
Poročilo o razstavni dejavnosti etnografsl<ega oddell<a pri Gorenjsitem muzeju 
v Kranju med leti 1960/1970 

V obdobju zadnjih desetih let se je etnološl<i oddeiei< pri Gorenjsl<em muzeju v 
Kranju posvečal predvsem sistematičnemu etnografskemu delu na terenu. Teren
skemu delu so sledi le topografske razstave, ki j ih je muzej pripravi l v svoj ih raz
stavnih prostor ih v Kranju, pa tudi na terenu. Poleg tega je etnografski oddelek 
Gorenjskega muzeja v Kranju v omenjenem obdobju pripravi l še vrsto tematskih 
razstav, ki so prikazovale posamezne prvine ljudske kulture širšega gorenjskega 
območja. 

Leta 1962 je bila v Gorenjskem muzeju (takratnem Mestnem muzeju) v Kranju 
odprta razstava Gorenjska ljudska noša. V original ih je prikazovala posamezne 
variante gorenjske kmečke noše iz 2. polovice 19. stolet ja, starejšo nošo Gorenjcev 
so ponazarjale upodobitve (po Valvazorju, Hacquetu in Goldensteinu). 

Izreden pomen in mesto ima v gorenjski l judski kultur i nedvomno domača obrtna 
dejavnost. Na območju Gorenjske se je razvila vrsta domačih obr t i , ki so krog 
svojih odjemalcev raztegnile daleč čez meje Kranjske (platnarstvo, s i tarstvo, slam-
nikarstvo, čipkarstvo pa lončarstvo in zvončarstvo). Na razvoj te , v preteklost i 
izredno žive domače obrtne dejavnosti na Gorenjskem je gotovo v vel ik i meri vpl i 
vala tudi ugodna geografska lega gorenjskega ozemlja. Na križišču starih pro
metnih poti je bila že zgodaj postavljena zveza s Primorsko na eni strani , na drugi 
strani pa zveza s sosednimi alpskimi deželami. Po teh poteh so prihajale pobude, 
po nj ih so tudi odhajali izdelki gorenjskih obrtnikov v tuje dežele. 

Daljšim pripravam je leta 1965 v Kranju sledila razstava Domača obrt na Gorenj
skem. Prikazane so bi le vse oblike in zvrsti domačih obr t i , ki so bile v 19. stolet ju 
še v najlepšem razmahu (platnarstvo v Škojfi Loki in okol ic i , suknarstvo v Begu
njah, si tarstvo v Stražišču pri Kranju, nogavičarstvo v Tržiču, slamnikarstvo v oko
lici Domžal, čipkarstvo in krhkarstvo na škofjeloškem ozemlju, lončarstvo v Ljub
nem in Komendi, zvončarstvo v okol ic i Gori j pri Bledu, piparstvo na Gorjušah 
v Bohinju, na Mart in j vrhu v Selški dol ini ter Moravski dol in i , žbičarstvo in ple
tarstvo v okolici Preddvora, škafarstvo v Bohinju in opekarstvo v kranjski okol ic i ) . 
Razstavljenih je bilo nad 100 izvirnih eksponatov in 60 fotograf i j . Ob razstavi je 
izšel tudi vodnik z izčrpnim besedilom o zgodovini, obsegu in pomenu posameznih 
obrt i ter o nj ihovem pomenu in obsegu v današnjem času in prostoru. 

Velik odmev je pri občinstvu doživela razstava Ljudska umetnost na Gorenjskem, 
ki je bila leta 1965 odprta najprej v Kranju, kasneje pa je Gorenjski muzej z njo 
gostoval tudi v Beljaku. Poglavitni namen te razstave je bil prikazati domačemu 
in tu jemu obiskovalcu vse prvine gorenjske l judsko-umetnostne ustvarjalnost i , 
ki se je uveljavljala v kmečkem stavbarstvu, v l judskem sl ikarstvu (freske, posl i
kano pohištvo, panjske končnice, vot ivne podobe, sl ike na steklo, sem sodijo tudi 
vezenine), v rezbarstvu, kamnoseštvu, v umetnem kovaštvu pa v oblikovno kvali
tetn ih lončarskih izdelkih. Na razstavi je prevladovalo gradivo iz 19. stolet ja, le 
s posameznimi predmeti (elementi l judskega stavbarstva, vot ivne podobe, f reske, 
poslikana skrinja, lesena plastika) je razstava segala v starejše obdobje, največ 
v 18. stolet je. Organizator razstave v Beljaku je gmotno omogočil tudi izdajo kata
loga: Volkskunst in Gorenjsko, Slowenien, Vil lach 1965. Del razstave je bil I. 1967 
prikazan še v pobratenem francoskem mestu ob Ažurni obal i , La Ciotat. ^ 
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Študijsko zasnovana in v strokovnem pogledu pomembnejša je bila razstava Go
renjska kmečka skrinja, ki jo je muzej pripravil I. 1966. 

V uvodnem delu razstave so bile s fotograf i jami prikazane starejše obl ike kmečke 
skrinje (tesana skrinja, zabojna skrinja s podstavkom iz 2. polovice 15. stoletja 
— po upodobitvi na freski sv. Nedelje v Crngrobu, ter mlajša oblika renesančne 
skr inje s konstrukci jskim poudarkom na bočnih stranicah iz 2. polovice 16. sto
letja). Poglavitni namen razstave je bil prikazati razvoj okrasnih oblik na gorenjski 
kmečki skr in j i , ki mu moremo sklenjeno sledit i do začetka 17. stolet ja, ko so se 
nam ohranil i najstarejši pr imeri plastično in sl ikarsko okrašenih skr in j , pa do konca 
19. stolet ja, ko so prenehale delovati l judske sl ikarske delavnice in je skrinja izgub
ljala svoj pomen v notranji opremi kmečkih stanovanj. 

