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Vljudno vabljeni na odprtje gostujoče razstave
Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož

Veščine in skrivnosti mizarskih mojstrov
Pogled na historično pohištvo z drugega zornega kota,
v petek, 8. novembra 2019, ob 18. uri, v prostorih
Rezbarsko, intarzijskega in restavratorskega društva Solkan,
Stara solkanska mizarska delavnica,
Soška cesta 31, Solkan (pri pokopališču).
Razstavo, ki so jo s predmeti iz svojih zbirk
dopolnili muzealci iz Goriškega muzeja, bodo odprli:
Vladimir Peruničič
direktor Goriškega muzeja
mag. Boštjan Roškar in Tatjana Štefanič
avtorja razstave
Jožko Markič
predsednik RIRDS
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Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan (RIRDS) v sodelovanju z Goriškim muzejem

gosti razstavo Veščine in skrivnosti mizarskih mojstrov. Pogled na historično pohištvo z
drugega zornega kota, katere avtorja sta mag. Boštjan Roškar in Tatjana Štefanič iz
Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož. Goriški muzej je gostujočo razstavo dopolnil z nekaterimi
svojimi predmeti, ki pričajo o bogati dediščini mizarstva in poznavanju veščin te obrti na
Goriškem.
Ni naključje, da je razstava postavljena v prostorih, kjer deluje Rezbarsko, intarzijsko in
restavratorsko društvo Solkan, ki v pritličju že sedaj ponuja na ogled zbirko Stara solkanska
mizarska delavnica. Slednja ohranja pomembno pričevanje o materialni kulturi nekdaj zelo
razvite mizarske obrti na našem območju, hkrati pa prikazuje in predvsem prenaša znanje
starih mizarskih veščin na današnje in bodoče rodove.
Društvo ima namen skupaj z muzealci iz Goriškega muzeja in ostalimi strokovnimi sodelavci
prenoviti, nadgraditi in razširiti trenutno postavitev mizarske delavnice v pritličju z razstavo v
prvem nadstropju, ki bi nazorno prikazovala življenje in izdelke solkanskih mizarjev. Nova in
vsebinsko celostno zaokrožena zbirka z naslovom Hiša solkanskega mizarja – življenje in delo
solkanskih mizarjev ne bi bila pomembna samo za prebivalce Solkana in Mestne občine Nova
Gorica, ampak bi nagovarjala širšo populacijo: od Goriške regije do Furlanije - Julijske krajine,
skratka povsod tam, do koder so v preteklosti segali dober glas in kakovostna dela solkanskih
mizarjev.
Gostujoča razstava Veščine in skrivnosti mizarskih mojstrov. Pogled na historično pohištvo z
drugega zornega kota nam na nazoren način približuje skorajda pozabljeno in danes
prevečkrat zapostavljeno mizarsko znanje. Treba pa jo je razumeti tudi kot spodbudo
nadaljnjim prizadevanjem in širšemu zavedanju o pomembnosti ohranjanja pred našimi očmi
nezadržno izginjajoče snovne in nesnovne kulturne dediščine za zanamce.

