


Na naslovnici – model: Tit, 9 let; lokacija: Tehniški muzej Bistra; oprema: Canon RP + Canon EF 85mm 
F1.2L II USM. Posneto pri: F1.6, 1/800 s, ISO 100

Barbara Gregurič 
Silič vse otroške 
portrete posname 
v dnevni svetlobi.

Tit je med fotografiranjem zamenjal kar nekaj skrbno izbranih oblačil in dodatkov.
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ZGODBA O NASLOVNICI

BARBARA GREGURIČ SILIČ

BARBARA GREGURIČ SILIČ je mojstrica 
fotografije, članica Fotokluba Ljubljana, doslej je 

imela 7 samostojnih razstav, sodeluje in 
razstavlja na slovenskih in mednarodnih salonih 
fotografije, kjer so njene fotografije osvojile več 
kot 50 medalj in nagrad. Njen glavni motiv so 
otroški portreti, ki jih postavlja v zgodovinsko 
okolje (oblačila, arhitekturni ambienti, vživetje 

modelov v predstavitveni zgodovinski čas).  
Več na: www.bgs-photography.com
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Sedaj pa dovolj! Dovolj je razmišljanja o epidemiji, 
testih, cepljenju, bolnišnicah, izolaciji, omejitvi 

gibanja, šolanju od doma, delu od doma … Po 
enoletnem premoru sem res potrebovala nov 

zagon, novo idejo, novo energijo! In kdo mi jo da? 
Moji modeli! Pomlad je bila že v polnem teku in 
odločila sem se, da vzamem zadeve v svoje roke. 

Tokratna tema: otroški portret in čipka.

2
Prvi korak je izbira oz. nakup oblačil ter dodatkov. 

Precej iznajdljiva sem, saj prebrskam omare, 
nakupujem na bolhi, si izposodim pri prijateljih, 
dobim kaj iz babičine omare, kupujem preko 

spleta doma in v tujini: novo, rabljeno, starinsko … 
Na koncu za en sam projekt pripravim pol omare 

oblačil in dodatkov. Za fotografiranje na 
zgodovinskih lokacijah potrebujem dovoljenja. Na 
nekaterih so precej neodzivni, drugi se pozitivno 

odzovejo in pod določenimi pogoji odobrijo 
nekomercialno fotografiranje. Tokrat sem izbrala 
Plečnikovo cerkev Barje, Tehniški muzej Bistra in 
Grad Jable. Poziv za otroške modele sem objavila 

na socialnih omrežjih in odzvalo se je precej 
staršev iz različnih koncev Slovenije. Modeli so bili 

stari 8–12 let, večinoma dekleta. Za pomoč pri 
urejanju pričesk sem prosila kolegici in dijakinjo, ki 

ji je frizerska praksa prišla kot naročena. Ker 
fotografiram pri naravni svetlobi, potrebujem le 
dober fotoaparat in fiksni portretni objektiv ter 

včasih še odbojnik. Kaj pa postprodukcija? Za 9 ur 
fotografiranja porabim približno 24 ur dela v 

programih Camera Raw in Photoshop.

3
Lep majski konec tedna sem torej dobro 

izkoristila in na treh lokacijah skupaj z 9 modeli, 
njihovimi starši, babicami in dedki, 3 frizerkami in 
mlado asistentko ustvarila nepozabne spomine za 

»mojo pravljico«. Projekt se nadaljuje.  
Razstava sledi, seveda.

004 Ozadje posnetka.indd   4004 Ozadje posnetka.indd   4 6/23/2021   12:03:27 AM6/23/2021   12:03:27 AM


