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Razstava Slovanska pustovanja (Slavic Carnivals) na poti -  prva postaja Etnografski muzej Istre 
v Pazinu na Hrvaškem 
 
Na pobudo Foruma slovanskih kultur je nastala skupinska razstava etnoloških muzejev iz 12 
slovanskih držav (Belorusije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, 
Poljske, Rusije, Srbije, Slovaške in Slovenije) z naslovom Slovanska pustovanja (Slavic Carnivals). Gre 
za potujočo razstavo, ki je bila prvič na ogled junija 2014 v Palači UNESCO v Parizu.  
 
V letu 2015 se začenja njena pot po drugih slovanskih državah, članicah Foruma slovanskih kultur. 
Najprej gostuje na Hrvaškem, od konca marca do aprila bo gostovala v Slovenskem etnografskem 
muzeju v Ljubljani, nato v Srbiji in tako naprej.  
 
Na pustno soboto, 14. februarja, sta jo v Etnografskem muzeju Istre, v Pazinu, odprli Andreja Rihter, 
direktorica Foruma slovanskih kultur, in Lidija Nikočević, direktorica Etnografskega muzeja Istre.   
Razstavo je spremljala tudi mednarodna razprava na temo tradicije pustovanj in vprašanja ''drugega'' v 
globaliziranem svetu, in ogled pustnega sprevoda Zvončarjev v Matuljih pri Reki. 
 
Na (fotografsko – panojski) razstavi Slovanska pustovanja je iz različnih zornih kotov predstavljena 
bogata pustna tradicija v sodelujočih državah. Raziskovanje pustne tradicije v Evropi ima dolgo 
zgodovino zlasti v okviru nacionalnih etnoloških študij. Karnevalom, pustnim tradicijam in njihovemu 
ohranjanju se etnologi in kulturni antropologi v muzejih in drugih etnoloških ustanovah posvečajo še 
intenzivneje od leta 2003, po sprejetju UNESCO-ve konvencije o ohranjanju nesnovne kulturne 
dediščine. 
 
Po besedah Andreje Rihter s to razstavo Forum slovanskih kultur obeležuje svojo desetletnico, ki jo je 
praznoval leta 2014, in dolgoletno sodelovanje z UNESCO-m. Njen navdih je povezati več muzejev, več 
dežel v eni zgodbi o pustovanjih slovanskega sveta. "Na ta način vidim poslanstvo Foruma slovanskih 
kultur, vidim sodelovanje med 300 milijoni Slovanov, razumem medkulturni dialog v spreminjajočih se 
družbenih razmerah kot vir za plodno sodelovanje med slovanskimi kulturami …" 
 
Forum slovanskih kultur (www.fsk.si, info@fsk.si) je neprofitna in nevladna organizacija, ki je nastala leta 2004 na pobudo 
slovanske kulturniške srenje. Poslanstvo Foruma slovanskih kultur je oživčiti kreativnost slovanskih kultur, povezati slovanski 
kulturni milje in ga uprisotniti v sodobnem globalnem družbenem kontekstu. V času svojega delovanja je postal iniciator 
aktivnega medkulturnega dialoga med slovanskimi državami. V močnem partnerstvu z mednarodnimi organizacijami, 
nacionalnimi iniciativami ter gospodarstvom predstavlja, podpira in razvija inovativnost in ustvarjalnost slovanskih kulturnih 
prostorov. 
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