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N

aš čas je prejkoslej čas pragmatizma in cinizma. Utrujeni smo od velikih idej. Zasledovanje
utopičnega nas je tolikokrat dotolklo, da kot da ne zmoremo
več. A kljub vsem lažnim obljubam je prav horizont utopije
edina rešitev. Še enkrat je potrebno odločno reči ne utopiji kot
revolucionarni spremembi, ki vedno znova najprej požre lastne
otroke. Taka utopija je negacija dejanske svobode. Argentinski
pisatelj Julio Cortazar je nekoč nakazal drugačen tip utopije,
utemeljene na naši prikovanosti na zemljo, na naš realni tukaj in
zdaj. Ko se nenadoma vzpostavi nevidna skupnost, zavezništvo
ali – kot piše v Ristancu – kibuc hrepenenja.
Tudi veliki kulturniški projekti, pa najsi bodo infrastrukturni,
programski ali kombinacija obojih, so se pogosto ponašali z
utopičnimi epiteti, za katerimi so se praviloma skrivali najrazličnejši vzgibi in interesi. Od političnih in finančnih kalkulacij,
do osebnih obsesij in iskanja posmrtne slave. Uspeli so samo
tisti, ki so utopično dimenzijo gradili na realnih okoliščinah in
potrebah ter jih s pomočjo domišljije in dejanske zaveze umetnosti nevidno spreminjali. Evropska prestolnica kulture ni le
eden najbolj vidnih in po naravi celoletnega dogajanja najbolj
prestižnih evropskih projektov na polju kulture, ampak tudi
poligon številnih interesov, vizij in pričakovanj. Na nek način
vseobsežna na eni in nedefinirana na drugi strani. Vse in nič.
Mariborska prestolnica je bila zasnovana v časih, ko je bila
gospodarska rast nekaj tako samoumevnega, kot je bil za Francisa
Fukuyamo neizpodbiten konec zgodovine. Zato je bilo v njenem
izhodišču obilje idej in predvsem velikopotezni gradbeni načrti.
Mesto, ki se je v dvajsetem stoletju večkrat prelomilo z lastno
identiteto, naj bi doživelo popolno transformacijo, nekakšno
kulturno eksplozijo. Realnost naslednjih let je spodsekala velika
pričakovanja in projekt skorajda uničila. Recesija je odplavila
zlasti najpomembnejše infrastrukturne načrte in dodobra sklestila tudi programski proračun. A valiti vso krivdo na krizo, bi
bilo preenostavno. Nedialog med državo in mestom, podprt s
številnimi navzkrižnimi interesi v ozadju, ima velike zasluge pri
minimiziranju prvotnih idej, nastalih v KIBLI – program – in na
občini – investicije. Pomenljiv pokazatelj odsotnosti skupne volje je
bilo dolgotrajno ustanavljanje nosilne institucije, ki se je na koncu
realiziralo v formiranju najbolj rigidne organizacijske oblike, ki je
morda še primerna za stalno dejavnost, za projektno pa vsekakor
ne. Preigravanja so generirala prazen tek v času, ko bi bilo potrebno
prvotne zamisli redefinirati in zgostiti. Zdelo se je, da bo po vseh
velikih besedah vse utonilo v že znanem in pogosto povprečnem,
neizzivalnem. Takrat se je pojavil Tomaž Pandur, ki resda ni uspel
z idejo novega kulturnega središča MAKS, je pa zato programski
zgodbi vdihnil ambicioznost in svetovljanstvo. Pomembno vlogo
pa je predvsem v konsistentnem registriranju najrelevantnejših
mestnih produkcijskih potencialov opravil tudi Aleš Novak.
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Prebujanje
M I TJ A Č A N D E R

Programski direktor

Sam sem bil na mesto programskega direktorja imenovan sredi
oktobra 2010. Takrat so bile še žive nekatere ključne investicijske
ideje, čeprav se je iz meseca v mesec bolj jasno nakazovalo, da
bodo ostale zgolj želje. Vseskozi je bilo odprto tudi vprašanje
financiranja samega programa. Ob vsem tem se je bilo potrebno nemudoma skoncentrirati na program, vzpostaviti jasno
vizijo in jo s pomočjo z vseh vetrov nabrane ekipe popeljati v
smer konkretizacije. Vsako mesto mora najti svoj slog, odkriti
mora lastno zgodbo. Osnovna vizija, opredeljena dobro leto
pred izvedbo, je temeljila na premisleku o mestu, njegovih
potencialih in potrebah. Vzpostavljeni so bili štirje temeljni
programski sklopi. Terminal 12 – umetnost, še posebej tisti
njen del, ki izziva prihodnost. Ključi mesta – identiteta mesta,
ostanki preteklosti, pregneteni z novimi pogledi in pristopi.
Urbane brazde – opolnomočenje izključenih in odrinjenih.
Življenje na dotik – medijska platforma novega tipa. Mesto je
bilo zajeto skozi identitetne lege, fizično locirane v mestnem
središču. Na družbenih robovih so se snovali pilotski projekti
novih socialnih in ekoloških pristopov. V digitalni sferi se je
zrcalilo fizično dogajanje in raslo v nove svetove. V osrčju pa je
delovala umetnost kot srčika ustvarjalnega duha. Ob taki mreži
smo dodali še RAZ:UM – univerzo kot ključno žarišče razvoja,
Kulturne ambasade kot platformo mednarodnega povezovanja
in Priložnost za vse kot aktivno politiko vključevanja ljudi s
posebnimi potrebami in prostovoljcev.
Takšna vizija pa ni temeljila zgolj na poskusu najti odgovor
na izzive mesta in pripomoči k njegovi reanimaciji. V njeni
podstati je želja po redefiniciji pojma kulture in njenega mesta
v družbi. Kulturo smo na Slovenskem praviloma zvajali na
umetnost, zadnjih dvajset let pa smo jo prejkoslej dojemali
kot dekoracijo, zabavo za posvečeno elito, v najboljšem pri-

meru kot geto alternativnih iskanj. Programski koncept EPK
skuša razširiti vsebino pojma kultura v smer kreativnosti kot
širše vrednote. Od tod priložnost za povezovanje z drugimi
družbenimi polji, od ekologije, sociale, znanosti, diplomacije,
športa, medicine do gospodarstva. Kultura zmore v taki zastavitvi odigrati bistveno pomembnejšo družbeno vlogo. Ponovno
utegne premikati meje v glavah. Vzpostavlja avtorefleksijo in
odkriva nove bivanjske možnosti.
Seveda je vizija zgolj okvir konkretnih iskanj. Ta se vseskozi
dogajajo na ravni konkretnih idej, ki se vklapljajo v in hkrati
preizprašujejo osnovni koncept. Novonastala institucija ni
nikoli delovala kot zgolj paradržavno ali paraobčinsko telo za
redistribucijo javnega denarja. Prisluhniti je bilo potrebno številnim predlogom, jih ustrezno sooblikovati in hkrati iniciirati
povsem svoje zamisli. Zlagoma se je spletla mreža producentov
in umetnikov, kakršne pri nas v praksi še nismo videli. Kljub
številnim težavam, ki spremljajo takšen proces, smo lahko
vzpostavili številna sodelovanja. Ta so s konceptom EPK kot
regionalne zgodbe bistveno presegla zgolj mestni okvir. Mesto
je postalo dinamično in pretočno.
EPK je neke vrste laboratorij. Nikoli ni bilo mogoče napovedati rezultatov posameznih projektov niti učinka celote. Kljub
vsem črnim napovedim o polomu še ene mariborske zgodbe se
je zgodila splošna mobilizacija. Raznotere javnosti so se prepoznale v različnih zgodbah. Veliko projektov je naletelo na veliko
boljši odziv publike, kot bi ga doživeli, če bi se dogajali izolirano.
Kljub vsej skepsi do kulture se je zgodilo presenečenje: prav
kultura je v težavnih časih nagovorila ljudi. EPK pa se kaže tudi
kot sodobna platforma kulturne politike, ko ne gre več zgolj za
izolirane institucije, ampak za mrežo zelo različnih subjektov.
Če se je sprva marsikomu zdelo, da gre zgolj za preživetveni
denar, se je doslej že jasno pokazalo, da bodo največ iz zgodbe
potegnili tisti producenti, ki so zazrti v prihodnja leta, tisti,
ki so letos vzpostavili drugačne načine delovanja in se bodo
v prihodnosti sposobni široko povezovati in hkrati nagovoriti
ciljno publiko, ki so ji po svoji definiciji zavezani.
EPK je na nek način nastal v gverilskih razmerah, polnih
improvizacije. Seveda je tukaj najprej kriza kot obči okvir
trenutnega stanja v družbi. Maribor je izrazito prizadela, po
dvajsetih letih od propada industrije se je spet znašel blizu točke
nič. Težave bank, stečaji firm, dihanje na škrge še preživelih.
Proračuni države in mest se nižajo. A kriza ni bila in ni edini
dejavnik negotovosti. Dejstvo je, da se je v času končne priprave
in izvedbe projekta destabilizirala tudi politična scena. Najprej
na državni ravni, kjer ne najdemo skupne volje in vizije. Na videz
počasneje, a zato toliko bolj silovito tudi na lokalni ravni, ko
se je okorela mestna oblast prav ob koncu evropske prestolnice
znašla pred popolnim sesutjem. V razmerah brez vizij se zdi