Študijsko obdelana zbirka sl ik na steklo v Gorenjskem muzeju je bila javnosti pred
stavljena na razstavi Ljudske slike na steklo leta 1967. Na podlagi domače in tu je 
l i terature so bile sl ike na steklo v zbirki Gorenjskega muzeja klasif icirane po 
pripadnosti posameznim sl ikarskim delavnicam. Poleg sl ik, ki so nastale v tu j ih 
sl ikarskih delavnicah (avstr i jskih v Sandlu in čeških v Pohorih) in so v absolutni 
števi lčni premoči , so bile na razstavi prikazane tudi sl ike na steklo, ki so nastale 
v domačih sl ikarskih delavnicah (Selška delavnica, delavnica mojstra okorne risbe). 
Z domačim gradivom je na razstavi sodeloval tudi SEM iz Ljubljane. Ob razstavi 
je izšel prospekt s strokovnim uvodom. 

Dve leti so trajale temel j i te priprave na razstavo Planšarska kultura na Go
renjskem, ki je bila od leta 1969 do 1971 odprta v vseh razstavnih prostor ih v 
II. nadstropju muzejske hiše v Tavčarjevi ul ici 43. Na razstavi so bile prikazane 
vse najpomembnejše prvine te za območje Gorenjske tako pomembne oblike ljud
ske kulture. Gradivo je bilo urejeno po poglavj ih. 

Vsebinsko težo uvodnega dela razstave so nosile karte in diagrami, ki so osvetl je
vali gospodarski pomen in obseg živinoreje ter planšarstva na Gorenjskem od 
osemdesetih let preteklega stoletja do danes. Pogled v starejšo zgodovino plan
šarstva je odpiral kartografski prikaz planin, ki se v zgodovinskih v i r ih najbolj 
zgodaj omenjajo (od I. 973, ko je sporočeno ime planine Pečane na Jelovic i , do 
okr. I. 1500). S posameznimi fotografskimi kopijami l ist inskih virov z omembami 
planin ali dajatev v živini in s i ru, je razstava opozarjala na razmere, ki so v zvezi 
s planšarsko živinorejo veljale v fevdalni dobi. S tem namenom je bil sprejet 
v koncept razstave tudi kartografski prikaz planinskih kmet i j — sirnic ali švajg, 
ki j ih zgodovinarji ugotavljajo na ozemlju škofjeloškega gospostva. 

V nadaljnjih poglavjih je bila obravnavana planšarska arhitektura s planšarskimi 
nasel j i , prikazana notranja oprema pastirskih stanov iz bohinjskih gora, dalje l jud
ski promet v Alpah, sirarska dejavnost in v sklepnem delu razstave pastirsko 
živl jenje na planinah, njihova noša in pastirska umetnost. 

Zanimiva je ugotovitev, da se je v naši pastirski kul tur i , zlasti še v pastirskem 
stavbarstvu, ohranilo največ starega izročila v planšarskih območj ih, kjer vel ja, 
ali je še do nedavna veljal s is tem posamičnega, individualnega pastirstva na skup
nih planinah (Bohinj, planine vel ikoplaninske skupine). Planšarsko stavbarstvo je 
bi lo obravnavano po gorenjskih alpskih območj ih: Jul i jske Alpe, Karavanke, Kam
niške Alpe. V tem okviru so bile prikazane vse razvojne obl ike pastirskih zgradb. 
Poleg stanov »na kobilah« v bohinjskih gorah, »tamarjev«, se je najstarejše pastir
sko stavbarsko izročilo ohranilo v šotorast i obl iki pastirske koče na planinah veliko-
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planinske skupine ter na planinah na Krvavcu. Ob razstavi je izšel vodnik s krajšim, 
vendar izčrpnim strokovnim uvodom. 
V prizadevanju, da bi razstava dobila trajnejši značaj, so bi l i v ta namen pridob
ljeni prostor i v opuščeni sirarni v Stari Fužini. V prostorski st iski ni bilo moč pri
kazati razstave v ce lo t i . Omej i l i smo se na prikaz planšarstva v Bohinju, saj je to 
območje z najbolj razvit im planinskim past i rstvom in območje, kjer se je v pastir
ski kultur i ohranilo tudi največ starega izročila. 

Ob razstavah, ki j ih je pripravi l Gorenjski muzej, so v Kranju gostovali s svoj imi 
razstavami še drugi muzej i : 

1. Raznobarvne vezenine in tkanine na Slovenskem, SEM Ljubljana, 1961; 
2. Vraževerje na Slovenskem, SEM Ljubljana, 1965; 
3. Modeli za »mali kruhek« na Slovenskem, SEM Ljubljana, 1966; 
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4. Kamnita ljudska plastika na Krasu, SEM Ljubljana, 1966; 
5. Arhi tektura na vasi . Zavod za spomeniško varstvo Kranj, 1966; 
6. Planšarstvo na Vel iki planini, Muzej Kamnik, 1967; 
7. Noše bitolskega okraja. Zavod za napredek gospodinjstva in Muzej Bitola, 1968. 

Anka Novak 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die volkskundlichen Ausstellungen des Museums in Kranj 

Die obigen Zeilen bringen den Bericht über die volkskundlichen Ausstellungen des Mu
seums in Kranj von 1960 bis 1970. Folgende Ausstellungen verdienen besondere Er
wähnung: Volkstracht in Gorenjsko, Volkskunst in Gorenjsko, Bauerntracht in Gorenjsko, 
Hinterglasmalereien und Almkultur in Gorenjsko. 


