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Priročnik Radovana Čoka, izjemno tankočut-
nega in vsesplošno razgledanega direktorja 
fotografije, snemalca, fotografa in mentorja, 
je nov korak k bogatenju slovenske vizualne 
kulture, izobrazbe in filmskega mišljenja. Prvi 
je bil izjemno uspešen in v hipu razprodan 
priročnik Jovana Jovanoviča, ki je nedvomno 
dokazal, kako nujno potrebujejo slovenski 
medijski ustvarjalci tudi teoretsko podporo in 
razmišljanje o kreativni rabi sodobne tehno-
logije in tehnike pri svojem ustvarjanju!

Nobena izmed sodobnih umetniških praks 
se danes ne širi tako silovito, eksponentno 
in globalno kot prav vizualni mediji; nobena 
izmed umetniških praks nima tako silovitega 
in inovativnega razvoja tehnološke podpore 
kot vizualni mediji, kar pomeni, da je napre-
dek na tehnološkem področju lahko ustvar-
jalen le, če ga uporabnik zna vsestransko in 
ustrezno uporabljati – šele takrat tehnološki 
napredek in možnosti postanejo tudi nove 
izrazne možnosti, premik meja filmskega jezi-
ka, osvajanje novih področij …

Radovan Čok, poleg profesionalne kariere 
direktorja fotografije pri množici slovenskih 
in tujih filmov tudi dolgoletni pedagog na 
AGRFTV, seminarjih/laboratorijih JSKD, števil-
nih delavnicah za snemalce ipd., je nedvomno 
tudi tisti strokovno kompetentni človek, ki 
lahko z gotovostjo govori o temeljih vizu-

alne kulture, filmski in elektronski tehniki, 
metodah, načinih uporabe in razmišljanju, da 
uporabnik izvleče največji možni ustvarjalni 
učinek in ustvari polnovredno, umetniško 
prepričljivo vizualno govorico – kot ljubitelj ali 
profesionalec, to danes niti ni tako pomemb-
no, saj se prav zaradi tehnološkega napredka 
v vizualnih medijih ta – za Slovence – tako 
travmatična delitev, še najbolj zabrisuje!

Čok kot izkušen mojster vizualne govorice, 
izjemen poznavalec zgodovine filmske umet-
nosti ter filmske fotografije in estetike sodob-
nemu uporabniku in ustvarjalcu nazorno pri-
kazuje temeljna področja, znanja in vedenja, 
ki jih mora poznati in razmišljati o njih, da 
oblikuje učinkovito in polnovredno filmsko 
govorico –, in to je tudi osnovni namen tega 
priročnika!

Peter Milovanovič Jarh,  
urednik 

UVOD
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Človekova želja, da bi svet, ki ga obkroža, 
upodobil v gibanju, je najbrž tako stara kot 
človeštvo samo. Spomnimo se le jamskih po-
slikav v Altamiri ali Lescauxu. Neznani slikar 
je prazgodovinsko divjad naslikal z več pari 
nog, da bi tako pričaral hitri tek bežeče živa-
li. Že v srednjem veku so poznali optične na-
prave, s katerimi so »ujeli« podobe zunanjega 
sveta, vendar jim jih vse do izuma fotografije 
ni uspelo trajno shraniti. In prav fotografija je 
omogočila tudi rojstvo najmlajše umetnosti – 
kinematografije.

Z besedo kinematografija običajno označu-
jemo dejavnost, ki se ukvarja s snemanjem, 

izdelovanjem in predvajanjem filmskih del. 
Slovarji nam ponujajo tudi definicije, ki so 
bliže etimološkemu izvoru te besede. Tako 
npr. SSKJ: /.../ »kinematografija je ustvarjanje, 
katerega izrazna oblika je umetniško delo iz 
slik na filmskem traku.« Sicer je beseda kine-
matografija sestavljenka iz starogrških be-
sed kinema – gibanje in grafein – zapis, torej 
zapisovanje, beleženje gibanja. Način zapisa 
je fotografski, spet starogrščina!, fotografijo 
bi lahko nekoliko arhaično slovenili kot sve-
tlopis. Svetloba ima torej pri filmu in njemu 
sorodnih medijih odločilno vlogo ali kakor 
je o njej posrečeno izjavil Cecil B. de Mille: 
»Svetloba je za film to, kar je za opero glasba.«

OD SVETLOBE DO
KINEMATOGRAFIJE

Slika 1: Jamski sliki z divjadjo.
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O svetlobi in barvah

