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KULTURA

Mesec kitajske kulture

Proslavljanje prijateljstva
V čast 20. obletnice diplomatskih odnosoV med sloVenijo in kitajsko 
ter druge obletnice ustanoVitVe konfucijskega inštituta ljubljana 
se bo maja kot del meseca kitajske kulture zVrstila obilica 
kulturnih dogodkoV. 
polona cimerman

praznovanje dveh pomemb-
nih obletnic se bo začelo 7. 
maja v Mariboru z velikim 
koncertom, naslovljenim 

Odmev z Daljnega Vzhoda – kitajske 
pesnitve v sodelovanju s Konfucijs-
kim inštitutom Ljubljana, ki je poleg 
Mestne občine Ljubljana, Kitajske 
ambasade, mesta Maribor in part-
nerske univerze ljubljanske ekonom-
ske fakultete iz kitajskega Šanghaja 
SIFT (Shanghai Institute of Foreign 
Trade) eden izmed glavnih organi-
zatorjev. »To je naše darilo Mariboru 
kot Evropski prestolnici kulture 2012,« 
pravi Shuihui Zhang, namestnik direk-
torice Inštituta. Nastopajoči umetniki, 
ki prihajajo s šanghajskih pedagoške 
fakultete, glasbene akademije, 
dramskega inštituta in univerze za 
kitajsko medicino ter umetniška sku-
pina iz Chengduja, bodo predstavili 
mogočno pettisočletno civilizacijo 
s petjem, z igranjem na različne 
starodavne inštrumente, kakršni 
sta antična piščal iz kosti in dvojna 
bambusova piščal, akrobacijami, 
predstavitvijo kulture pitja čaja, ple-
som in sečuansko opero z znamenito 
menjavo mask, ki bo po Zhangovem 
mnenju zagotovo čarobni vrhunec 
koncerta. »Koncert bo zelo barvit in 
raznolik – tako kot kitajska hrana,« je 
prepričana Danijela Voljč, direktorica 
Konfucijskega inštituta Ljubljana. 

Razstava slik in še 
mnogo več

Štiri dni po mariborski premieri 
bodo kitajski umetniki koncert po-
novili še v Dvorani pod zvezdami Lut-
kovnega gledališča v Ljubljani. Pred 
tem pa bo v prestolnici že odprta 
pomembna tritedenska razstava na 
Trgu republike 3. Odprtje razstave slik 
z naslovom Tao v sozvočju z naravo 
bosta s svojo prisotnostjo počastila 
njihova avtorja, ugledna kitajska 
umetnika Rong Kang in Wei Zhang. V 
središču razstave bodo tradicionalne 
in moderne kitajske slike, obiskovalci 
pa si bodo lahko ogledali tudi najvišjo 
obliko kitajske umetnosti – kitajsko 
kaligrafijo. 

Poleg tega bodo kitajski umetniki 
v zgodovinskem atriju Mestne hiše 
Ljubljana pripravili fotografsko raz-
stavo Mesto Chengdu, na sporedu pa 

sta tudi ulična predstava v slovenski 
prestolnici in multimedijska razstava 
umetnice Huiquin Wang, Čaj in voda. 
Bogat program Meseca kitajske kul-
ture se bo zaključil 13. junija. Datum so 
organizatorji skrbno izbrali zaradi sim-
bolnih povezav Kitajske z življenjem 
Ferdinanda Avguština Hallersteina, 
ki je bil pomemben znanstvenik 18. 
stoletja in prvi Slovenec, ki se je pre-
selil na Kitajsko, kjer je ustvaril uspešno 
kariero. 

kRePitev vezi
Preteklih dvajsetih letih od vz-

postavitve diplomatskih odnosov 
med dvema državama je prineslo 
veliko sprememb. »Bilateralni odnosi 
na različnih področjih so bili in so še 
vedno zelo plodni in potekajo zelo 
gladko,« ugotavlja kitajski konzul v 
Sloveniji Yang Jianzhong. »V tem času 
je bilo opravljenih veliko izmenjav na 
visoki ravni, ki so poglobile medsebo-
jno politično zaupanje. Obe strani sta 
zabeležili pomemben napredek na 
področjih kulture, izobraževanja in 
gospodarstva. Kot primer bi izpostav-
il, da je Slovenija od leta 2010 največji 
poslovni partner Kitajske med vsemi 
državami bivše Jugoslavije.«

Kot rezultat že obstoječih dobrih 
odnosov in želje, da bi jih še dodatno 
okrepili, je bil pred dvema letoma 
v Sloveniji ustanovljen Konfuci-

jski inštitut Ljubljana. Glavni namen 
inštituta je promocija in širjenje 
ozaveščenosti o kitajskem jeziku in 
kulturi med Slovenci. »V tem času 
smo v naši državi postali prepoznavni 
in beležimo neverjetno zanimanje 
za učenje kitajščine. Poleg tega 
imamo s Kitajsko odlične akademske 
bilateralne odnose in tudi slovenski 
poslovni svet nas vidi in priznava 
kot pomemben vir informacij in 
priložnosti,« je povedala Voljčeva. 
»Inštitut je most med Slovenijo in 
Kitajsko, ki omogoča in spodbuja 
dvosmerno komunikacijo,« nadaljuje 
Zhang. »Kitajska je svoje umetnike 
na praznovanje poslala z velikim 
zadovoljstvom in navdušenjem. 
Slovenija je zelo cenjena in Kitajci 
odprto kažejo svoj izredno pozitiven 
odnos do države.«

Vendar, kot pravi Jianzhong, državi 
se bosta v prihodnosti morali potruditi 
in še utrditi medsebojne odnose v ne-
gotovih časih svetovne gospodarske 
krize: »Dobri temelji so že položeni, 
toda še vedno obstajajo veliki po-
tenciali, ki čakajo, da jih odkrijemo.« 
Meni, da morata obe strani poglo-
biti gospodarske povezave in sode-
lovanje ter razširiti obseg menjave 
in povečati obojesmerne investicije: 
»Dvajseta obletnica bi bila imeniten 
nov začetek za naslednji zagon naših 
dvostranskih odnosov.« 


