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PLESKA 24. junija bodo v

ANA DESETNICA Deset
slovenskih mest bo v družbi
Ane Desetnice in uličnega
gledališča tudi to poletje
sestavljalo svojo tkanino
mesta. Barvito, slikovito, polno

KranjuvLayerjevihišiob21. uri
odprli likovno-glasbeni festival

vzorcev, odtenkov in vsebin,
začenši 26. junija v Kranju.
V Ljubljani bo tkanina Ane
Desetnice gosta in stkana od
središča mesta do Most, kjer
bomo v soboto, 5. julija, na
dvorišču m v okolici dvorca
Selo (Zaloška cesta 69)

PLESKA, ki likovno umetnost
prikazuje skozi glasbo. Sin
gospoda Rokenrola in gospe
Vizualne umetnosti z zasedbo
predstavlja sveže izdani album
Nesojeni kavboji. Ponudi ga
v obliki koncerta in razstave
stripov, saj gre pri albumu za
»ustripljene« pesmi. Vsaka
od njih skozi oci umetnika
obravnava neko družbeno

www.anamonro.org

anomalijo www.layer.si

živa

odprli Živo knjižnico
projekt,

zanimivimi, nenavadnimi,

prihod neizprosne smrti.
Igra bo v prevodu Otona

posebnimi življenjskimi

Radgonski mostovi. Razstava

zgodbami, prirejajo pa ga

Pomurskega muzeja prikazuje

Župančiča in režiji Silva Sirca
v izvedbi igralcev KUD Pod
lipo odigrana na prostem, in
sicer 29. junija ob 21. uri v
Adergasu, ob spremljavi orgel,
trobil pritrkavanja, zvonjenja

Mladinski kulturni center
Maribor, Živo dvorišče na
Gosposki ulici 1 1 .

predmete, ki pripovedujejo

www.ziva-knjižnica.si

Mostovi naravnega okolja,
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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.
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METAL 24. junija bo v ljubljanski
Kapelici ob 21. uri premierna
uprizoritev avdiovizualnega

S PILOTOM HA POTI V ljubljanski

performansa Razpoke vmesnika

Galeriji Zala je razstava Vena Pilona.

I METAL avtorja Luke Prinčiča.
Avdiovizualna živa kompozicija izhaja
iz razumevanja sodobnega sveta kot
medsebojnega prepleta digitalnega
in analognega, diskretnega in
kontinuiranega, človeškega in

Gre za izbor del iz zbirke Karla Dobide,
nekdanjega ravnatelja Narodne in
Moderne galerije ter dolgoletnega
umetnikovega prijatelja. Dela bodo
obiskovalca popeljala v Pilonova
študijska leta v Pragi, Firencah in na
Dunaju, čemur je sledil prvi obisk
Pariza www.galerijazala.si
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zgodbe z naslovi Mostovi
posameznika, Družbeni mostovi,

www.pomurski-muzej.si

www.kudpodlipo.si

petja
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odprli v prenovljenem
kulturnozgodovinskem spomeniku
Špital stalno muzejsko razstavo
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v katerem so knjige

posamezniki z različnimi
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MOSTOVI V Gornji Radgoni
bodo 24. junija ob 18. uri

njegovi ujetosti v vsakdanje
ničevosti, ki jih prekine
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v

knjižnica

Mariboru bodo 27. junija

SLEHERNIK Slehernik
je drama o življenju in smrti
bogatina Slehernika ter

-

strojnega (nečloveškega),

v gibanju

misli zunaj izključujočega polariziranja
teh parov, www.kapelica.org

SODOBNI PORTRET V galeriji
Simulaker v Novem mestu je skupinska
fotografska razstava Sodobni slovenski
portret. Razstava fotografij trinajstih
fotografov, ki so Slovenijo novembra
lani zastopali na mesecu fotografije
v Lizboni , ponuja presek sodobne
slovenske fotografske produkcije .
www.simulaker.si

POGLED 2 ODRA V Plesnem
teatru Ljubljana bodo 24. junija odprli
razstavo Pogled z odra / Marcandrea.
Namen razstave je združiti
dokumentiranje in poetični avtorski
izraz. Izvirna retrospektiva trinajstih
avtorjev zavoda Federacija da svež
pridih k pregledu obrazov nekaterih
umetnikov, ki delujejo v Ljubljani,
ker je zasnovana kot instalacija in se
poigrava s percepcijo gledalca, ki
stopi na oder in si ogleda Pogled
z odra. www.ptl.si

