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- La Casa de Kamna je kulturno umetniško društvo, ustanovljeno leta 2009 v Kamni Gorici.  

Društvo organizara aktivnosti, kot so: glasbeni mojstrski tečaji z umetniki mednarodnega slovesa, 

koncerti, literarna in gledališka srečanja ter delavnice, fotografske in slikarske razstave, pa tudi 

prevajanje. Na glasbenem prodročju sodeluje s pianisti (Siavush Gadjiev, Ruben Dalibaltayan, 

Teresa Trevisan, Flavio Zaccaria, Julia Gubaidullina), in z violinistoma (Vasilij Meljnikov in 

Sándor Jávorkai). Že nekaj let sodeluje z International Music College of Adriatic iz Devina pri 

Trstu.  

Aktivna je tudi slikarska sekcija društva, njen kurator je slikar Miroslav Pengal. 

- Društvo promovira tudi kulturo Argentine in Latinske Amerike, s poudarkom na literaturo in 

prevode argentinskih in slovenskih avtorjev. V sodelovanju z založbama Libros de la talita dorada 

(Argentina) in LAR (Chile, Argentina) je izdalo že več knjig s področja poezije, proze in gledališča. 

Organizira literarna srečanja z evropskimi in latinsko-ameriškimi pisatelji. Od leta 2011 sodeluje s 

Slovenskim centrom PEN in Mednarodnim srečanjem pisateljev na Bledu. V mesecu maju, vsako 

leto, pisatelji obiščejo Kamno Gorico in predstavljajo svoja literarna dela. Pomembne so tudi 

fotografske razstave, ki jih od leta 2012 organizira v sodelovanju s Fotografskim društvom 

Radovljica. Aktivnosti društva se odvijajo na različnih lokacijah, v Radovljici, Kamni Gorici  v 

Mežnariji in v Trstu.  

- V pritličju Mežnarije v Kamni Gorici deluje muzej, posvečen nekaterim osebnostim in dogodkom, 

ki so pomembni za kraj, še posebej misionarju Marku Antonu Kapusu. La Casa de Kamna 

soupravlja muzej s Kulturno turističnim društvom Kamna Gorica. 

- Na tej fotografski razstavi je povdarek na raznolikosti aktivnosti društva ter na umetniškem 

izražanju fotografov Fotografskega društva Radovljica (Žarko Petrovič, Tomaž Sedej, Vida 

Markovc). Kolažne fotografije pripadajo arhivu La Casa de Kamna (avtorji: Majda Srna, Griselda 

Delovo, Giuliano Omari).  
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