včasih Sizifov posel uveljavljati nek konkreten koncept. Zdi se,
da veliko opazovalcev še tik pred začetkom ni prav verjelo, da
EPK sploh bo. Podobno bi ga pozabili, kot smo naglo pozabili
univerzijado, razen seveda grozeče odškodnine za njeno odpoved. Spet drugim se je zdelo, da bo vse skupaj zgolj kulisa.
EPK je iz dneva v dan gradil mozaik zgodb, pletel nevidne niti
kot v kakem Calvinovem mestu in nas pravzaprav vse skupaj
presenečal. Novo samozavest so dobile raznotere javnosti,
dogajala so se sodelovanja in interakcije, skorajda vsakdo se je
tako ali drugače spotaknil ob kulturo, v mesto so prišli drugi,
bodisi kot ustvarjalci bodisi kot konzumenti. Delne raziskave
že kažejo pozitivne učinke. Priliv zasebnega in javnega denarja
je bil letos v mesto znaten in vložek se je gotovo obrestoval. A
še bolj pomembna je nova samozavest, ki je posledica mestotvornih procesov, ki razkrajajo ruralni model, ki v Mariboru
ni nepomemben že vsaj od konca druge vojne naprej. Meščani
so tudi s pomočjo EPK dojeli, da so lahko sami krojači svoje
usode in da prevladujoči katastrofizem in fatalizem nista edino
naravno stanje.
EPK je pokazal, da premore Maribor – in z njim vzhodna
Slovenija – dovolj odprtosti in lastnega kreativnega potenciala
za samozavestno pozicioniranje v državi in Evropi. Ne gre zgolj
za to, da obstajajo številni projekti, ki imajo izrazit potencial za
prihodnost. Bolj gre za sunek v smer spremembe razmišljanja
tako pri snovanju kot pri izvedbi kreativnih idej. Če bomo s
to smerjo nadaljevali, bo možen globlji in obsežnejši premik.
Maribor je na prelomni točki. Mora uveljaviti kreativnost in
inovativnost kot svoji prednosti. To mu bo nenazadnje omogočilo resen pristop do evropskih sredstev ob siceršnjih rezih
edinega razvojnega denarja. Potem bodo meščani lahko res
meščani in potem bodo v mesto prihajali tudi drugi. Maribor
je v letu 2012 tako ali drugače dokazal, da ni nujno zgolj kraj,
koder se – kot je nekoč dejal Bregović – ustaviš le, če ti poči
guma. Bo politika – tako lokalna kot državna – tokrat dovolj
pametna, da bo mestu spodrezanih korenin dala priložnost? Bo
Slovenija dojela mariborsko sporočilo kot nagovor ali zgolj kot
beračenje? Prav kultura bo preizkusni kamen.
Ob koncu naj se zahvalim vsem, brez katerih ne bi bilo EPK
oziroma bi bil povsem drugačen. Sodelavcem, ki so vzdržali in
se predali projektu, umetnikom, ki so dali sol, producentom,
ki so premogli obilo inovativnosti in odprtosti, odločevalcem,
ki so premogli treznost in vizijo, novinarjem, kritikom, obiskovalcem, simpatizerjem. EPK je skupna zgodba.
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Razvoj programov
in projektov Evropske
prestolnice
kulture 2012

andidatura

Na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo v letu 2006 je KID
KIBLA po izboru Mestne občine Maribor pripravila kandidaturo
Maribora s partnerskimi mesti – Murska Sobota, Novo mesto,
Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje – za Evropsko prestolnico kulture
2012. Pri sestavljanju dokumentacije je bilo potrebno upoštevati
vse razpisne kriterije, od vsebinskih, denimo poudarek na kulturnem turizmu, do infrastrukturnih, kjer je bilo potrebno vse
predvidene projekte podkrepiti z dokazili, da gre za nameravane
investicije, bodisi z DIIP ali s konservatorsko-restavratorskim
načrtom (določeno v pogodbi Evropske skupnosti (ES), v Sklepu
1419/1999/ES – člen 3 in priloga II). Intenzivnejše priprave prijave so se pričele jeseni 2006; kot obvezni del dokumentacije je
morala KID KIBLA pripraviti in priložiti tudi Kulturni program
Mestne občine Maribor 2007-2011. Mestni svet Mestne občine
Maribor je na svoji seji 14. februarja 2007 po krajši razpravi
potrdil tako pripravljeno kandidaturo kot tudi kulturni program, kar je bil tudi obvezni del procedure kandidiranja. Nato
so zaključne priprave s pridobivanjem dodatnih dokumentov
in piljenjem materialov trajale do konca februarja 2007, ko je
bilo 27. februarja 2007 vlogo potrebno oddati.
V naslednjih mesecih so na Ministrstvu za kulturo vršili
pregled prispelih prijav in popolnosti vlog. Ugotovili so, da so se
prijavila 4 mesta, Celje, Koper, Ljubljana in Maribor. Minister za
kulturo dr. Vasko Simoniti je aprila imenoval mednarodno strokovno komisijo za presojo vlog, ki je na svojem zasedanju v maju
2007 odločila, da je najboljša in najprimernejša vloga Maribora
s partnerskimi mesti in jo predlagala ministru v kandidaturo.
Zaradi občutne prednosti pred ostalimi prijavitelji je minister
predlog komisije upošteval in predlagal Vladi RS, da predlaga
Maribor s partnerskimi mesti za Evropsko prestolnico kulture
2012. Vlada je njegov predlog na seji 31. maja 2007 tudi potrdila.
Avgusta istega leta so se začele priprave na bruseljsko proceduro. Najprej je bilo treba izbrati, po kakšnem postopku bo potekal
proces, in izpolniti vprašalnik, ki je zahteval nekaj osnovnih,
a natančnih odgovorov na izhodišča, ki jih projekt Evropske
prestolnice kulture zahteva. Po nekaj sestankih na Ministrstvu
za kulturo je bil sklenjen sporazum o vsebinskih nastavkih,
medtem ko je bilo treba finančne okvirje po pogajanjih znižati na
dogovorjeno vsoto – z 230 mio EUR na 200 mio EUR, pri čemer
je bilo 50 mio EUR namenjenih programom, 150 pa investicijam.
Vlada RS je dokončno dokumentacijo potrdila na svoji seji 20.
decembra 2007 in jo do konca leta posredovala v Bruselj.
Koncipiran j e programa
Iz širokega nabora programov, projektov, pobud, idej in predlogov, ki so bili podlaga za kandidaturo, s katero je Maribor s
partnerskimi mesti postal Evropska prestolnica kulture 2012,
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Svetovalec za intermedijsko povezovanje
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Glavna producentka in pomočnica
programskega direktorja za produkcijo