Vendar svetloba ni pomembna samo za me-
dij, s katerim se bomo ukvarjali v naslednjih 
poglavjih. Veliko večino informacij o zuna-
njem svetu dobimo prav s posredovanjem 
svetlobe in čutila za vid. Pojav svetlobe je že v 
starem veku vznemirjal učenjake, toda spre-
jemljive znanstvene razlage zanj niso našli, 
čeprav so dokaj zgodaj izumili vrsto optičnih 
pripomočkov in naprav. Prve resnejše znan-
stvene teorije o svetlobi zasledimo v 17. sto-
letju. Isaac Newton, priznani angleški fizik in 
matematik, je v svojem delu Optika označil 
svetlobo kot sevanje majhnih delcev (korpus-
kulov). Teorija je bila, predvsem zaradi Newto-
nove avtoritete v tedanjih znanstvenih krogih, 
sprejeta, čeprav z njo ni bilo mogoče razloži-
ti vseh optičnih pojavov, poleg tega pa se je 
kar nekaj trditev bolj opiralo na znanstveno 
domišljijo kakor na s poizkusi podkrepljene 

dokaze. Nasprotnik te korpus kularne teorije 
je bil Newtonov sodobnik, holandski učenjak 
Christian Huygens. Po njegovem je svetloba 
valovanje, ki se podobno kot zvok širi sko-
zi eter. To spoznanje je le počasi izpodrinilo 
teorijo o sevanju svetlobnih delcev, saj tudi 
Huygens, podobno kot Newton, ni zmogel 
razložiti vseh lastnosti svetlobe in ovreči vseh 
trditev privržencev korpuskularne teorije. 

Huygensova teorija je dobila svojo potrditev 
šele kakšno stoletje po izidu njegove Razpra-
ve o svetlobi v izsledkih Jamesa Maxwella, ki je 
svetlobi pripisal lastnosti nihanja elektromag-
netnih valov. Ko je Heinrich Hertz neizpodbi-
tno dokazal obstoj takšnih valov, je znanost 
sprejela valovno teorijo o svetlobi, ki je le maj-
hen, vidni del zelo velikega spektra elektro-
magnetnih valov. Do sodobnega pojmovanja 
svetlobe smo se dokopali šele v 20. stoletju. 
Albert Einstein in Max Planck sta s pomo-
čjo relativnostne in kvantne teorije razložila 

Slika 2: Svetloba – gibanje delcev ali valovanje. Po Isaacu Newtonu (leva slika) naj bi svetlobo sestav-
ljali zelo majhni delci – emisijska ali korpuskularna teorija 1669. Njegov sodobnik in tekmec v znanosti 
Huygens (desna slika) je temu razmišljanju postavil nasproti svojo teorijo, po kateri je svetloba valovanje 
etra, breztežne snovi, ki zapolnjuje vesolje – valovna teorija.
Na sredini je Newtonova risba eksperimenta, s katerim je dokazal disperzijo svetlobe in spektralno sesta-
vo bele svetlobe.
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pojave, ki jih pojmovanje svetlobe kot elek-
tromagnetnega valovanja ni zadovoljivo ra-
zložilo. Svetlobi sta pripisala dualistični značaj, 
saj ima tako lastnosti valovanja kot tudi la-
stnosti sevanja malih delcev – fotonov.

Lastnosti svetlobe

Svetloba potuje skozi prostor premočrtno v 
obliki elektromagnetnih transverzalnih valov 
s hitrostjo 2,998 x 108 m/s. Predstavlja le maj-
hen, viden delček elektromagnetnega valo-
vanja, ki obsega sevanje zelo kratkih valov, 
kot so gama žarki, pa do zelo dolgih, radijskih 

valov. Valovanje z valovnimi dolžinami med 
400 in 700 nm zaznavamo kot svetlobo, raz-
lične valovne dolžine znotraj tega dela elek-
tromagnetnega spektra pa kot barve. Na tem 
mestu moramo omeniti še dve vrsti sevanj, ki 
jih sicer z našim čutilom za vid ne zaznavamo, 
fotografski materiali pa so občutljivi tudi na 
njihov vpliv. To je kratkovalovno ultravijolično 
sevanje in valovanje z valovno dolžino, neko-
liko daljšo od rdeče sestavine svetlobe, infrar-
deče sevanje, ki je del toplotnega sevanja.

