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(uredila dr. Tarita Baldan Cabral Siqueira, MAECI-MIUR-CRUI) 

Namen tega vestnika je predstaviti, z zornega kota Veleposlaništva Italije v Ljubljani, pregled 

najpomembnejših dejavnosti, ki od blizu zadevajo Italijo in Slovenijo, se pravi državi, ki ju družijo 

močne zgodovinske, politične, gospodarske in kulturne vezi, tudi zaradi doprinosa manjšin v obeh 

državah: italijanske v Sloveniji in slovenske v Italiji. 

V tej številki je objavljen izbor najpoglavitnejših dogodkov v letu 2016. V tem času se je zvrstilo več 

dvostranskih političnih srečanj ter gospodarskih in kulturnih dogodkov; vse to z dragocenim 

sodelovanjem Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani in Agencije ICE - Oddelka Veleposlaništva 

v Ljubljani za promocijo izmenjav 

 

Januar 2016  

Veleposlanik Trichilo je izročil kopijo poverilnega pisma državni sekretarki Benčini 

 

12. januarja je novi veleposlanik Italije v Sloveniji, Paolo Trichilo,  izročil kopijo poverilnega pisma 

državni sekretarki na zunanjem ministrstvu, Dragoljubi Benčini. Prisrčno srečanje na slovenskem 
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ministrstvu za zunanje zuadeve je ponovno potrdilo prijateljske odnose in sodelovanje med Italijo in 

Slovenijo; bilo je tudi priložnost za pregled poglavitnih področij skupnega interesa in intenzivnih 

dvostranskih stikov v prihodnjih mesecih. 

 

Predsednik Vlade Republike Slovenije, Miro Cerar, je v Italiji obiskal ladjo Triglav 

 

13. januarja je predsednik vlade Miro Cerar, v Augusti, skupaj z ministrico za obrambo Andrejo 

Katič, obiskal posadko slovenske motorne ladje Triglav, ki se se je od oktobra udeleževala 

mednarodne vojaške operacije EU NAVFOR MED-Sophia. Ladja je opravljala patruljne naloge v 

Sredozemlju in se udeleževala operacij za reševanje in pomoč, v tesnem sodelovanju z italijanskimi 

silami. 

  

Veleposlanik Trichilo je izročil poverilno pismo predsedniku Republike Slovenije 

 

19. januarja je veleposlanik Paolo Trichilo izročil poverilno pismo predsedniku Republike Slovenije, 

Borutu Pahorju. Po slovesnosti sta veleposlanik Trichilo in predsednik Pahor opravila krajši zasebni 

razgovor.  

 

 
Obisk veleposlanika Trichila v Kopru 

 

 
21. januarja je veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo opravil obisk v Kopru. Obisk se je začel 

v dvorani občinskega sveta v Palači Pretorio, s pozdravno slovesnostjo, ki jo je priredil Generalni 

konzulat Italije v Kopru, v sodelovanju z Mestno občino Koper. V spremstvu generalne konzulke Ive 

Palmieri je veleposlanika Trichila sprejel podžupan Mestne občine Koper, Alberto Scheriani. 

Veleposlanik je nadaljeval obisk na osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio in na gimnaziji Gian 

Rinaldo Carli. V popoldanskih urah je potekalo v palači Manzioli v Izoli srečanje s predstavniki 

Samoupravne skupnosti za italijansko narodnost in tamkajšnjih Skupnosti Italijanov, ob navzočnosti 

župana Izole, g. Kolenca, in podžupanov Žiže in Periča. 22. januarja zjutraj je veleposlanik obiskal 

Pokrajinski muzej v Kopru. Na sedežu Banke Koper (skupina Intesa Sanpaolo) se je nato udeležil, 
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skupaj z veleposlanikom Ljudske republike Kitajske, Ye Haom, otvoritve plačilnega sistema 

UnionPay International v Sloveniji. 

