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Marjan Manček: Risano z ljubeznijo
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Grad Negova
Festival ljubezni

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

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Risano z ljubeznijo umetnika Marjana 
Mančka, ki bo v petek, 3. junija 2022, ob 18. uri v gradu Negova kot uvod v  
Festival ljubezni.

Marjan Manček (1948), ilustrator, stripar, karikaturist in filmski animator, je prejel 
tako rekoč vse najpomembnejše nagrade za ilustracijo, med njimi Levstikovo 
nagrado za življenjsko delo (2007) in nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko 
delo na 12. slovenskem bienalu ilustracije (2016). Njegove karikature so bile 
objavljene v dveh evropskih antologijah risanega humorja in satire Opus 
International (Pariz, 1972) in Satirikon (Berlin, 1980). Ilustriral je več kot 200 knjig 
(Mojca Pokrajculja, Kozlovska sodba v Višnji gori, Pedenjped, Kraljična na zrnu 
graha ...) in ustvaril nekaj risanih junakov (Modri medvedek, Cufek, Medvedek 
Brundo, Dajnomir in Miliboža). Hribce, ki so v stripu izhajali najprej v mladinskih 
revijah, je leta 1993 prenesel na risani film. Za televizijsko oddajo Radovedni 
Taček je ustvaril animiran napovednik in likovni osnutek lutke. Zasnoval je nekaj 
lutkovnih predstav in kot ilustrator sodeloval z mnogimi slovenskimi pesniki in 
pisatelji. Samostojno in skupinsko je razstavljal tako doma kot v tujini, njegovi 
filmi pa so bili predvajani na filmskih festivalih v Portorožu, Beogradu, Krakovu, 
Annecyju, Chicagu …

Odprtju razstave sledi pogovor Tonje Jelen z umetnikom Marjanom Mančkom in 
predstavitev njegovega dela. Nato vas ob 20. uri vabimo na koncert skupine Patetico.

V soboto, 4. junija 2022, ob 17. uri vabljeni na pokušino penin Penina fejst, grajsko 
kulinarično popotovanje Kabinet ljubezni ter pogovor Tonje Jelen s Ferijem Lainščkom 
ob predstavitvi njegovega dela. Ob 18. uri se bo odvila delavnica z vodeno pokušino 
izbranih penin*, ki jo bo vodil Jože Rozman. Sledili bodo trije koncerti: ob 19. uri Ditka trio 
in Feri Lainšček: Med nama je angel, ob 20:30 Magnifico Balcountry Quartet ter ob 21:30 
Balladero. 

V nedeljo, 5. junija 2022, se bo ob 17. uri odvila še Senzorična večerja* z Bojano Križanec,  
Igorjem Jagodicem in Jožetom Rozmanom. 

* Obvezne predhodne prijave na bojanakrizanec@gmail.com.
< Marjan Manček: Avtoportret z liki (Mančkarada).
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Za skupine (najmanj 15 oseb) je po predhodnem dogovoru možen ogled gradu tudi izven odpiralnega časa in sezone.


