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Franci Černelč, znan kot 
ustvarjalec na glasbenem, 
literarnem, oblikovalskem 
in kiparskem področju, je v 
dvorcu Strmol v sodelova-
nju z Društvom steklarjev 
Slovenije in Zavodom za 
kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec pripravil prvo sa-
mostojno razstavo, poime-
novano Friderik in Veronika.
Piše: Renata Špoljar
Foto Renata Špoljar

Najnovejši kiparski cikel je re-
zultat neprestane želje po ustvar-
janju in izražanju samega sebe, 
ki jo je avtor upodobil v steklu in 
kamnu. Portreti dveh nesrečnih 
zaljubljencev, Friderika Celjske-
ga in Veronike Desiniške, prika-
zujejo umetniško mojstrovino 
spretnih rok Francija Černelča.

V svet čiste in požrtvovalne 
ljubezni je obiskovalce z zvoki 
gonga popeljala Tjaša Cepuš, 
predsednik Društva steklarjev 
Slovenije Jože Rataj pa je spre-
govoril o kratki zgodovini grofov 
Celjskih in razstavi. Skulpture 
so bile predstavljene javnosti na 

Obiskali Varaždinski baročni večer
Ker je sodelovanje z ustvarjalci 

Varaždinskih baročnih večerov 
na zavidljivi ravni, so sodelavci 
turistično-informativnega centra, 
knjižnice in Razvojne agencije 
Sotla iz Šmarja pri Jelšah skupaj 
z županom Jožetom Čakšem 
obiskali koncert zbora ruske patri-

jaršije iz Moskve. Zbor je nastopil 
na 43. Varaždinskih baročnih 
večerih v frančiškanski cerkvi v 
Varaždinu.

Zbor izvaja večino starorusko 
pravoslavno sakralno glasbo, 
ki je bila v največjem porastu 
razvoja v drugi polovici 18. stol., 

ko je vladala Katarina Velika in je 
dovolila celo izobraževanje ruskih 
glasbenikov v Italiji in italijanskih 
v Rusiji. Iz tistih časov je tudi 
Dimitrij Bortjanski, katerega 
dela izvaja zbor. Po izredno lepo 
izvedenem prvem delu nastopa 
ruske sakralne glasbe smo bili 

priča še nastopu tradicionalnih 
napevov stare Rusije, kjer so prišli 
do izraza neverjetno kakovostni 
glasovi posameznih solistov, 
bodisi tenoristov ali basistov, ki 
bodo poslušalcem, ki jih je bilo 
res mnogo, prav gotovo še dolgo 
ostali v lepem spominu. (AM)

Nesrečna ljubezen, 
upodobljena v kamnu in steklu

Zgodba o nesrečni ljubezni in zvoki gonga so obiskovalce po-
peljali v svet minljivosti in večnosti, v svet nesrečne ljubezni, 
ki je upodobljena v kamnu in steklu.

Jože Rataj je zadovoljen s so-
delovanjem z rogaškim zavo-
dom, saj so tokrat v Stmolu 
odprli že tretjo razstavo. Še 
posebej je ponosen na čla-
na društva, ki je v steklu in 
kamnu predstavil svoje delo.

dan, ko je pred 179 leti v Celju za-
tisnil oči eden največjih graverjev 
19. stoletja Hironymus Hakl. V 
svojih kozarcih je izrazil ljube-
zen, ki je prav tako prisotna v 
skulpturah Friderika in Veronike.

Mit srečne in hkrati nesrečne 
ljubezni Friderika in Veronike je 
v svojih delih upodobilo več slo-
venskih literatov, Franci Černelč 
pa je eden redkih kiparjev, ki je 
posegel po tej temi. Pravi, da ga 
je k njej pritegnilo pozitivna mi-
sel pri obravnavi zgodovinskega 

ekscesa, moč ljubezni in moč 
duhovne sfere, ki je prevladala 
nad togostjo pridobitništva in 
pohlepa po oblasti. Ta tema se ga 
je nekako oklenila in po njenem 
navdihu v različnih materialih 
ustvarja že kar nekaj časa.

Franci Černelč je postavil 
na ogled prvo samostojno 
razstavo na temo nesrečne 
ljubezni med Friderikom Celj-
skim in Veroniko Desiniško.

Zbor – skrajno desno je dirigent. (Foto Angelca Mlaker) Del šmarske skupine. (Foto Angelca Mlaker)