 

Odprtje fotografske razstave Vodni zmaj Benetk 

 

Italijanski inštitut za kulturo in Galerija Fotografija iz Ljubljane sta priredila, v koprodukciji, 

fotografsko razstavo Vodni zmaj Benetk; ne njej so prikazali dela fotoreporterja Bojana Breclja in 

umetnika ter pisatelja Marka Pogačnika. Razstavo so odprli 19. januarja v galeriji Fotografija, 26. 

januarja pa njen drugi del na Italijanskem inštitutu za kulturo. Štirideset razstavljenih fotografij sta 

avtorja posnela med obiskom, v različnih obdobjih, območja beneške lagune.  

 

Februar 2016  

Obisk veleposlanika Trichila v Novi Gorici in Gorici  

 

 

2. februarja je veleposlanik Trichilo opravil obisk v Novi Gorici in Gorici, kjer se je srečal z 

županoma obeh mest, Ettorejem Romolijem in Matejem Arčonom. Na srečanjih s predstavniki 

krajevnega javnega življenja ga je spremljala generalna konzulka Italije v Kopru, Iva Palmieri. V 

Ajdovščini je nato obiskal sedež družbe Pipistrel in se srečal z ustanoviteljem in lastnikom, Ivom 

Boscarolom. 
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Obisk veleposlanika Trichila pri podpredsedniku vlade in ministru za zunanje zadeve Karlu 

Erjavcu 

 

24. februarja se je veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo Trichilo srečal s podpredsednikom vlade in 

ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem. 

 

Marec 2016  

Predstavitev novega prevoda v slovenščino Slataperjevega dela Moj Kras 

 

 
3. marca so predstavili novi prevod v slovenščino knjige Scipia Slatapera Moj Kras; delo je prevedel 

Marko Kravos, izšlo pa je ob stoletnici smrti tržaškega pisatelja. V književnem opusu skupnosti, ki 

bivajo med Trstom in Krasom, ni besedila, ki opisuje Slovence na enak način kot Moj Kras; gre za 

roman, ki ima ekspresionistične prvine. 

 

Obisk veleposlanika Trichila v Piranu  
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Na povabilo italijanske skupnosti je veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo 14. marca opravil 

prvi institucionalni obisk v Piranu; spremljali so ga generalna konzulka v Kopru Iva Palmieri, 

predsednik Ljudske univerze v Trstu Fabrizio Somma in predsednik izvršnega odbora Italijanske 

unije Maurizio Tremul. Med obiskom v tej dvojezični občini, zelo zanimivi z zgodovinskega, 

kulturnega in političnega vidika, se je srečal z županom Petrom Bossmanom.  

  

April 2016  

7. koncert iz mednarodnega glasbenega cikla Mladi Virtuozi  

6. aprila je bil v Viteški dvorani ljubljanskih Križankah koncert kvinteta Anemos; priredil ga je 

Festival Ljubljana ob sodelovanju Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji. Potekal je v sklopu 

cikla Mladi Virtuozi, v okviru projekta Suono italiano-Friuli in musica 2016, katerega namen je 

promovirati mlade glasbene talente iz Furlanije. 

 

Obisk veleposlanika Trichila v Natovem Centru odličnosti za gorsko bojevanje  

  

19. aprila 2016 je veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo obiskal Natov Center odličnosti za 

gorsko bojevanje. Direktor centra, polkovnik Boštjan Blaznik, je predstavil delovanje te ustanove, 

njeno poslanstvo in vizijo ter orisal njen prispevek k transformaciji in prilagajanju kapacitetam 

Zavezništva; to omogoča njegovim silam boljše delovanje v gorskih razmerah. Direktor in osebje 

centra so predstavii zdajšnje in bodoče načrte, s posebnim poudarkom na razvoju terminologije, 

skladne s standardi gorskega bojevanja. 

 

Srečanje veleposlanika Trichila z državnim sekretarjem za notranje zadeve Šeficem  

21. aprila se je veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo srečal z državnim sekretarjem 

Boštjanom Šeficem. Na srečanju sta se oba sogovornika strinjala, da je dvostransko sodelovanje in 
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sodelovanje policij obeh držav odlično. Razpravljala sta tudi o problemu migracij in o novih 

zakonskih predlogih, ki jih pretresajo na ravni EU. Hkrati sta se dogovorila o bolj pogosti izmenjavi 

stališč in mnenj. 

