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Kjer je tudi nemogoče lahko mogoče 
Društvo čarobnih umetnikov, ki združuje čarodeje iz različnih krajev Slovenije, je minuli konec tedna na Bledu organiziralo prvo Mednarodno srečanje 
čarodejev Bled 2022. Obiskovalce so »začaral i« v soboto, ko je na odru Festivalne dvorane nastopilo šest čarobnih umetnikov iz Slovenije in tujine. 

M AŠA LIKOSAR 

Bled ~ Večina programa 
. mednarodnega srefanja 
je bila namenjena farob
nirn umetnikom. ki so do
godek izkoristili za druže
nje in izmenjavo izkušenj. 
Izobraževali so se na semi
narjih, obogatili svojo zbir
ko rekvizitov in se odpravi
li na vodene oglede po Ble
du. Kot je pojasnil Toni Me
žan, tajnik Društvo farobnih 
umetnikov, ki deluje že leto 
in pol in združuje 21 članov, 

sta bila gostujoca predava
telja Christian Grase iz Ve-· 
like Britanije, ki je izreden 
inovator novih rutin s kar
tami, in Slovenec Niko Fric, 
ki je večkratni prvak v mo
deliranju balonov. Srefanja 
se je udeležilo šestdeset la
robnih umetnikov iz razlil
nih držav, od Avstrije, Itali
je, Nemčije, Hrvaške, Srbi
je, Anglije do Slovenije. 

Na svoj račun pa so prišli 
tudi vsi drugi ljubitelji skriv
nostnega larobnega sve
ta. V soboto je bil namreč v 

Festivalni dvorani Bled na 
sporedu Gala Magic Show, 
kjer je nastopilo šest medna
rodno priznanih in uveljav
ljenih umetnikov - larode
jev. Gledalci so lahko uživali 
ob razlirnih zvrsteh larobne 
umetnosti, od manipulacij 
in iluzij do kom.ime magije. 
Nastopili so: MagicAleksan
der, ki je trenutno v Sloveniji 
medijsko najbolj prepozna
ven, gost iz Srbije je bil Igor 
Trifunov, ki je eden najbolj
ših manipulatorjev, obisko- . 
valce je nasmejal komilni 

farodej Gerhard Lattacher 
iz Avstrije s samostojnim 
nastopom ter kot del dueta 
Men in. jeans. Barve dorna
lega društva sta zastopala 
Zlatko Brlic · Brlini s poetil
no točko in Magic\Vladirnir, 
ki je bil tudi moderator pro
grama z najavami nastopa
jočih v več jezikih. čarobno 
dogajan je je popestrila su
perfinalistka oddaje Slove
nija ima talent Tamia Šeme 
s farobnim plesom v zraku. 

Vladimir Mikek oziro
ma Magic \Vladimir nam 

Zlatko Brlic • Srlini s poetilno točko, kjer so se predmeti 
pojavljali in izginjali /foto:GonzdKav<it 

Magic Aleksandru sta se na odru pridružila tudi gledalca 
Matjaž in Matejka., ,,.,, "'"''"""" 

Ima najlepšega kunca 
Jože Ločniškar že vrsto let goji kunce, s katerimi na razstavah osvaja najvišja 
mesta. Na mednarodni razstavi kuncev v avstrijskem Arriachu je bil njegov 
obarvani pritlikavec izbran za najlepšega samca. 

M AJA BERTONCELJ 
······························· ········ 
Žlebe- V Aniachu v Avstri
ji je bila pred kratkim med
narodna razstava kuncev, 
ki so se je udeležili tudi slo
venski gojitelji. 
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Najprestiž• 
nejši nazix je prejel obarva
ni pritlikavec Jožeta locr>i
škarja iz žlebov. Njegov sa
mec v s ivi barvi je bil izbran 
za najlepšega. . 

»To mi veliko· pomeni. 

