foto: Miha Novak 
- Foto: M.N 
- Foto: Umanotera 
- Foto: Miha Novak/Umanotera 

Pri pošiljanju fotografij medijem ali pri objavi na socialnih omrežjih, lahko 
dopišimo, da brez navedbe avtorja ne dovolite nadaljnje objave fotografij.



V torek, 10.5.2016, je v Okoljskem centru pod mentorstvom Bojana Breclja in 
Matjaža Rušta,  potekala 2-dnevna delavnica z naslovom Osnove vizualne 
govorice. Foto: Matjaž Rušt

Kako opišemo naše fotografije? 

- pri opisu fotografij (caption, description) bodimo pozorni na ključna vprašanja, 
ki jih skušajmo v opisu odgovoriti: 

• Kdo?
• Kje?
• Kaj?
• Kdaj?
• Zakaj?



- hashtag je vizualno predstavljen z znakom # 

- z uporabo znaka # pred besedo ali besedno zvezo na socialnih omrežjih, besedo ali besedno 
zvezo spremenimo v metadata oznako, ki jo tako spremenimo v iskalni pojem in se nam s klikom 
na njo izpišejo vse objave, ki so bile enako označene 

- z uporabo hashtaga našo objavo naredimo bolj vidno za ostale uporabnike 

- hashtagi naj bojo kratki (keep it short and simple), uporabljajte jih dosledno 

- hashtage si lahko izmislite (npr. vezane na dogodke, na področje s katerim se ukvarjate) ali pa 
uporabite že obstoječe, ki jih je potrebno poiskati/poznati 

- pri pisanju hashtaga ne uporabljajte presledkov (space), npr: #okoljski center, ker ne bo preveden 
v hashtag, kot bi si želeli; namesto tega bo hashtag samo #okoljski; pravilno: #okoljskicenter







V fotografije lahko vpišemo metadata (IPTC) podatke, ki se shranijo v fotografijo. 
Ponavadi fotografiji pripišemo opis fotografije in avtorstvo.



Zakaj vpisovati podatke? Ker s tem zavarujemo naše fotografije z opisom in avtorstvom.



IPTC podatke lahko prebere Flickr in nam pri uploadanju fotografij ni potrebno ponovno 
vpisovati opisa fotografije. 



PS- v živo so bili demonstrerane nastavitve na aparatu in Flicker upload, 
Istagram #teganje 

Bojan Brecelj- bojanbrecelj5@gmail.com        Matjaž Rušt -rust.matjaz@gmail.com

bojan brecelj-One Place               http://www.matjazrust.com(c) Bojan Brecelj  