 

Ciklus znanstvenih konferenc inštituta OGS iz Trsta  

21. aprila se je pričel na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani krajši cikel konferenc “dveh  

sogovornikov” na temo seizmologije, geologije ter znanosti o morju, s katerim želi inštitut na 

poljuden način javnosti približati skupne rezultate raziskav inštituta OGS (Državni inštitut za 

oceanografijo in eksperimentalno geofiziko) ter njegovih slovenskih partnerjev.  

 

Maj 2016  

Obisk veleposlanika Trichila v Kobaridu in Tolminu  

  

Na povabilo načelnika Upravne enote v Tolminu Zdravka Likarja (prejemnika odlikovanja viteza 

reda za zasluge Italijanske republike) je veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo Trichilo 4. maja obiskal  

Kobarid in Tolmin; spremljala ga je generalna konzulka v Kopru Iva Palmieri. Obisk se je začel pri 

vojaškem spomeniku v Kobaridu. Sledilo je srečanje z župani Bovca in Kobarida, ki je potekalo v 

prijateljskem in tvornem vzdušju. Župan Kobarida je še posebej izpostavil pomembnost evropske 

vizije čezmejnega sodelovanja. 

 

 

 



 
 
 

7 
 

Koncert Maria Biondija in Big Banda RTV Slovenije 

 

17. maja je bil v kulturnem centru Kino Šiška koncert Maria Biondija in  Big Banda RTV Slovenija; 

Biondi je eden najbolj prepoznavnih glasov mednarodnega soula. V Ljubljani je gostil v okviru 

Beyond Toura, na katerem je predstavil svojo zadnjo skladbo, You can’t stop this love between us, 

in interpretiral skladbe skupine Commodores. 

 

Obisk državnega podsekretarja za delo in socialno politiko posl. Bobbe v Ljubljani in Kopru  

 

13. maja 2016 sta se v Ljubljani srečala slovenski državni sekretar Tadej Slapnik in italijanski 

podsekretar Luigi Bobba; razpravljala sta o sodelovanju na področju mobilnosti mladih. 14. maja se 

je Bobba udeležil v Kopru posveta, posvečenega Evropi mladih in prispevku civilne službe, ki sta ga 

priredila Italijanska unija in ARCI Servizio Civile, pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Italije v 

Sloveniji. 

 

Junij 2016 

Praznovanje 70-letnice Italijanske republike z ministrom za delo in socialno politiko Giulianom 

Polettijem  
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Minister za delo in socialno politiko Giuliano Poletti, na obisku v Ljubljani, se je 2. junija udeležil 

sprejema ob italijanskem državnem prazniku, ki ga je priredil veleposlanik Italije Paolo Trichilo. Ob 

prisotnosti številnih osebnosti iz sveta politike, kulture, univerze, gospodarstva in diplomacije ter v 

Sloveniji živečih Italijanov, je spomnil na tesne vezi med obema državama, sorodne interese in 

stališča, kar je razvidno iz vedno bolj tesnega sodelovanja. Isti dan se je minister Poletti srečal z 

ministrico za delo,družino in socialne zadeve Anjo Kopač Mrak. 

 

Obisk načelnika obrambnega štaba italijanskih oboroženih sil v Sloveniji 

 

17. junija se je general Claudio Graziano sestal z načelnikom generalštaba slovenske vojske 

Andrejem Ostermanom; ob prihodu ga je sprejel veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo Trichilo. V 

središču pogovorov med obema visokima častnikoma so bile mednarodne obveznosti in načrti v 

okviru bodočega sodelovanja; oba sta poudarila visoko stopnjo sodelovanja med oboroženimi silami 

na različnih območjih v svetu, kjer skupaj nastopajo: od Kosova do Afganistana ter evropske 

operacije EunavforMed-Sophia. 

 

Obisk italijanskega predsednika Sergia Mattarelle ob 25. obletnici samostojne Slovenije 

 

Ob 25-letnici Slovenije, 25. junija, se je predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella udeležil 

slovesnosti v središču Ljubljane, skupaj s predsedniki Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Madžarske. 