Slika 3: Spekter elektromagnetnih valov. Vidni spekter – elektromagnetno valovanje, ki ga naš vidni 
sis tem zaznava kot svetlobo in barve, obsega le ozek pas v tej množici elektromagnetnih sevanj, ki nas 
obdajajo. 
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Bela svetloba je torej vsota vseh spektralnih 
barv vidne svetlobe. Pri prehodu skozi prizmo 
se bela svetloba razkloni v svoje sestavine. 
Ta pojav je prvi opisal Newton, ki je v mavrici 
prepoznal sedem barv: vijolično, indigo, mo-
dro, zeleno, rumeno, oranžno in rdečo. Da-
nes vemo, da so osnovne spektralne barve tri 
primarne barve: rdeča, zelena in modra, z me-
šanjem teh pa po aditivnem ali seštevalnem 
principu dobimo tri sekundarne barve: modro-
zeleno, škrlatno in rumeno. V fotografiji, videu, 
tiskarstvu, računalniški grafiki jih raje označu-
jemo s kraticami, izpeljanimi iz angleških na-
zivov: RGB – Red, Green, Blue; CMY – Cyan, Ma-
genta, Yellow.

Svetloba se od izvora premočrtno širi v prostor 
in neposredno osvetljuje predmete z ostrim 
usmerjenim snopom, lahko pa na svoji poti 
zadene ob površine, od katerih se odbija ali 
pa prehaja skozi snovi, kjer se usmerjeni žarki 

Slika 4: Aditivni princip nastanka barv:
RDEČA + ZELENA = RUMENA
ZELENA + MODRA = MODROZELENA
MODRA + RDEČA = ŠKRLATNA

Vsota vseh treh primarnih spektralnih barv je 
bela svetloba.

Subtraktivni princip nastanka barv:
MODROZELENA – ŠKRLATNA = MODRA
ŠKRLATNA – RUMENA = RDEČA
RUMENA – MODROZELENA = ZELENA

Ko od bele osnove (bel papir, bela svetloba 
projektorja …) odštejemo vse pigmentalne pri-
marne barve, dobimo črno.

Slika 5: Senca je posledica premočrtnega širjenja svetlobnih žarkov. Neposredna svetloba, ki jo oddaja 
točkast izvor svetlobe, naredi na površinah, ki jih ta svetloba ne doseže, ostro opredeljeno senco. Kadar 
ta usmerjena svetloba naleti na oviro, kot je svetla hrapava površina, postane ta sekundarni izvor 
svetlobe, ki izgubi svojo usmerjenost in posredno osvetljuje okolico z razpršeno (difuzno svetlobo), 
ločnica med osvetljenimi in neosvetljenimi predeli je manj izrazita. Posredna, razpršena svetloba 
nastane tudi pri prehodu neposrednih svetlobnih žarkov skozi prosojna telesa, npr. skozi oblake, 
matirano ali mlečno steklo ipd.
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razpršijo. Ta svetloba osvetljuje prostor in pred-
mete v njem posredno in iz več smeri, imenu-
jemo jo difuzna ali razpršena. Površine, ki jih 
svetloba ne doseže, so v senci. Ločimo nasebno 
senco na tistem delu predmeta, ki ni neposre-
dno izpostavljen svetlobnim žarkom, vrženo 
senco predmeta na površinah, ki zaradi njego-
ve prostornine ostanejo neosvetljene. Od zna-
čilnosti svetlobe, tj. ali je osvetlitev neposredna 
ali posredna, je odvisen tudi videz sence. Difu-
zna svetloba ne naredi ostro opredeljene sence, 
ampak oblikuje na prehodu iz svetlobe v temo 
bolj ali manj širok pas polsence.

Osvetljenost površin je odvisna od njihove 
oddaljenosti od izvora, intenzivnost osvetlit-
ve je v obratnem sorazmerju s kvadratom 
razdalje. Svetloba nekega izvora se, denimo, 
zmanjša za četrtino, če oddaljenost izvora 
podvojimo.

Svetloba na svoji poti zadeva ob različne ovire 
in se pri tem spremeni, modificira. Zakonito-
sti in pojave, ki spremljajo te spremembe, si 
bomo zdaj na kratko ogledali.

Svetlobni žarek, ki zadene plosko površino, se 
od nje odbije. O popolnem odboju govorimo 
takrat, kadar je površina popolnoma gladka, 
kot pri ogledalu. Svetlobni žarek se v tem pri-
meru odbije pod kotom, ki je enak vpadnemu. 

Slika 6: Relativna velikost izvora vpliva na videz sence. Točkast izvor daje trdo svetlobo, ki naredi ostro 
definirano senco. Izvori svetlobe z veliko površino naredijo širok pas polsence. Taka svetloba je mehka. 