je nato nastal izbor, ki ga je KID KIBLA objavila v knjigi PURE
ENERGY! in so jo prejeli člani in članice bruseljske komisije
pred prvo predstavitvijo 23. aprila 2008. Njihovo mnenje je
bilo, da gre za prvi korak snovanja programskega okvirja bodoče
kulturne prestolnice.
Po prvi predstavitvi kandidature je posebna ocenjevalna
komisija priporočala dodatno elaboracijo naslednjih prvin prijave:
• okrepitev sodelovanja med kulturnimi organizacijami in
operaterji, umetniki in mesti ter državami članicami na vseh
področjih kulture;
• razvoj programov, ki predstavljajo bogastvo kulturne raznolikosti v Evropi;
• izpostavitev skupnih kulturnih temeljev Evrope;
• krepitev povezav med mestom in Evropo;
• razvoj programov, ki bodo zanimivi za evropsko občinstvo.
Nekaj mesecev zatem, 14. julija 2008, je Mestna občina Maribor
imenovala Začasni sekretariat za izvedbo projekta EPK 2012, ki
je v nadaljnjem razvoju projektne ideje do druge predstavitve v
Bruslju, napovedane za 5. november 2008, konec avgusta in v
septembru koncipiral 16 programskih sklopov, znotraj katerih
so bili nanizani številni projekti in programi, elaborirani do
različnih stopenj:
• Čista energija!/Pure Energy!
• Musica noster amor
• Festival Maribor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na križišču svetovnih kultur (Festival Lent)
Karneval umetnosti in dediščine
Sobotna harmonija
Muze socializma
Steklena krogla – Ars Eco Echo
Evropska prestolnica kulture 2012 – Odprta cona Evrope
ARS VirDiCo
EuGenius Loci
Ars Non-Violens
Jambor Evrope
Eupippi L.
Človek z bombami
Sanje v prihodnost

Javni zavod M aribor 2 01 2 – E vropska
prestolnica kulture
Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji seji 28. januarja
2010 sprejel Odlok o ustanovnem aktu javnega zavoda MARIBOR
2012 – Evropska prestolnica kulture, s čimer je bila organizacija
za izvedbo projekta EPK 2012 tudi uradno ustanovljena. Vendar
se je velik del leta ta priprava izvedbe vršila prek začasnih organov oz. vršilcev dolžnosti, dokler nista bila konec leta 2010
uradno potrjena programski direktor in poslovna direktorica
ter nadalje v letu 2011 tudi generalna direktorica.
V sebinski kriteri j i
Na področju splošnih meril in kriterijev je Mestna občina Maribor
združila priporočila Evropske komisije, posebne ocenjevalne
komisije ES ter programskega segmenta predhodno potrjene
kandidature, upoštevaje tudi določbe odloka o ustanovitvi zavoda
Maribor 2012, in sicer v delu, ki definira naloge in strategije zavoda. Priporočila, usmeritve, odlok o ustanovitvi in predhodno
potrjen koncept integralne prijave je treba razumeti kot splošni
okvir splošnih meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati vsi
izbrani programi in projekti EPK.

Teh 16 programskih področij je bilo izdelanih iz osnovne
kandidature po raznih postopkih, s koncipiranjem, zunanjim
in notranjim povezovanjem, združevanjem, tematiziranjem,
vnašanjem dodatnih dimenzij, repozicioniranjem, strukturiranjem,
postavljanjem v nove okvirje in seveda konkretiziranjem in
naslavljanjem. Dejansko je šlo za generično dejstvovanje, ki
je zaobjelo neko količino načrtovanih in v določenih primerih
tudi že izvajanih projektov in programov, ki so z vstopom
v Evropsko prestolnico kulture doživeli svojo nadgradnjo,
razširitev in evropsko osmislitev.
Novembra 2009 se je ponovno sestala posebna ocenjevalna
komisija, ki se je seznanila s potekom priprav projekta EPK 2012.
Na podlagi predstavitve je komisija izdala naslednje ugotovitve,
ki so se nanašale na programsko zasnovo:
komisija je poudarila, da Maribor pripravlja izrazito veliko
število programov in ob tem izrazila dvom o tem, ali jih bo mesto
lahko izvedlo – komisija je Mariboru predlagala, da pripravi listo
prioritet, na katero bo uvrščenih 5 do 7 programskih področij;
komisija je želela, da Maribor pripravi projekte, ki so razviti
posebej za projekt Evropske prestolnice kulture – v tem smislu
je pričakovala bolj selektiven pristop mesta;
predlagano je bilo tudi, da Maribor najame zunanje
mednarodno uveljavljene strokovnjake, ki bi razvijali zlasti
projekte, v katerih sodelujejo ugledni mednarodni umetniki.

Evropsko dimenzijo:
• spodbujanje sodelovanja na vseh področjih kulture med
kulturnimi organizacijami, umetniki in mesti;
• predstavitev bogastva raznolikosti evropske kulture;
• izpostavitev skupnih temeljev evropske kulture.
Mesto in meščane:
• spodbujanje participacije meščanov, ki živijo v mestu in okolici,
ter povečanje njihovega interesa za kulturo;
• program naj bo trajnostno naravnan in integralni del dolgoročnega načrtovanja kulturnega in družbenega razvoja mesta.
Trajnostno naravnanost:
• kulturni dogodki v letu 2012 naj bodo v čim večji meri sestavni
del dolgoročnega in trajnostnega kulturnega ter socialnega
in urbanega razvoja mesta.

N ominaci j a
Po drugem delu zagovora je mednarodna ekspertna komisija v
Bruslju sklenila, da Maribor priporoči za nominacijo za Evropsko
prestolnico kulture 2012 in postopek je stekel. Najprej je nominacijo
sprejela Evropska komisija, nato so jo potrdili kulturni ministri
vseh držav članic EU, dokončno jo je 15. maja 2009 potrdil tudi
Evropski parlament. Tako je bila kandidatura Maribora tudi
uradno zaključena in nikakršnih ovir ni bilo za nadaljnje korake,
predvsem za ustanovitev organizacije, ki bo projekt vodila.

Splošna merila in kriteriji, ki izhajajo iz predhodno pripravljene
in potrjene programske dokumentacije (integralne prijave) in
širijo splošne usmeritve evropske komisije:
• usklajenost s temeljnimi konceptualnimi izhodišči integralne
prijave za naziv;
• projekti so že (bili) uvrščeni v 16 programskih področij in
potem v 4 osnovne programske sklope ali pa so nove celovite programske vsebine, ki bodisi širijo bodisi dopolnjujejo
programske sklope (v letu 2011 so se osnovnim programskim

Evropska komisija poudarja spodaj naštete dimenzije projekta EPK.
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sklopom pridružile še 3 programske entitete);
• trajnostna naravnanost projektov in programov, zlasti v smislu
kontinuitete izvajanja po letu 2012:
• širitev programske ponudbe na področju kulture;
• dvig kompetenc zaposlenih na področju kulture in komplementarnih dejavnosti;
• multiplikativni učinki programov in projektov na ostale segmente družbenega razvoja, vključno z gospodarstvom, izobraževanjem, razvojem sodobnih informacijskih tehnologij itd.;
• vzpostavitev mednarodnih povezav med partnerskimi in
evropskimi mesti;
• projekti in programi naj spodbujajo socialno vključenost,
vključno z ranljivimi družbenimi skupinami.

