OBVESTILO ZA JAVNOST
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA
JUNIJ 2017
NAPOVEDUJEMO
otvoritve razstav: Duša Jesih - Boštjan Plesničar - Patricia Piccinini
drugo: video igre in Minecraft klub v soboto - umetniške in multimedijske delavnice na Art
kampu v Mestnem parku - Spletne urice Maribor + Startup müsli
- - - KiBela / MMC KIBLA, otvoritev razstave 9. junija
Duša Jesih: Módus vivéndi
MMC KIBLA / KiBela
9. 6.–15. 7. 2017
Vljudno vabljeni na razstavo z naslovom Módus vivéndi akademske slikarke Duše Jesih.
Otvoritev razstave bo v petek, 9. junija 2017, ob 19. uri, v KiBeli, prostoru za umetnost, v
MMC KIBLA na Ulici kneza Koclja 9 v Mariboru.
Módus vivéndi v prevodu pomeni doseči odnos, ki omogoča sožitje. Duša Jesih tako preko
slikarskega medija z geometrijskimi formami konstruira skladnjo horizontalnih in vertikalnih
oblik v arhitekturne razsežnosti na dvodimenzionalnem platnu.
Razstava bo odprta do 15. julija 2017.
Vstop prost.
Več:
https://goo.gl/rSnBIU
KiBela / MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor.
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure.
- - - artKIT, otvoritev razstave 13. junija
Boštjan Plesničar: Premoderno KITenje
artKIT
13. 6.–15. 7. 2017
torek, 13. junij, ob 18. uri – otvoritev razstave
sreda, 14. junij, ob 10. uri – zajtrk z umetnikom
Vljudno vabljeni na otvoritev razstave umetnika Boštjana Plesničarja, naslovljene
Premoderno KITenje, ki bo v torek, 13. junija 2017, ob 18. uri, v razstavišču artKIT na
Glavnem trgu 14 v Mariboru.
Boštjan Plesničar je eden pripadnikov 'premodernega' gibanja, ki se na svoj način odreka
elitizmu akademskih pravil in zavestno profanizira umetnost v vseh pogledih. Vsebina ima

prednost pred slogovnimi in tehničnimi zakonitostmi umetnine. Motivi so pogosto figuralni,
veliko je realistične stilizacije, kar umetnikom omogoča posredovanje pripovedi na likovni
način, pri čemer premoderno delo vsebuje določeno mero bizarnosti, ironije, sarkazma in
humorja.
V sredo, 14. junija 2017, ste med 10. in 13. uro vabljeni še na zajtrk z umetnikom.
Razstava bo odprta do 15. julija 2017.
Vstop prost.
Več:
https://goo.gl/tMKKzj
Razstavišče artKIT, Glavni trg 14, Maribor
torek–petek 10.00–13.00 in 17.00–19.00, sobota 10.00–13.00
- - - KIBLA PORTAL, otvoritev razstave 29. junija
Patricia Piccinini
(Avstralija)
Zavest / Consciousness
29. 6.–14. 10. 2017
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor
- otvoritev razstave v četrtek, 29. junija, ob 19. uri
- javno vodstvo s Patricio Piccinini v petek, 30. junija, ob 17. uri
Spoj likovnega z znanostjo
Vizualna umetnica Patricia Piccinini spaja elemente likovnega z znanostjo, se povezuje z
aktualnimi raziskovanji na področju biotehnologij in genskega inženiringa, kar skozi lastno,
specifično in prepoznavno avtorsko poetiko združuje v celovito umetnino.
V Maribor prihaja raznolik, pester in širok izbor njenih del. Umetnica iz Avstralije pripravlja
unikatno in vrhunsko galerijsko postavitev. V avtorsko zasnovani pregledni razstavi prikazuje
vsa področja svojega delovanja, od risb in slik, skulptur in objektov do instalacij, video
umetnosti in digitalnih odtisov.
Več o razstavi in umetnici, fotografije za medije:
https://goo.gl/OdJMr5
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor
Odprto od torka do sobote, od 15. do 19. ure.

- - - izobraževanje:
POLETNI ART KAMP Poletje v parku
sobota in nedelja, 10. in 11. 6. 2017
umetniške in multimedijske delavnice KID KIBLA
Mestni park
Bralni plaži, likovnim in oblikovnim delavnicam, igrivi arhitekturi, lesarijam, slikarijam se v
mestnem parku pridružujejo umetniške im multimedijske delavnice. KIBLA deluje na
področjih kreativnih industrij, interdisciplinarne, intermedijske, multimedijske, vizualne,
glasbene in AV umetnosti, kulture in neformalnega izobraževanja. V park prinaša razstavo in
poustvarjalnega duha.
KIBLA V SODELOVANJU Z ART KAMP-om
Umetnost zori – likovne umetnosti
sobota in nedelja, 10. in 11. junij 2017
10.00–13.00, 16.00–20.00
Naravoslovje, tehnika in multimedija – tehniške znanosti
sobota in nedelja, 17. in 18. junij 2017
10.00–13.00, 16.00–20.00
Več:
https://goo.gl/S99VgB
FESTIVAL LENT, ART KAMP
23. 6. do 27. 6. 2017
Festivalsko dogajanje bomo popestrili z intermedijskimi delavnicami, kje se umetnost in
narava združuje z DIY, DITO in DIWO, pristopi „naredi sam“ in „ naredi z drugimi“.
Ustvarjali bomo robotke in hiše, raziskovali in posadili rastline ter ustvarjenim oblikam dodali
preproste intermedijske vsebine, kot so LED diode, stikala in baterije.
--@MULTISOBOTA in MINECRAFT KLUB
MMC KIBLA, ob sobotah, od 16. do 18. ure
sobota, 10. 6. 2017
Sobotno druženje kluba Minecraft in sodobne umetnosti Naše Minecraft dogodivščine
nadgrajujemo: tokrat bodo zadeve težje, saj bomo igrali v načinu preživetja (survival mode).
Razen tega pa smo se znašli sredi otočja z nekaj drevesi, zaradi česa bodo igralci primorani
migrirati na vse strani neba v iskanju surovin.
MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure.
---

Videoigre v soboto popoldan
MMC KIBLA, ob sobotah, od 18. ure naprej
sobota, 10. 6. 2017
Nadaljujemo igranje iger na velikem platnu, kjer je še vedno poudarek na Moreigralnosti in
igrah neodvisnih razvijalcev. Knjižnica iger se redno posodablja in vključuje zelo raznolike
igre, kjer lahko vsak pride na svoj račun.
Vabimo domače razvijalce iger, da predstavijo svoje izdelke oziroma igre.
kontakt / prijava: bojan.danko@kibla.org
MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure.
--Spletne urice Maribor + Startup müsli
izmenično ob torkih, ob 19.05
MMC KIBLA, 13. 6. 2017
Še zadnji torki pred počitnicami!
Več:
https://www.facebook.com/spletneuricemaribor/
https://www.facebook.com/groups/192144257476506/
http://www.startupmaribor.si/sl-si/programi/program-startup-maribor
--KID KIBLA sofinancirajo Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Maribor, projekt RISK
CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
KID KIBLA je članica M3C (Mreže multimedijskih centrov Slovenije); mednarodne
platforme X-OP Izmenjava operaterjev in producentov; in Mreže centrov raziskovalnih
umetnosti (McRU).
http://www.kibla.org/
http://www.riskchange.eu/