Slika 7: Osvetljenost površine je obratno soraz-
merna s kvadratom razdalje do izvora svetlobe.
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Če svetlobni žarek zadene ob hrapavo površi-
no (to je površina, ki ima neravnine večje od 
valovne dolžine svetlobe), dobimo razpršeni 
ali difuzni odboj, saj se vpadni žarki odbija-
jo v vse smeri, odvisno od nepravilnosti po-
vršine. Pri nekaterih površinah, npr. mokrih, 

naoljenih ali poliranih, se srečamo z obema 
vrstama refleksije. Svetloba se odbija tudi na 
mejnih ploskvah prozornih snovi. Količina od-
bite svetlobe je odvisna od vpadnega kota; če 
je ta večji od mejnega, pride celo do popolne-
ga odboja (prizma, fatamorgana). Pri prosoj-
nih snoveh nastane zaradi strukture materiala 
difuzni odboj. Usmerjena svetloba se pri izsto-
pu iz takega sredstva spremeni v razpršeno 
(matirano steklo, paus papir ...).

Svetloba, ki se od sredstva/predmeta ne od-
bije niti je sredstvo ne prepusti, se vpije in 
spremeni obliko energije v toplotno. Kadar 
se svet loba le delno vpije – nepopolna ab-
sorpcija, nam valovne dolžine odbite (re-
flektirane) svetlobe določajo barvo površine 
tega predmeta. Do absorpcije pride tudi pri 
transparent nih (prosojnih) medijih (obarvano 
steklo vpije vse valovne dolžine spektra, razen 
valovne dolžine lastne barve).

Hitrost svetlobe v zraku je stalna. Pri preho-
du iz redkejšega optičnega sredstva (zrak) 
v gostejše (voda, steklo) se hitrost zmanjša. 

Slika 8: Odbojni zakon: vpadni kot (kot, ki ga 
oklepata vpadni žarek in normala na vpadno 
točko – vpadna pravokotnica) je enak odbojne-
mu kotu (kot med odbitim žarkom in vpadno 
pravokotnico); vpadni žarek, vpadna pravokot-
nica in odbiti žarek ležijo v isti ravnini.

Slika 9: Popolni in difuzni odboj. Svetloba, ki se odbije od gladke površine (ogledalo), ne spremeni 
svoje usmerjenosti in trdote. Po odboju od hrapave površine pa se usmerjeni neposredni svetlobni žarki 
spremenijo v posredno, razpršeno, mehko svetlobo, ki izgubi tudi svojo strogo usmerjenost.
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Posledica te upočasnitve je uklon svetlobnih 
žarkov proti vpadni pravokotnici. Zaradi loma 
ali refrakcije svetlobe so nam predmeti pod 
vodno gladino navidezno bližji. Različna op-
tična sredstva imajo različne lomne količnike. 
Prav tako ima vsaka valovna dolžina vidnega 
spektra svoj lomni koeficient, zato lahko bel 
žarek sončne svetlobe razklonimo v njegove 
sestavine (pojav mavrice, ki jo ob deževnem 
vremenu na nebu tvorijo sončni žarki; spom-
nimo pa se tudi Newtonovega eksperimenta, 
s katerim je dokazal obstoj osnovnih spektral-
nih barv). 

Lom svetlobnih žarkov izkoriščamo pri op-
tičnih napravah, saj so konveksne ali zbiralne 
leče sposobne tvoriti resnično sliko predme-
tov, kakršno lahko opazujemo na zaslonu ali 
ujamemo na fotografskem filmu. Leča tvori 
pomanjšano, zrcalno in na glavo postavljeno 
ostro sliko neskončno oddaljenega predmeta 
v ravnini, ki je za goriščno razdaljo oddaljena 

od glavne ravnine leče. Pri manjših predmet-
nih razdaljah nastane slika med enojno in 
dvojno goriščno razdaljo. To razdaljo imenuje-
mo slikovna razdalja in se povečuje, ko pred-
met približujemo leči. Prav tako se povečuje 
slika predmeta, ki je še vedno obrnjena. Če je 

Slika 10: Pri odboju svetlobe se spremeni tudi spektralna sestava te svetlobe. Del valovnih dolžin se 
namreč vpije, absorbira in svetlobna energija se spremeni v toploto. Preostanek se odbije in naš vidni 
sistem to zazna kot barvo predmeta, površine. Enako se zgodi tudi, če svetloba preseva skozi obarvano 
snov. Le valovne dolžine, lastne barvi predmeta se bodo prebile do našega očesa, druge se bodo v snovi 
absorbirale in spremenile obliko energije.

Slika 11: Razklon svetlobe v optični prizmi. 
Žarek bele svetlobe se pri prehodu skozi stek-
leno prizmo razkloni v svetlobne žarke spek-
tralnih barv. 
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predmetna razdalja enaka dvojni goriščnici 
leče, nastane ostra slika v ravnini dvojne go-
riščne razdalje (seveda na slikovni strani leče) 
in je enako velika kot predmet sam.