Poleg naštetih pa so v programskih sklopih še mnogi drugi
programi in projekti, kar spet sledi začetni kandidaturi in zavezam, ki so bile dane vsem instancam, ki so projekt Maribora
in partnerskih mest za Evropsko prestolnico kulture 2012 potrjevale: Mestnemu svetu Mestne občine Maribor in mestnim
svetom partnerskih mest, Ministrstvu za kulturo in Vladi RS ter
komisiji v Bruslju in drugim organom na evropskem nivoju, ki so
bili zadolženi za verifikacijo projekta in so izpeljali nominacijo
Maribora za Evropsko prestolnico kulture 2012.

I z 1 6 - ih programskih področi j
v 4 programske sklope
Upoštevanje priporočil bruseljske komisije in smernic zavoda
Maribor 2012 je pripeljalo do dodatne konceptualizacije programa;
generično so konec leta 2010 iz 16-ih programskih področij
nastali 4 osnovni programski sklopi: Ključi mesta, Urbane
brazde, Terminal 12 in Življenje na dotik.
Najenostavneje lahko prehod iz izvirne kandidature preko
16-ih programskih področij v 4 osnovne programske sklope
ponazorimo zvezno, s procesom koncipiranja, povezovanja in
združevanje posameznih programov in projektov v sorodne,
vsebinsko osmišljene enote. Sočasno je bilo takšno sintetiziranje tudi potrebno zaradi napotkov bruseljske komisije, ki je
svetovala okoli 5 in največ 7 programskih področij (programskih
sklopov). Zato v vseh fazah priprave kandidature in programa
niti ni šlo za redukcijo, temveč za osmislitev temeljnih izhodišč
kandidature pod izbranimi naslovi, selekcijo na podlagi kakovosti
pripravljenih projektov ob predvidevanju možnosti izvedbe
ter upoštevanje tako lokalnih kot regionalnih ter državnih in
evropskih usmeritev v kulturi.
Kot so bili med 16-imi programskimi področji določeni programi in projekti samostojni, v aktualnem konceptu sobivajo v 4
programskih sklopih. Na križišču svetovnih kultur (Festival Lent),
Karneval umetnosti in dediščine, Sobotna harmonija in Eupippi
L. so v programskem sklopu Ključi mesta; Čista energija!/Pure
Energy!, EuGenius Loci in Ars Non-Violens so v programskem
sklopu Urbane brazde; Musica noster amor, Festival Maribor, Muze
socializma, Steklena krogla – Ars Eco Echo, ČlovekA z bombami,
Sanje v prihodnost in Jambor Evrope so v programskem sklopu
Terminal 12; EPK 2012 – Odprta cona Evrope in ARS VirDiCo sta
v programskem sklopu Življenje na dotik.

Javna poziva
Izbor programov in projektov EPK 2012 je potekal v skladu
s sistemskim dokumentom Merila, kriteriji in metodologija
sprejemanja in potrjevanja projektov in programov EPK 2012,
ki sta ga Programski svet in Svet zavoda sprejela in potrdila že
v letu 2010. Omenjeni dokument je bil najprej uporabljen pri
izbiranju projektov in programov, pridobljenih na podlagi dveh
javnih pozivov v letu 2010, in sicer:
21. maja je bil za partnerska mesta razpisan poziv za zbiranje
programov in projektov Evropske prestolnice kulture. Poziv se je
iztekel 7. junija, izbranih pa je bilo 6 programov Murske Sobote,
5 programov Novega Mesta, 13 programov Ptuja, 5 programov
Slovenj Gradca in 3 programi Velenja (skupaj 32).
4. junija je bil razpisan poziv za zbiranje predlogov programov
in projektov, ki se je iztekel 4. julija. Izmed 278-ih prijav je bilo
izbranih 97 programov in projektov, ki so bili uvrščeni v predlog
letnega programa dela Zavoda. Prek neposrednega poziva je
bilo sprejetih 8 projektov.
V redni program se je v letu 2010 umestilo 143 projektov,
katerih nosilci/izvajalci in koproducenti prihajajo iz Maribora,
partnerskih mest, Slovenije in Evrope.
Konec leta 2010 je prišlo do dodatne konceptualizacije
programa, generično so iz 16-ih sklopov nastali 4 programski
sklopi, Ključi mesta, Urbane brazde, Terminal 12 in Življenje na
dotik, ter konec leta 2011 še 3 programske entitete, Mednarodno
sodelovanje/Kulturne ambasade, Priložnost za vse in RAZ:UM.
Programski sklopi in entitete so bili mišljeni kot temeljna
programska shema, v katero so se večinsko umeščali tako
že sprejeti projekti iz leta 2010 kot tudi novi projekti. Poleg
programskih sklopov in entitet, ki jih lahko razumemo kot
vertikalno dimenzijo programske sheme, je nastalo tudi 7
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umetnostnih področij, ki horizontalno/tematsko prečijo
programske sklope.
Dnevi odprtih vrat
Zaradi večje preglednosti ter natančnejše in doslednejše evalvacije
projektov je bil v januarju 2011 izdelan osnovni prijavni dokument,
imenovan Elaborat kulturnih projektov. Služil je kot platforma/
vzorec za že sprejete in prijavo novih projektov, ki so dokončno
osmislili programsko shemo Evropske prestolnice kulture.
Z uveljavitvijo enotnega prijavnega dokumenta je bil izvorni
dokument Merila, kriteriji in metodologija sprejemanja in
potrjevanja projektov in programov Evropske prestolnice
kulture dopolnjen z izvedbenimi parametri prijave projektov
in programov (predvsem s prijavo na podlagi izpolnjenega
Elaborata kulturnega projekta in obvezne priloge k elaboratu
– Stroškovno-finančne analize), ki so bili predpogoj za izbor
projektov in programov.
Zavod Maribor 2012 je evidentiranje in pridobivanje potencialnih
novih projektov v letu 2011 izvedel na naslednji način:
21. februarja je bilo zaradi velikega zanimanja za udeležbo v
programu EPK 2012, ki so ga izrazile mnoge kulturne organizacije
in ustanove, objavljeno javno vabilo na Dneve odprtih vrat EPK
2012, ki so potekali od 3. do 18. marca 2011 v Mariboru.
Dnevi odprtih vrat EPK 2012 so bili namenjeni vsem
zainteresiranim producentom in izvajalcem kulturno-umetniških
dejavnosti, ki so se v določenem terminu sestali s kreativnimi
producenti, svetovalci posameznih umetnostnih področij in
vodji sklopov ter celostno predstavili predloge svojih projektov,
s katerimi so se želeli vključiti v programsko shemo EPK 2012.
Nosilci projektov, ki so jih kreativni producenti in svetovalci
posameznih umetnostnih področij ter vodje sklopov prepoznali
kot izrazito kakovostne in/ali deficitarne v programski shemi
Evropske prestolnice kulture, so bili v naslednji fazi povabljeni
k izpolnitvi Elaborata kulturnih projektov.
Pridobivanje potencialnih novih projektov, ki naj bi bili izvajani
v partnerskih mestih, je potekalo v sodelovanju s koordinatorji
partnerskih mest, in sicer tako, da so slednji opravili predhodne
Dneve odprtih vrat v posamičnem partnerskem mestu in po
uskladitvi s programskim direktorjem ter koordinatorjem
partnerskih mest oddali nabor potencialnih novih projektov.
Ti projekti so se uvrstili na Dneve odprtih vrat v Mariboru.
Na Dneve odprtih vrat v Mariboru se je prijavilo 466 projektov,
288 projektov za mesto Maribor in 178 projektov za partnerska
mesta. 186 projektov je po strokovni presoji v izpolnjevanje
prejelo Elaborat kulturnih projektov.

