
Svetovni dan srca
Danes goDuje:

Hieronim
Hieronim izhaja iz latinske
ga imena Hieronimus, to pa 
iz grškega Hieronimos. To 
razlagajo kot “tisti, ki ima 
sveto, od Boga posvečeno 
ime“.
Reklo za Danes:
Konec delo krasi.
zgoDilo se je na Današnji 
Dan:
1791  Na Dunaju so prvič 
izvedli Mozartovo opero Ča
robna piščal.
1803  Rodil se je slovenski 
slikar Mihael Stroj (umrl 
leta 1871), poleg Tominca 
in Langusa najpomembnej
ši slovenski bidermajerski 
portretist.

1882  ↑ Rodil se je nemški 
fizik Hans Geiger (umrl leta 
1945). Ukvarjal se je z razi
skovanjem radioaktivnih 
snovi in izdelal napravo za 
ugotavljanje in preštevanje 
naelektrenih delcev (Geiger
jev števec).
1908  Rodil se je sovjet
ski violinist David Ojstrah 
(umrl leta 1974).
1918  Odstopil je zadnji 
nemški cesar Viljem II. 
Nemčija je postala repub
lika.
1924  Rodil se je ameriš
ki pisatelj Truman Capote 
(umrl leta 1984).
1954  Američani so predsta
vili Nautilus, prvo podmor
nico z jedrskim pogonom 
na svetu.
1955  V avtomobilski ne
sreči je umrl ameriški igra
lec James Dean (rojen leta 
1930).
1992  Banka Slovenije je 
dala v obtok pravi sloven
ski denar, ki je zamenjal do
tedanje bone. Opravljena je 
bila menjava 1:1.

oVen
Žene vas ambicija, s katero 
želite uresničiti sanje. Pri
ložnosti bo že danes dovolj, 
čas je pravi tudi za zmago.
Bik
Okoliščine vam ne gredo na 
roko, zato z načrtovano za
devo raje še nekoliko poča
kajte. Bodite potrpežljivi.
DVojČka
Partner vas bo na veliko 
hvalil. Pomislite, kaj ima za 
bregom, in izkoristite njego
vo dobro voljo in prijaznost.
Rak
Nekdo se vas bo znova lotil 
z dovoljenimi in nedovolje
nimi sredstvi. Ne pustite se 
izriniti na stranski tir.
leV
Pazite, da vas ne pokopljejo 
zadolžitve, zato si ne sposo
jajte denarja za nepotrebne 
reči. Takoj začnite varče
vati.
DeViCa
Neprijeten zmenek vam bo 
pustil grenak priokus. A ne 
krivite se za nekaj, kar ni 
vaša krivda, lažje vam bo.
TeHTniCa
Na dan bo prišla vaša avan
turistična narava. Resno 
razmerje, ki ga boste imeli 
priložnost ustvariti, vas bo 
osrečilo.
škoRPijon
Prijateljev nasvet ni tako 
neumen, kot se vam zdi. 
Pazite le, da ne boste hote
li preveč naenkrat in pre
hitro.
sTReleC
Če ste samski, se boste 
dobro počutili v družbi pri
jatelja, ki je spet sam. Z njim 
se boste zbližali in zabavali.
kozoRog
Na delovnem mestu boste 
sproščeni in klepetavi, zato 
se boste s kolegi dobro ra
zumeli. Tudi denarja bo 
dovolj.
VoDnaR
V ljubezni boste strastni in 
polni novih idej, s katerimi 
bi lahko začinili svoje spol
no življenje. Le pogumno!
RiBi
Zaupajte svoji intuiciji in 
ne nasedajte obljubam. Ni 
se vam treba izpostavljati, 
raje naredite kaj za svoje 
zdravje.
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Dež se najbolje spere z vinom
Peta mednarodna 
likovna kolonija 
na vinogradništvu 
Žmavc v Vukovskem 
Dolu je bila rekordna

sReČko nieDoRFeR

Mednarodna likovna kolonija 
na domačiji Žmavčevih v Vukov
skem Dolu pri Jarenini ima navi
dezno sila pretenciozen naslov 
Da Vinci. A v resnici to nima 
nič skupnega z velikim Leonar
dom iz toskanske vasice Vinci, 
ki je že kot otrok šel v velike Fi
rence (takrat okoli 60 tisoč pre
bivalcev) in v zelo kratkem času 
prerasel svojega učitelja, izjem
nega Andrea del Verrocchia, ki 
je po “porazu“ nehal slikati. Ne, 
“da vinci“ pri Žmavcih pomeni 
“daj vinca“, saj delajo in se druži
jo pri enem najbolj znanih vino
gradnikov in vinarjev. A ne gre 
za nikakršno pijančevanje; le 
to so radi rekli, da se dež najlaž
je spere z vinom in da je treba 
gledati, da je obojega vsaj za be
vando, če že, kakšna sramota 
in čudo, na Štajerskem ne dežu
je kisla voda in bi lahko bilo na 
prostem za dober špricar.

