


Poštnina plačana  
pri pošti 2113 Maribor

Naklada 1100
brezplačen izvod

Lila Prap: Ljubezen
3. 9.–31. 10. 2021
Grad Negova – pristava
Festival ljubezni

Odpiralni čas: od četrtka do nedelje od 10. do 17. ure.
Grad Negova, Negova, Spodnji Ivanjci

Vabimo vas na otvoritveni ogled razstave Ljubezen velike slovenske umetnice 
Lile Prap, ki bo v petek, 3. septembra 2021, ob 18. uri, v pristavi Gradu 
Negova. 

Ene naših najbolj nagrajevanih in cenjenih, ne samo ilustratork, ampak tudi 
pisateljic in pesnic, verjetno ni treba posebej predstavljati: verjetno ni nikogar 
pri nas, ki ne bi poznal_a njenega ustvarjanja, mnogi_e pa imamo njene 
knjige tudi doma. Prva Lilina knjiga za otroke, za katero je v celoti prispevala 
tako besedila kot ilustracije, je slikanica Male živali, ki je bila tudi zelo hitro 
prevedena. Njen pravi mednarodni preboj pa je sledil s slikanico Zakaj?, ki je 
postala fenomen v svetovnem merilu. Gotovo je mednarodno med najbolj 
uveljavljenimi avtoricami. Njena dela so doslej dosegla več kot 38 držav, 
vsako leto pa se jim pridruži še kakšna nova. Njen opus obsega 17 unikatnih 
slikanic, okoli 80 tisoč jih je bilo natisnjenih v slovenščini, več kot 600 tisoč v 
tujih jezikih. V Bologni (1998 in 2001) je bila izbrana med 97 reprezentativnih 
ilustratorjev in ilustratoric sveta, v Chicagu med deset (2002). Že dvakrat je 
bila nominirana tudi za Andersenovo nagrado.

Odprtju razstave sledi pogovor Tonje Jelen z Lilo Prap ob predstavitvi njenih knjig. 
Nato vas ob 19:00 vabimo še na koncert skupine Pliš ter ob 20:30 na koncert skupine 
Patetico.

V soboto, 4. septembra 2021, vas ob 17:00 vabimo na pokušino penin Penina fejst, 
grajsko kulinarično popotovanje Kabinet čudes ter pogovor Tonje Jelen z Rokom 
Vilčnikom – RokGre, ob predstavitvi njegove nove zbirke pesmi Šrapneli, ob 18:00 pa  
na delavnico z vodeno pokušino izbranih penin, ki jo bo vodil Jože Rozman. Ob 19:00 
bo sledil koncert Kantfest s podelitvijo nagrad ter ob 20:30 koncert skupine Katalena.

Vstop je prost. Ogled je možen skladno s priporočili NIJZ.

< Lila Prap: Žabi.

www.kibla.org

Za skupine (najmanj 15 oseb) je po predhodnem dogovoru oz. najavi možen ogled gradu tudi izven navedenih 
odpiralnih časov in sezone.