Slika 12: Nastanek slike pri zbiralni (konveksni) leči.
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Vizualna percepcija

Zaradi premočrtnega širjenja svetlobe in nje-
nega loma pri prehodu skozi optično gostejše 
sredstvo nastane ob sodelovanju vseh pred-
hodno naštetih zakonitosti slika v našem vi-
dnem sistemu. Svetlobni dražljaji na mrežnici 
očesa potujejo po očesnem živcu v možganski 
vidni center, kjer se oblikuje podoba zunanje-
ga sveta. Poglejmo podrobneje, kako z vidom 
dojemamo prostor, oblike, gibanje, barve.

Snop svetlobnih žarkov, ki tvorijo sliko, vsto-
pa skozi zenično odprtino. Velikost odprtine je 
odvisna od intenzitete svetlobe. Pri šibki sve-
tlobi je zenica široko razprta, pri jarki sončni 
svetlobi pa se zoži. Očesna leča (skupaj z rože-
nico in prekatno tekočino) tvori na mrežnici 
pomanjšano, na glavo postavljeno in zrcalno 
zasukano podobo zunanjega sveta. Ciliarna 
mišica spreminja ukrivljenost očesne leče in 
omogoča očesu prilagoditev ali akomodacijo 
na različne predmetne razdalje in tako poskrbi, 
da je slika predmeta, ki ga opazujemo, ostra. 
Slika nastane na notranji površini zadnjega 
dela očesnega zrkla, na tkivu, ki mu pravimo 
mrežnica ali retina. V mrežnici so razporejeni 
na svetlobo občutljivi receptorji, ki jih zaradi 
značilne oblike imenujemo paličice in čepki. 
Prvih je več kot 100 milijonov, razporejene so 
po celi površini mrežnice, zato je njihovo vi-
dno polje veliko (periferna vizija) in so izredno 
občutljive na svetlobo, natančneje, na modri 
del svetlobnega spektra, slabše pa zaznavajo 
ostrino. Dražljaji, ki tu nastanejo, posredujejo 
možganom informacije o razporeditvi in inten-
ziteti svetlih površin v prostoru in spremembe 
le-teh, zaznajo torej vsako gibanje. Ostra slika 
zunanjega sveta nastane na rumeni pegi (fovea) 

v srednjem delu mrežnice (centralna vizija), 
kjer so zgoščeni čepki. Čepkov je mnogo manj, 
okoli 6 milijonov in so tudi manj občutljivi na 
svetlobo. Pravzaprav imamo tri vrste čepkov 
in vsaka izmed njih reagira le na določen del 
spektra. Tako imamo čepke, občutljive na va-
lovne dolžine rdeče, zelene in modre osnovne 
spektralne barve. Dražljaji, ki od teh receptor-
jev potujejo v možganski vidni center, povzro-
čijo senzacijo barve.

Čutilo za vid je veriga, sestavljena iz očesa 
(pravzaprav para očes), vidnega živca in vidne-
ga centra v možganih. Na tem mestu lahko 
poudarimo na videz paradoksalno dejstvo, da 
sicer gledamo z očmi, vidimo pa z možgani. Vid 
je kompleksen proces, ki človeku ni prirojen, 
ampak se ga mora vsak novorojenček naučiti. 
V možganih potekajo različni procesi, ki od oči 
zbrane informacije predelajo v podobo resnič-
nega sveta. Resnični prostor ima seveda tri 
razsežnosti, slika na mrežnici našega očesa pa 

Slika 13: Prerez človeškega očesa.
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le dve. Možgani manjkajočo tretjo razsežnost 
rekonstruirajo s pomočjo stereoskopije. V mož-
gane prideta dve sliki (skozi levo in desno oko), 
ki se med seboj neznatno razlikujeta, ker jih 
oblikujeta dva optična sistema, ki sta razmak-
njena za zenično razdaljo (pribl. 5 cm). Iz razlik 
v tem paru podob zunanjega sveta možgani 
izračunajo manjkajočo globino vidnega polja. 
Vemo, da ima projekcija na eno ravnino veliko 
deformacij, prav tako vpliva na sliko predmeta 
intenziteta svetlobe in njena »barva«. Možgani 
poskrbijo, da realni prostor in predmete v njem 
ter odnose med njimi pravilno prepoznamo. 
Za to poskrbijo vizualne konstante: konstan-
ta oblike, velikosti, svetlobe in barve. Morda 
bo razumljiveje, če to razložimo na primerih. 
Kovanec na mizi bo okrogle oblike, tudi ko ga 
bomo opazovali pod določenim kotom in bo 
njegova slika na mrežnici pravzaprav elipsa; di-
menzije znanih predmetov v naši okolici bomo 
pravilno ocenili kljub njihovim (zaradi oddalje-
nosti od točke opazovanja) pomanjšanim pro-
jekcijam na mrežnico; kos krede bo bel tudi pri 
pičli razsvetljavi in kos oglja bo še vedno črn, 
tudi kadar se bo od njega odbijala velika koli-
čina sončne svetlobe; dobro znana barva, npr. 
barva kože, bo enaka tudi pri različnih pogo-
jih osvetlitve. Seveda pa se primeri, da vidni 
sistem preprosto ne najde ključa za pravilno 
ureditev vizualnih informacij (optične prevare). 
Vizualni mediji taka stanja s pridom izkoriščajo.

