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Upravna hi{a Slovenskega etnografskega muzeja
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*

Med 11. junijem in 4. oktobrom 2015 je bila v upravni hi{i Slovenskega 
etnografskega muzeja na ogled ob~asna razstava z naslovom Fran Vesel, Kronist 
`ivljenja z za~etka 20. stoletja. Razstava je bila posve~ena predstavitvi `ivljenja in 
dela ljubljanskega amaterskega fotografa in zbiratelja Frana Vesela. Ob razstavi v 
Slovenskem etnografskem muzeju, ki je nastala v sklopu sodelovanja z Zvezo dru{tev 
slovenskih likovnih umetnikov, je bila med 11. junijem in 11. julijem 2015 v Galeriji 
ZDSLU v spomin Franu Veselu na ogled tudi razstava Hommage Franu Veselu. 

Fran Vesel (1884–1944), nekaterim bolj poznan kot ne~ak slikarja Ferda 
Vesela, se je za fotografsko ustvarjanje navdu{il `e zgodaj v mladosti in se s tem 
hobijem ukvarjal celo `ivljenje. 
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Anja Jerin

Na fotografijo je gledal kot na dokument, na katerega je lahko skozi objektiv 
fotografske kamere lovil minljive trenutke in jih tako ohranil za prihodnje rodove. 
Obse`nost in motivna raznolikost, ki v ospredje stopita s celovitim pregledom 
ohranjene Veselove fotografske zapu{~ine, nam ka`eta na izredno zavzetost, 
natan~nost in usmerjenost fotografa. Na temelju navedenega lahko Veselu 
pripi{emo vlogo fotografskega kronista z bogatim opusom fotografskega gradiva, 
ki je danes shranjeno v ve~ ustanovah. Posneti motivi na steklenih negativih 
razli~nih formatov, ki jih je Vesel sistemati~no popisal in opremil z opombami o 
datumih, krajih in motivih fotografiranja, so dragoceni prav zaradi dokumentarne 
povednosti, ki jo nosijo s seboj in s katero nam pribli`ajo vsakdanjik in praznik 
slovenskega ~loveka od za~etka do 40. let 20. stoletja. 

Zbiranje in urejanje raznolikega kulturno-zgodovinskega gradiva je bila 
dejavnost, ki je Veselu zapolnjevala proste ure, ko se ni posve~al fotografskemu 
ustvarjanju. Na svojem domu na Komenskega ulici v Ljubljani je hranil obse`no 
umetnostno, zgodovinsko, kulturno in knji`no zbirko. 

Razstavljeno gradivo v vitrini prvega sklopa razstave (foto: Anja Jerin) 

Na razstavi Fran Vesel, Kronist `ivljenja z za~etka 20. stoletja so bile med 
11. in 28. junijem 2015 na ogled postavljene originalne Veselove fotografije, ki 
so danes v hrambi v dokumentaciji Slovenskega etnografskega muzeja, Oddelku 
za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije, Rokopisni 
zbirki in zbirki redkih tiskov Narodne in univerzitetne knji`nice in Slikovni in 
kartografski zbirki Narodne in univerzitetne knji`nice. Za tem so bile razstavljene 
reprodukcije enakih dimenzij. 
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Fran Vesel, kronist `ivljenja z za~etka 20. stoletja

Vsebinsko je bila razstava razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop se je osredoto~al 
na ̀ ivljenje in delo Frana Vesela kot fotoamaterja in zbiratelja. Njegova ̀ ivljenjska 
pot je bila orisana z njegovimi osebnimi fotografijami in izborom dokumentarnega 
gradiva iz njegove osebne zapu{~ine. 

V drugem sklopu razstave je bilo prikazano Veselovo delo skozi njegovo 
dojemanje fotografije kot medija, s katerim je potoval skozi vsakdan z v mislih 
zastavljenim ciljem – ustvariti fotografski arhiv posebnosti in lepot slovenskega 
prostora. O tem so pri~ale izbrane fotografije, ki so bile glede na njihovo vsebinsko 
povednost razdeljene v ve~ sklopov. Rde~a nit razstavljenih dokumentarnih, 
portretnih, arhitekturnih, krajinskih in `anrskih fotografij je bila podoba mesta 
Ljubljane, njenih ljudi in njihovega `ivljenja v za~etnih desetletjih 20. stoletja. 
Fotografije je dopolnjevalo v ve~ vitrinah razstavljeno dokumentarno gradivo in 
na ekranu predvajani digitalizirani Veselovi posnetki iz Ljubljane in okolice. 

Drugi sklop razstave s predstavljenim dokumentarnim gradivom iz Veselove osebne zapu{~ine  
(foto: Anja Jerin) 

Celostna obravnava Veselove zapu{~ine poudarja vrednost njegovega gradiva 
v lu~i dokumentarnosti. Zavedanje pomembnosti slikovnih virov za preu~evanje 
elementov preteklega `ivljenja pa nam nalaga skrbno ravnanje s tovrstnim 
gradivom in hrambo za prihodnje generacije. 

»^as uni~uje vse, kar je ~love{ko, in le s pomo~jo fotografije nam je dano, 
da zmoremo ohraniti na{im potomcem vse to, kar {e je, a jutri pojutri{njem bo `e 
izginilo s povr{ja.« (vir: Janko Skerlep, Fotografija. Ilustracija (25. 1. 1930), leto 
II, {t. 1, str. 12)


