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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                Zagreb, 19. januar 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. januar 2016 ob 19. uri (sreda)      

OTVORITEV RAZSTAVE PROF. DR. VLADIMIRJA BREZARJA 

Upokojeni profesor arhitekture in nekdanji dekan na ljubljanski fakulteti za 

arhitekturo je tudi izvrsten umetnik. Njegov način in jezik izražanja je risba, ki se zrcali na 

treh področjih: risbe prostorov, krajine in detajlov, risbe v obliki načrtov in risbe, ki so 

podobne stripu ali ilustraciji.  

 

4. februar 2016 ob 19. uri (četrtek)        
OTVORITEV RAZSTAVE OB POLSTOLETNI ZGODOVINI BORŠTNIKOVEGA SREČANJA 

Ob lanski 50. obletnici največjega in najstarejšega slovenskega gledališkega festivala 

Borštnikovega srečanja je nastala razstava portretov Borštnikovih nagrajencev 

Borštnikovi prstanci 1970–2015, mariborskega fotografa Ivana Vinovrškega. 

Borštnikov prstan je najbolj prestižna slovenska nagrada za igralske dosežke, nagrada za 

življenjsko delo, ki se od leta 1970 podeljuje kot vrhunec festivala. Nagrada je dobila ime po 

igralcu, režiserju in pedagogu Ignaciju Borštniku. Otvoritev razstave bo obogatil obisk nekaj 

prejemnikov Borštnikovega prstana, s katerimi se bo pogovarjal dolgoletni predsednik 

sveta Borštnikovega srečanja Tone Partljič. Soorganizatorja dogodka sta kulturno društvo 

Mariborska literarna družba in Hrvaško kulturno društvo v Mariboru. 

 

9. februar 2016 ob 19. uri (torek)       

PUSTOVANJE 

Tudi letos bomo z vso resnostjo z pustnim rajanjem na pustni torek odgnali pusta. 

Pustovanje je čas veselja, zabave, in seveda tudi sladkih krofov. Nekateri člani že 

zelo resno pripravljajo pustna oblačila. Izbrali bomo najlepšo ali pa najbolj 

zanimivo masko, se posladkali s sladkimi krofi, za dobro voljo pa bomo nazdravili s 

kozarčkom žlahtne kapljice. Pripravili smo tudi maske – za tiste, ki bodo želeli vsaj malo 

rajati. Našemani ali pa ne, sami ali pa z družino, pridite v naš dom, saj ne bo manjkalo zabave, 

plesa, prijateljskega pogovora in pesmi.  

 

 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM 

 

EN PRAZNIK, DVE RAZSTAVI 

 

Slovenski kulturni praznik častimo že od leta 2001. V Slovenskem domu bomo 

Prešernov dan obeležili z dvema zanimivima, a povsem različnima razstavama, eno 

z likovno in drugo z gledališko vsebino.  

Posebno doživetje bo otvoritev razstave o Borštnikovih nagrajencih, saj bomo v živo 

srečali nekaj igralcev, ki so z umetniškimi presežki postali junaki fotografskih 

upodobitev Ivana Vinovrškega. Vljudno vabljeni! 
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