Izbor projektov 2011 in 2012
Vsebinsko in finančno ovrednotenje prispelih elaboratov
(elaboratov programov in projektov iz leta 2010, elaboratov
programov in projektov iz Dnevov odprtih vrat ter programov in
projektov, ki so jih zasnovali programski sklopi ter nadalje tudi
programske entitete) je potekalo po principu faznega pregleda,
kar pomeni, da so elaborate najprej pregledali svetovalci, kreativni
producenti in vodje sklopov ter entitet in podali ocene (predvsem
glede skladnosti med vsebino in finančno konstrukcijo).
Projekti so bili v nadaljevanju obravnavani na programskem
kolegiju in na podlagi sklepa ter po potrditvi programskega
direktorja predlagani v umestitev v programsko shemo Evropske
prestolnice kulture. Na podlagi programskega kolegija je bil
določen tudi predlog višine sofinanciranja kulturnega projekta
s strani zavoda Maribor 2012.
Programski kolegij v sestavi programskega direktorja,
pomočnika programskega direktorja za analize, glavne
producentke in pomočnice programskega direktorja za
produkcijo, vodij sklopov ter entitet in 7-ih svetovalcev iz 7-ih
umetnostnih področij EPK 2012 je projekt predložil v uvrstitev
v programsko shemo predvsem na podlagi izpolnjevanja 5-ih
temeljnih kriterijev za ocenjevanje:
• kvalitetne in podrobne vsebinske zasnove kulturnega projekta;
• natančnosti in realnosti produkcijske sheme kulturnega
projekta glede na prijavljeno vsebino;
• realnosti in konsistentnosti finančne konstrukcije kulturnega
projekta glede na prijavljeno vsebino in produkcijsko shemo;
• možnosti umeščanja kulturnega projekta v zastavljeno programsko shemo;
• povezljivosti in mrežnega povezovanja projekta na lokalni,
regijski in mednarodni ravni.
Programski kolegij je v končni fazi podal strokovno utemeljitev za uvrstitev posameznega projekta v programsko shemo
Evropske prestolnice kulture.
Predlog izbora in višino sofinanciranja posameznega programa ali projekta Evropske prestolnice kulture so potrdili organi
zavoda Maribor 2012, Programski svet in Svet zavoda.
Realizacija programov in projektov
Po potrditvi o uvrstitvi in višini sofinanciranja posameznega
programa ali projekta v programsko shemo so službe Zavoda
izdale Pogodbo o sofinanciranju koprodukcijskega projekta, ki je
predvidevala črpanje potrjenih sredstev (sredstev financiranja s
strani zavoda Maribor 2012) na podlagi posameznih Vsebinskih
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in finančnih vmesnih poročil ter Končnega vsebinskega in
finančnega poročila. Črpanje sredstev se je moralo nanašati
na postavke, prijavljene v Stroškovno-finančni analizi, ter na
vsebine, prijavljene v Elaboratu kulturnega projekta. Ob vsakem poročilu je moral producent oddati ustrezno obračunsko
dokumentacijo ter podpisati izjavo, na podlagi katere je jamčil
za resničnost navedenih podatkov in verodostojnost predloženih dokumentov (tj. jamčil, da so bila javna sredstva, ki so bila
izplačana na podlagi predloženih poročil, zakonito, namensko
in gospodarno porabljena).
Vsako poročilo je programska pisarna natančno pregledala
in proučila ter na podlagi izpolnitve vseh zgoraj navedenih
parametrov (tj. izvedbe vseh dotedanjih produkcijskih faz
– o tem priča vsebinsko poročilo; skladnosti s prijavljeno
Stroškovno-finančno analizo – o tem priča predložena obračunska dokumentacija; podpisano izjavo) sprejela poročilo
kot verodostojno.
Sredstva za vse zahtevke so bila črpana na podlagi mesečnih
poročil, ki jih je zavod Maribor 2012 predložil financerjem (Mestni
občini Maribor za projekte vseh prestolnih mest ter Mestnim
občinam vseh prestolnih mest za t. i. mrežne in skupne projekte,
tj. projekte, ki so imeli bodisi izjemno lokalno-povezovalno
bodisi mednarodno ali razvojno-regijsko pomembno vlogo),
ki so verodostojnost poročil potrdili ali ovrgli ter posledično
Zavodu nakazali upravičena sredstva.
Na podlagi nakazanih sredstev in ustrezne dokumentacije
so ustrezne službe zavoda predlagale izplačilo posameznim
producentom za izvedbo njihovih aktivnosti.
Zavod je ustanovil tudi Nadzorno komisijo, ki vrši nadzor
nad vsemi projekti, ki so bili s strani zavoda Maribor 2012
sofinancirani v vrednosti 100.000 EUR ali več, ter ostalimi
projekti, kjer je bilo moč zaznati vsebinske ali finančne odstope
od prijave. Nadzor se vrši na ravni celotne vrednosti projekta ali
programa, za katerega so morali producenti oddati obračunsko
dokumentacijo ter izpise iz kontnih kartic za celotno vrednost
projekta in ne le za sofinancirani del s strani zavoda Maribor 2012.

Poleg sofinanciranih programov se je v program Evropske prestolnice kulture v letu 2012 umestilo tudi 78 t.i. »znamčenih«
programov in projektov – programov in projektov, ki so nosili
znamko Evropske prestolnice kulture, s strani zavoda MARIBOR
2012 pa niso prejeli sofinanciranja. Slednji so bili izbrani in potrjeni na isti način kot redni (sofinancirani programi in projekti).
Tako je programski sklop Ključi mesta tvorilo 233 programov
in projektov, Terminal 12 84, Urbane brazde 11 ter Življenje na
dotik 21 programov in projektom. V okviru programskih entitet
se je predstavilo 9 programov in projektov entitete Mednarodno
sodelovanje/Kulturne ambasade, 7 entitete Priložnost za vse
in 33 programov in projektov programske entitete RAZ:UM.
V okviru programa v letu 2012 je sodelovalo 319 producentov, zvrstilo se je 5.264 dogodkov, obiskovalcev na prireditvah,
obiskovalcev medmrežnega programskega sklopa Življenje na
dotik, gledalcev različnih oddaj in obiskovalcev raznih prostorskih intervencij je bilo dobrih 4.450.000.