Miro Žmavc je šel pred leti 
od doma in se z ženo Darko 
želel ustaliti v Mariboru, kjer 
sta oba tudi delala (Darka še 
danes). Njuna skupna ljubezen 
je bila likovna umetnost, in če 
se je le izšlo, sta kakšno sliko 
tudi kupila. Ampak potem je 
Mira potegnilo nazaj, k domače
mu vinogradu, saj so kraji tam 
okrog idealni za vinogradništ
vo. Daleč naokrog bi težko našli 
urejeno hišo, ki se ne more poh
valiti z dobrim vinom, pravijo 
strokovnjaki ter se križajo nad 
številom zapuščenih vinogra
dov in praznih pobočij. Pristno 
kapljico in sadje, zlasti jabolka, 
od ondi so poleg Meranovega 
poznali na Dunaju že v času 
AvstroOgrske, kot denimo 

čebulo s Ptujskega polja, brez 
katere menda ni bilo dobrega 
golaža.

In nastala je kolonija
No, ko je vinarstvo Žmavc prav 
zaživelo, ga ni bilo likovnika, 
ki pri njem ne bi dobil nekaj 
buteljk za otvoritev svoje raz
stave. “Če nama je kateri po
slal vabilo za razstavo, sem kar 
vprašal: ‘Čuj, koliko vina pa po
trebuješ?‘,“ pravi skoraj zmeraj 
nasmejani Miro. In tako so se 
jela kovati prijateljstva, morda 
pa je kaj pridalo tudi dejstvo, da 
se je na bližnje Vukovje preselil 
akademski slikar Rado Jerič z 
ženo Sonjo. (Mimogrede: na Vu
kovskem Vrhu živi z ženo Bebo 
Alfi Nipič.)

In tako, povsem spontano, 
se je rodila likovna kolonija, naj
prej bolj v krogu prijateljev in 
znancev, nato pa je pričela dobi
vati mednarodne razsežnosti in 
bi jo zdaj lažje ocenili kot sred
njeevrosko kot pa slovensko. 
Prepletajo se vsi jeziki, dobra 
volja pa ima tako ali tako enega 
samega: smeh. Madžar Laszlo 
Nemes prav solidno tolče slo
venščino, spevno slo venščino 

avstrijske Koroške govori Hel
mut Blažej, ki je prebil prva šol
ska leta v Mariboru, Avstrijce 
učijo tudi kakšnih nekulturnih 
slovenskih izrazov, “kajti da bi 
vedel, kaj je kultura, moraš naj
prej spoznati nekulturo“.

Rekord, ki marsikaj pove
Kljub čemernemu vremenu in 
dežju je prišlo letos na koloni
jo rekordno število likovnikov, 
kar marsikaj pove. Eni so delali 
pod velikim nadstreškom, dva 
ali trije so se zatekli v opušče
ni hlev, enako v garažo, kdo je 
delal pod velikim dežnikom, 
ampak si je vsaj našel svoj suhi 
košček. Zamislite si: petindvaj
set likovnikov pri vas doma in 
vsi na suhem, a hkrati noben 
v stanovanju. Vmes pa švigajo 
Darka, Miro in njuna hčerka 
Aleksandra, ki je že tudi z vso 
dušo s to pisano družbo. Nakar 
še pomagači, gostje in kakšen 
nebodigatreba v znatni širini 
zgoraj podpisanega.

Pa teme vmes: Kako se bosta 
v okviru EPK izkazali likovna 
ustvarjalnost in dediščina Mari
bora? Kaj bo z Društvom likov
nih umetnikov Maribor zdaj, 
ko jim je zbolel predsednik? Pa 
ta isti DLUM letos “nevidno“ 
slavi 90letnico. Zakaj jih ne 
pride pogledat nihče iz mest
ne umetnostne galerije, saj jih 
je tam vendar vsak dan več kot 
pri Žmavcih likovnikov? Jih ne 
zanima?

Zvečer pa seveda slike v 
vrsto, na ogled. Mnenje je enot
no: takšne bere pa še ne. Ves 
vesel je tudi Miro Žmavc, a si 

grize nohte: “Joj, kak‘ je to kra
sno! Samo kaj, če mi grozdje 
tak‘ hudo gnije ...“ Potem pa, kar 
je že tudi klasika, Pero Lovšin s 
kitaro in veselo v novi dan.
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: poplava, omikron, les, Ant, Zrmanja, Peter, AI, 
Valandovo, skica, kiras, talk, Sasi, Rafael, sako, Ibarra, Onič, Gandak, Nate.

seznam sodelujočih
Letos so se likovne kolonije Da Vinci pri Žmavčevih v Vukov
skem Dolu udeležili Luka Popič, Rado Jerič, Laszlo Nemes, Mar
jan Jelenc, Bogdan Čobal, Boni Čeh, Niko Ribič, Viktor Šest, 
Benjamin Kumprej, Samo Pajek, Jože Foltin, Mira Uršič, Gre
gor Pratneker, Velja Toman, Zoran Ogrinc, Matjaž Duh, Tone 
Seifert, Stojan Grauf, Anka Krašna, Teresia Fauland Nerat, Hel
mut Blažej, Albert Mesner, Albert Krajger, Helmut Luxbacher 
in Marjan Laznik.

Najbolj pestro je bilo pod nadstreškom. (Marjan Laznik)

Gostja iz Avstrije Teresia Faulan Nerat. Naslov slike? Kaj pa vem, mor
da Slivova marmelada. (Srečko Niedorfer)

Zbrana druščina likovnikov na stopnišču (klasična gasilska zaradi dežja 
odpade) (Marjan Laznik)