Avstrije pojasnil Jože Lorni
škar, član Društva rejcev 
malih živali Jesenice. Naj• 
lepši kunec je na svet prišel 
februarja letos. Na razstavi 
je sodelovalo 17 ekip, v vsa
ki je bilo 11 različnih rejcev. 
Štirje kunci slovenskih rej

. cev so dobili naziv šampion, 

poleg Ločniškarjevega, ki je 
bil ob tem še najlepši, tudi 
kunec Dušana Suhadolni
ka, prav tako člana jeseni
škega društva. 
ločniškar kunce goji že od 

leta 1978, leto kasneje je na
redil izpit za sodnika za oce
njevanje kuncev. Trenutno 

Toni Mežan, predsednik Društva larobnih umetnikov, 
Marko Drljepan in Vladimir Mikek • Magic \Vladimir 
/ roco: Co,ud Kot.it 

je povedal, da ni farovnik v tistem trenutku farobnost 
niti farodej, temveč farob- izpuhtela. lepše je namreč 
nik. »Gre za skovanko izbe- bitiočarankotrazofaran. Ve
sedne zveze farobni ume- činski del predstave temelji 
tnik. Ob tem je pomembno, na presenelenju. kjer je tudi 
da razumemo, da sam farov- nemogoče lahko mogoce.• 
niški trik ni umetnost, umet- · Tudi po besedah Meža-
nosi je s trikom ljudi navdu- na, ki se je prvega trika nau-
šiti, zabavati in jih popeljat čil pred 35 leti ravno na Ble
v pravljilni svet neverjetne- du, ko mu je oce na kmečki 
ga in neprilakovanje. Zato je poroki kupil poseben rekvi
·čisto vseeno, kakšen trik iz. zit, in sicer strojček za izde
vedeš, le z ,;,jim dosežeš za. lovanje denarja, so gledalci 
dovoljstvo gledalcev. Sicer pa na odru videli stvari, za kate-
je precej lažje postati farob- re marsikdo reče: »Pa saj to 
ni um~_!nil$, ~ -v_s_ebj.s)a:ivaš •. j~ nemogoč_e!« Ob. teip ,n'!lll 
tudi igralski talent,~ je poj as- . je zaupal šeen trik, ki pri· 
nil sogovornik, ki pravi, da je vede do posebne farovnije: 
za izvedbo tovrstnih trikov »če človek želi osvojiti pun• 
potrebno veliko vaje in iz. 
kušenj. »Ko gledaš farobno 
predstavo, pravzaprav ne že
liš vedeti, v lem je trik, saj bi 

co, potem mora pri tem upo
rabiti trik iskrenosti in naj
večja farovnija je, le punca 
ostane z njim.« 

Kunca, ki je prejel ta laska
vi naziv, sem imel zelo dob
ro pripravljenega. Ima iz
redno dobro dlako, je pra
ve teže, ima pravo po· 
konfoo držo, je dominan
ten ... Preprilan sem bil, da · 
bo dobro ocenjen, nisem pa 
prilakoval, dA bo prav naj
lepši. Na razstavi je bil tudi 
njegov brat, ki pa je bil za 
pol točke slabše ocenjen. Z 
njim bom šel na naslednjo 
razstavo,« je po prihodu iz 

Jože Ločniška, iz Žlebov ima t renutno doma okrog devetdeset kuncev. , ,,.v. M•l• ""-•' 

Najlepši kunec z mednarodne razstave v Arriachu v Avstriji 
/ Foto: M1j1 lt1ton«t 

ima doma okrog devetde
set kuncev. Z njimi redno 
obiskuje razstave. »Od sep
tembra do decembra sem 
veliko po razstavah v tujini. 
Skrb za kunce je zame spro
stitev. Vsak dan zahtevajo 
dve do tri ure dela. žal ugo
tavljam, da smo večinoma 

samo še starejši rejci. Mlaj
ših ni. To je problem v celotni 

Evropi. Nekaj je to povezano 
s časom, nekaj tudi s finan
cami,« še pove l..očniškar, ki 
je bil pred leti na razstavah 
zeiQ uspešen tudi z morski
mi prašički. leta 2016 je pre
jel priznanje za najlepšo ko
lekcijo, kar mu še danes po· 
meni največ. Je tudi edini v 
Sloveniji, ki je bil na razsta• 
vah Alpe-Adria nagrajen za 

kunce, perutnino, morske 
prašičlce in golobe. 

Živali ima rad že od mla
dih nog. Poleg kuncev ima 
trenutno doma še koko
ši. Sprostitev mu predsta
vlja tudi delo na vrtu. »Je 

. za dušo,« še doda. Za vrt 
skrbita skupaj z ženo Vanjo 
Ločniškar, ki je znana tudi 
kot Marješka Pehta. 


