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Trienale slovenske sodobne umetnosti ali U3
vsaka tri leta prinaša
presek domačega likovnega (in širšega) dogajanja. Za pogled nanj od zunaj je letos poskrbela v Parizu živeča slovenska kuratorka Nataša Petrešin Bachelez, ki je v tokratni, že sedmi trienale vključila aktualno slovensko predstavnico na Beneškem bienalu Jasmino Cibic, pa tudi slikarje
mlajše generacije Marka Požlepa, Jaso, Meto Grgurevič in
Uršo Vidic, performerja in režiserja Mareta Bulca, mojstrico glasov Ireno Tomažin ter vsestranski tandem Maje Delak in Luke Prinčiča, če omenimo samo nekatere umetnike,
ki se bodo sami ali v različnih sodelovanjih predstavljali vse
do 29. septembra.

Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Tudi letos bodo slovenski muzeji in galerije

tretjo junijsko soboto na stežaj odprli svoja vrata za ogled
razstav, delavnice, koncerte in literarna branja. V Ljubljani bo ravno tisti dan Slovenski etnografski muzej praznoval
svojo 90-letnico, ki jo bodo ob 21. uri začeli z odprtjem gostujoče študentske razstave AVA005, osrednja slovesnost
pa se bo uro pozneje začela z odprtjem Prehodov, zunanje
inštalacije in svetlobnih objektov, ki so nastali v sklopu festivala Svetlobna gverila, ter premiera kratkega filma Mihe
Vipotnika SEM čas alikvotnih delcev.
Glasboljubci bodo morali te dni obiskati Ljubljano, kjer se obeta
kup izstopajočih do-

godkov. Štirinajstega
junija v Kino Šiška prihaja newyorški raperski
posebnež Lelf, ob njem

Od rapa do
amerikane

Leif&N'toko,Bad
Copy, Kurt Vile & The
Violators, Edo Maajka

se bo z novim materialom predstavil tudi vsestranski domači raper N'toko. Isti večer bo v Gala hali Rapetek, ki ga bodo začinili srbski raperski izvajalci Ajs Nigrutin, Sky VVikluh
ali VVikluh Sky in Timbe, ki slišijo na skupno ime Bad Copy. Dogodek se bo nadaljeval v soboto, ko bodo grafitarji že
od 12. ure na novo porisovali obzidje Metelkove. 19. junija
nas čaka kantavtorski večer na Ljubljanskem gradu s Kurtom Vilom in skupino The Violators. 20. junija pa bo v Bikofeju nastopil bosanski raper Edo Maajka.

