OBVESTILO ZA JAVNOST
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA
SEPTEMBER 2017
Petra Kapš – Multisobote – Video igre – Patricia Piccinini – MIG 21 na Madžarskem – Aleksander
Červek – Mojca Krajnc – Mobilni KIBLIX na Speculum Artium – javni poziv 2018 – konferenca Kulturna
dediščina, turizem in gostoljubnost na Finskem – Zavetja Babilona / Shelters of Babylon – festival
KIBLIX 2017
‐‐‐
Petra Kapš (alias OR poiesis), Flux hortus (paradise#1)
intermedijska zvočna instalacija
MMC KIBLA / Trg Leona Štuklja, Maribor
petek, 1. 9. 2017 ob 19. uri
Intermedijska zvočna instalacija na mestnem trgu, digitalna zvočna/radijska knjiga v prostoru, bo
nameščena od 1. do 16. septembra 2017 na Trgu Leona Štuklja, Maribor in dostopna na platformi:
radio aporee ::: miniatures for mobiles.
Flux hortus je auralni vodni vrt, brezčasna knjiga v prostoru, knjižnica rek, zasnovana za poslušanje v
gibanju. Inspiracijo išče v uresničitvi sonopoetične variacije kozmičnega vrta in se sprašuje, kako zveni
paradiž. Paradiž, pairi‐daeza, obkrožujoči zid, odmejitev kosa pokrajine v raznolike namene.
Otvoritev bo v petek, 1. septembra, ob 19. uri v MMC KIBLA. Vljudno vabljeni.
Za dostop potrebujete:
‐ mobilni telefon (Android 4.x in novejše, iOS 6.x in novejše) in
‐ slušalke
‐ telefon opremite z aplikacijo radio aporee ::: app (brezplačno)
Na prizorišču (Trg Leona Štuklja, Maribor) sprožite predvajanje dela Flux hortus (paradise#1).
Aplikacija mobilno napravo spremeni v digitalno uho. S premikanjem po lokaciji ustvarjate lastno
zvočno koreografijo hidrosonične kompozicije kozmičnega vrta.
Vabljeni tudi na Flux hortus sprehod, skupaj z avtorico, v sredo, 6. septembra ob 19. uri.
Več:
https://goo.gl/m8Tywd
MMC KIBLA / Trg Leona Štuklja, Maribor
platforma: radio aporee ::: miniatures for mobiles

‐‐‐
@MULTISOBOTA / MINECRAFT KLUB in Videoigre
MMC KIBLA, sobota, 2. 9. 2017, od 16. do 18. ure in od 18. ure
Sobotno druženje kluba Minecraft in igralcev video iger na velikem platnu bo v soboto, 2. septembra,
v MMC KIBLA.

K predstavitvi vabimo domače razvijalce iger, da svoje izdelke oziroma igre preizkusijo v družbi
igralcev. 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.

‐ ‐ ‐ KIBLA PORTAL, javno vodstvo ob sobotah, 17:00
Javno vodstvo po razstavi
Patricia Piccinini, Zavest / Consciousness
KIBLA PORTAL
sobota, 2. 9. 2017, ob 17. uri
Vabljeni na vodene oglede tudi v septembru.
Javna vodstva po razstavi Patricie Piccinini, Zavest/Consciousness, bodo tudi v septembru ob
sobotah, ob 17. uri, v razstavišču KIBLA PORTAL (Valvasorjeva 40, Maribor).
"Zanimajo me zgodbe, ki si jih pripovedujemo in z njimi pojasnjujemo svet, ter posebno celovitost, ki
izhaja iz nas samih, ko med seboj trčijo čustvenost, racionalnost in etičnost. V svojih delih ne
ponujam odgovorov ali rešitev za trenutni položaj, temveč predstavljam probleme, ki so odraz tega,
kakšno je življenje danes. Govorim o tem, kako je tehnologija postajala vedno bolj naturalizirana, kar
pomeni, da je mogoče videti stroje kot nekaj naravnega." je izjavila umetnica v pogovoru za časopis
med svojim bivanjem v Mariboru.
Razstava je na ogled do 14. oktobra 2017.
Kurator: Peter Tomaž Dobrila
Postavitev razstave: Peter Hennessey, Patricia Piccinini, Simon Sedmak
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor
Odprto od torka do sobote, od 15. do 19. ure. Zaprto ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih.
Kako najti KIBLA PORTAL?
(povezava na Google map)
https://goo.gl/SkZT7v

