
dr. Štefan Čelan , župan Mestne občine Ptuj: 

Zaradi odsotnosti politične moči in avtonomije v primerjavi z ostalimi večjimi narodi, ki so 

kulturo oblikovali vzporedno s politiko in gospodarstvom, smo se Slovenci vedno potrjevali 

in gradili identiteto v glavnem s kulturo. Ob različnih oblikah kulturne ustvarjalnosti pa ima 

glasba posebno sporočilno vrednost. Vso silnost in veličino glasbe smo prisotni doživeli na 

premierni uprizoritvi  opere Orfej v Minoritski cerkvi na Ptuju. Osebno sem jo doživel kot 

harmonijo med nebom in zemljo. Pojavil se je celo občutek skladnosti med mračnim in 

svetlim. Iskrena čestitka vsem, ki ste v tisti neznosni poletni vročini ure in ure vadili in na 

koncu priredili veličastno predstavo. 

 

Tomaž Franko, Birosistemi Franko: 

Nad predstavo sem bil navdušen. Predvsem me je navdušila množica mladih ustvarjalcev, ki 

v današnjem času, ko so prevečkrat zabrisane prave vrednote, še vidijo lepoto klasike in 

tradicije. 

 

Prof. dr. Franc Solina, Fakulteta za računalništvo in informatiko: 

Na predstavi sem preprosto užival. Sem ljubitelj stare glasbe, vendar poslušam predvsem 

posnetke. Zato mi je bila ta živa izvedba Orfeja še toliko bolj dragocena. Glasba in petje se 

je pod odlično režijo združila s koreografijo, kostumi in sceno v enkratno celoto. Osebno bi 

predvsem izpostavil zbor in naslovno vlogo Orfeja, kot utelešenje lahkotnosti  in radoživosti 

baročne glasbe. Še posebej pa sem bil ponosen na dejstvo, da je to bila predstava 

študentov Univerze v Ljubljani. 

Verjamem, da sodelujoči na takem projektu odnesejo veliko več kot le od vsote znanja 

pridobljenega pri posameznih študijskih predmetih. Zato upam, da bo Univerza v prihodnje 

znala poiskati še več sinergije med vsem svojimi članicami in da bo za tako in podobno 

sodelovanje svoje študente in pedagoge še bolj vspodbudila in ustrezno nagradila. 

 

Janez Rozman, vodja trženja, Opera SNG: 

Navdušen sem, ker so ljubljanske umetniške akademije pod vodstvom Akademije za glasbo 

z lastnimi močmi ustvarile odlično predstavo, pri kateri so vidno uživali tako nastopajoči kot 

občinstvo. Kakšna izvrstna izkušnja za mlade umetnike!  



prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani  

 

Mladim umetnikom in njihovim mentorjem, posebej dekanom umetniških akademij, 

dirigentu in režiserju iskreno čestitam. S tem projektom smo pokazali, da smo dobra 

univerza ter da je naš umetniški zanos poln kreativnosti. Želimo si, da bo država uvidela 

pomembnost naših umetniških akademij ter ustvarjalnost naših študentov in bo pomagala k 

njihovim boljšim študijskim pogojem. 

 

Kot rektor Univerze v Ljubljani sem ponosen na celoten projekt in na naš up mladih 

umetnikov. Umetniške akademije so zagotovo odraz odličnosti Univerze. 

 

Marko Drobnič, predsednik Uprave, TALUM d.d.,  

 

V skupini Talum skušamo po svojih najboljših močeh biti kar se da družbeno odgovorno 

podjetje, zato z veseljem, če le lahko, pomagamo pri takšnih projektih. Veselje ob tej 

premieri je bilo še toliko večje, ker je bila izvedba zares odlična. Posebej pomembno se mi 

zdi, da je v projekt vključenih veliko mladih, ki s svojo ustvarjalnostjo in talentom ogromno 

pripomorejo k uspehu takšne predstave, po drugi strani pa pomeni njihovo vključevanje na 

vseh nivojih tudi večjo dodano vrednost. V prihodnje vam želim še več takšnih uspehov, ki v 

pozitivni in kulturno bogati luči predstavljajo tako lokalno okolje kot tudi Slovenijo.  Še 

enkrat torej iskrene čestitke za ustvarjalnost celotne ekipe pri izvedbi opere Orfej na Ptuju. 