Statistični podatki o izvedbi programa v letu 2012
V programsko shemo Evropske prestolnice kulture se je v letu 2012
umestilo 405 programov in projektov, od tega 308 programov in
projektov mesta Maribor ter 97 programov in projektov partnerskih mest, od tega 18 programov in projektov Murske Sobote, 18
programov in projektov Novega Mesta, 22 programov in projektov
Ptuja, 16 programov in projektov Slovenj Gradca, 23 programov
in projektov Velenja ter 38 skupnih in mrežnih projektov.
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rogramski sklop Terminal 12 je združeval zelo
raznolike projekte z različnih umetniških polj. Skupna poteza
projektov je bila njihova dimenzija ali vsaj naravnanost,
nemalokrat je šlo za spektakelske produkcije, za t. i. »highlighte«,
ki so največkrat izkazali izrazito usmerjenost v mednarodni
prostor tako v vsebinskem kot v produkcijskem vidiku, skratka,
programski sklop Terminal 12 je v prvi vrsti združeval večje
produkcije EPK z mednarodnim karakterjem.
Znotraj omenjene heterogenosti projektov, ki so segali od
vizualne umetnosti, koncertov klasične in neklasične glasbe,
literature, gledališča, arhitekture in intermedijske umetnosti
pa vse do opere, lutkovnega gledališča, filma, mode in drugih
oblik umetniškega izražanja, smo od samega začetka ciljno
zastavili vrsto projektov, ki jih je povezovala skupna rdeča nit.
Rdeča nit izpraševanja prihodnosti, možnosti in tendenc, ki se
pojavljajo globalno in lokalno, ter še posebej vpetosti Maribora
in partnerskih mest v to živo iskanje. Pretirano idealistično bi
bilo domnevati, da bo mogoče podati odgovore na vprašanja po
prihodnji orientaciji, razvoju, možnostih in bodočih platformah
skozi nabor projektov znotraj programskega sklopa Terminal 12,
a kljub temu smo prepričani, da nam je uspelo ustvariti neko
precej oprijemljivo, provokativno, inspirativno in, upamo, tudi
trajno platformo, ki bo konfrontirala najrazličnejše deležnike v
njihovem začrtovanju poti razvoja kulture, urbanizma, umeščenosti
umetnosti, razvoja posameznih umetniških praks ter jih tako dvigala
na višji standard, predvsem v smislu širše internacionalizacije ali
vsaj regionalnega povezovanja. Med projekte, ki so zasledovali
izpraševanje prihodnosti, zagotovo sodijo cikel izjemnih gledaliških
produkcij Oder med nebom in zemljo, cikel pretežno mednarodnih
razstav Umetnost zmeraj zmaga, projekti Ulay, 2112Ai [Arhitekturna
inteligenca], Dvanajst, Projekt Radar, številni koncerti (Laurie
Anderson, Sigur Rós, The Stroj) in številne druge produkcije.
Številni projekti znotraj programskega sklopa Terminal 12, s
tem pa načrtovanje celotnega programa, so bili ključno odvisni
od infrastrukturnih danosti v Mariboru in partnerskih mestih.
Nobena skrivnost ni, da je kulturna infrastruktura v vzhodni
Sloveniji na številnih umetniških področjih pod mejo, ki omogoča
večje, zahtevnejše produkcije. Zato so razne rešitve umestitve
kulturnega centra Maks (in spreminjajoči se gabariti njegove
načrtovane podobe) in nove Umetnostne galerije Maribor po eni
strani stimulirali razmišljanja o vzpostavitvi neke centralne točke
dogajanja projektov programskega sklopa Terminal 12, a so po
drugi strani izjemno zapletli vsakršno načrtovanje konkretnih
programov, saj ni bilo jasno, v kakšnih terminskih danostih bomo
razpolagali s kakšnimi galerijskimi in uprizoritvenimi prostori.
Projekt izgradnje Maksa je bil prelagan iz meseca v mesec in šele
v začetku leta 2012 je bilo dokončno jasno, da objekta ne bo (vsaj
ne pravočasno za vsebine EPK).

22 - TERMINAL 12

ALEŠ ŠTEGER

Vodja programskega sklopa Terminal 12

Zadnja iniciativa, ki je bila sprožena na infrastrukturnem
področju, je predvidevala vzpostavitev in morebitne kasnejše
trajne namembnosti industrijske dvorane TVT na Studencih
za namen večjih umetniških produkcij na področju glasbe,
uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. V ta namen so bili izdelani
ustrezni arhitekturni, produkcijski in programski elaborati,
a nam žal ni uspelo pridobiti ustrezne mestne in državne
podpore (projekt ureditve TVT z neposredno okolico za namene
umetniških produkcij, stroškov obratovanja ter upravljanja
dvorane je bil ocenjen na cca. 1,6 mio evrov letno). Še vedno
smo mnenja, da je bil v primerjavi z velikopoteznim projektom
Maks projekt TVT bistveno lažje upravičljiv iz različnih vidikov,
tako simbolnih (objekt s historično vrednostjo), urbanističnih,
ekonomskih in seveda predvsem tudi umetniških, saj Maribor
enostavno rabi tovrstni kulturnoprodukcijski center kot motor
razvoja. Prav EPK je pokazal na potencial kreativnih in umetniških
industrij za mesto in regijo, ki pa ne morejo uspevati brez
ustrezne infrastrukture.
Omeniti velja, da je bilo vloženega veliko truda v pridobivanje
montažnega objekta, namenjenega potrebam plesne scene v
regiji. Montažni studio naj bi bil postavljen na ploščadi nove
garažne hiše Union v Mariboru in bi nudil osnovne, predvsem
vadbene prostore za vse deležnike na področju sodobnega
plesa v Mariboru in širše, ki bi jih hoteli uporabljati. Razlog,
zakaj do postavitve mobilnega montažnega objekta, ki je bil
financiran s strani tedanjega Ministrstva za kulturo, izdelan,
a nikoli postavljen in uporabljen, ni prišlo, leži izključno v
spremembi državne politike na tem področju, v ukinitvi komaj
ustanovljenega državnega Centra sodobnih plesnih umetnosti
in v pravnih postopkih, ki jih je ukinitev CSPU kot lastnika
montažnega objekta potegnila za sabo. Primer (ne)postavitve
mobilnega plesnega objekta kaže na neučinkovitost državnih
organov in zakonodaje na ustreznem področju.
Kako učinkovit je lahko alternativni izvedbeni pristop,
lepo kaže montažni paviljon White Noise, ki je v Maribor
prišel v sodelovanju z deželno vlado Salzburga, Avstrijskim
veleposlaništvom v Ljubljani, Avstrijskim kulturnim forumom
v Ljubljani in predstavništvom avstrijske gospodarske zbornice.
Razstavo avstrijskega dizajna Surprisingly Ingenious, umeščeno
v montažni objekt na Trgu svobode, si je v manj kot treh tednih
ogledalo več kot 9.000 obiskovalcev.
V omenjenih infrastrukturnih okoliščinah snovalcem
programov Terminala 12 ni preostalo drugega kot orientacija
na obstoječe infrastrukturne danosti. Obenem pa smo želeli
narediti iz hibe vrlino in pokazati na številne degradirane
objekte, ki se lahko z minimalnimi vložki spremenijo v izjemno
atraktivna prizorišča za specifične umetniške produkcije.
Odstiranje novih možnosti znotraj danega je postalo vodilo

številnim projektom EPK, predvsem številnim projektom na
področju uprizoritvenih umetnosti (Faust v hali TVT Borisa
Kidriča, Konjenikova pot na Hipodromu v Kamnici, V samoti
bombaževih polj v Talumu na Ptuju), vizualnih umetnosti
(razstava Skoraj pomlad v Slaviji, Ulay v Sodnem stolpu na Lentu)
in na področju sodobne glasbe (koncert The Stroj na prizorišču
Surovine, Sigur Rós na Trgu Leona Štuklja). Vse omenjene
produkcije se lahko pohvalijo z zelo dobrim odzivom publike
in kritikov, kar podčrtuje spoznanje, da morajo alternativni
pristopi in koncepti, ki vrhunsko dogajanje umeščajo izven
običajnih okvirov, postati stalnica v kulturni ponudbi regije.
Drugo stran infrastrukturne medalje pa predstavlja tip
produkcij, ki jih enostavno ni moč umestiti izven ustrezno
opremljenih prostorov. Če je možno izvajati predstave v
industrijskih halah in koncerte na prostem, so tehnični pogoji
za postavitve vrhunskih razstav vizualne umetnosti, še posebej,
ko ne gre za žive umetnike, marveč za večje, pomembnejše
zbirke priznanih galerij in muzejev, zelo jasno zastavljeni in je
od njihovega izpolnjevanja odvisno, ali bo prišlo do realizacije
ali ne. Tak primer je bila pregledna razstava risb 20. stoletja iz
londonske galerije Tate, ki je bila kot eden izmed vrhuncev
programa EPK predvidena za otvoritveno razstavo nove UGM;
ker pa je bila gradnja ves čas obljubljana in nikoli začeta, še manj
pa dokončana, ni utrpel le program EPK, marveč predvsem
kredibilnost vseh, ki so se izpostavili za to, da je Tate privolila v
selitev eminentne razstave in rezervirala dela za daljše obdobje. Na
tem mestu želimo poudariti absolutno nujnost, da v čim krajšem
času pride do izgradnje nove UGM, saj je galerijski segment v
vzhodni Sloveniji povsem podhranjen in tako ne premoremo
ene same galerije, ki bi izpolnjevala vsaj polprofesionalne pogoje
(varovanje, vlaga, svetloba), nujno potrebne že za manjše razstave
umetnikov svetovnega nivoja.
Številni projekti znotraj programskega sklopa Terminal
12 so nastajali v sodelovanju s številnimi javnimi kulturnimi
institucijami. Pravzaprav brez njihovega sodelovanja izvedba
omenjenih projektov sploh ne bi bila mogoča. Izpostaviti velja
zgledno sodelovanje s Slovenskim narodnim gledališčem
Maribor, ki je pokazalo vso odprtost in fleksibilnost in omogočilo
celi vrsti izjemnih dogodkov na področju gledališča, klasične
glasbe, baleta in tudi literature, da so bili izvedeni v skladu
z visokimi standardi. Naj jih navedemo le nekaj: koncert Iva
Pogorelicha in Zagrebških filharmonikov, praizvedba Jana Fabra
Droge so me obdržale pri življenju, spektakel solistov teatra
Marinski iz St. Peterburga, gostovanje teatra Madlenianum,
projekcija filma Metropolis v spremljavi simfoničnega orkestra,
cikel prenosov opernih uprizoritev iz Metropolitanske opere,
predstave Sankai Juku, projekt Dvanajst in še bi lahko naštevali.
Prav tako velja izpostaviti zgledno sodelovanje z Umetnostno

