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Podobe otrok in relativnosti časa 
Vrenje osebnih izpovedi se na podobe otrok različnih sta-
rosti fotografinje Barbare Gregurič Silič preliva v obliki 
mnogih premišljeno insceniranih motivov. Identiteta av-
torskih portretov otrok različnih starosti v različnih oko-
ljih vzpostavlja hkrati avtoričino osebno zgodbo – strastno 
željo po ustvarjanju portretov otrok – in soustvarja njeno 
lastno identiteto. Mit, da fotografija med upodabljajočimi 
umetnostmi najbolj avtentično prikaže realnost, že dolgo 
ne drži več. Odnos med realnim 
in upodobljenim, med fikcijo in 
resnico, med življenjem in ume-
tnostjo je bil navzoč tudi pri na-
stajanju teh avtoričinih portretov 
otrok. Iznajdba fotografije je bila 
za slikani portret, do iznajdbe 
fotografije tako priljubljen in raz-
širjen slikarski žanr, usodna. Ce-
neje in bolj prepričljivo je zmogla 
poustvariti podobo človeka, zato 
je portretiste hitro prisilila, da so 
čopiče zamenjali s fotografskimi 
kamerami. 
Avtoričine fotografije so veči-
noma slikarska inscenacija por-
tretov otrok, kot so jih nekdaj 
ustvarjali tudi nekateri slikarji, 
med njimi celo Pablo Picasso 
– cel opus portretov družinskih 
članov. Strastno upodabljanje 
družinskih članov je med drugim 
zaznamovalo tudi Clauda Mone-
ta in Renoira, Pierre Bonnard pa je rad slikal svoje nečake 
in nečakinje. Portretiranje otrok je večinoma zahtevnejše 
od navadnega portretiranja odraslih. Tej zahtevnosti ni 
vzrok otroški nemir, ampak predvsem to, da pri njih še 
ni razvita fiziognomija, ki na zunaj oblikuje individuum. 
Tako v tem primeru za doživeti portret ni dovolj le vešče 

podana topografija obraza in dodatki, ampak spretnost 
umetniškega fotografa, da pronicljivo prodre v otrokovo 
psiho, se znajde v posrečeni združitvi psihe in forme ter 
ustvari portret, ki ne prepriča samo kritičnega očesa, am-
pak prevzame tudi laičnega ljubitelja umetnosti.
Način izdelave umetniške fotografije je zelo raznolik, 
nekateri se jo lotevajo na bolj klasičen način, drugi bolj 
eksperimentalno, nekateri poudarjajo umetniško idejo, 

spet drugi vrhunsko tehnično iz-
vedbo. Fotografija Barbare Gre-
gurič Silič je razpeta med (doku-
mentarno) ulično fotografijo in 
inscenirano fotografijo, kjer pre-
vladujejo portreti otrok. Fotogra-
fije otrok, pri katerih sta zanjo 
vrsto let priročna modela ljubki 
hčerki, bi bile lahko nekakšen 
družinski album, a pravzaprav 
niso. Mnogi prizori sicer kažejo 
utrinke iz njunega življenja, a so 
inscenirani tako, da so podobe z 
estetiko fotografske interpretaci-
je povzdignjene na višjo pomen-
sko raven. 
Serija fotografij za avtoričino 
doslej najbolj izrazno razstavo 
Otroci iz Ville Emo je nastala kot 
rezultat njene želje po nadgra-
dnji znanja, izkušenj in občut-
kov pri fotografiranju portretov 
otrok. Ta serija njenih fotografij 

ima konceptualno zasnovo in v povezavi z njo avtorica 
odpira vrsto vprašanj o tehnični, vsebinski, vizualni in fi-
lozofski naravi izbrane motivike. Nekatere fotografije, na-
stale v Italiji, je avtorica pomensko vključila tudi v najno-
vejšo fotografsko pripoved, v kontekst tokratne razstave. 