Odločilna za obstoj medijev, ki se ukvarjajo z 
gibljivo sliko, pa je lastnost čutila za vid, ki ji 
pravimo vztrajnost mrežnice ali retinalna per-
sistenca. V psihologiji poznamo isti pojav pod 
imenom Fi fenomen. Pojasnimo to s primerom. 
V temni sobi prižigamo in ugašamo luč. Zaznali 
bomo bolj ali manj hitro utripanje žarnice vse 

dotlej, dokler ne bomo presegli intervala 16 
utripov na sekundo. Pri tej kritični frekvenci ne 
bomo več zaznali utripanja, temveč se nam bo 
zdelo, da žarnica stalno sveti. Poskusimo še z 
dvema žarnicama, ki ju izmenično prižigamo 
in ugašamo. Pri razmeroma dolgem intervalu 
bomo to tako tudi zaznali. Čim bomo presegli 
kritično frekvenco, pa bomo videli le, kako se 
svetlo telo premakne iz točke A v točko B. V na-
šem vidnem sistemu ostane vtis še nekaj časa, 
čeprav dražljaja ni več. Možgani tako statične 
slike povežejo v zaznavo gibanja. Ta pojav nam 
ne omogoča le percepcije gibanja ampak tudi 
zapis in reprodukcijo gibanja v medijih.

Zapis in reprodukcija  
gibanja

Pojav, pri katerem sončni (svetlobni) žarki, ki 
prodirajo v zatemnjen prostor skozi majhno 
odprtino, tvorijo na nasprotni steni na glavo 
obrnjeno in zrcalno podobo zunanjega sveta, 
so zanesljivo poznali že v starem veku. Zapise, 
ki opisujejo ta pojav, zasledimo tako na Kitaj-
skem v 5. stol. pr. n. št. kot pri starih Grkih kak-
šno stoletje pozneje. Znameniti grški filozof 
Aristotel je v svojem delu Problemi v 5. zvezku 
opisal nenavadne svetlobne lise, ki so nasta-
le pod krošnjo drevesa med sončnim mrkom, 
vendar pojava ni skušal znanstveno razložiti. To 
je uspešno naredil arabski učenjak Hasan Ibn 
Al Haitam. Z eksperimentom je dokazal, da je 
nastanek podobe v cameri obscuri posledica 
premočrtnega širjenja svetlobnih žarkov. Mno-
gi izum camere obscure pripisujejo renesanč-
nemu geniju Leonardu. Da Vinci je napravo res 
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podrobno opisal v svojem delu Codex atlanti-
cus, prav tako kot Giovanni Battista della Porta v 
knjigi Magie naturalis. Sam naziv camera obscu-
ra – latinsko za temna soba – pa je skoval astro-
nom Johannes Kepler. Napravo so v 16. stoletju 
izdatno uporabljali tako slikarji kot znanstveni-
ki, predvsem astronomi.

Tudi spoznanje, da je zaradi vztrajnosti mrežni-
ce mogoče oživiti statične slike, je že zelo sta-
ro. V 17. stoletju so poznali kar nekaj tovrstnih 
optičnih igrač. Thaumatroph je najstarejša med 
njimi. Na disk narisani sličici se ob hitrem vr-
tenju spojita v eno. Nekoliko bolj izpopolnjeni 
zootrop, fenakistoskop, praksinoskop so lahko 

predvajali kratka, predvsem ciklična gibanja, 
po fazah izrisana na diske oziroma trakove. 

Slika 14: Ibn Al Haitham, leta 965 v Basri rojeni arabski učenjak, po mnenju mnogih oče sodobne opti-
ke. Ilustracija opazovanja sončnega mrka s pomočjo camere obscure Gemme Frisiusa. Leonardo da 
Vinci; prikaz uporabe camere obscure pri risanju.
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Odkritja kemikov, predvsem Schultzeja, 
 Sche l leja, Wedgewooda in Herschla, so prive-
dla do še ene pomembne iznajdbe. Francozu 
Daguerreu je s pomočjo camere obscure in na 
svetlobo občutljivih srebrovih spojin uspe-
lo dobiti trajen odtis slike realnega sveta na 
metalni plošči. Postopek je patentiral in ga 
poimenoval dagerotipija. Omeniti moramo 
tudi druge izumitelje, ki so veliko pripomo-
gli pri nastanku novega medija, npr. Niepcea 

(heliogravura), za nadaljnji razvoj postopka, ki 
mu danes pravimo fotografija, pa je zlasti po-
memben H. Fox Talbot s talbotipijo oziroma 
kalotipijo, kot je ta postopek sam poimenoval, 
s prvim procesom torej, pri katerem je upora-
bil negativ, s katerega je bilo mogoče odtisniti 
skoraj neomejeno število kopij v pozitivu.