Predsednik je izjavil, da omenjene sosedne in prijateljske države povezuje skupna evropska 

prihodnost.  
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Julij 2016  

Sestanek italijanskih veleposlanikov jadransko-balkanskega območja v Beogradu  

  

11. julija se je veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo udeležil v Beogradu sestanka italijanskih 

veleposlanikov jadransko-balkanskega območja; pobudnik sestanka je bil italijanski državni 

podsekretar za zunanje zadeve Vincenzo Amendola, potekal pa je pred vrhom Berlinskega procesa, 

predvidenega leta 2017 v Italiji, ki naj bi potrdil prizadevanja Italije do te regije. 

 

Konferenza MUNSC Salient v Ljubljani  

Na fakulteti za družbene vede univerze v Ljubljani je potekala 21. julija konferenca MUN Slovenia 

Club (MUNSC) “Deconstructing contemporary inequalities”, pod pokroviteljstvom predsednika 

Republike Slovenije Borut Pahorja; na njej je bil navzoč tudi veleposlanik  Italije v Ljubljani Paolo 

Trichilo. Naslov njegovega predavanja je bil Assisting the vulnerable populations - Italy’s experience 

with refugees.  

  

September 2016  

9. mednarodni posvet o italijansko-judovski književnosti (ICOJIL)  

Posvet sta priredili ed 22. do 25. septembra oddelek za italijanistiko Filozofske fakultete univerze v 

Ljubljani in univerza v Utrechtu, ob pokroviteljstvu in sodelovanju Italijanskega inštituta za kulturo. 

Na prireditvi, z naslovom Letteratura tra Trieste ebraica e Jugoslavia dalla Seconda Guerra 

Mondiale in poi: il mondo di Fulvio Tomizza, so govorili predavatelji iz številnih evropskih držav, 

tudi iz Italije. Veleposlanik Italije Paolo Trichilo je poudaril pomembnost sodelovanja med docenti 

italijanskega jezika na univerzi v Ljubljani in obenem aktualnost opusa Fulvia Tomizze. 
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Razstava treh slik Giuseppeja Tominza v Narodni galeriji v Ljubljani 

V sredo 28. septembra so bile razstavljene v Narodni galeriji v Ljubljani tri slike Giuseppeja Tominza, 

hranjene sicer v Novi Gorici in Italiji. Dela sta predstavila Katarina Brešan, kustosinja Goriškega 

Muzeja v Kromberku pri Novi Gorici in dr. Luca Caburlotto, direktor Združenja muzejev Furlanije 

Julijske krajine; navzoča sta bila veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo Trichilo in direktorica Narodne 

galerije Barbara Jaki. 

 

Uradni obisk predsednice poslanske zbornice, Laure Boldrini 

 

Predsednica poslanske zbornice Laura  Boldrini je bila 29. in 30. septembra na delovnem obisku v 

Sloveniji. V Kopru so jo sprejeli najvišji predstavniki italijanske narodne skupnosti, med katerimi 

tudi poslanca italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem, Roberto Battelli in Furio Radin (le-ta 

je hkrati tudi predsednik Italijanske unije); spremljala sta jo veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo 

Trichilo in generalna konzulka Italije v Kopru Iva Palmieri. Ga. Boldrini se je sestala s kolegom 

Milanom Brglezom, z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem in županom Ljubljane 

Zoranom Jankovićem. Ob tej priložnosti so potrdili podobna stališča med obema parlamentoma in 

državama ter skupno vizijo o prihodnosti EU. 

 

Oktober 2016  

16. teden italijanskega jezika po svetu 
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Italijanski inštitut za kulturo in agencija ICE, ob koordinaciji veleposlaništva Italije, sta priredila od 

18. do 20. oktobra 16. Teden italijanskega jezika po svetu. Pri tem sta sodelovala tudi Italijansko 

združenje za industrijski dizajn (ADI) in veleposlaništvo Švice v Sloveniji. 18. oktobra je 

veleposlanik Paolo Trichilo, v Mestnem muzeju v Ljubljani, nagovoril prisotne na prireditvi z 

naslovom Italijanščina in ustvarjalnost: blagovne znamke in noša, moda in dizajn. 