Sestri s hruškami, 2018



Serija barvnih portretov otrok na razstavi Brezčasno 
otroštvo deluje enotno, čeprav jih je fotografinja Barbara 
Gregurič Silič upodobila v različnih časih in na različnih 
krajih. Tematika, ki jo že vrsto let razvija, je izrazito oseb-
no izpovedna, dogaja se v današnjem času in z vrhunsko 
sodobno fotografsko tehnologijo. Njene izpovedne foto-
grafske podobe se 
naslanjajo na tradi-
cijo renesanse, ba-
roka in romantike, 
čeprav jim sama 
v znanih umetno-
stnozgodovinskih 
portretih ni iskala 
vzporednic. Eno-
stavno jih je kot 
take začutila. Iz 
temnega ozadja ali 
iz neobremenjujo-
če sivine je podobe 
otrok, obrnjenih v 
svetlobo, postavila 
v ospredje. Svetloba 
je bistvo, ki osvetlju-
je podobe njenih in-
sceniranih motivov. Naj bo to v Italiji, kjer se je na vrhun-
ski fotografski delavnici njena pot strmo povzpela kvišku, 
ali zadnje čase v Sloveniji, kjer je ustvarjala za različne 
mednarodne natečaje, ali kjer koli drugje. 
Fotografski žanrski portretni motivi imajo svoje starejše 
umetnostnozgodovinske vzornike. Način gledanja in bele-
ženja prizorov je, čeprav morda nehote, blizu slikarstvu, 
kar se kaže v kompozicijah, odnosih med barvami in mo-
deliranju s svetlobo in senco. Leonardo da Vinci je zapi-
sal, da bi slikar moral na začetku vsako platno premazati s 
črnim premazom, kajti vse stvari v naravi so temne, razen 
tiste, ki jih poudari svetloba. Njegovo raziskovanje svetlo-
be in teme v slikarstvu je pustilo močan pečat ter vpliva-

lo na mnoga umetnostnozgodovinska obdobja, slikarske 
opuse in mojstrovine naslednjih generacij. Z njegovo mi-
slijo se (čeprav nehote ... ali pa vendarle z njo nezavedno 
navdihnjene?) soočajo tudi avtoričine izbrane fotografije. 
Iskanje svetlobe v podobah, ki si jih kot fotografinja slikar-
sko zamišlja, je osnovni izziv. Svetloba je bodisi realistič-

na, bodisi duhovna 
oziroma notranja 
svetloba, ki mistič-
no izvira iz predme-
tov, obrazov otrok 
različnih starosti in 
položaja njihovih 
teles v odnosu z 
izbranimi atributi. 
Tâko tematsko za-
stavljeno fotogra-
firanje, ki zahteva 
pretanjen občutek 
za kostumografi-
jo in scenografijo, 
zahteva pri ekspre-
sivnem sporočanju 
vsebine vsake po-
dobe veliko fizične 

moči in energije, predvsem pa (poleg tehnične perfekcije) 
absoluten občutek za vizualno nadgradnjo.
Fotografinja Barbara Gregurič Silič se navdihuje tudi v 
okolju, ga sama tudi inscenira ter z različnimi sredstvi 
oplemeniti, s čimer skuša na gledalca napraviti močan 
vizualni vtis. Takšni so tudi njeni portreti otrok, ki se, 
oblečeni v različna, a vselej izjemno izpovedno fotograf-
sko pripovedna oblačila, z različnimi izrazi na obrazih 
izrišejo pred gledalcem. Tako ustvarjene podobe otrok 
kažejo na relativnost časa, ki se, izražen na likovni način, 
umetniško realizira.

Tatjana Pregl Kobe 

Equal souls, 2018
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Barbara Gregurič Silič
Rodila se je 1. novembra 1975 v Mariboru. Po končanem 
šolanju na II. gimnaziji v Mariboru, se je vpisala na 
Biotehniško fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1999 
diplomirala iz mikrobiologije. V podjetju Dr. Gorkič, 
d. o. o., dela na področju farmacije in medicinske 
diagnostike od leta 1999, kot poslovna direktorica pa od 
leta 2014. S fotografijo se je začela ukvarjati leta 2012, 
od leta 2013 je članica Fotokluba Ljubljana. Navdih išče 
vsepovsod, največji izziv pa so zanjo otroški portreti in 
ulična fotografija. Razstavlja na skupinskih razstavah in 
sodeluje na slovenskih in mednarodnih natečajih, kjer so 
njene fotografije osvojile že več kot petdeset medalj in 

nagrad. Samostojne razstave: 2014 – Iskrivi pogledi, ujeti 
trenutki, Galerija Šolt, Ljubljana; 2016 – V črno-belem 
je skrita mavrica, Fotogalerija Jesenice, Jesenice; 2017 
– Otroci iz Ville Emo, Galerija Šolt, Ljubljana; Otroci 
iz Ville Emo, Galerija Sonček, Ljubljana. Fotografska 
zveza Slovenije ji je podelila naslov kandidatka za 
mojstrico fotografije (KMF FZS), mednarodna zveza za 
fotografsko umetnost FIAP pa umetniški naziv AFIAP 
(artist FIAP). Živi in ustvarja v Ljubljani.

Jurčkova cesta 65, 1000 Ljubljana
GSM +386 41 786 919
e-pošta: barbara.silic@gmail.com
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