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Trnovska vas: Razstava likovnih del 
V počastitev slovenskega kulturnega praznika so v avl i zdldvstvenega doma 

\' Trnovski vasi odprti razs tavo likovn ih del Danila Muršca in Stanka Kolednika. 
V prijetnem večeru je oba ustvarjalca zbranim predstavil domačin, zgodovinar 
I\'an Lovrenčič, in poudaril navezanost obeh avtorj e\' na okolje, iz katerega 
izhajata, kar se izmža tud i v njunih delih. 

Danilo Muršcc je učitelj likovne vzgoje in se ukvarja s slikarstvom, grafiko, 
kipa rstvom in oblikovanjem. Zasnoval je tud i nekaj poslavitev razstav, zadnjo zelo 
odmevno lani na Ptuju z naslovom Jancz Puh - človek, ki je svet obrnil na glavo. 
Na razstavi je predstavil tudi risbe, srare hiše, ki jih je izdul na stenskih koledarjih 
in novoletnih voščil nica h za le to 2000. . 

Stanko Kolednik je v Slovenskih goricah manj znan, saj prihaja iz Hoč (že 
nekaj le t pa živi in ustva rja v Bišečkem Vrhu). Ukvarja se z rezbarstvom,je samouk 
in že kot otrok je ob dedku vzljubi l rokodelsko dejavnost. Kako izbrati primeren 
les, kako ga obdelati, mu vdihniti dušo. se je naučil po ustnem izročilu . Tako 
smemo za trd iti. da v rezbarstvu še vedno vlada cehovska zaprtost, ljubosumno 
skrivanje poznavanja te dejavnosti, kar pa privede do izredno lepih do miselnih in 
predvsem dovr;en ih umetniških izdelkov. 

V imenu občine, ki je razstClvo omogoč il a in ob tej priložnosti tudi izdala 
zloženko, v kateri sta predstavljena oba avtorja, je spregovoril župan Karl Vurcer. 

Dogodek so polepšali domači pevci pod vodsrvom Ludvika Krajnca in mladi 
violin istki AmI Vurcer in Polona Kapun. Tidvc sta z nastopom ŠC posebno očarali 
obiskovalcc. Omeniti kaže, da sta avtorja ob tej priložnosti podarila nekatera svoja 
dela občin i Trnovska vas. Trnovska vas tako v avli zdravstvenega doma dobiva 
razstavišče, v kate rem bodo v bodoče svoja dela lahko predstavili tudi usrvarjalci 
od drugod, kar je šc zlasti razveselilo trnovskega zdravnika Franca Šuto, dr. med. 
Nekateri obiskovalci so razstavišče poimenovali Galerija čaka1nica. Dejsrvo. da so 
obiskovalci ob slikah, ki pih, kulturnem programu. izbranih besedah, dobri kaplj ici 
in dobro tah, ki so j ih pripravile članice društva kmetic Trnovska vas, preživeli lep 
veče r , dokazuje, da so takšne prireditve tudi v manjših krajih dobrodošle in 
obiskane. Razstava bo odprta do 4. marca ob to rkih in četrtkih , pO' dogovoru na 
sedežu občine pa tudi ob drugih dnevih. Zmago Šalamun 

Likovnika Danilo Muršec (na desni) in Stanko Kolednik (na levi) med 
pogovorom z županom Karlom Vurcerjem 


