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Po svetu

Turizem nekoč in danes
Turizem, kakršnega poznamo danes, je iznajdba 20. stoletja. V drugačnih in ne tako množičnih
oblikah pa so ga poznali že v davno minulih časih in v povezavi z drugimi dejavnostmi – trgovanjem,
romanjem, izobraževanjem …
Miha Naglič

Od trgovanja do
počitnikovanja
Na spletu naletim na zanimiv članek o zgodovini turizma. »Že v času starih civilizacij so Egipčani, Grki in
Perzijci radi potovali. Značilno je bilo, da so potovali
peš, na konjih in vprežnih
vozovih ter kasneje tudi s
čolni in ladjami. Glavni namen potovanj je bilo trgovanje, posebno v času širjenja
grškega imperija. Zanimivo
je, da lahko že v začetnih obdobjih razvoja turizma opazimo glavne zahteve, ki so
jih postavili takratni popotniki. V času Asirskega imperija so cenili obširni cestni
sistem, katerega ceste so bile
dobro označene in so omogočale mirno potovanje s kočijami. Stari Grki pa so potovali predvsem v kraje, kjer
so lahko trgovali in plačevali s svojo valuto ter se sporazumevali v svojem jeziku.«
Tako Grki. Kaj pa Rimljani?
»Stari Rimljani so od vseh
predstavnikov antičnih civilizacij potovali največ, še posebno v zlati dobi imperija,
ko se je ta razširil čez največje območje in zajel tudi predele antične Grčije. Popotniki so lahko uživali v dobrih
in varnih cestnih povezavah
med številnimi kraji. Premožnejši Rimljani so si zelo
pogosto izbrali svoj najljubši

počitniški kraj v bližini italijanske obale ali ob kateri izmed priljubljenih gor,
kjer so si zgradili počitniške vile. Med najbolj priljubljene turistične destinacije je sodila tudi Grčija, o kateri je bil leta 170 pr. n. št.
spisan prvi turistični vodič.
Ob propadu Rimskega imperija je zamrl tudi turizem
v tej obliki. Ceste so postajale vse bolj nevarne, saj so
na popotnike prežali najrazličnejši roparji. Šele v kasnejših obdobjih srednjega
veka so potovanja ponovno
postajala priljubljenejša, a
tokrat predvsem v obliki romanj.« Ste že slišali za »veliko turo« (Grand Tour) kot
način potovanja? »V času
16. stoletja se je razvila povsem nova oblika potovanj
– tako imenovana 'Velika
tura'. Na takšno potovanje
so se odpravili mlajši moški iz bogatejših slojev angleške aristokracije, v želji, da
bi spoznali kulturo in življenje drugih evropskih držav.
Potovali so skupaj z mentorjem, potovanje pa je običajno trajalo med enim in tremi leti. Kasneje se je tradicija razširila tudi med mladino iz drugih držav, posebno
v skandinavske države, Rusijo in do neke mere tudi v
Nemčijo.« Industrijska revolucija je spremenila tudi
turizem. »Za naslednjo veliko spremembo v zgodovini turizma je zaslužna

industrijska revolucija. Zaradi vse večjih potreb po delavcih se je spremenil celotni življenjski stil takratnih
prebivalcev. Vse več ljudi se
je selilo v mesta, kjer so živeli v manjših stanovanjih in
svoje delavnike preživljali v
tovarnah. Število dela prostih dni, ki je bilo odvisno
od števila cerkvenih praznikov, se je počasi manjšalo in
sčasoma so se razvile »počitnice«, kot jih poznamo danes. Industrijske tovarne so
se med poletjem za en teden zaprle in delavci so imeli možnost, da odpotujejo
na svoje zaslužene počitnice. V tem času se je razvil še
danes priljubljeni turizem
toplic in morskih letovišč.
Vzporedno s spreminjanjem načinov potovanj so
se spreminjale tudi turistične namestitve.« In ne nazadnje: kako je s turizmom
danes? »V zadnjih letih se
navade turistov spreminjajo še hitreje kot kadarkoli prej. V preteklih desetletjih so se družine množično odpravljale na tedenske
ali dvotedenske oddihe na
morje, danes vse več ljudi
izbira krajše vikend oddihe. Prav tako se spreminja
način potovanja. Če je bilo
še nekoč običajno, da se družina na počitnice odpravi s
svojim avtomobilom, danes
vse več mladih izbira javni
prevoz ali vedno bolj ugodne
letalske povezave. Ob tako

hitrem spreminjanju trendov se mora tudi turistična
stroka izredno hitro prilagajati novo nastalim zahtevam
svojih obiskovalcev. Pojavljajo se nove vrste turizma,
ravno tako, kot se je to dogajalo skozi bogato zgodovino
turizma.« (Vir: www.tripemento.com)

