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Dostop do arhiva za naročnike

NAROČILNICA Pišite nam
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O podjetju

Oglaševanje

Za medije

Vecer.com med priljubljene

Vecer.com domača stran
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Ponedeljek, 22:58 / 1378
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Naslovnica

Slovenija

Svet

Gospodarstvo

Vreme po Sloveniji:

Šport

Črna kronika

Zanimivosti

Datum: 2.7.2010 - Stran: KULTURA

Vreme

Več ...

AKTUALNI VIDEO PRISPEVKI

Dr. Evgenu Bavčarju častni doktorat v
Meksiku
Podeljuje ga institucija z največ knjigami v Braillovi pisavi

V Mariboru hotela za Nevarnosti vožnje s
pse še ni
kabrioleti v vročini
(19.7.2010 17:34:00)

(19.7.2010 3:35:00)

Petica za
Mariborčane

Bitka s pravno
državo se nadaljuje

(18.7.2010 22:12:00)

(16.7.2010 14:42:00)

Natisni
Preberi
Pošlji po mailu
Dodaj med priljubljene
PDA / GSM povezava

Lestvica TOP video prispevkov ...

- Prilagodi pisavo
Ste bili priča dogodku?
Pošljite nam svojo plat zgodbe,
morebitne slike, videe...
Imate novico, zgodbo,
fotografijo?
Pokličite na brezplačno
telefonsko številko

ZADNJI ČLANKI:

Festival
svobodnega
gledališča v
Mariboru
Kdo je (ne)varen v
senci?
V Pilonovi galeriji
postavljen izbor
del z razstave
Alpe Adria Art
Časopis za 100
tisoč evrov
Genialna baletna
izpoved
Puccinijev festival
v znaku 100letnice opere
Dekle z zahoda
Musica
Poetovionis 2010
Tit Košir

Evgen Bavčar, ambasador slovenstva

Evgen Bavčar, filozof, slepi fotograf, stoodstotni invalid, živeč v Parizu, ki je doktoriral iz estetike na pariški
Sorboni, bo jutri, 3 julija, prejel častni doktorat - honoris causa 17. Instituta za kritiko iz Meksika. To bo prvo
priznanje te vrste, ki ga bo podelila ta institucija, ustanovljena leta 2002. Kot je dejal Benjamin Meyer Foulkes,
http://www.vecer.com/clanek2010070205554889

Mittelfest 2010
tudi s slovenskimi
gledališčniki
Interpreti
dediščine
ustanovili
evropsko
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ustanovitelj Instituta 17, ''je topologija te ustanove topologija slepega fotografa''.

evropsko
združenje

Slovesnost bo v Bibiloteki Jose Vasconcelos v Ciudad de Mexicu, v knjižnici, ki slovi po najbogatejšem katalogu
knjig iz vsega sveta v Braillovi pisavi. Ob njej je sloviti Centro de la Imagen, ki je znan na mednarodni sceni po
svoji promociji kakovostne umetniške fotografije iz Mehike in vsega sveta. Ob podelitvi častnega doktorata
Evgenu Bavčarju bo tudi razstava njegovih del v meksiškem Centro de la Imagen z naslovom La Mirada
invisible.

Razstava
ponaredkov v
londonski Narodni
galeriji

Evgen Bavčar je prvič razstavljal svoje fotografije v Centru Imagen v Mehiki leta 1999 na pobudo Benjamina
Mayerja Foulkesa, psihoanalitika, filozofa in kulturnega promotorja. Razstava z naslovom Ogledalo teh sanj je
predstavljala začetek cele serije srečanj, razstav in publikacij o Bavčarjevem delu, njegovih ustvarjalnih obzorjih,
ki so zelo vznemirila mehiško umetniško sceno, pa tudi drugod po svetu so naletela na izjemen odmev. Posebej
so nagradili Bavčarjev prispevek k emancipaciji slepih.

VOX POPULI

Je prav, da bo
stopnja davka na
nepremičnine
različna po občinah?

Ministrica za kulturo Majda Širca je Evgenu Bavčarju čestitala za izjemno priznanje, ki mu ga podeljuje

Da

'svetovna javnost,' in za njegovo dosedanje izvirno in ustvarjalno delo, ki, kot je zapisala v čestitki, kot drzen
glasnik v družbi pogosto 'odrinjenih'; posameznika, narod in svet opozarja na najbolj občutljive in ranljive
razsežnosti univerzalne človečnosti.

