
Kabinet slovenske foto-
grafije v Gorenjskem mu-
zeju je prva javna fotograf-
ska zbirka v Sloveniji. Usta-
novljen je bil 28. novembra 
1970. Pobudnik in dolgole-
tni sodelavec Kabineta je bil 
fotograf in publicist Marko 
Aljančič (1933–2007). Kabi-
net hrani fotografije sloven-
skih fotografov, med dru-
gim več kot sto fotografij 
kranjskega fotografa Jane-
za Marenčiča (1914–2007), 
ki so nastajale od konca tri-
desetih let preteklega stole-
tja do začetka 21. stoletja.

Uveljavljanje fotografi-
je kot poklicne in umetni-
ške dejavnosti so spremlja-
li dinamični dogodki. Ena 
najbolj nenavadnih peripe-
tij se posredno navezuje na 
poklicnega fotografa in film-
skega pionirja Veličana Beš-
tra (1891–1938), ki je bil po 

rodu iz Železnikov, po prvi 
svetovni vojni pa je imel v 
Ljubljani uspešen fotograf-
ski atelje. Leta 1922 je usta-
novil filmski atelje. Prvi kraj-
ši dokumentarni film je po-
snel na smučarski tekmi za 
prvenstvo Jugoslavije v Pla-
nici 26. februarja 1922, sle-
dilo je še nekaj filmov, od 
katerih jih je pet ohranje-
nih v Slovenskem filmskem 

arhivu. Med njimi je tudi 5 
minut in 49 sekund dolg 
film, ki prikazuje Kranj. 

Beštrov zgled je vzpodbu-
dil nekdanjega fotografskega 
pomočnika Ivana Simončiča, 
da se je začel izdajati za film-
skega snemalca. Časniki so 
poročali, da so oktobra 1932 
v Ljubljani aretirali predrzne-
ga »filmskega podjetnika«, 
26-letnega Simončiča, ki je 

v Kranju, Novem mestu, Do-
lenjskih Toplicah in Straži 
prigoljufal okrog tri tisoč di-
narjev. Tudi na ljubljanskem 
velesejmu je deloval s pretve-
zo, da pobira fotografska na-
ročila za tvrdko Veličana Beš-
tra (Fotoatelje Ilirija film).

V Kranju je Simončičevo 
delovanje potekalo takole: 
obiskal je vse trgovine, hote-
le in gostilne ter povedal, da 
prihaja iz Ljubljane, kjer je 
bil prav tedaj na ogled zvočni 
film Bela Ljubljana. Ker je po 
snemanju ostalo še osemsto 
metrov neporabljenega fil-
ma, bo ta film posvečen Go-
renjski, predvsem Kranju. 

Vsako podjetje, ki hoče pri-
ti na filmsko platno, mora 
vnaprej plačati polovico zne-
ska. Simončič je Kranjča-
nom povsem zmešal glave, 
trgovci in gostilničarji so čis-
tili svoje lokale, dekleta so se 
lišpala. Še preden so slepar-
ju prišli na sled, se je ogla-
sil v Novem mestu, kjer se 
je predstavljal za filmskega 
igralca in ponovno sprejemal 
naročila. Ivan Simončič je po 
aretaciji vse priznal, izgovar-
jal pa se je, da si ni znal poma-
gati, saj so ženske kar same 
silile za njim. V Kranju naj bi 
mu padale kar okrog vratu s 
prošnjo, naj jih filma.
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»Filmski podjetnik« v Kranju

Troje odlomkov iz Beštrovega filma o Kranju
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