Veliki Goethe kot turist individualist. Na znameniti
Tischbeinovi sliki iz leta 1787 občuduje rimsko
Campagno. / Foto: Wikipedija

Begunci niso turisti
Bilo bi cinično, če bi zatrdili, da so tudi begunci neke
vrste turisti. Kdo pa je begunec? »Begunec je oseba, ki
je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju zunaj države, katere državljan je, in ne more
ali zaradi strahu noče uživati varstva te države. V drugi
državi ima pravico do mednarodne zaščite.« (Visoki
komisariat Združenih narodov za begunce, UNHCR)

Današnji masovni turizem: turisti na plažah Barcelone,
fotografirani julija 2007 / Foto: Wikipedija

Turisti so migranti
Kar je beguncem in turistom skupno, je to, da so
oboji migranti. »Migrant je
oseba, ki zapusti svojo državo, da bi živela v drugi, zaradi dela, študija, družinskih
in drugih razlogov.« (Amnesty Slovenija) Recimo, da
so turisti prostovoljni migranti.

To ni turistični kamp. To je begunsko naselje Kibumba
v DR Kongo, na meji z Ruando, fotografirano maja
2008. / Foto: Wikipedija

Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (23)

Boginje v Prešernovem mestu
Gašper Peternel

Več desetletij se v Kranju
vzpostavlja tradicija sodelovanja z vrhunskimi slovenskimi umetniki. Letošnje poletje bo še posebej zanimivo. Druženje s Prešernovimi nagrajenci bo spremljala razstava Marka Pogačnika, domačina, ki je
moral zaradi svojih umetniških prepričanj Kranj zapustiti na začetku svoje ustvarjalne poti.
Že v kranjski gimnaziji je
v glasilu Plamenica s sošolcema Iztokom Geistrom (I.
G. Plamen) in Marjanom Cigličem nakazoval, da je njegovo dojemanje umetnosti
povsem izven okvirov takratnega družbenega pričakovanja. Po prvih grafikah so sledili landartovski in konceptualni poskusi preoblikovanja kamnov v naravi Zarice.
�

Leta 1965, ko je bil še študent
na akademiji, ga je k razstavljanju v galerijo Prešernove hiše povabil takratni vodja Gorenjskega muzeja Cene
Avguštin. Če so bili obiskovalci nad novimi umetniškimi pristopi presenečeni, je
bil odziv politike in z njo povezane strokovne javnosti izrazito negativen. Križev pot,
ki je predstavljal dobršen del
razstave, je bil predstavljen
z umetnikovimi osebnimi
predmeti, jasne pa so bile
tudi podobe Kranja, v katerega so bili prizori umeščeni.
»To je svetobolje, ne pa trdo
delo, katerega sad je umetnost«, je zapisal Andrej Pavlovec ob kritiki razstave v
Glasu 9. januarja istega leta.
Konceptualna umetnost, popartističen pristop in »ready-made« artefakti pač niso bile

del takratne »kranjske« ideologije.
Kljub temu da v Kranju ni
bil najbolj zaželen, je v letu
1966 v Prešernovi hiši razstavljal še dvakrat. Prvič z risbami z izleta v Dajlo. Nastopil je
pod psevdonimom Tosca, ki
si ga je nadel iz sočasnega sodelovanja s kranjskim gledališčem. Drugič je nastopil na
skupinski razstavi kranjskih
likovnikov Vinka Tuška, Henrika Marchela in Marka Pogačnika (zamenjal ga je Marjan Belec), ki je bila organizirana v kleti Prešernove hiše
kot prva razstava ob vzpostavitvi odprte galerije. Prvi
dan po otvoritvi so bila njegova dela odstranjena, nato pa
se je zgodila prva umetniška
akcija – performans v slovenski umetnosti. Tam kjer naj
bi na razstavi stale skulpture

Kronogram z zmajem / Foto Gašper Peternel
iz mavca, je stal umetnik sam
z napisom: »Marko Pogačnik: ker ne pustijo razstavljati mojih del, razstavljam svoje telo.«
Po 52 letih se umetnik
vrača v galerijo Prešernove
hiše in Galerijo Prešernovih

nagrajencev. S kolažem pre
jšnjih razstav, koncepti in
kronogrami ženskega božanstva nas vabi v čudoviti
svet energij, ki se jih to poletje čuti v galerijah Prešernovega oziroma avri Pogačnikovega mesta.

