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 ANDREJ PETELINŠEK Od leve: Vito Žuraj, Vladimir Vlaškalić, Jolanda Korat (ki je 
prejela listino za Sabino Cvilak) in Ludvik Pandur 

 

Nagrado mestne občine Maribor za življenjsko delo na področju 

umetnosti je na prireditvi, ki je bila nocoj v Minoritih, prejel 

slikar Ludvik Pandur, Glazerjeve listine za izjemne umetniške 

dosežke v zadnjem obdobju pa operna solistka Sabina Cvilak, 

dramski igralec Vladimir Vlaškalić in skladatelj Vito Žuraj. 

 

 

https://www.vecer.com/ameriski-trgovinski-lop-po-kitajski-6431872


Ameriški trgovinski lop po Kitajski 

 
 

Letošnji nabor kandidatov je bil vrhunski, sta že na tiskovni konferenci ob razglasitvi 

nagrajencev poudarila predsednica odbora za Glazerjeve nagrade Zdenka Križanič in njen 

namestnik Zdravko Luketič, Bojan Labovič z občinskega urada za kulturo pa je izpostavil, da 

so vsi dobitniki ustvarjalci, ne le "posredovalci kulturnih vrednot" oziroma "spodbujevalci 

kulturnega življenja v mestu". Omenil je, da nameravajo tudi odlok o nagradah spremeniti tako, 

da bodo nagrade in listine slavile izključno umetniško ustvarjalnost. K temu lahko rečemo le: če 

zmore to mesto vsako leto "našteti" toliko takšnih ustvarjalcev, kot so letošnji dobitniki nagrad, 

potem je umetnost, ki se ustvarja tukaj, brez dvoma presežna. 

In če bi se res vsakič z nagradami spomnili tistih umetnikov, ki trenutno morda ne ustvarjajo v 

mestu, a ostajajo z njim povezani, "kandidatov za nagrade" ne bi smelo zmanjkati. 

Povezave med umetniki in mestom so sicer raznovrstne, igralec Vladimir Vlaškalić recimo ni 

Mariborčan, vendar pa je, odkar je član ansambla mariborske Drame, eden njegovih stebrov. 

Skladatelj Vito Žuraj kljub angažmajem v najprestižnejših koncertnih okoljih od ZDA do 

Nemčije, kjer je v zadnjem obdobju s svojim delom zaznamoval Kölnsko, Hamburško in 

Berlinsko filharmonijo, oblikuje tudi umetniški program na "domačem" Gradu Rače. 

Solistka Sabina Cvilak je bila sinoči odsotna, ker je nastopila v vlogi Katje Kobanove, ki ji je 

prinesla fantastične kritike v nemškem prostoru, vendar je v tem obdobju z vlogo Mimi v Operi 

SNG Maribor po ocenah kritikov dosegla drugi višek. Lepo se je zdelo, ko je Glazerjevo listino 

namesto nje prevzela njena učiteljica petja na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor Jolanda 

Korat. 

Prepletanje doma in sveta je tudi lastnost slikarskega opusa Ludvika Pandurja, ki se je v tujini 

ves čas študijsko izpopolnjeval in navdihoval, najboljše "rezultate" njegovih potepov pa smo 

lahko vedno spremljali v mestu, ki ga pozna in ga ima rad. 
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ANDREJ PETELINŠEK Nagrade sta podelila predsednica odbora za Glazerjeve 
nagrade Zdenka Križanič in župan Andrej Fištravec. 

Slavnostna govornica je bila kiparka Vlasta Zorko, lanskoletna dobitnica Glazerjeve nagrade. 

Izpostavila je, da je Maribor še zmeraj mesto, ki nagrajuje umetniške dosežke, vendar pa tudi 

mesto, ki v sodobnosti ne zna prestavljali mej možnega. Prenovo mariborskega gradu je požrl 

muzej lutkarstva na ljubljanskem gradu, je rekla. Narodna galerija je bila deležna vseh mogočih 

arhitekturnih dodatkov, "Štajerci od 18. stoletja dalje" pa so skriti v kleti Umetnostne galerije 

Maribor. Če bi jih razstavili, bi bila veriga njihovih del tako dolga, kot je bila tista živa veriga, ki 

so jo meščani naredili ob selitvi knjig iz Študijske knjižnice v Univerzitetno. Tako je 

podeljevalce nagrade mimogrede opomnila na dolg do mesta, sicer pa je v govoru razmišljala 

tudi o alternativah sodobnega sveta sploh in svoje prepričanje imenovala "moderni socializem". 

Umetniki so edini sodobni delavci, ki imajo svoje delo radi 

Povsem naključno je njeno razmišljanje o možnostih osvoboditve posameznika od celodnevnega 

delovnika sovpadlo s poantami umetniškega programa. Igralka Lutkovnega gledališča 

Maribor Barbara Jamšek je ob spremljavi harmonikarja Boruta Morija prebirala izbrane misli 

umetnikov (od Shakespearja do Zajca) o umetnosti, sprejemanju in dajanju. V dobrem programu, 

ki ga je režirala Tatjana Peršuh, je bila izpostavljena misel, da so (pravi) umetniki edini 

sodobni delavci, ki svoje delo radi opravljajo. 


