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Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
zadeva: FINANCIRANJE NAŠIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
Pozdravljeni!
Naša družina smo kar dobro usmerjeni in dejansko povezani v kulturo in umetniška
ustvarjanja.
Do sedaj smo bili nekako tiho in upali smo, da bomo sami zmogli tudi kaj več zaslužiti z
našimi potenciali, vendar pa je predvsem komunistični birokracija in takšna miselnost
hudo in močno moteča ter predstavlja vsem ustvarjalcem v Sloveniji trde blokade na
poti k ustvarjalnemu življenju.
V ospredje „kulturnega“ dogajanja in financiranja se potiskajo zgolj komunistični
projekti, veze in poznanstva, komunistična propaganda ter komunistična „zvestoba“, to
vrstnim akterjem napačne politike.
V okviru našega družinskega podjetja Adriagraf d.o.o. www.adriagraf.eu in pa iz naslova
posameznikov naše družine, smo posredovali v javnost kar precej kulturo umetniških
projektov, s področja; glasbe, pesništva, risarska dela, fotografska dela, video filmi, tudi
reportaže, ustvarili smo še 1. politični koledar v svetu, koledarje iz izborov tekmovalk za
Mis, različne razglednice, prospekte itd..
V teh zapletenih časih s to epidemijo Corona virusa, je vse še huje zakomplicirano in
prišli smo v najtežjo situacijo, kjer za kulturno ustvarjalne ljudi ni mogoče zaslužiti
skoraj popolnoma ničesar.
Na ta način ne moremo priti do nikakršnih financ, s katerimi bi lahko financirali nove
projekte in posodobili starejše nedokončane in že na pol ustvarjene zadeve.
V letih 2016 smo naša celotna družina postali hude žrtve komunističnega razbojništva
prav zaradi našega vidnejšega kulturno ustvarjalnega pomena v Sloveniji. To so povsem
nerazumljivi komunistični podli napadi na našo celotno družino, vse to opisujemo na
www.predsednica.si/kronika.htm .
Ta komunistični napad na našo družino, je bila najhujša sabotaža našega delovanja na
področju kulturnega ustvarjanja v Sloveniji.
Od ministrstva za kulturo pričakujemo, da nam boste resnično hoteli le pomagati in nam
namenili finančna sredstva s katerimi bomo lahko nadaljevali z ustvarjanjem.
Vas lepo pozdravljamo!
Martina in Boris Valenčič

Nekatere povezave, linki:
Fotografsko ustvarjanje, gostinstvo in turizem: www.adriagraf.eu
1. politični koledar v svetu 2011: www.freetime.si/karikature/naslovna.htm
Adriagraf cvetlice 2013: www.freetime.si/cvetlice/2013/index.html
Nedokončana glasba:
www.monarh.si/merkel-wagen.mp3 www.monarh.si/dnar-nazaj.mp3
www.predsednica.si/kronika/patuljak.htm
Adriagraf lepotice 2012 in 2022 - slikarska dela in fotografije:
www.freetime.si/lepotice2012/koledar.htm
SLOVENSKI GRAL – EROTIČNI FILM (ideja):
www.monarh.si/slovenskigral.htm www.willy.tv
Snemanje in montaža predstavitev: www.freetime.si/tv/index.html
Boris Valenčič Junior: www.monarh.cc
najin 1. sin Boris Valenčič je pel tudi v glasbenem zboru RTV Slovenija,
vse do komunističnega napada na našo družino v letu 2016
Duhovnost, vizija sveta: www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf www.monarh.si/linux.htm
Nova slovenska himna in zastava: www.youtube.com/watch?v=ZplPSbaAreg
Slovenska nacionalna pobuda pozitivnega razvoja:
www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y
Mirovniške pobude: www.monarh.si/kaj.pdf

POLITIČNO POLICIJSKO VOLČJEDLAKARSTVO NE POZNA IN NE PRIZNA KULTURE!
… tudi nam kulturnikom hočejo na vso silo nadeti njihove „volčjedlakarske“ kožuhe!
ŽE POZNANI ODGOVORI „SLOVENSKE“ KOMUNISTIČNE VOJNO POLICIJSKE HUNTE:

