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Odprli likovno razstavo 
V pet ck, 4. februarja, so l ' ul'li zdravsh'cncga doma v Trnovski 
vasi v počastitev slm'enskega kulturnega praznika odprll rU7.,s(u 

lO IikOl'llih dcl Danila Muršca in Stanka Kolcdnika. V prijet
liCUl ,'cčcru je oba ustvarjalca zbranim prcdsta"il domačin, dipl. 
zgod. han Lovrenčič, in izpostavil nal'ezanost obeh a'1orjc~ na 
okolje, iz katerega Izhajata, kar se odraža tudI v njunih dclih. 

Danilo Muršec jc učitelj li
kovne vzgoje in se ukvarja s sli
karstvom. Slika predvsem v Ich
nikah akvarel, pastel) gvaš in 
akril. Stanko Kolednik se 
ukvarja s rezbarslvom, jc samo
uk in že kOl otrok je ob dedku 
vzljubil rokodelsko dejavnost. 

V imenu občine, ki jc ra7.stavo 
omogočila in ob tcj priložnosti 
izdala tudi zloženko, v kaleri SLa 

predstavljena oba avtorja, je go· 
vori l župan Karl Vucccc, ki jc 
dogodek povezal s slovenskim 
kulturnim praznikom {CC govo· 
ri l o pomenu in vlogi kulture v 
lokalni skupnosti. Slovesnosti 
so se zraven domačinov ude· 
Icžili člani društva rezbarjev 
Slovenije, kipar Ivo Goisn iker, 
slikarka Rozina Šebel ič in dru· 
gi. 

Dogodek so polepšali domači 
pevci pod vodstvom Ludvika 
Krajnca in mladi violinistki 
Ana Vurcer in Polona Kapun, 
ki sta s svoj im nasLopom še po· 
sebej očarali obiskova1ce. Velja 
omenili, da sta ob tej priložnosti 

avtorja podari la nekatera svoja 
deJa občini Trnovska vas. 

Trnovska vas tako v avli 
zdravstvenega doma dobiva 
razstaviščc, v katerem bodo v 

bodoče lahko svoja dela predsta
vili lUdi uSlvarj:.rJci od drugod, 
kar je šc posebej razveselilo 
trnovskega zdravnika dr. Fran
ca Suta. Kot z:.rnimivost doda· 
jmo, da so nekatcri obiskovalci 
razstavišče poimenovali Gakrija 
čakablica. Dejstvo, da so obisko
valci ob slikah, kipih, kultur· 
nem programu, izbranih bese
dah, dobri kapljici in dobrotah, 
ki so jih pripravile član ice 

društva kmetic Trnovska vas, 
preživeli lep večer, dokazuje, da 
so tudi v manjših krajih takšne 
prireditve dobrodošle in obiska· 
ne. 

Razstava bo odprta do 4. mar
ca ob torkih in četrtkih , po do· 
govoru na sedežu občine pa tudi 
ob drugih dnevib. 
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