Ne

KOMENTARJI IN OCENE

Zadnji komentarji
Najbolj komentirani članki tedna
Najbolj brani članki tedna, meseca, leta
Najbolje ocenjeni članki tedna
Najboljši komentarji tedna, meseca

Bavčar je tudi eden najprodornejših ambasadorjev slovenstva in slovenske literature v tujini. V Sloveniji se je kot
fotograf predstavil, ko je bil mesec evropske kulture v Ljubljani 1997. leta. Nazadnje pa lani na obletnici Zavoda
za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Pred trinajstimi leti je izšel tudi slovenski prevod njegove knjige
esejev, izdane v Parizu, Absolutni voajer. Bil je ključni promotor za uveljavitev naših književnikov v Franciji in
drugod po svetu. Borisa Pahorja je lansiral na francoski literarni trg, tudi Vladimirja Bartola in njegovega Alamuta
že v 80. letih. Njegov prvi esej, ki ga je objavil v Franciji, v časniku Le Monde, je bil ''Pisati po slovensko v
Trstu''.
Še zmeraj dela za slovenstvo v Franciji. V pogovoru za Večer je povedal: '' Ko sem prišel leta 1972 v Francijo,
sem spoznal Zorana Mušiča. Bil sem eden prvih Slovencev v stiku z njim v času, ko Mušič Slovencev sploh še
ni zanimal. Prvi sem opozoril na koncentracijsko taborišče Struthof, kjer je bil Boris Pahor in o njem piše v
sloviti Nekropoli. Francosko ministrstvo za veterane mi je odprlo pot, da sem lahko dobil dovoljenje ne le za
snemanje filma o Pahorju, ampak tudi fotografije zase iz taborišča Struthof. Razstavljal sem jih že po Evropi in
svetu. V tem taborišču je umrlo toliko Slovencev in Pahor jim je poklonil svojo knjigo. Stuthof je postal evropski
center za deportacijo...''
Bavčar je izbojeval pomembno bitko na ustavnem sodišču, vložil je pobudo za spremembo zakona o pravdnem
postopku, ki zagotavlja slepim v postopkih vsa gradiva v brajici. Ustavni sodniki so soglasno ocenili, da je zakon
res v neskladju z ustavo, in državni zbor je moral neskladje odpraviti v roku enega leta, do takrat pa so morala
sodišča slepi in slabovidni osebi zagotoviti dostop do vseh sodnih pisanj. Sramotni proces, v katerem je
Bavčarja tožila producentska hiša Casablanca v zvezi s filmom o Borisu Pahorju, o čemer smo v Večeru
natančno poročali

Komentiraj ...

Rezultati ...

Med zadnjimi pomembnimi uspehi je razstava Bavčarjevih fotografij leta 2009 na mednarodni skupinski razstavi
"Sight Unseen" v Kaliforniji, na predstavitvi del slepih fotografov iz vsega sveta. Kustos in organizator je bil
Douglas McCulloh Razstava je bila v Muzeju fotografije California maja lani.
Organizatorji vabijo po vsem svetu občudovalce ''četrtega izumitelja fotografije'', kot je slepega slovenskega
umetnika poimenoval umetnostni kiritik Walter Aue, na podelitev priznanja in razstavo. Predstavili bodo
Bavčarjeve fotografije in razmišljanja ter knjige, ki izpričujejo vso globino in nevsakdanjost avtorjevega opusa.

BOB DNEVA

Marko Milosavljević,
predstojnik katedre za
novinarstvo na FDV:
"Novi medijski lastniki so
delovali po tako
imenovani žetveni
strategiji: pobereš vse in
ti je vseeno, kaj bo s
prihodnjo letino."

www.vecer.com/ASTRO

Opravljivka

Slak prebukiral Tednik, Bregović z vlakom v Črno Goro,
Katarina pa v stanovanje z bazenom
www.vecer.com/OPRAVLJIVKA

MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK
eBONBON.si

Ocena članka:
http://www.vecer.com/clanekkul2010070205554889

Za oceno članka kliknite na zvezdico.

To povezavo uporabite, kadar želite vključiti povezavo do članka
na svojem blogu, forumu ali drugih spletnih straneh.

