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KAMNIK JE ENO OD MEST, KI BI LAHKO BOUE IZKORISTILA SVOJE MOŽNOSTI

Stare hiše, polne
zanimivih zgodb

Mesto pod kamniškimi planinami je bilo v preteklosti
zelo zaželen cilj umetnikov vseh vrst in narodnosti že
zaradi svoje slikovitosti in močne tradicije zidnih
poslikav v cerkvah ter samostanih
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Tanja Keršmanc
Središče Ljubljane zadnja leta v
vseh letnih časih obiskuje množica
turistov z vseh koncev in krajev
sveta. Bolj hudomušni uporabniki
maternega jezika bi rekli, da prestolnica poka po šivih. Na poti po
vsakodnevnih opravkih tako Ljubljančani in Ljubljančanke vse pogosteje naredimo uslugo kakšnemu turistu, ki je pozabil palico za
selfije in nas prosi, naj ga denimo
na Zmajskem mostu ovekovečimo
z ljubo soprogo.
Slovenija pa seveda ni le Ljubljana,
kot tudi ne le Bled, Piran, Portorož,
Lipica ali Postojnska jama, kamor
najpogosteje zaidejo turisti. Veliko
ljubkih, starih in lepo urejenih
mest je blizu ali daleč od Ljubljane,
ki imajo marsikaj pokazati, a kdo
bi vedel, zakaj posebej med tednom bolj ali manj samevajo. Če bi
se v Sloveniji vsaj turistično bolje
povezali in uskladili bogato ter
pestro ponudbo, bi morda iz turističnega obiska vsi skupaj lahko iztržili še kaj več.
Eno takšnih privlačnih starih mest
je Kamnik, ki pa zlasti ob delovnikih bolj spominja na mesto duhov,
čeravno bi imeli tujci, ki množično
navdušeno fotografirajo stare ljubljanske hiše, tudi v Kamniku kaj
videti in fotografirati. Da je lahko
drugače, vsaj ob koncu tedna, je

med drugim dokazal prvi Vikend
odprtih vrat, ki so ga nedavno organizirali v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport v Občini
Kamnik in lokalnimi ponudniki ter
Razvojnim centrom Srca Slovenije. Direktorica slednjega Aleksandra Gradišek je zadovoljno ugotovila, da je prireditev, s katero so želeli predstaviti ponudbo lokalnih
turističnih ponudnikov, v celoti
dosegla svoj namen. Pristna kulinarična, rokodelska in druga doživetja so namreč v Kamnik in njegovo okolico privabila številne obiskovalce. Ti so navdušeno odkrivali
lepote Kamnika, ki velja za eno
najlepših srednjeveških mest v Sloveniji.
V Hiši keramike so obiskovalce
popeljali v svet raznolike uporabe
keramike. Ogledali so si lahko delo
na lončarskem vretenu, na katerem je ustvarjal Denis Kuhar, in
nastajanje umetniških poslikav na
keramiki, ki jih je predstavljala Irena Radej. »Predvsem smo želeli
prikazati vsestransko uporabnost
keramike. Uporabljamo namreč
zdravju neškodljive glazure, zato
lahko v naših keramičnih posodah
dejansko pripravljate hrano, tudi
pečete kruh,« je razložil Kuhar.
Med lokalnimi dobrotami so se
obiskovalci lahko posladkali s kloštrskimi kremnimi rezinami ali
srknili žganje iz vršičkov in storžev
ruševja. V gostilni in penzionu

Repnik je bilo mogoče pokusiti
tuhinjsko filo, staro tradicionalno
kamniško jed. To so nekoč navadno pripravljali za veliko noč. Danes pa je del kamniške kulinarične
ponudbe, ki jo promovirajo pod
naslovom Okusi Kamnika. »Pri
Okusih Kamnika me najbolj navdušuje, da na lokalne dobrote ne
prisegajo več samo tujci, ampak tudi domači gostje - in to je po mojem mnenju največja zmaga tega
projekta,« je povedal Primož Repnik iz gostilne in penziona Repnik.
Med kamniške okuse sodi tudi tako imenovani firštov golaž, ki ga v
Kamniku in okolici kuhajo v spomin na nadvojvodo Karla. Ta je leta 1564 v Ljubljani simbolično prisegel na knežjem kamnu in se nato
zaradi kuge umaknil v Kamniško
Bistrico. Na mestu, kjer se je ustavil in so mu lovci pripravili hrano,
so Kamničani postavili posebno
mizo. Legenda pravi, da je na tem
mestu zakopal zlatnike, zato so
tam okoli hodili številni popotniki
in iskalci zlata. Razočarani, ker niso našli zlatnikov, so kamnito mizo
vrgli v vodo. Lani so Kamničani izdelali repliko in jo postavili na isto
mesto.
Potep v okolico Kamnika ponuja
še marsikaj zanimivega. V Zgornjih Palovčah je na primer več kot
350 let stara Budnarjeva domačija,
katere črna kuhinja je še posebej
vredna ogleda. Tiste, ki jim prima-
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njkuje energije, vabi Zdravilni gaj
Tunjice s svojimi energijskimi točkami. Tu so še Terme Snovik pa
Velika planina z najstarejšim planšarskim naseljem v Evropi, če omenimo še nekatere privlačne cilje v
bližnji okolici Kamnika.
Kamnik je tesno povezan tudi z življenjskimi zgodbami številnih likovnih ustvarjalcev. Nasploh je bilo mesto pod kamniškimi planinami v preteklosti zelo zaželen cilj
umetnikov vseh vrst in narodnosti
že zaradi svoje slikovitosti in močne tradicije zidnih poslikav v cerkvah ter samostanih. O tem pričajo
številne spominske table na starih
kamniških hišah. V mestu zdaj ni
kakšne večje likovne galerije, se pa
zato v zasebni likovni galeriji, v Šoli idej na Šutni, skriva prava zakladnica imenitnih likovnih del priznanih slovenskih likovnih ustvarjalcev. Trenutno je na ogled prodajna razstava del iz zasebnih
zbirk, med katerimi so tudi takšna,
ki se na slovenskem trgu umetniških del, še manj na kamniškem, ne
pojavijo prav pogosto dela - od denimo Lojzeta Perka, Božidarja
Jakca, Petra Adamiča, Rajka Čubra pa celo do vrhunskega impresionista Mateja Sternena.

