Ljubezen in mir

KIBLIX 2022: Ljubezen in mir
Mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti
16. 11.–30. 12. 2022
KIBLA PORTAL
Na KIBLA PORTALU, ki letos praznuje 10. obletnico vzpostavitve, bo med 16. novembrom in 30. decembrom
2022 potekala 20. edicija festivala KIBLIX. Pričela se bo v sredo, 16. novembra, ob 19. uri z odprtjem
mednarodne skupinske razstave in AV performansom Marka Batiste in Žige Palčarja. Festivalsko dogajanje
bo vse do konca decembra vključevalo tudi tematski pogovor, AV performanse, koncerte, delavnice in
vodene oglede.
KIBLIX 2022 se utemeljuje kot platforma Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – RUK, ki jo od leta
2019 ustvarjamo Delavski dom Trbovlje, PiNA iz Kopra in KIBLA iz Maribora. Kuratorja festivala Aleksandra
Kostič in Peter Tomaž Dobrila sta se tako odločila, da zbereta produkcijo treh RUK laboratorijev DDTlab,
HEKA in KIBLA2LAB ter izpostavita snovanja in stvaritve domačih in tujih umetnic in umetnikov. Predstavitvi
produkcij Mreže RUK se na razstavi pridružujejo še vabljeni umetniki in umetnice: kolektiv BridA, Tanja
Vujinović, Toni Soprano – Meneglejte, Aphra Tesla, Marko Batista, Ana Pečar, Igor Štromajer, Nika Oblak &
Primož Novak in Nataša Berk.
Umetnost v času kontinuirane krize, pandemije in vojne, ko kultura smrti »kolektivnega Zahoda«, ki zajema
približno 15% svetovne populacije in samo 3% otrok, maltretira 85% ostalega, živega in živečega sveta in
se v imenu »resnice« in »pravice«, »demokracije«, »človekovih pravic« in »pravne države« norčuje iz vsega
prebivalstva, pohablja odnose in uničuje svet, je angažirana, ne glede na medij, tehniko, format. Je krik na
vas, ki za dosego ciljev ne izbirate sredstev, grozite celo z atomskim orožjem in posledično z uničenjem
Zemlje. Kot bi se znašli v nekogaršnji bipolarni motnji – mi in vi: vaša manija in vaša depresija. Ampak v vseh
primerih smo mi. Sami. Ostajamo, kot tudi umetnost, ki kaže, da je zmožna pogledov naokoli in razmišlja o
bivanju in preživetju ter sporoča o ljubezni in miru.
Program:
KIBLIX 2022 je del projekta RUK (2019–2023). Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
, Valvasorjeva 40, 2. nadstropje, Maribor.
Odpiralni čas: 17.–19. 11. 2022: od 17. do 21. ure; 20. 11.–30. 12. 2022: ponedeljek–petek od 15. do 17. ure ali po dogovoru
(kibla@kibla.org).
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