galerijo Maribor. Skupaj smo zasnovali cikel razstav, poimenovan
Umetnost zmeraj zmaga (razstave Umetnost me je obranila
zapora! Jana Fabra, Silent revolutions/sodobno oblikovanje v
Sloveniji, Lepo slikarstvo je za nami in projekt Maribor Project/
Rebecca Horn & gosti), ki je pritegnil širše občinstvo in jasno
nakazal potrebo, da Maribor sledi drugim primerljivim mestom
po Evropi in vključi reprezentativne razstave v nujni del svoje
kulturne ponudbe.
Prizadevanja snovalcev programa Terminal 12 so šla tudi v
smeri internacionalizacije tako na ravni prikazanega v Mariboru in
partnerskih mestih kot v vzpostavljanju novih stikov in povezav
med producenti, institucijami in posamezniki (umetniki in
producenti). Številni projekti, kot so razstava Oskarja Kokoschke
na Ptuju, Soft Control v Slovenj Gradcu in Mariboru, gledališke
produkcije, kot je V samoti bombaževih polj, projekt 2112Ai
[Arhitekturna inteligenca], predvsem pa številni festivali, ki so
prek dodatnih sredstev iz proračuna EPK lahko zastavili svoje
delovanje bolj velikopotezno (Front@ sodobnega plesa, Dnevi
poezije in vina, Move to Maribor/Nagib, Festival glasbe, vina in
mode ...), predstavljajo gojišča novih idej, pristopov in povezav.
Mreženje, ki je prek teh platform potekalo v 2012, bo po našem
prepričanju pustilo trajen pečat v celotni regiji.
Verjamemo, da je v teku produkcije številnih večjih in manjših
projektov prišlo do novih pristopov na izvedbenem področju.
Mnogokrat se je pokazalo, da prihodnost v izvedbenem in
vsebinskem smislu ne bo lokalna, da nekatere do nedavnega
samoumevne oblike lokalnega ograjevanja niso več upravičljive
in so posledično kontraproduktivne. Potrebno je razmišljati
širše. Pomenljiv je podatek o zanimanju tujcev za projekte EPK:
izpostaviti gre skoraj 90 % porast nočitev v Mariboru v letu 2012
in posamične vsebine (predvsem gledališke in glasbene, kjer
velja izpostaviti koncerta Sigur Rós in Chick Corea Trio), kjer je
tuja publika praktično prevladovala. V Mariboru in partnerskih
mestih načeloma primanjkuje instinkta in znanja za plasma
lastne umetniške produkcije izven Slovenije. Obvladovanje
promocije in obveščanja potencialne publike onkraj državne
meje je zelo skopo, prav tako izkušnje, po drugi strani pa so
možnosti ogromne. EPK, še posebej projekti programskega
sklopa Terminal 12, so jasno izpostavili ta manko in potrebo, da
pride do drugačne organiziranosti čezmejnega vsebinskega in
produkcijskega sodelovanja ter promocije v sosednjih državah.
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PRODUCENT

FINANCIRANJE
2 01 2

Avdiovizualna umetnost
7

BELA TEHNIKA, ČRNA MAGIJA

Festival Velenje (Vlado Repnik)

40.000,00

9

DELAVNICE USTVARJANJA ANIMIRANEGA FILMA

ZVVIKS, Zavod za film in avdiovizualno produkcijo

18.000,00

8

FILMSKE DELAVNICE

Društvo zaveznikov mehkega pristanka (KK);
MKC Velenje (VE); CID PTUJ (PT); Zavod Vista (MS);
Filmsko društvo Film Factory (MB); KD Slovenj
Gradec (SG)

72.000,00

1

METROPOLIS

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture,
SNG Maribor

12.500,00

6

MOŽ S KROKARJEM

Zavod Stara gara

9.000,00

2

NANO UMETNOST

Mladinski kulturni center Maribor

3.600,00

4

ŠANGHAJ

Arsmedia d.o.o.

6.300,00

480

WE COME IN PEACE

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

16.443,94

519

KARPOPOTNIK

Slovenska kinoteka

3.000,00

5

ZGODBE TOVARIŠA K.G.: RETROSPEKTIVA FILMOV
KARPA GODINE

Studio Legen, Filmska in video produkcija d.o.o.

9.139,95

15

SLOVENSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE IN MEDNARODNI
GRAND PRIX

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

31.500,00

22

SPEKTER ZVOKOV

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

45.000,00

23

ZAGREBŠKI FILHARMONIKI IN IVO POGORELICH

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture,
Zagrebška filharmonija

66.370,00

26

ZGODBA O TANGU

Društvo za glasbeno umetnost Arsana

Literatura
34

DNEVI POEZIJE IN VINA

Študentska založba

104.500,00

30

DVANAJST

Založba KMŠ

265.500,00

31

EVROPSKI PESNIŠKI TURNIR

Založba Pivec

16.200,00

33

LIBERATION ART PROJECT: SKUPAJ – MITEINANDER –
TOGETHER – ENSEMBLE

Klub ptujskih študentov

6.000,00

35

MEDNARODNI FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2012

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

50.000,00

36

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE

Ustanova Velenjska knjižna fundacija in književna
asociacija Velenika

24.000,00

47.000,00

Neklasična glasba
39

CHICK COREA TRIO

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture,
Sapienti Sat d.o.o.

43

ČLOVEKA Z BOMBAMI

Anton Podbevšek Teater, Rock Otočec

30.000,00

38

ELEKTRONSKI ODER

Plusminus d.o.o.

432.000,00

542

EUROPEAN JAZZ ORCHESTRA

Arpol d.o.o., MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

Klasična glasba

9.500,00

200.000,00
20.000,00

28

CARMINA BURANA

Festival Velenje (Dejan Tamše)

10

FESTIVAL MARIBOR

Društvo komorni godalni orkester Slovenske
filharmonije

29

GLASBA BREZ MEJA

Konservatorij Maribor

26.000,00

41

FESTIVAL GLASBE, VINA IN MODE

Evropsko središče za raziskave in kulturo SAGA

25

GLASBENI FESTIVAL ARSANA

Društvo za glasbeno umetnost Arsana

90.000,00

45

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA

Mladinski center Velenje

12

KONCERTNI CIKEL FESTINE 2010-2014

KUZ Delavnice Maribor

489

IZZVEN

Narodni dom Maribor

20.000,00

13

MANDRAGOLA

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture,
Opera & Theatre MADLENIANUM

44

JAZZINTY

LokalPatriot

50.000,00

40

MARS FESTIVAL

MEDNARODNI ORKESTER MARIBOR 2012

KUZ Delavnice Maribor

67.500,00

Mars Music d.o.o., MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

50.000,00

14
19

METROPOLITANSKA OPERA HD V ŽIVO

Hiša idej d.o.o.

