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L

eta 2009 je bilo tako
imenovano leto velike
gospoda rske k r ize, a
vseeno je takrat Mariborčanka Jasmina Granduč začela v
mestu ob Dravi pisati svojo poslovno zgodbo - ustanovila je
Likovno šolo ArtDidakta in
uspela. Tako je minulo soboto
desetletnico zaznamovala slavnostno v Vetrinjskem dvoru.
"Verjetno moraš početi in delati
nekaj, kar ti je dano in kar delaš
iskreno. Nekaj, kar je začinjeno
z veliko iskrene ljubezni, trme
in sanj, nekaj, kar v tem norem
času deluje še bolj noro, nekaj,
kar je po desetih letih dočakalo - pravijo tisti "prvi" - novo gospodarsko krizo in - preživelo. In
ne le preživelo! Stkalo je iskrena
prijateljstva, z barvami prekrilo razlike med starimi in mladimi, jim skozi skupno ljubezen
do platna, papirja, barv, čopičev
uspelo pisano obarvati sive trenutke, ki jih prinese življenje," je
v nagovoru recept za njen uspeh
opisal igralec in njen podpornik
Vlado Novak.
Grandučeva se spominja, da
ji marsikdo ni verjel, da ji bo
uspelo. "Začetek ni bil lahek,
sploh pa je bil zelo nepredvidljiv. Prvih tečajnikov ni bilo
niti za prste ene roke, vendar se
je njihovo število z leti in s priporočili povečevalo in zdaj sem
spet na novi prelomnici, iskanju
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"Z barvami je svet
lepši"
Jasmina Granduč že desetletje v Mariboru piše
umetniško-poslovno zgodbo

večjega ateljeja," se veseli novih
izzivov. V desetih letih delovanja in ustvarjanja je šolo obiskalo več kot 400 tečajnikov,
ustvarili so številna likovna
dela, ki so jih postavili na ogled
na več kot 30 projektnih ali zaključnih razstavah. Med razsta-

Jasmina Granduč (v sredini zadaj)
z nekdanjimi in sedanjimi tečajniki,
od najstarejših do najmlajših na
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katero so njeni "tečajniki" slikali motive mesta in Maribor predstavili kot mesto barv, svetlobe
in lepote. Nekatere od teh so del
"galerije", s katero so bolnikom
na nevrokirurškem oddelku zagotovili lepši pogled skozi okno.
Pred tem so videli le goli betonski zid.
Grandučeva sledi motu, da
naj umetnost združuje, ne samo
na nivoju ustvarjanja, ampak
tudi z medgeneracijskim druženjem, ter ne samo na lokalnem
nivoju, ampak tudi na medkrajevnem in mednarodnem, tako
je že razstavljala v Varaždinu
na Hrvaškem v sodelovanju z
Društvom hrvaško-slovenskega prijateljstva in v Monoštru
na Madžarskem v sodelovanju
z generalnim konzulatom Slovenije in slovensko manjšino
na Madžarskem. "V šoli ne učim
samo likovnih veščin, ampak
se trudim ustvariti prijateljsko
okolje, spodbujam dobrodelnost in pomoč drugim, ljubezen
do mesta in njegove zgodovine,
predvsem pa gledati na življenje
okoli sebe skozi oči umetnosti.
Moja želja je pokazati Maribor,
kot ga vidijo moji tečajniki, tudi
slovenski manjšini v Avstriji in
Italiji," je njen izziv za prihodnje.
Obletnice so se udeležili številni
sedanji in nekdanji tečajniki in
tudi mariborski župan Saša Arsenovič. (štr)

STARI OBIČAJI

Cel dogodek ob ličkanju

T

u r istično d r ušt vo
Limbuš je zadovoljno
z nedavno opravljenim
kožuhanjem, to je ličkanjem
koruze, ki je bilo za marsikaterega odraslega in otroke nekaj
novega. Ker je bilo koruze polna
prikolica, so se zbrani pri kupu
koruze kar dolgo zadržali. Kožuharjem so ponudili pijačo in
gibanico, za boljše razpoloženje in hitrejše roke kožuharjev
so igrali tamburaši iz Bistrice ob Dravi. Istočasno so imeli
tržnico in piknik, ki ju je obiskalo veliko ljudi. K temu je
pripomoglo tudi vreme, saj so

bili prisiljeni iskati senco ob
tako močnem soncu. Privabila sta jih tudi taborniški pisker
in domač goveji golaž. Za pijačo
so poskrbeli limbuški vinogradniki, sporoča Marija Lončarič
iz TD Limbuš.
Preteklo soboto so izvedli še
tradicionalno martinovanje na
njihovi Podpohorski vinski cesti
s krstom, kjer je za dobro vzdušje poskrbel Ivo Mojzer. Pri vinogradništvu Marin je obiskovalce
zabaval ansambel Brloga, na Meranovem ansambel Kanoni. V
Limbušu pa se že pripravljajo na
adventni oziroma božično-no-

voletni čas, saj bodo v soboto,
23. novembra, ob 14. uri najprej
izvedli božični bazar, ob 16.30
pa bodo ob kulturnem programu prižgali lučke, ki bodo krasile njihovo smreko. (štr)

V Limbušu so ličkali koruzo.
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