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spreminjati svoje motocikle že pred l. 1950, ko 
se je uveljavil izraz »custom made«, ki ga lahko 
poslovenimo v »po naročilu« ali »po želji«, 
približno ob istem času, ko je bil ta izraz 
uporabljen za predelavo avtomobilov. Z 
gospodarsko rastjo v povojnem obdobju so 
postajala motorna kolesa vedno bolj priljubljena, 
motoristi pa so začeli uporabljati motorna 
kolesa za izražanje svoje osebnosti ter 
izstopanje iz množice.

UNIKATNOST – ODRAZ POSAMEZNIKA
Glavni pomen unikatno predelanih motociklov 
je, da so preoblikovani in predelani po željah 
vsakega posameznika – naročnika. Ta z 
izražanjem svoje domišljije, želja in potreb v 
navezi z izdelovalčevim navdihom ustvarja 
edinstven motocikel, ki na svojstven način 
odraža njegovo osebnost. Izbira in kombinacija 
številnih podrobnosti, kot so platišča, izpuh, 
gume in drugi dodatki, včasih pa tudi večje 
predelave, se zlijejo v enkratno celoto. Ne 
obstajata dva enaka predelana motocikla, saj 
lahko že en sam detajl ločuje en motocikel od 
drugega, že ena majhna podrobnost ga lahko 

O unikatnih, po željah naročnikov (»custom 
made«) predelanih motociklih je malo 
napisanega, še manj je objavljenih fotografij 
postopkov predelave in »življenja« z njimi. Zato 
o tem večina ljudi ve zelo malo ali nič, predstave 
o lastnikih – ljubiteljih motociklov pa krojijo 
zlasti podobe iz ameriških filmov, v katerih 
motociklisti – pogosto jim rečemo motoristi – 
na mogočnih hrupnih harleyjih vzbujajo strah in 
trepet. Pa vendar imamo v Sloveniji podjetje, ki 
se ukvarja z individualizirano predelavo serijskih 
motociklov in sodi med najuspešnejša, svetovno 
znana slovenska podjetja. In njihovi lastniki so 
daleč od strah vzbujajočih podob iz ameriških 
filmov. Predelavo motociklov do unikatov ter 
končne unikatne lepotce kot del življenjskega 
sloga in življenja lastnikov sem poskušal v okviru 
svojega diplomskega dela ujeti s fotografsko 
kamero, da bi spregovoril o tej tematiki iz 
spoštovanja in svojevrstnega občudovanja.

KDO SO? 
Med snovanjem in nastajanjem fotografij nisem 
veliko časa preživel samo v delavnici, kjer 
unikatni motocikli nastajajo, temveč tudi v 

družbi motociklistov – ljubiteljev unikatnih 
motociklov. Tako sem spoznal, da niti približno 
niso takšni, kot harleyjevci v filmih, temveč so 
povsem običajni ljudje, možje in očetje, ki pa se 
v svojem prostem času navdušeno ukvarjajo s 
svojimi jeklenimi konjički, nanje z užitkom 
sedejo z nogami naprej in se z njimi vzneseno 
popeljejo na opazovanje bližnje ali daljne 
okolice. Postanejo gospodarji svojega sveta, ki 
mu dajejo čar privlačne vonjave čelade ter 
radijska glasba, pomešana z značilnim brnenjem 
motorja njihovih unikatnih ljubljencev, kakršnih 
nima nihče drug.

