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Uporabniki štirih enot VDC Polž Maribor so letos ustvarjali na temo razpoloženje. Plod svoje
domišljije in ustvarjalnosti razstavljajo v Avli Jožeta Hudalesa, v prostorih Občine Lenart. Na
otvoritvi so zapeli nekaj pesmi, program pa sta z zanimivim programom popestrila Karina in
Viktor Petek. Prisotne je pozdravil župan, direktorica VDC Polž Maribor Jasmina Breznik je
povedala:
Spoštovani gospod župan, cenjene likovne umetnice in umetniki in vsi ljubitelji likovne
podobe,
dobrodošli v občinski avli, ki široko odpira vrata umetnikom, danes pa daje priložnost
razstavljati tudi umetnikom - uporabnikom VDC Polž Maribor.
Umetnost je eden od načinov komunikacije, je sredstvo povezovanja. Umetniki z besedo,
glasbo, plesom, likovnim ustvarjanjem in še na mnogo drugih načinov opisujejo življenje, svoje
občutke. Je tudi priložnost za druženje, sklepanje novih prijateljstev.
VDC Polž Maribor ima v svojih enotah veliko umetnikov, ki na različne načine razvijajo
umetnost in tako izražajo svoj odnos do življenja.
Včeraj smo praznovali praznik zahvale. Praznik zahvale je dan, ko še posebej izražamo svojo
hvaležnost, ko želimo izreči iskreno zahvalo vsem in vsemu, s čimer delimo življenjske
trenutke, veselje, žalost, uspehe in načrtovanja.
Zahvala zajema vse naše življenje - vse, kar smo in kar imamo. In danes se lahko s
hvaležnostjo zahvalimo za vse talente, ki so bili podarjeni našim uporabnikom. Eden teh
talentov je gotovo s čopičem in barvami ustvarjati umetnine. Koliko ljubezni, življenja, srčnosti
izžarevajo dela boste presodili sami.
Drage ustvarjalke in ustvarjalci! Čestitam vam za vašo ustvarjalnost, za vsa ta čudovita dela in
ljubezen, ki jo gojite do umetnosti in tako širite pozitivno energijo v bližnja in daljna okolja!
Vse prisotne pa vabim, da to energijo z ogledom današnje razstave doživite v svojih srcih in jo
ponesete naprej.
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