
                                 
 
 
 
Spoštovane in spoštovani, 
 
Mirovni inštitut vas vabi na otvoritev razstave »Kdo je tebi Reihl Kir«, posvečene enemu prvih 
jugoslovanskih mirovnikov in eni prvih žrtev krvave balkanske vojne, ki bo 13. januarja ob 19.00 uri 
v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, 1000 Ljubljana). Razstava predstavlja prvo javno spominjanje na 
Josipa Reihla Kira, načelnika policije v Osijeku, ki je bil ubit leta 1991, ker je s svojimi dejanji in 
razmišljanji predstavljal prepreko prihajajoči vojni. Človek, ki je mesece in mesece poskušal pomiriti 
hrvaško in srbsko sprto stran, je na koncu to početje plačal s svojim življenjem. V današnjem anti-
herojskem času se ga brez patetike spominjamo kot sodobnega heroja, ki si je ta naziv zaslužil s 
svojimi pogumnimi dejanji. 
 
Razstava je nastala v okviru projekta »Manjšine za manjšine« (http://www.mirovni-
institut.si/Projekt/Detail/si/projekt/Manjsine-za-manjsine/), ki ga izvajamo Centar za mirovne studije 
iz Zagreba (www.cms.hr), Biro za ljudska prava iz Tuzle (www.hrotuzla.org.ba), Centar za kulturnu 
dekontaminaciju iz Beograda (www.czkd.org) in Mirovni inštitut iz Ljubljane (www.mirovni-
institut.si). Avtorica razstave je srbska novinarka in vsestranska ustvarjalka ter sodelavka Centra za 
kulturnu dekontaminaciju Tanja Simić Berclaz, postavitev pa je vizualno osmislil beograjski kreativni 
studio Metaklinika.  
 
Razstavo bodo odprli: 
Dr. Lev Kreft, direktor Mirovnega inštituta 
Lana Zdravković, vodja projekta »Manjšine za manjšine« na Mirovnem inštitutu  
Mirjana Mikić Zeitoun, vodja projekta »Manjšine za manjšine« v Centru za mirovne studije 
 

       
 
Razstava je po otvoritvi v Centru za kulturnu dekontaminaciju v Beogradu potovala po Srbiji, po 
otvoritvi v Zagrebu je potovala po Hrvaški, prikazana je bila (ne brez težav!) tudi v Osijeku. V 
Sloveniji bo na ogled v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani med 13. in 26. Januarjem 2011, v 
Multimedijskem centru Kibla v Mariboru med 27. januarjem in 9. februarjem, ter v prostorih 
Društva prijateljev zmernega napredka v Kopru med 10. in 23. februarjem. Potem se razstava 
seli v Bosno in Hercegovino in druge republike nekdanje skupne države.   
 
Ob razstavi se bo predstavila tudi Pobuda za REKOM (www.zarekom.org), mednarodna nevladna 
iniciativa za oblikovanje Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih 
kršitvah človekovih pravic v nekdanji Jugoslaviji, ki jo v Sloveniji koordinira Mirovni inštitut. 
 
Hvala: ZRC SAZU, Ljubljana; Kibla, Maribor; DPZN, Koper 
 
 
Kontakt in dodatne informacije: 
Lana Zdravković 
031 473 454 
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si     

 
 
 

  Projekt »Manjšine za manjšine« podpira Evropska komisija  