Število glasov: 3
Povprečna ocena: 3

Komentarji obiskovalcev:

Modni kiksi minulega
tedna
Minuli teden so modni
kritiki na rdečih
preprogah lahko našli...

Kaj se skriva za žogo?
Dekleta in ostali ljubitelji
britanskih igralcev
ragbija so te... >>

>>

(brez komentarjev)
Nenavadna družinska
fotografija
Pogled na fotografijo je
morda milo rečeno
nenavaden, a... >>

Vaš komentar:
Vabimo vas, da napišete svoje mnenje, komentar ali pripombo k članku.
ČZP Večer d.d. si pridržuje pravico do delnega ali popolnega izbrisa spletnih komentarjev, če so ti nestrpni,
spodbujajo nasilje in diskriminacijo, so žaljivi, protipravno posegajo v pravice drugih oseb ali so v nasprotju z
novinarskim etičnim kodeksom, zakonom o medijih in drugimi predpisi.

Spremenjena Katie
Holmes
Ne, Katie Holmes ni
popolnoma podlegla
vplivu svojega
čudaškega... >>
www.eBONBON.si

OSEBNOSTI DNEVA

(ime)

http://www.vecer.com/clanek2010070205554889
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(email)

Joško Joras
Slovenec

Na email naslov boste dobili obvestila o nadaljevanju razprave...

(internetni naslov)
Avtorji blogov in drugi osebnih strani vpišite v to polje svoj internetni naslov.

Seksi:

Pameten:

Pošten:

Izberite lastnost, ki po vašem mnenju najbolje opisuje
osebnost dneva in kliknite na zeleno (glas ZA) ali rdečo
(glas PROTI) ikono. Glasujete lahko samo enkrat na
dan.

Seksi:

17%

Pošljite komentar

83%

Pameten:

23%

77%

Lestvica osebnosti dneva ...

V skladu z zakonom ZVOP-1 bo podjetje Večer vpisane podatke uporabilo zgolj za interno komunikacijo s pisci
komentarjev in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Zaradi varnosti se bo ob komentarju izpisal IP naslov
računalnika.
Pravila, ki jih upoštevajte pri pisanju komentarjev:

Pošten:

58%

42%

Skupaj glasov: 1179

GALERIJE

Biki so podivjali

Poker World Series Las
Vegas

John Galliano predstavlja
pisane novosti

Visoka moda iz Pariza

Specialni vojaški trening v
Honolulu

Solarni impulz varno
zaključil let

Komentarji, ki vsebujejo HTTP v besedilu, ne bodo prikazani. Če želite v komentarju objaviti internetno
povezavo, jo zapišite brez HTTP na začetku.
Komentarji krajši od 10 znakov ne bodo objavljeni.
Ne uporabljajte vulgarnih besed.

Več galerij ...

Preberite še naslednje prispevke:
Tednik 7DNI

Datum: ponedeljek, 5. julij 2010

Datum: sreda, 28. april 2010

Datum: sreda, 14. april 2010

Preraščamo okvire ''izbe''

Ovacije za Pandurja

S samoto se osvoboditi

Nadaljujemo evidentiranje
(ne)insitucionalnega kulturnega
potenciala Maribora pred
Evropsko... >>

Datum: sobota, 23. januar 2010

Kot smo poročali, je bila v eni
najpomembnejših evropskih
operno-baletnih hiš - Staatsoperi
Unter... >>

Datum: ponedeljek, 18. januar 2010

Slovenec že mori Slovenca, 'Zahtevali bomo odstop
brata...
ministrice, če bodo napake
Nekateri radi razmetavajo s citati.
dokazane...''
Ko sem bil še v parlamentu, ni
minil teden, da ne bi slišal... >>

Rezultati drugega javnega razpisa
za razvojne investicije v javno
infrastrukturo ministrstva za... >>

http://www.vecer.com/clanek2010070205554889

Začela je kot profesorica
slovenščine na Srednji kovinarski,
strojni in metalurški šoli v
Mariboru... >>

Datum: četrtek, 13. avgust 2009

Zvezde jutrišnjega in
današnjega dne

Profesorica klavirja Majda Jecelj
izhaja iz glasbene družine in je
pravkar praznovala... >>

Nekoč narod
furmanov, zdaj
avtoprevoznikov
Lahko preživite mesec s
svojo penzijo? "Lahko."
- Malo ponesrečena se
je zdela... >>