Slika 15: Med prvimi je vztrajnost mrežnice raziskoval britanski znanstvenik in leksikograf Peter Mark 
Roget, zato mu številni pripisujejo izume prvih kinematičnih igrač. Njegova spoznanja so gotovo pripo-
mogla k nastanku tako thaumatropa, diska, ki je z vrtenjem združil dve sliki v eno, fenakistoskopa (J. 
Plateau 1832), ki je prikazoval krajša ciklična gibanja, kot tudi Hoernerjevega zootropa (1834) in praksi
noskopa E. Reynauda (1876). Avstrijski baron Franz von Uhatius je združil laterno magico in zootrop v 
prvo projekcijsko napravo ter s svojim patentom močno pripomogel k razvoju kinematografije.
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Izpopolnitve fotografskega procesa (predvsem 
izboljšanje in zvišanje občutljivosti fotografske 
emulzije na svetlobo) so kmalu omogočile hip-
ne posnetke. Fotografi so lahko z zelo kratkimi 
časi osvetlitve zamrznili tudi hitra gibanja. Z 
veliko inventivnosti sta angleški fotograf Ea-
dweard Muybridge, ki je sicer deloval v Kalifor-
niji, in pariški učenjak Marey razvila postopek, 

ki ga po Mareyu imenujemo kronofotografija, 
fotografske analize gibanja. Z že znanimi op-
tičnimi pripomočki (zoopraksinoskop) sta tem 
statičnim posnetkom posameznih faz hitrega 
gibanja vdahnila življenje. Do enega najpo-
membnejših izumov 19. stoletja, nastanka fil-
ma, je ostal le še korak.

Slika 16: Prva znana fotografija heliogravura – Nicéphore Niépce jo je naredil s camero obscuro, v 
kateri je bila kositrna plošča, prevlečena z asfaltno smolo. Za nastanek slike je bila potrebna kar osemur-
na ekspozicija. Dagerotipija je bil že bolj izpopolnjen postopek na podlagi srebrovih spojin s halogenimi 
elementi in zaznamuje tudi uradno rojstvo novega medija – fotografije. Za poznejši razvoj fotografije 
in tudi kinematografije pa je še posebej pomembno odkritje postopka negativ-pozitiv, po izumitelju 
poimenovan talbotipija.
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Slika 17: Fotograf Eadweard Muy
bridge je leta 1873 z baterijo 24 kamer 
posnel konja v galopu na ranču kali-
fornijskega milijarderja in guverner-
ja Lealanda Stanforda. Niz statičnih 
fotografij je pognal v gibanje s pomo-
čjo zoopraksiskopa. To je bil prvi pri-
mer zapisa in reprodukcije gibanja 
na fotografski način. Muybridge se je 
posvetil proučevanju gibanja s tehni-
ko kronofotografije; plod tega dela 
sta obsežni zbirki fotografij Of Animal 
Locomotion in Of Human Locomotion 
ter pot, ki jo je utrl do izumov prvih 
kinematografskih aparatov.

Slika 18: Nekoliko drugačno obliko kronofotografije je v Franciji uporabljal znanstvenik Etienne Marey. 
Izdelal je fotografsko puško (fusil photographique, 1882), s katero je z enim objektivom na eno fotograf-
sko ploščo (disk) naredil serijo posnetkov telesa v gibanju.
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Nastanek in razvoj  
kinematografije

Več inovatorjev je na različnih koncih sveta 
poskušalo izpopolniti fotografsko napravo za 
zapis gibljivih slik. Prve vidnejše uspehe je do-
segel genialni ameriški izumitelj Thomas Alva 
Edison (pravzaprav pa bi morali večino zaslug 
pripisati inženirju Dicksonu, ki se je v Edisono-
vih laboratorijih ukvarjal s tem projektom). Z 
uspešno zasnovo transportnega mehanizma 
(malteški križ) in z uporabo elastičnega nosilca 
fotografske emulzije iz nitroceluloze, ki ga je 
začel proizvajati George Eastman, mu je uspelo 
izdelati snemalno napravo kinetograf in pred-
vajalnik kinetoskop, ki je s pomočjo okularja 
omogočil posameznemu gledalcu ogled žive 
fotografije, krajšega filmskega posnetka.

