
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstave: 
 
 
1. Praga - 2008 - Satchmo, Maribor 
 
2. Črno-belo cvetje - 2010, Zd Metelkova,  
     Ljubljana  
 
3. Ženska v črno-belem (akt fotografija) -  
    2016 - Kadetnica, Maribor  
 
4. Graška pomlad - 2017 - Galerija  
    Kreativnih, Maribor 
 
5. Maribor (ulična fotografija) - 2018 -  
    Osnova šola Ludvika Pliberška, Maribor  
 
6. Mestni utrinki - 2018 - Kadetnica,  
    Maribor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Besedilo:  
                fotografinja Maja Šivec,  
                                           prof. likovne pedagogike 
                fotograf Zdenko Frangež 

Zbral, uredil, oblikoval:  
 
                         Miroslav Nidorfer, prof., bibl spec.,   
                                                  KIZC 
 

 

 

 
 
  
 

Center vojaških šol 

Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? 
Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva 
svoj sij na človeka. 
Naj bo, kakor je, ker, kakor je, 
vedno je on s človeškim obrazom. 
Bodi mu dober, temu človeku, 
in nepristranski kakor svetilka, 
ki tiho obseva pijančev obraz 
in vagabundov in študentov 
na cesti samotni.   
(Srečko Kosovel) 

 ZDENKO FRANGEŽ 
fotograf 

(član fotografskega društva Totifoto) 
 

           MESTNI   
         UTRINKI 
 

Odprtje razstave:  
torek, 4. september 2018, ob 17. uri 

Kadetnica, Engelsova 15,  
Maribor 

razstavišče ob knjižnici 

Knjižnični informacijski  
založniški  center Ministrstvo za obrambo  

Republike Slovenije 



Avtor o sebi 
 
S fotografijo se aktivneje ukvarjam že več kot deset 
let. Zaradi ljubezni do letal sem se v začetku bolj 
posvečal fotografiranju le-teh, v glavnem v zraku, v 
njihovem naravnem okolju. Zaradi relativno redkih 
in lokacijsko oddaljenih priložnosti za to vrsto 
fotografije, sem se že zgodaj začel posvečati ulični 
fotografiji. Za to zvrst ne potrebuješ veliko, saj 
najdeš prizore že na domačem pragu. Potrebno je le 
opazovati in biti pripravljen ujeti trenutek.  
Še preden sem se začel ukvarjati s fotografijo, so 
me na potovanjih bolj zanimali ljudje, njihove 
interakcije in ugotavljanje življenjskega utripa 
nekega mesta kot pa arhitektura in druge turistično 
zanimive teme. Tako je bilo zanimanje za ljudi kot 
fotografski cilj nekako naravno in pričakovano. 
Stalen cilj je opazovati podrobnosti in ujeti zgodbe, 
ki so lahko zelo očitne ali pa jih razberemo šele ob 
dobrem ogledu celotne površine fotografije, lahko 
gre za fotografije množice, v katerih se odvijajo 
različne zgodbe, ali pa so ljudje izolirani, osamljeni 
in šele s pogledom na njihovo okolje najdemo 
sporočilo. Za ulično fotografijo pa so nujno 
potrebni ljudje. Zanimivi so njihovi izrazi, iz 
katerih razberemo razpoloženje, reakcije na okolje 
in druge ljudi. Iz tega vidika je Maribor nekoliko 
težavno mesto, saj smo domačini dokaj zaprti, 
sramežljivi, večinoma se zadržujemo doma in manj 
v mestu, posebej ko ni organiziranih dogodkov. 
Manjka nam navada sprehodov po mestu, kar je 
škoda, saj imamo zelo lepo in zanimivo mesto. 
Kljub temu pa se z vztrajnostjo skozi leta nabere 
veliko zanimivih utrinkov, kar so lahko tudi 
popolnoma vsakdanji prizori, ki pa z leti lahko 
postanejo kronika preteklega časa.  
Gradec je nekoliko drugačno mesto, nekoliko bolj 
meščansko, pa ne tako zelo drugačno, kot smo v 
glavnem prepričani. Glavna razlika je, da so se v 
Gradcu že pred leti zavedali potrebe »navaditi« 

Zdenko Frangež se aktivneje ukvarja s fotografijo 
zadnjih 12 let.  Zanima ga predvsem fotografiranje 
ljudi. Ljudje na ulici, ujeti trenutki, kot vidimo na 
razstavi fotografij Mestni utrinki. Avtor fotografira 
tudi nastavljene motive, predvsem zadnjih nekaj 
let, ko se je posvetil tudi akt fotografiji. Na svoji 
šesti samostojni razstavi ponovno prikazuje ulično 
fotografijo. 
Ulična fotografija je fotografija, ki jo avtor 
posname na javnem prostoru. Prve kadarkoli 
posnete fotografije so bile posnete na ulici. Zato 
lahko rečemo, da ima ulična fotografija tradicijo že 
vse od svojih začetkov. Kot nas lahko ime zavede, 
to ni fotografija, posneta samo na ulici, ampak 
fotografija posneta na kateremkoli javnem prostoru. 
V večini primerov zajema ulična fotografija ujete 
trenutke ljudi, prisotnost ljudi pa ni nujna.  Važen 
aspekt ulične fotografije je čas, ki diktira snemanje 
ključnega trenutka, prav tako pa je pomembno 
kadriranje.  Fotografije, razstavljene na razstavi 
Mestni Utrinki, je avtor lovil v objektiv v Mariboru 
in Gradcu. Pri fotografijah Zdenka Frangeža ne gre 
za enostavno dokumentiranje življenja, kot se 
ponuja,  temveč za subjektivni pristop. Resničnost 
prikazuje na subjektiven način. V fotografijah so na 
svojstven način ob ujetem trenutku zabeleženi 
ponavljajoči se elementi, ki jih avtor premišljeno 
kadrira. Mojstrsko vključi v fotografijo tudi 
arhitekturo, čeprav ga v prvi vrsti zanimajo ljudje 
in njihove interakcije.  V kader tako zajame 
elemente, s katerimi ustvari objektivno noto mesta. 
Avtor tako na svojstven način beleži ujete trenutke, 
ki so v ulični fotografiji ključni. 
Fotografije Zdenka Frangeža so posnete v črno beli 
tehniki, saj se avtor zaveda, da barva lahko 
preusmeri gledalčevo pozornost vstran od vsebine. 
Tako se gledalec osredotoči na sam motiv, na 
prikazana čustva, mimiko, strukture, detajle …, kar 
je avtor želel poudariti.  
Zapisala: 
fotografinja Maja Šivec, prof. likovne pedagogike 

nakupovalnih središčih. Seveda temu 
pripomorejo organizirani dogodki, ne smemo 
pa gledati samo le-teh, saj mesta živijo svoje 
življenje tudi, ko se nič posebnega ne dogaja. Z 
opazovanjem in nekaj vloženega časa pa kaj 
hitro ugotovimo, da v mestu ni trenutka, ko se 
ne bi dogajalo popolnoma nič. Vsa naključna 
srečanja  so lahko svojevrstni dogodki in 
trenutki, ki jih je vredno videti in tudi 
zabeležiti.  
Kljub ukvarjanju tudi z drugimi smermi 
fotografije mi ulična fotografija ostaja stalnica 
in nekakšna sprostitev od ostalega dela, posebej 
ker moje fotografije nastajajo od blizu in tako 
privedejo tudi do stikov z ljudmi, ki jih 
fotografiram.  
 
Zapisal: Zdenko Frangež 
 
 
 


