
Miha Prijatelj

Obvestilo o razstavi Janez Puh

Dne 25. 6. 2254 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani slovesna otvoritev razstave o
Janezu Puhu. Mednarodna razstava bo našo prestolnico obiskala že drugič. Ustanovili so
jo Prijatelji slovenske zgodovine pred šestnajstimi leti in je bo svetu obiskala že več kot
šestdeset mest. Število eksponatov in kakovost multimedijske izvedbe so izboljšali, zato
so na ogled vabljeni tudi tisti, ki so že videli razstavo pred dvanajstimi leti. Razstava je
razdeljena med tri dvorane, v katerih so predstavljena tri obdobja našega izumitelja. 

Vstopnina  je  3000  eurov,  na  dan  otvoritve  pa  5000.  Častni  gost  bo  predsednik
Slovenije Matej Firm. Razstava bo trajala do 17. oktobra.

Gospod Metelšek

Po dvanajstih letih se v Slovenijo vrača eden njenih najbolj znanih projektov.
Razstava  o  Janezu  Puhu,  ki  je  idejno  nastala  v  Ljubljani,  zaradi  političnih
nesoglasij,  pa  je  v  našo  domovino  prišla  šele  po  štirih  letih  uspešnega
gostovanja po svetovnih prestolnicah.

Na prireditev, ki bo potekala 25.6. 2254 v Cankarjevem domu, je povabljenih
veliko eminentnih gostov, med njimi tudi predsednik Slovenije Matej Firm. V
čast bi nam bilo, če bi se tudi vi pridružili slavnostni otvoritvi, ki se prične ob
17h. Poskrbljeno bo tudi za animacijo ter pijačo in jedačo. Vstop z vabilom je
brezplačen.

Prisrčno vabljeni
Prijatelji slovenske Zgodovine

Človek v vizijo

Miha Prijatelj. Človek, katerega ime je dandanes znano po vsej
Sloveniji  in  tudi  Evropi.  Zaradi  svojih  številnih  zaslug,  ni  bil
zaman še šestič zapored izbran za slovenca leta. Ponovno pa nas
je  osupnil  prejšnji  teden,  ko  je  kot  predsednik  Prijateljev
slovenske  zgodovine  k  nam  drugič  pripeljal  svetovno  znano
razstavo o Janezu Puhu.

Vaši  projekti  že od nekdaj vzbujajo občudovanje.  Od kod vam vaše
ideje?
Vseskozi  težim k  temu,  da  bi  ljudem pokazal  nekaj,  kar  bi  jih  odvrnilo  od
vsakdanjega življenja  in  opravkov.  Tako jim poskušam pripeljati  in  pokazati
stvari, katere si je vredno ogledati in se ne vidijo vsak dan

Zakaj ravno Janez Puh? Konec koncev je bil do slovenskega prevzem
koncerna Puch malo znana zgodovinska osebnost.
Vedno sem trdil, da je Puh za Slovence vsaj tako pomemben kot Prešeren. Ne
na področju kulture, ampak na področju znanosti. Vsi narodi so vedno enako
častili  kulturnike  in  znanstvenike,  samo  pri  nas  ni  bilo  tako.  Kot  priznan
zgodovinar in zaveden Slovenec poskušam to danes popraviti.

Za konec še, nam lahko zaupate kaj kujete za prihodnost?



(smeh) To je žal zaupna zadeva, verjemite pa mi, da bo zanimivo!


