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V okviru današnjega programa trienala sodobne umetnosti
napovedujejo ob 17.30 (muzejska ploščad) akcijo Kuda Obrat Pozdravi z Onkraj gradbišča, uro za tem pa posvet Hibridni prostori
umetnosti, ki ga pripravljajo z Masko in UL AGRFT. Ob 20.00 bo sledil
performans Transmittance #2.5 Maje Delak, Luke Prinčiča in drugih
avtorjev. Ustvarjalci se bodo osredotočali predvsem na iskanje novih
oblik performansa in občinstva preko mreženja, oddajanja ter »teleprezence«. Dogodek bo mogoče spremljati na spletni strani http://
transmittance.emanat.si ali v prostorih muzeja. 7. trienale sodobne
umetnosti v Sloveniji (20. 6.-29. 9.)
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Galerija Pungert
Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

-

13. brazilskih fotografov V Galeriji Photon napovedujejo razstavo
piibližno petdesetih fotografij in dveh videov, s katerimi se bo
predstavilo trinajst brazilskih fotografov. Avtorje in dela je izbrala
kuratorica Fernanda Prado Verčič, v Sloveniji živeča brazilska novinarka in fotografinja. Kot pravijo v galeriji gre za začetke sodelovanja med galerijo Photon in različnimi brazilskimi institucijami, ki
se ukvarjajo s fotografijo. Razstava bo kasneje potovala po večin
evropskih mestih s prviifi postankom v Bratislavi. Fotografska
razstava. (Do 18. 7.)
Meta Grgurevič in Urša vidic večmedijski prostorski projekt Galanterie
Mecanique v okviru Svetlobne gverile in trienala U3.

20.00

Krško
Dvorana v Parku
19.00

-

Lucija Magajne in Valentina Počkaj Avtorici se bosta predstavili
s fotografijami nastalimi skozi delovanje na skupnem portalu za
vizualne komunikacije LuVal.si, kjer združujeta znanje s področja
osebne in reklamne fotografije, grafičnega oblikovanja in personalizacije blagovne znamke. Umetnici mar. vabita obiskovalce na
brezplačno fotografiranje v. foto vrtičku. Fotografska razstava.
(Do 4. 7.)
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Nicola Montemorra Ostanki/Residuati. Na razstavi se bo prvič v
Sloveniji predstavil ilustrator in stripar Nicola Montemorra iz italijanske
Gorice. Na ogled bodo študijske skice in risbe za stripe in plakate, ki
jih je ustvaril v zadnjih letih. Likovna razstava. (Do 30. 8.)
Naslov: Velika pot 15 (poslovna cona Solkan).
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- Razstava fotografij slikarja Kosa. Odprtju razsta-in
koncert Škofjeloškega okteta. Fotografska

Gojmir Anton Kos

ve bo sledil
koncert. (Do 24. 7.)
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