 

50-letnica družbe AquafilSLO  

  

Več kot tristo podjetnikov in drugih osebnosti se je udeležilo 26. oktobra dogodka, na katerem je bil 

glavni govornik predsdnik Republike Slovenije Borut Pahor; le-ta je izrazil čestitke vsem 

uslužbencem, ki so v petdesetih letih delovanja pripomogli k razvoju družbe in za pomembne 

rezultate, ki jih je dosegla v tem času. Med gosti je bil navzoč tudi veleposlanik Italije Paolo Trichilo. 

Lastnik skupine Aquafil Giulio Bonazzi in generalni direktor AquafilSLO Edi Kraus sta govorila, 

med drugim, o bodočih načrtih podjetja. 

 

Srečanje predsednika Italijanske Republike in Republike Slovenije v Gorici in Doberdobu 

 

Ob 100-letnici združitve Gorice z Italijo se je 26. oktobra predsednik Italijanske republike Sergio 

Mattarella srečal s slovenskim kolegom Borutom Pahorjem v gledališču Verdi v Gorici; tam je 
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potekala komemoracija na temo Evropa kot kraj preseganja konfliktov, na kateri so bili navzoči tudi 

župan Gorice Ettore Romoli, župan Nove Gorice Matej Arčon in predsednica Dežele Furlanije 

Julijske krajine Debora Serracchiani,. Zatem sta se predsednika Mattarella in Pahor odpravila v 

Doberdob, kjer ju je sprejel župan; tam sta odkrila spomenik, posvečen slovenskim vojakom, padlim 

na soški fronti med leti 1915 in1917.  

  

November 2016  

Komemoracija umrlih v vseh vojnah na Žalah 

  

Na italijanskem vojaškem pokopališču in pri slovenskem spomeniku, znotraj pokopališkega 

kompleksa Žale v Ljubljani, je potekala 8. novembra komemoracija umrlih v vseh vojnah. 

 

Italijansko oblikovanje na prireditvi AMBIENT 2016 

V okviru 27. pohištvenega sejma AMBIENT v Ljubljani, je agencija ICE/Oddelek Veleposlaništva   

Ljubljani za promocijo izmenjav, v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo, MZ Consulting 

and Fair - predstavnikom razstavišča v Milanu za regijo Alpe-Jadran ter Gospodarskim razstaviščem 

v Ljubljani, priredila 11. novembra okroglo mizo na temo Industrija oblikovanja. Med glavnimi 

udeleženci je bil Odo Fioravanti, večkrat nagrajeni italijanski oblikovalec in kurator epizode »Novi 

heroji« Bienala industrijskega oblikovanja Ljubljana (BIO - Daleč, tako blizu). Prireditev so otvorili 

veleposlanik Italije Paolo Trichilo, direktorica agencije ICE v Ljubljani Elisa Scelsa in direktor 

Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. V okviru prireditve so odprli razstavo Italian Design 

Experience.   
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Predstavitev knjige prof. Marine Rossi o vojakih Rdeče armade na vzhodni meji 

 

Italijanski inštitut za kulturo v Ljubljani in Ruski center za znanost in kulturo sta priredila 10. 

novembra, v sodelovanju z Občino Škofja Loka, predstavitev knjige Marine Rossi o vojakih Rdeče 

armade na vzhodni fronti 1941-1945; bila sta navzoča veleposlanika Italije in Ruske federacije ter 

župan Škofje Loke. 

 

Italija - Slovenija: Raziskovalni dan na AREA Science Park  

17. novembra je AREA Science Park v Trstu gostil dvostransko srečanje med Italijo in Slovenijo. V 

središču dogodka je bil projekt Atlach (Advanced technology laboratory for cultural heritage). Gre 

za projekt, ki je nastal v okviru ustanove Elettra Sincrotrone Trieste, pri njem pa sodelujejo univerze 

v Trstu, Ljubljani, Novi Gorici in Kopru, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Inštitut Jožef Stefan. 

 

Odprtje nove tovarne italijanske družbe Novo Meko v Vojniku 

V petek, 18. novembra, je družba Novo Meko - ob prisotnosti veleposlanika Italije v Ljubljani Paola 

Trichila - v Vojniku odprla visokotehnološko tovarno. Družbo Novo Meko sta ustanovili italijanski 

družbi Demo Meko Technology in Avio-Composite. Nova naložba je stala 1,5 milijonov evrov in je 

ustvarila 35 delovnih mest. V njej proizvajajo mehanske dele za avtomobilsko oziroma letalsko in 

vesoljsko industrijo. 