‐ ‐ ‐ gostovanja in sodelovanja
KIBLA z razstavo MIG 21 gostuje na Madžarskem
MűvészetMalom, Ferenczy Múzeumi Centrum
Szentendre, Madžarska
7. september – 8. oktober 2017
V četrtek, 7. septembra 2017, se ob 19. uri v Szentendreju, primestju Budimpešte odpira skupinska
razstava MIG 21, ki je bila lani na ogled na vseh treh prizoriščih KID KIBLA v Mariboru.
Gostovanje v Centru Ferencovih muzejev (Ferenczy Múzeumi Centrum), ki upravlja 17
najpomembnejših muzejev in so ena osrednjih umetniških institucij na Madžarskem, bo potekalo v
izjemnem okolju MűvészetMalom, slovensko Umetniški mlin, namenjenemu sodobni umetnosti.
Mednarodna umetniška razstava na temo migracij MIG 21, ki se bo pričela dopoldne s tiskovno

konferenco, bo odprla tudi vsakoletni program Umetniška prestolnica 2017; zaključila se bo 8.
oktobra 2017.
Zaradi drugačnega prostora smo bili kuratorja razstave Nina Jeza in Peter Tomaž Dobrila ter
madžarski selektor dr. Bela Marias, ki si je želel izrazit mednarodni poudarek, primorani za razstavo v
Umetniškem mlinu izbrati 19 umetnic in umetnikov, ki se bodo predstavili s preko 50 deli.
Več:
https://goo.gl/Go3RHt

http://www.femuz.hu/
http://www.artcapital.hu/

‐ ‐ ‐ KiBela/MMC KIBLA
Aleksander Červek trio – Intermezzo
MMC KIBLA / KiBela
na ogled do 9. 9. 2017
V MMC KIBLA – v KiBeli, prostoru za umetnost – razstavlja svoja dela Aleksander Červek. Naslov
razstave, ki je na ogled do 9. septembra, je Intermezzo – Aleksander Červek trio.
Vabljeni. Vstop je prost.
Fotogalerija del in otvoritev 18. 8. 2017:
https://goo.gl/nQET17
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
Mojca Krajnc, »Cockta. Pijača naše in vaše mladosti.«
artKIT
na ogled do 16. septembra 2017
Vabljeni v razstavišče artKIT na ogled razstave grafičnih del mlade mariborske umetnice Mojce Krajnc,
profesorice likovne pedagogike. Mojca Krajnc ustvarja predvsem na področju digitalne ilustracije, pa
tudi slikarstva in grafičnega oblikovanja.
fotogalerija z otvoritve in zajtrka z umetnico:
https://goo.gl/uR5AVG
Razstavišče artKIT, Glavni trg 14, Maribor
torek–petek 10.00–13.00 in 17.00–19.00, sobota 10.00–13.00
‐‐‐
Mobilni KIBLIX izobraževanje 2017
14. september 2017, od 13. do 18. ure
na festivalu novomedijske kulture Speculum Artium 2017