Spimo na pozabljenih
strupih
Verjetno se zdi
nepredstavljivo, da se
po uradniških pisarnah
ministrstva neke... >>

Masada ne bo padla
nikoli več
Predstavljaj si, da sediš
v dobro klimatiziranem
avtobusu, ki drvi po
ravni cesti... >>

Tako daleč in tako
blizu
Do Šmartnega na
Pohorju vodi precej
zavita cesta, ki zahteva
od voznika precejšnjo...
>>
www.7DNI.com

PODSTREŠJE - arhiv starih slik
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17. november 1961,
Jesenice

15. november 1961,
Dolnja Počehova

www.vecer.com/PODSTRESJE
Datum: sobota, 27. junij 2009

Datum: petek, 12. junij 2009

Datum: sobota, 14. februar 2009

Predlog zakona o davku na
spolni odnos

Muze socializma nas bodo
povezale

"Zlo me je veselilo ..."

Če se kaj spomnim, imamo
Slovenci že kar nekaj spodobnih
davkov, na primer davek na
motorna vozila... >>

Od leta 2006 ste direktorica Muzeja
NO. Prva ženska na čelu te
ustanove, odkar je Mestna občina...

Pa da na rit padeš! Odprem email
in na računalniku in zagledam: "Zlo
me veseli, da ste se ob tej... >>

NAŠ DOM

>>

Razprodaje
Malo verjetno je, da bi
kdo kupil pohištvo na
razprodajah v... >>

Razkošen stol in
postelja hkrati
Oblikovalski studio
Ammannati & Vitelli je
leta 1999 izdelal... >>

Zofina igra s
perspektivo
Srbski oblikovalec
Danilo Cvjetkovič, ki že
več kot četrt... >>

Organska omara po
vaši meri
Na festivalu oblikovanja
v Berlinu je veliko
zanimanja... >>
www.NASDOM.net

TELENOVELE ...

Ukradeno srce

V imenu ljubezni

Čarovnija ljubezni

Jutri je za večno
www.vecer.com/TELENOVELE

ALI STE
VEDELI

... da je turizem največja
gospodarska panoga v kateri je
zaposlenih 240 milijonov ljudi?

Vic dneva

Moj "forizem:
Med konji se počutim pravi osel.
Preberite vic v celoti...

www.TOTILIST.si

Portal za ljubitelje
malih živali

Peter

Majda Andric

julčka

http://www.vecer.com/clanek2010070205554889
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SAMO

LyLou

Dirk

Pošljite sliko svojega hišnega ljubljenčka ali pa ocenite
fotografije drugih obiskovalcev.

Stran za ljubitelje
fotografije

xxx

MIHA

ivan

Ambrož

štefi

FRANC
www.vecer.com/ZOOM

ZABAVA

Klepetalnica
Barvni
horoskop
Horoskop po
urah
Prerokovanja
Slovar sanj
Bioritem

Imena za
novorojenčka
Detektor laži
LOTO
Ponudba za
webmastre
Ujemanja
eČestitke

VEČEROVE AKCIJE, PRILOGE, DOSJEJI

Bobu bob
Večernica
Očistimo packe v naravi
Poletna fotografija: 2010, 2009, 2008
Spletni dosjeji:
Nogometni klub NK Maribor
Prašičja gripa
Evropsko prvenstvo v košarki 2009
Posebne priloge:
Sodobne hiše 2009
V naravo po hrano in zdravje
Cvetni horoskop
Lokacijske novice

Vaš naslov IP: 189.146.240.179 - Splošni pogoji uporabe Vecer.com - Cenik storitev Vecer.com

Pišite nam

Uredništvo

O podjetju

Časopisno založniško podjetje
VEČER, d.d.
Svetozarevska 14
2504 Maribor

Oglaševanje

Za medije

Tel.: 02 / 23 53 500
Fax.: 02 / 23 53 368
TRK: 04515-0000521398
Davčna št.: SI50611631
Matična št.: 5048362000

http://www.vecer.com/clanek2010070205554889

Nastavite Vecer.com za domačo stran

Dodajte Vecer.com med priljubljene

Podatki o obiskanosti:

Skrbnik: WEBMASTER (blog)
Informacije: 02 23 53 346
Gemius.com

Izberite obdobje ...

Vecer.com
na Facebooku

Vecer.com
na Twitterju

Vecer.com
na YouTube
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