
    

    

    

    

vas in vaše prijatelje vabimovas in vaše prijatelje vabimovas in vaše prijatelje vabimovas in vaše prijatelje vabimo    

v v v v petek, 14petek, 14petek, 14petek, 14. . . . novembranovembranovembranovembra 2008 2008 2008 2008    
ob 18. uri ob 18. uri ob 18. uri ob 18. uri     

vvvv    

KNJIKNJIKNJIKNJIŽŽŽŽNICO MUTANICO MUTANICO MUTANICO MUTA    
    

na odprtje razstave na odprtje razstave na odprtje razstave na odprtje razstave     
    

likovnih del likovnih del likovnih del likovnih del     
JAKOBA REJAKA s Pernic.JAKOBA REJAKA s Pernic.JAKOBA REJAKA s Pernic.JAKOBA REJAKA s Pernic.    

    
Jakob Rejak je slikar Jakob Rejak je slikar Jakob Rejak je slikar Jakob Rejak je slikar –––– samouk in je na svojih slikah  samouk in je na svojih slikah  samouk in je na svojih slikah  samouk in je na svojih slikah 

upodobil številne domaupodobil številne domaupodobil številne domaupodobil številne domaččččije na obmoije na obmoije na obmoije na območčččju ju ju ju     
Mlak, PernMlak, PernMlak, PernMlak, Pernic, Mute,ic, Mute,ic, Mute,ic, Mute,    Gortine.  Gortine.  Gortine.  Gortine.      

NNNNa nekatera nekdaj mogoa nekatera nekdaj mogoa nekatera nekdaj mogoa nekatera nekdaj mogoččččna poslopjana poslopjana poslopjana poslopja nas danes  nas danes  nas danes  nas danes 
spominjajo le še razvaline ali namesto njih stojijo spominjajo le še razvaline ali namesto njih stojijo spominjajo le še razvaline ali namesto njih stojijo spominjajo le še razvaline ali namesto njih stojijo 

moderne nove hiše.moderne nove hiše.moderne nove hiše.moderne nove hiše.        
Slikar je s pozornim oSlikar je s pozornim oSlikar je s pozornim oSlikar je s pozornim oččččesom ob zavedanju minljivosti esom ob zavedanju minljivosti esom ob zavedanju minljivosti esom ob zavedanju minljivosti 
motivov njihove podobe ohranil tudi za kasnejši motivov njihove podobe ohranil tudi za kasnejši motivov njihove podobe ohranil tudi za kasnejši motivov njihove podobe ohranil tudi za kasnejši ččččas.as.as.as.    

    
    

O avtorjeO avtorjeO avtorjeO avtorjevem delu bo spregovoril BENJAMIN KUMPREJ.vem delu bo spregovoril BENJAMIN KUMPREJ.vem delu bo spregovoril BENJAMIN KUMPREJ.vem delu bo spregovoril BENJAMIN KUMPREJ.    
    

Program bo povezovala Suzana REJAK. Program bo povezovala Suzana REJAK. Program bo povezovala Suzana REJAK. Program bo povezovala Suzana REJAK.     
Sodelovali bodo glasbenikiSodelovali bodo glasbenikiSodelovali bodo glasbenikiSodelovali bodo glasbeniki s Pernic. s Pernic. s Pernic. s Pernic.    

    
    
    

Razstava bo na ogled do Razstava bo na ogled do Razstava bo na ogled do Razstava bo na ogled do 28. novembra28. novembra28. novembra28. novembra.... 