 

Teden italijanske kulinarike po svetu 

Sočasno s Slovenskim knjižnim sejmom so potekale od 21. do 26. novembra v Sloveniji številne 

prireditve v okviru 1. Tedna italijanske kulinarike po svetu. Dogodke so priredili Veleposlaništvo 

Italije, Generalni konzulat v Kopru, agencija ICE in Italijanski inštitut za kulturo. Na dveh 

otvoritvenih dogodkih, ki so potekali 21. novembra v Ljubljani in Piranu, sta dali pomemben doprinos 

italijanska manjšina v Sloveniji in slovenska v Italiji. Nadaljnji dogodki so se zvrstili v kotičku 

KulinArtfest, ki je potekal v okviru knjižnega sejma. 
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Slovenski knjižni sejem: Italija častna gostja  

  

Na 32. Slovenskem knjižnem sejmu (SKS)  - potekal je od 23. do 27. novembra v Ljubljani - je bila 

Italija častna gostja. Na otvoritveni prireditvi so imeli govore slovenski minister za kulturo, 

veleposlanik Italije, podžupan Ljubljane in predsednik SKS. Ob tej priložnosti so otvoritveni govor 

zaupali založnici, pisateljici in režiserki Elisabetti Sgarbi, ki je predstavila blagovno znamko La nave 

di Teseo in napovedala prihodnje sodelovanje s Slovenijo. V naslednjih dneh so na SKS sodelovali 

številni italijanski avtorji, med temi Antonio Scurati, Susanna Tamaro, Paolo Rumiz, Cristina 

Battocletti, Andrea Tornielli in Franco Bifo Berardi.  

  

Srečanje veleposlanika Trichila s predsednikom Državnega sveta Mitjo Bervarjem  

  

24. novembra se je veleposlanik Italije Paolo Trichilo srečal s predsednikom Državnega sveta, Mitjo 

Bervarjem.  
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Veleposlanik Italije se je srečal z županom Občine Sežana 

 

29. novembra se je veleposlanik Italije Paolo Trichilo, skupaj z generalno konzulkto Italije v Kopru 

Ivo Palmieri, sestal z županom Sežane.  

  

December 2016  

Srečanje med državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem in tržaško prefektinjo in vladno 

komisarko dežele Furlanije - Julijske krajine Annapaolo Porzio 

 

Prvega decembra je potekalo srečanje med državnim sekretarjem za notranje zadeve, Boštjanom 

Šeficem, in prefektinjo ter vladno komisarko dežele Furlanije - Julijske krajine Annaopolo Porzio. 

  

23. International Charity Bazar v Ljubljani  

  

V nedeljo 4. decembra je potekal v Grand Hotelu Union v Ljubljani 23. dobrodelni bazar, ki ga je 

priredila ustanova Slovenian International Ladies Association (SILA). Na njem je sodelovala tudi 
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Italija. Izkupiček so namenili petim projektom v korist žensk in otrok, ki so bili žrtve nasilja. 

Italijansko stojnico je pripravilo veleposlaništvo Italije (gl. fotografijo).   

 

Razstava Na krilih burje: potovanje v spremstvu zmaja. Podobe med Trstom in Ljubljano 

  

Italijanski inštitut za kulturo je, v sodelovanju z Ljudsko univerzo v Trstu in Italijansko unijo, gostil 

15. decembra razstavo z naslovom Na krilih burje:potovanje v spremstvu zmaja. Podobe med Trstom 

in Ljubljano; njen avtor je bil Leonardo Bellaspiga. Na njej so predstavili izbrane upodobitve iz 

omenjenega območja: od Trstu naprej vzdolž obale, kjer je vladala več stoletij Republika sv. Marka. 

Razstavo - pripravila jo je Ariella Petelin - je pred tem že gostovala v Italiji, Črni gori in na slovenski 

obali. 

 

 

 

 

 

 

 


