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Kranjska klobasa 2025
Javna sporočila o tem, 

da bo Kranj kandidiral za 
evropsko prestolnico kultu-
re leta 2025, malo povedo o 
vsebinah in ambicijah te po-
bude. 

Pred kratkim smo poto-
vali v Matero v Italiji, ki bo 
evropska prestolnica kul-
ture 2019. V projektu želi-
jo združiti deželo Bazilikata 
z dvema provincama in 131 
občinami. Ta meri kakih de-
set tisoč kvadratnih kilome-
trov (torej skoraj pol Sloveni-
je) in ima blizu šeststo tisoč 
prebivalcev. 

Sasi di Matera je središ-
če dogajanja, Sasi in park 
podzemnih cerkva je bil leta 
1993 uvrščen na Unescov 
seznam svetovne dediščine. 

Temeljni projekt Matere 
2019 je šola oblikovanja, ki 

je sistemsko orodje za raz-
vijanje lokalnih veščin, kjer 
je učenje proces ustvarjalne 
menjave med umetnostjo, 
znanostjo in tehnologijo. 
Prostor, kjer se lahko vsak uči 
od vsakogar v vzdušju vzaje-
mne obogatitve. Šola prip-
ravlja prizorišča, osvetlitve, 
urbano pohištvo, začasne 
strukture. Na odprtju bodo 
nastopile »pleh muske« vseh 
dosedanjih 27 evropskih pre-
stolnic kulture.

Če bi vzpostavljali glasbe-
ne primerjave, bi prav go-
tovo gorenjska prestolnica 
kulture zaslužila celoletni 
predstavitveno-prireditve-
ni cikel Avsenikove glasbe, 
»oberkrajnerjev« kot najve-
čjega gorenjskega izvoznega 
kulturnega dosežka. Morda 
kar v Begunjah?

Na drugi strani bi lah-
ko Kranj vzpostavil svetov-
no razsežnost Prešernove-
ga mesta kot festival ume-
tniške besede in umetni-
ških zvrsti kar skozi Pre-
šernove nagrajence, nada-
ljevanja prevodov Prešerna, 
se morda spomnil tudi pre-
ganjanih in izključenih slo-
venskih umetnikov. Pa tudi 
druge domače sile bi lahko 
ustvarjale in se predstavile.

Slovensko duhovno kul-
turo Gorenjska zaznamu-
je tako z Marijo Pomagaj na 
Brezjah kot s slovenskimi 
škofi, ki so skoraj od prvega 
do zadnjega Gorenci. 

Imamo Triglavski naro-
dni park in naš odnos do 
narave kot kulturno zna-
menitost – spet od ljud-
ske kulture do alpinizma, 

od političnih bojev in bojev 
za meje do ljubeče ustvar-
jalne povezanosti nacije s 
simbolom.

V razstavi o gospodih in 
tovariših smo spregovo-
rili o ljudeh, ki so drug za 
drugim oblikovali Gorenj-
sko kot vodilno jugoslovan-
sko kapitalistično in soci-
alistično industrijsko silo. 
Vzpostavili bi lahko svetov-
ni dialog o im/potenci sa-
moupravljanja z Ljubom 

Sircem kot vodilno svetov-
no kritiško avtoriteto.

Seveda pa imamo kultur-
no-kulinarične adute, ki bi 
lahko zaznamovali kranj-
sko pobudo 2025. Potica in 
kranjska klobasa bi bili lah-
ko okrepljena atrakcija. Da 
o kranjskih čbelicah in strdi 
niti ne govorimo …

Seveda pa bi se morali 
najprej dogovoriti, kaj nam 
Gorenjska danes sploh po-
meni!

Dr. Jože Dežman
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