Umetnost in znanost za opolnomočenje
Trbovlje, 14.–16. september 2017
Na festivalu novomedijske kulture Speculum Artium gostuje "mobilni KIBLIX" z delavnico 3D
skeniranja obrazov in print v sodelovanju s Srednjo šolo za oblikovanje v Mariboru. Mentorja
delavnice sta Denis Fras in Stevan Čukalac.
Druga mobilna delavnica je Samooskrbni rastlinjak oziroma Biokugla – ki smo jo razvili v projektu
Mentor kit in dopolnili z elektronskimi komponentami v sodelovanju z Zavodom 404 na taboru Kit
camp v Rimskih Toplicah avgusta letos. Mentorica delavnice je Irena Pamič.
Več:
https://goo.gl/C2bCaF

http://speculumartium.si/?p=2615
Spletna stran festivala Speculum Artium
http://speculumartium.si
‐‐‐
KID KIBLA javni poziv
Program 2018
Rok za prijavo 22. 9. 2018
KIBLA vabi slovenske umetnice in umetnike, ustvarjalke in ustvarjalce k prijavi del s področja sodobne
umetnosti: interdisciplinarne, intermedijske, avdio‐vizualne, vizualne in glasbene umetnosti za leto
2018. Poleg posameznikov vabimo tudi kolektive, institucije, producente in posrednike.
Prijave pošljite najkasneje do 22. septembra 2017 na:
kibla@kibla.org
ali na naslov
KID KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija
Več:
https://goo.gl/sKPHQe
‐‐‐
Kulturna dediščina, turizem in gostoljubnost
3. mednarodna konferenca
Nove podobe sveta v tranziciji / Narratives for a World in Transition
Pori, Finska, 27.–29. september 2017
Na mednarodni konferenci HERITAGE, Tourism and Hospitality (Kulturna dediščina, turizem in
gostoljubnost) bo Peter Tomaž Dobrila, strokovnjak na področju kulture in IKT, predstavil projekt
ViMM (Program Evropske unije Obzorje 2020 – Ukrepi za podporo in koordiniranje).
Spletna stran Vi‐MM: http://www.vi‐mm.eu
Prezervacija, prezentacija, promocija in profit
Raziskovalni programi, najboljše prakse in gostoljubna partnerstva v turizmu
Več o konferenci:
https://heritagetourismhospitality.org/conference/hthic2017/

Več:
https://goo.gl/Hk9mYp

‐‐‐
ZAVETJA BABILONA / SHELTERS OF BABYLON
mednarodna razstava in festival KIBLIX 2017
9. 11. 2017, Maribor, Slovenija
Od 9. novembra 2017 bo KID KIBLA v Mariboru – v sodelovanju z mednarodnimi in lokalnimi partnerji
– gostila razburljivo, celovito konfrontacijo umetnosti in realnosti skozi vizijo sodobnih (in
zgodovinskih) "zavetij Babilona". Razmislek o bistvu prihodnjih svetovnih migracijskih vprašanj, ki jih
ustvarjajo "migrantska" gibanja, bo tudi izhodišče procesa revizije o človeku samem, o naših
pomanjkljivostih in tudi prednostih – na kratko o tistem, kar nas naredi in ohranja človeške.
Zavetja Babilona / Shelters of Babylon je letošnja osrednja tema mednarodne razstave in festivala
KIBLIX 2017. Kot nakazuje že naslov, bomo pozornost tokrat usmerili onkraj zgolj tehnološkega,
gospodarskega in ekonomskega horizonta, da bi preučili humanistične, družboslovne, umetniške,
kulturne, psihološke in filozofske vidike vprašanja sodobnih migracij, meja, komunikacije, tolerance in
drugih vprašanj, ki se tičejo modernega razvoja človeške družbe, iz dneva v dan bolj vpete v
problematiko internacionalizacije globalnega gibanja človeštva.
Zavezan umetnosti, tehnologiji in raziskovanju, pomeni festival KIBLIX 2017 konglomerat vizij,
pričakovanj in strahov, ki jih povezujemo s pojmovanjem sodobnega časa, vseobsegajočimi
"migracijskimi in begunskimi gibanji", s poudarkom na izvajanju, raziskovanju in produkciji
povezovanja, komuniciranja, empatije in človeških vrednot s pomočjo in skozi umetniška ali
humanistična interdisciplinarna dela.
Prizorišča:
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor
MMC KIBLA / KiBela, Ulica kneza Koclja 9, Maribor
artKIT, Glavni trg 14, Maribor
Več:
https://goo.gl/6bxt1H

‐‐‐
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/

