
Zbirki 30 fotografij, s katero se fotografinja predstavlja, 
v celoti daje pečat portretna zvrst fotografije. Čeprav so 
portreti, poleg pokrajine, pri fotografih najbolj priljubljen 
žanr, hkrati sodijo tudi med najbolj zahtevne. Še toliko bolj 
to velja v primerih, kjer v vlogi modela nastopajo otroci. 
Prvič zato, ker je portretiranje otrok povezano s številnimi 
etičnimi in formalno pravnimi vprašanji, o katerih mora 
avtor predhodno razmišljati in si nanje tudi odgovoriti. In 
drugič zato, ker prikazovanje tovrstne motivike, ki je že 
sama po sebi emotivno nasičena, lahko hitro preide v 
osladnost in patetiko.

Za prikazane fotografije je značilen visok tehnični 
standard z zelo dobrim obvladovanjem svetlobe, barve, gl-
binske ostrine, kompozicije in postprodukcijskih 

postopkov. Fotografije izžarevajo poseben šarm, ki lahko 
v gledalcu za hip vzbudi asociacijo na oljna platna 
klasičnih umetnikov ali ga zgolj spomni na izvor in pomen 
besede »fotografija« - slikanje s svetlobo.

Zavedati se moramo, da v ozadju ustvarjanja tovrstnih 
fotografij tiči ogromno priprav in dela. Ob primerni 
inspiraciji, ideji in viziji, brez katerih ni mogoče narediti 
fotografije, ki se bo dotaknila gledalca, je potrebno vna-
prej načrtovati ustrezno scenografijo, kostumografijo, 
masko in še kaj. Osvetlitev, ki je pogosto umetna, je 
potrebno natančno dozirati in usmeriti. Delati je po-
trebno z modelom, ki mora slediti režiserjevim navo-
dilom (obrazni izraz, pogled, drža, igra idr.) ter biti v svoji 
vlogi dovolj pristen in prepričljiv.

Kolekcija fotografij deluje kot celota, iz nje 
izžareva posebna atmosfera, polna otroške nedolž-
nosti in miline. Značilno prikazovanje, ki je vse-
kakor močno estetizirano in idealizirano, lahko 
marsikaterega gledalca odvrača, a ga po drugi strani 
prav to spodbuja k iskanju identitete, ki sega onkraj 
maske samega portreta.

Matej Peljhan, MF FZS
predsednik umetniškega sveta 
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Mojstrska kolekcija
Kolekcija fotografij, s katero je Barbara Gregurič Silič 
leta 2019 pridobila naziv Mojstrica fotografije 
Fotografske zveze Slovenije



Barbara Gregurič Silič
PODOBE OTROK V ČASU

v sredo, 19. februarja 2020, ob 18. uri 
v galeriji RRRudolf, Vojašniška ulica 12 

v Mariboru

Razstava bo na ogled do 10. marca 2020.

Barbara Gregurič Silič se je rodila 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 por-
treti 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, Lju-
bljana; 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), medna-
rodna 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
www.bgs-photography.com
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