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MIRKU KAČARJU,
(rojen 10. marca 1945, stanujoč Zgornja Sorica 7, Sorica)

slikarju in kulturnemu delavcu iz Sorice

UTEMELJITEV
Miro Kačar je bil rojen leta 1945 v Groharjevi vasici – Sorici. Po končanem učiteljišču v
Tolminu se je vrnil v rodno Sorico in v njej pustil pečat svojega ustvarjalnega delovanja.
Kot učitelju mu je bilo temeljno vodilo, da otrokom privzgoji ljubezen do predmeta, pa
naj bo to na umetniškem, družboslovnem ali naravoslovnem področju.
Kot navdušen športnik je imel pri športnem krožku 25 otrok v Sorici, kjer je danes v petih
razredih le 13 otrok. Vodil je treninge smučanja in organiziral Soriški pokal. Bil je
pobudnik za izgradnjo športnega igrišča, saj se otroci niso imeli kje žogati. Leta 1988 je
dobil srebrno Bloudkovo značko kot priznanje za dolgoletno uspešno delo na področju
športne kulture. Kot športnik, glasbenik in slikar pravi, da je vse delal zaradi sebe. In ker
je delal zares, iz prepričanja, so mu mnogi sledili. Kot glasbenik je imel že zelo zgodaj v
šoli orkester. Zasedbe so se pogosto menjale. Kasneje je orkester prerasel v Orfej, ki mu
je Miro Kačar posvetil veliko svojega čas in znanja, danes pa ga naprej uspešno vodi
njegov sin.
Toda Miro Kačar je vedel, da ne bo ne glasbenik in ne športnik, pač pa slikar. Pritegnilo
ga je slikanje rojaka Ivana Groharja, ki je še vedno njegov učitelj in vzornik. V marsičem
sta si podobna, druži ju ustvarjalna usmerjenost, mogoče imata celo skupne korenine.
Sam pravi, da Groharja vidi in čuti. Miro Kačar se svojemu vzorniku približuje, odpira pa
nam pogled tudi v krajinske izseke, ki jih vsebinsko in oblikovno povsem avtorsko
zaznamuje. Blizu mu je impresionizem s svojevrstno tehniko slikanja, vznemirja ga
predvsem barva, svetloba in vsebina.
Neprecenljivo pa je njegovo delo pri obnovi Groharjeve rojstne hiše. Miro sam pravi, da
ima večkrat občutek, da je voden nekje od zgoraj, da se vse ureja tako kot je prav.
Nešteto poti in poznanstev, lepih pa tudi težkih trenutkov se je napletlo pri odkupu in
urejanju Groharjeve domačije. Danes je to najbolj živ in živahen prostor, kjer se odvijajo
umetniške delavnice na glasbenem in slikarskem področju. Od leta 2009 je v Groharjevi
hiši tudi galerija, ki predstavlja umetniško pot Ivana Groharja. Slike za galerijo, vseh

dvanajst kopij Ivana Groharja, je naslikal Miro Kačar. Slikal je celo leto in marsikomu je
treba povedati, da so to kopije in ne originali, tako verno Miro Kačar lahko posnema
velikega Groharja. V stavbi pa je tudi etnografska zbirka, kar pa je zasluga njegove žene
Jožice.
Izjemno je njegovo delo ob 100-letnici Groharjeve smrti, ko smo praznovali Groharjevo
leto. Na prireditvah v Groharjev spomin, ki so se celo leto odvijale po širni Sloveniji, je
oživil lik slikarja Groharja in ga na ta način predstavil vsem, ki so se prireditev udeležili.
Najprej ga srečamo kot Ivana Groharja, ki se je v letu, ki je bilo posvečeno njemu, spet
vrnil med nas in nam pripovedoval o svojem življenju. Zanimivo je tudi pismo, ki ga
Miro Kačar piše Groharju. Spet ga vabi naj se vrne in nam prinese delček svoje svetlobe
in neomajne vere v lepšo prihodnost. In v zadnjem razmišljanju, ob koncu Groharjevega
leta, kjer Miro Kačar pomirjen, da je izpolnjen dolg do rojaka Ivana Groharja, razmišlja še
o tem, da je treba streti trdo lupino, ki nam brani priti do srca. Da bodo spet zapele ptice
in zacvetele rože.
Miro Kačar ima še polno idej, kaj postoriti, da velikemu slikarju Ivanu Groharju damo
slavo in čast, ki mu pripada. Miro, uresničuj jih naprej!
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