In vendar sta bila brata Auguste in Luis Lumière 
tista, ki jima je pripadel častni naziv izumiteljev 
kinematografije. Tovarnarja iz Lyona sta na-
mreč leta 1895 v salonu neke pariške kavarne 
priredila prvo javno filmsko predstavo. In prav 
navzočnost občinstva je bila odločilna pri pri-
znanju patenta, čeprav sta svojo napravo, ki sta 
ji pravila Cinematographe in sta jo uporabljala 
za kamero, kopirko in projektor obenem, izde-
lala dve leti za Edisonom. Četudi brata Lumière 
nista bila prepričana o kakšni posebni priho-
dnosti svojega izuma – menila sta celo, da je 
zgolj nekakšna sejemska znamenitost, ki bo 
kaj kmalu utonila v pozabo –, je zanimanje za 
njune posnetke in napravo raslo. Vse več ljudi 
si je želelo ogledati žive slike. Kamera bratov 
Lumière ni bila le zapisovalnik vsakdanjih do-
godkov, ampak je kmalu postala orodje ustvar-
jalcev novega medija – filma. Začelo se je prvo 

Slika 19: Ameriška pionirja kinematografije – 
le gen darni izumitelj filmske kamere Thomas 
Alva Edison in njegov dobavitelj filmskega traku 
George Eastman. Nekakšna skrinja s kukalom – 
kinetoskop, je bil Edisonov prikazovalnik kratkih 
zvitkov filmskega traku z gibljivimi slikami. S pro-
jektom kinetografa oziroma kinetoskopa se je v 
Edisonovem laboratoriju ukvarjal inženir Wiliam 
K. L. Dickson. Eastman je po Edisonovem naroči-
lu izdelal filmski trak – njegove dimenzije, oblika 
in položaj perforacij so take, kot jih poznamo in 
uporabljamo še danes.
Večina Edisonovih filmskih posnetkov je bila na-
rejena v posebej prirejenem snemalnem studiu, 
imenovanem Black Mary.
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Slika 20: Brata Louis in Auguste Lumière, uradna izumitelja kinematografije; eden številnih plakatov, ki 
je vabil na javno prikazovanje oživljenih fotografij. Kamera, s katero sta brata Lumiere naredila prve filmske 
posnetke in fotogram, iz enega njunih prvih filmskih zapisov Delavci zapuščajo tovarno (Sortie de l´usine 
a Lyon,1895).
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in zelo plodno obdobje v zgodovini kinemato-
grafije – obdobje nemega filma.

Obdobje, ki so ga zaznamovali pionirji nove 
umetnosti (Georges Méliès, Edvin Porter ...), 
hiter razvoj kinematografske tehnike, nastanek 
filmske industrije (Hollywood, Pathé, UFA ...) in 
pomembni ustvarjalci, kot so Griffith, Chaplin, 
Lang, Eisenstein in drugi. 

Čeprav je že Edison uspešno spojil fonograf 
s kinetoskopom, je zvočni film prišel v kino-
dvorane šele leta 1927. Pravzaprav to ni bil 
pravi zvočni film, ampak le ozvočeni. Glasba 
z gramofonske plošče je zamenjala orkester 
ali pia nista, ki je v tistih časih spremljal igro 
senc na filmskem platnu. Kmalu pa so razvili 
način optičnega (fotografskega) zapisa zvo-
ka. Zvok in slika sta tako bila sinhrona in na 
skupnem nosilcu. Razvoj sistemov zvočnega 
filma so izdatno podpirale velike družbe, tudi 

multinacionalke, s področja elektrotehnike 
(Vitaphone, Westeren Electric, RCA v Ameriki, 
Tobis, Klangfilm ... v Evropi), ki so vstopale na 
nastajajoče tržišče. Tehnična izpopolnitev in 
komercialna uporaba nove tehnologije je po-
menila tudi konec ere nemega filma. Zvočni 
film se je trdno zasidral v filmskih studiih in ki-
nodvoranah ter korenito posegel v način pro-
izvodnje filmov in v razvoj filmske estetike.

Slika 21: Thomas Alva Edison, genialni ameriški izumitelj je želel svoj izum fonografa, naprave za sne-
manje in reprodukcijo zvoka, povezati še s kinetoskopom, prednikom filmskega projektorja. Wiliam 
K. L. Dickson (mož z violino na desni sliki), ki se je v Edisonovih laboratorijih ukvarjal s tem projek-
tom, je leta 1994 posnel eksperimentalni zvočni film. Razvoj zvočnega filma so potem v Edisonovih 
laboratorijih opustili.