KAJ JE?
Predelani motocikel je motocikel s stilističnimi 
ali strukturnimi spremembami, narejen s 
predelavo motocikla iz serijske proizvodnje, ki 
jo ponujajo večji proizvajalci. 
Za začetek prilagajanja individualnim željam 
lahko jemljemo čas med 2. svetovno vojno, ko je 
Harley-Davidson priredil večje število svojih 
motornih koles v skladu z željami in potrebami 
vojske. Ti so bili všeč mnogim. To je spodbudilo 
posamezne motocikliste, da so začeli 
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Lastnika motocikla Primoža Trontlja sem želel 
prikazati kar se da sproščeno, ujeti njegov slog 
vožnje in prikazati užitek ob vsem tem. Za te 
namene sem vozniku med drugim kar okoli prsi 
zavezal kamero GoPro Hero5, da sem zajel res 
pristen trenutek iz njegove perspektive, njegov 
pogled med vožnjo po cesti – takšnih drznih 
fotografij si ne bi upal narediti s svojim 
fotoaparatom. Motoristu sem sledil med vožnjo 
in z upravljanjem kamere po telefonu določal, 
kdaj in kakšno fotografijo naj kamera naredi.
Praktično vse ostale fotografije sem posnel s 
fotoaparatom Canon 1D mark IV in različnimi 
objektivi, kot so Canon 24-70mm f 2.8L II., 
Canon 50mm f 1.2., Canon 70-200mm f 2.8 L IS 
USM I.
Canon 1D mark IV mi je omogočil visoko 
ločljivost, saj ima vgrajeno tipalo APS-H CMOS 
s 16,1 milijona slikovnih pik, visoko hitrost 
zaporednih posnetkov ter zelo visoko 
občutljivost ISO, ki mi je prav prišla v temnih 
delih delavnice. Za dodatno osvetlitev temnih 
prostorov delavnice sem uporabil bliskavice 
Bowens. Pri fotografiranju v gibanju sem 
uporabljal sledenje objekta (t. i. panning). 

naredi prepoznavnega, bistveno drugačnega od 
ostalih. Večina motoristov ima svoje unikatno 
predelane motocikle dlje časa, skoraj večino 
svojega življenja. Skozi leta mu dodajajo ali 
odvzemajo delčke, spreminjajo detajle, z njim 
vzpostavijo svojevrsten intimen odnos in 
praktično rastejo skupaj z njim.

DREAMACHINE MOTORCYCLES
Podjetje Dreamachine Motorcycles se ukvarja s 
predelavo serijskih motociklov po željah 
posameznih naročnikov in je po mojem mnenju 
eno izmed uspešnejših domačih podjetij, ki je 
manj znano v Sloveniji, a hkrati zelo prepoznavno 
v tujini. Delavnica se nahaja v mirni vasici pod 
vznožjem Šmarne gore in Rašice. Podjetje se 
udeležuje svetovnih tekmovanj, sodeluje pa z 
znanim slovenskim podjetjem Akrapovič, ki je 
proizvajalec vrhunskih izpušnih sistemov za 
motocikle z notranjim izgorevanjem. V 
sodelovanju s podjetjem Akrapovič sta nastala 
svetovno znana motocikla Morsus in Full Moon. 
Podjetje mi je omogočilo, da sem v njihovem 
vsakdanjiku preživel kar nekaj dni, podrobneje 
spoznal postopke individualizirane predelave, se 

podrobno seznanil z več unikatnimi motocikli in 
izbrane tudi fotografiral v prostorih podjetja in 
na terenu. Prav tako mi je omogočilo 
fotografirati postopke predelave. Za vse to se 
zahvaljujem lastniku Tomažu Capudru – Capotu 
in njegovi ekipi.

SERIJA FOTOGRAFIJ DREAMACHINE
Tako je nastala serija fotografij Dreamachine – 
predelani unikatni motocikli, njihovo nastajanje 
in življenje z njimi. Serija sestoji iz posnetkov 
predelave, fotografij izbranih predelanih 
unikantih motociklov ter posnetkov enega od 
lastnikov unikatnega motocikla z njegovim 
motociklom in med vožnjo z njim. 
Fotografiranje je predstavljalo vrsto izzivov, ki 
so terjali precejšnjo mero znanja, iznajdljivosti in 
ustvarjalnosti.
Predelavo motociklov sem želel prikazati v 
njihovem, če lahko rečem, naravnem okolju, 
zato sem fotografiranje izvedel v delavnici. Za 
ozadje sem uporabil med sabo sešite, z 
motornimi olji, mazili ipd. umazane rjuhe. 
Odseve delavnice na kromiranih delih motocikla 
sem preprečeval s ploščami stiropora.  
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