Hiša z bogato preteklostjo
in sedanjostjo
Nasploh je likovna galerija Šola
idej, ki jo vodi Nataša Makovec,
eden prijetnejših kamniških prostorov pod arkadami v častitljivi
stari hiši na Šutni. Zanimiva je že
zgodba, od kod ime Šola idej:
»Prostor je v pritličju stare zelo
imenitne kamniške hiše, ki jo je leta 1850 zgradil Krištof Hostnik in
se je dolgo po njem imenovala Hostnikova hiša. V teh hiši je bil tudi

prvi hotel v Kamniku. Leta 1883 je
v tej hiši, ko je obiskal Kamnik,

zelo zavedal pomena umetnosti za
mesto Kamnik,« pripoveduje Nataša Makovec. Med mnogimi
umetniki, ki jih je gostila v Šoli idej,
omeni še mlado kiparko, slikarko
in grafičarko Kamničanko Nino
Koželj, za katero pravi, da se bo o
njej še veliko slišalo.

prespal cesar Franc Jožef s svojim
številnim spremstvom. Pozneje so
bile v hiši med drugim hranilnica
in posojilnica ter celo šola. Zadnja
lastnica hiše, ki je na njej pustila
velik pečat, je bila tkalnica Ideja.
Pred tridesetimi leti so jo temeljito
obnovili, kar je bil izredno drag in Kriza in umetnost
zahteven gradbeni poseg. Tu, kjer Makovčeva tako kot mnogi njeni
je danes galerija, je bil svetoval- kolegi v prestolnici ugotavlja, da je
no-prodajni studio. Šola idej torej kriza zarezala tudi na trg z umetzaradi tradicije te hiše, šola pa še niškimi deli: »Tako imenovani srednji razred nima več dovolj denarzato, ker sem dolgo službovala v
da bi kupoval slike, višji sloj pa
ja,
šoli, saj sem bila 25 let učiteljica rase zanima le za uveljavljene slikarzrednega pouka v kamniški osnov- je, kamor lahko
štejemo slovenske
ni šoli Frana Albrehta. Tudi med impresioniste Groharja,
Jamo, JaKamničani se še vedno za ta pros- kopiča in Sternena, saj na nakup
tor reče 'Grem v Idejo' . . . «
tovrstnih del gledajo kot na dobro
Šola idej je zaživela jeseni 2008.
naložbo. A takih del je naprodaj
Njena vodja se je odločila, da bo bolj malo, zato galerist od tega seprostor večnamenski, tako za raz- veda ne more živeti. Zato mi veliko
stavno kot za izobraževalno in po- pomeni vsestranska podpora soslovno dejavnost. V koncept gale- proga Bojana. Nasploh se je
v mirije sodi predstavljanje tako kam- nulih letih gospodarske krize spreniških kot mladih in obetavnih menil način gledanja. Ljudje zdaj
umetnikov ter sodelovanje z lokal- na vse gledajo bistveno bolj prakno skupnostjo oziroma spodbuja- tično. Saj pride kdo in pri meni za
nje zanimanja za likovno umetnost rojstnodnevno
darilo rezervira
med najmlajšimi iz vrtcev in šol. kakšno manjšo sliko za sto evrov, a
»Včasih si rečem, kaj mi je bilo tre- si potem premislijo in slavljencu
ba pustiti šolo, a po drugi strani raje kupijo kakšen bon za masažo
sem zaradi tega spoznala veliko ali kaj podobnega.«
čudovitih ljudi, med katerimi je za- Sicer pa se rojena Kamničanka
gotovo vsestranska umetnica, žal Nataša Makovec včasih malce zapokojna Barbara Ravnikar, slikar- sanja in si predstavlja, kako Kamka in grafičarka ter ustvarjalka mo- nik živi in je na Šutni vse polno
zaikov. Med pomembnejšimi nje- kulturnih paviljončkov, umetnišnimi deli je velik mozaični portret kih delavnic in trgovinic. Morda bi
slavnega Kamničana generala Ru- s tem tudi Kamnik lahko postal zadolfa Maistra, ki je na ogled pri nimivejši za turiste, kot je zdaj. Saj
nas. Leta 2011 smo pripravili raz- pridejo, vendar bi jih lahko bilo
stavo portretov, posvečeno znane- bistveno več, a kaj, ko je mesto osmu Kamničanu in častilcu umet- talo še brez edinega hotela, a
nosti, pokojnemu dr. Niku Sadnikarju, ob njegovi 95-letnici, ki se je
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Denis Kuharje v Hiši keramike pokazal, kako poteka delo na
lončarskem vretenu.
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Replika Firštove mize, prava je menda končala v Bistrici.
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Rojena Kamničanka Nataša Makovec razmišlja, kako bi Kamnik
postal še privlačnejši za Kamničane in za obiskovalce.
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V srednjeveškem mestu je kaj videti.
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