
JSKD -V Ljubljani podelitev nagrad

Srebrni plaketi
Aberšku in Kralju

Emil Aberšek

Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (JSKD) bo na današ-
nji osrednji prireditvi sklada na Ljubljan-
skem gradu podelil priznanja za življenjsko
delo in izjemne dosežke na področju lju-
biteljske kulture. Med nagrajenci sta tudi
Emil Aberšek, dolgoletni mentor gledali-
ških skupin v Standrežu, Števerjanu in So-
vodnjah, ter Ivo Kralj za dosežke na po-
dročju zborovske glasbe.

Zlato plaketo za življenjsko delo bo
prejela zborovodkinja in pedagoginja Maj-
da Hauptman. Srebrne plakete bodo pre-
jeli Marcel Štefančič, Ciril Murnik ter Ivo
Kralj in Emil Aberšek, z zlatim znakom
JSKD bosta ovenčana glasbenik Andrej
Makor in pesnica Agata Trojar.

Emil Aberšek je bil do upokojitve
pred dvema letoma zaposlen v novogori-
škem SNG. Za Mladinski oder je zrežiral
več uspelih predstav, tudi priredb, ki jih je
sam pripravil. Bil je tudi programski vod-
ja Goriških srečanj malih odrov ter po-
budnik in od 1984 vodja Srečanja gledališč
Alpe-Jadran. Ob delu v novogoriškem
gledališču je ves čas sodeloval tudi z ljubi-
teljskimi skupinami na področju Nove Go-
rice, uspešno vodil program Amaterskega
mladinskega odra ( AMO) v Novi Gorici ter
bil programski vodja in organizator abon-
majev za otroke v SNG Nova Gorica. Na
prelomu tisočletja je ustanovil Gledališče
na vrvici, ki ga vodi še danes. Kmalu po pri-
hodu v Novo Gorico se je odzval tudi po-
vabilu ljubiteljskih gledališčnikov v zamej-

Ivo Kralj

stvu in začelo se je njegovo dolgoletno men-
torsko delo z gledališkimi skupinami v
Standrežu, Števerjanu in Sovodnjah. Na-
jodmevnejše je njegovo sodelovanje s štan-
dreškimi gledališčniki, s katerimi je od le-
ta 1974 na oder postavil vsaj eno uspešno
premiero letno. Štandreška gledališka sku-
pina je s svojimi predstavami navduševala
gledalce v Italiji in Sloveniji, dva člana sku-
pine pa sta za svoje vloge dobila prestižno
Severjevo nagrado.

Ivo Kralj, rojen leta 1928 na Trža-
škem, je svoje življenje posvetil glasbi, sprva
kot godbenik, nato kot pevec in zborovodja.
Kot pevec je od ustanovitve sodeloval tu-
di pri pevskem zboru Avgust Tance iz Na-
brežine. Leta 1966 je skupaj s prijatelji v De-
vinu ustanovil moški zbor Fantje izpod
Grmade, ki ga je vodil 45 let in je bil veči-
no časa tudi njegov predsednik. Zbor de-
luje še danes, redno se udeležuje zborov-
skih revij, kot so Cecilijanka v Gorici, Pe-
sem jeseni na Tržaškem in Primorska po-
je. Prav po zaslugi Iva Kralja je sedež pev-
skega zbora Fantje izpod Grmade, ki so ga
sami uredili s prostovoljnim delom, v De-
vinu postal pravo kulturno središče.

Podelitev odličij bo pospremil kul-
turni program, ki ga bo oblikoval Dekliški
zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gim-
nazije Ljubljana. Zbrane bo nagovoril di-
rektor JSKD Marko Repnik, slavnostni na-
govor bo imel Tone Peršak, slovenski mi-
nister za kulturo. V imenu nagrajencev se
bo zahvalila Majda Hauptman. (km)
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