10.000,00

541

ROSENBERG TRIO & TIM KLIPHUIS

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture,
Sapienti Sat d.o.o.

20.206,00

16

MONTEVERDI: ORFEJ

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

36.000,00

548

THE STROJ

OD GODBE V ORKESTER

KD Pihalni orkester Krka

Soundbiro d.o.o., MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

14.800,00

24
18

ORKESTRSKI IN KOMORNI CIKEL

KPC Narodni dom Maribor

45.000,00

27

OŽIVLJENI ZVEN PRETEKLOSTI (HUGO WOLF)

Koroški pokrajinski muzej

120.000,00

500

KONCERT SLOVANSKE KLASIČNE GLASBE

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture,
Forum slovanskih kultur

20

SIMFONIČNI CIKEL SNG MARIBOR

SNG Maribor

21

SLOVENIJA/EVROPA

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
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31.500,00
13.709,47

6.000,00

780,00

27.000,00
160.000,00

Uprizoritvene umetnosti
48

3. MEDNARODNI FESTIVAL CHOREGIE

Zavod Choregie

72.000,00

46

AVDICIJA ZA ŽIVLJENJE

Bunker, Zavod za organizacijo in izvedbo
kulturnih projektov

78.000,00

47

BORŠTNIKOVO SREČANJE: MOSTOVI

SNG Maribor

66

DANTONOVA SMRT

Mestno gledališče Ptuj

45.000,00
8.100,00

6.323,53

100.000,00
20.000,00

25

64

FRONT@ SODOBNEGA PLESA

Flota, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih
prireditev

60.000,00

50

GUERNICA 2012

Maja Milenovič Workman, TWO d.o.o.

30.000,00

51

HOMMAGE À STRAVINSKY

SNG Maribor

22.500,00

52

KLOVNBUF

Zavod Bufeto

44.250,00

53

KROJAČI SVETA

SNG Nova Gorica

99.000,00

54

TEATER

Zavod EN-KNAP

21.150,00

68

MEDNARODNI FESTIVAL KOMORNEGA GLEDALIŠČA SKUP

Mestno gledališče Ptuj

30.000,00

55

MOVE TO MARIBOR

Plesna izba Maribor

80.100,00

65

NOVI GLEDALIŠKI IZZIVI

Javni zavod za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota

20.000,00

57

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO

Zavod Exodos Ljubljana,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

937.470,17

58

PLACEBO ALI KOMU POTOK SOLZ NE LIJE

Zbor Carmina Slovenica Maribor

59

PRESTOPI/CROSSINGS

KUD Moment

18.900,00

60

PROJEKT RADAR

MHD d.o.o.

41.000,00

63

USTAVLJIVI VZPON ARTURA UIA

Cankarjev dom v sodelovanju z Dramo SNG
Ljubljana

54.000,00

69

V SAMOTI BOMBAŽEVIH POLJ

Mestno gledališče Ptuj

25.000,00

61

VELIKI BRILJANTNI VALČEK

SNG Maribor

22.500,00

62

VOJNA IN MIR

Pandur Theaters d.o.o.

67.500,00

88

UF, INDUSTRIJA!

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Muzej narodne
osvoboditve Maribor, Galerija Velenje, Društvo
prijateljev IMV v sodelovanju s Tehničnim
muzejem Slovenije, Pokrajinski muzej Murska
Sobota, Koroški pokrajinski muzej

149.620,00

81

ULAY

Zavod NASTATI,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

73.500,00

82

UMETNOST ZMERAJ ZMAGA

Zavod Kultivacija Zg. Polskava, Muzej za
arhitekturo in oblikovanje Ljubljana, Kultura 21,
Umetnostna galerija Maribor, MARIBOR 2012 –
Evropska prestolnica kulture

176.000,00

501

WHITE NOISE

Zavod Kultivacija Zg. Polskava,
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture

50.000,00

Ostalo
89

SOBA ZA GOSTE

Pekarna-magdalenske mreže

49.500,00

130.000,00

Vizualna umetnost
71

2112Ai [ARHITEKTURNA INTELIGENCA]

RMIT University

72

ARHITEKTURA=

Društvo arhitektov Ljubljana

84

ART STAYS 2012 / 10. mednarodni festival sodobne
umetnosti

KUD Art stays

60.000,00

73

EVROPSKI STRIP

EPeKa Maribor

18.000,00

85

OSKAR KOKOSCHKA

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

20.000,00

75

MAGDALENA 2012 / 13. MEDNARODNI FESTIVAL KREATIVNE
KOMUNIKACIJE

DVK Magdalena

54.000,00

74

MARKO JAKŠE

EPeKa Maribor

12.600,00

76

NEDOKONČANA MODERNIZACIJA / MED UTOPIJO IN
PRAGMATIZMOM. ARHITEKTURA IN URBANIZEM V BIVŠI
JUGOSLAVIJI IN DRŽAVAH NASLEDNICAH

Umetnostna galerija Maribor

31.500,00

77

NOVA F

Fotoklub Maribor

11.700,00

79

SKORAJ POMLAD

Umetnostna galerija Maribor

70.000,00

83

SLEDI PANONSKIH MUZ

Umetniško društvo Bronos

35.000,00

86

SOFT CONTROL: UMETNOST, ZNANOST IN TEHNOLOŠKO
NEZAVEDNO

Koroška galerija likovnih umetnosti, KID KIBLA
Maribor

90.000,00
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130.000,00
15.000,00
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N osilna organizaci j a

P odroč j E umetnosti

K ra j

METROPOLITANSKA OPERA HD V ŽIVO

Hiša idej d.o.o.

KLASIČNA GLASBA

Maribor

EVERY MAN’S DREAM

Kulturno društvo Center plesa

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor

UPOR ZEMLJE

Kulturni center Janeza Trdine

AVDIOVIZUALNA UMETNOST

Novo mesto

BALETNI GALA KONCERT

DBUS - Društvo baletnikov umetnikov
Slovenije in SNG Maribor

KLASIČNA GLASBA

Maribor

VINO & BLUES

HOT-TEN družba za šport, turizem
in gostinstvo d.o.o., Hotel Draš

NEKLASIČNA GLASBA

Maribor

100LM (100-LETNO MESTO)

Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost,
VIZUALNA UMETNOST
kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa

KAKO JE BUBI DOBIL KRILA (PLESNA PREDSTAVA) Kulturno društvo Center plesa

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

MEDEJIN KRIK

JURCER, zavod za kulture Maribor

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

6. GLASBENA DELAVNICA USTVARJALKO

Artepolis, ustvarjalnica glasbe in drugih umetnosti

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor

Univerza v Mariboru
MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA O
FILOZOFIJI DUHA IN KOGNITIVNEM MODELIRANJU
V DRUŽBI

LITERATURA

Maribor

OTROK – INDIVIDUALNOST – RAZLIČNOST

Inštitut Sofijin izvir Maribor

OTROŠKA IN MLADINSKA
USTVARJALNOST

Maribor

DUŠA SLOVENSKA

Društvo Jasa

LITERATURA

Maribor

5. FESTIVAL SPECULUM ARTIUM 2012
(TELESNOST - VIRTUALNOST)

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

VIZUALNA UMETNOST

Zasavska

AMOS OZ

Sinagoga Maribor

LITERATURA

Maribor

WENG FEN

EPeKa Maribor

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

40. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA,
LENDAVA 2012 – ODLIVANJE V BRON

Galerija-Muzej Lendava

VIZUALNA UMETNOST

Pomurska

GROSSMANNOV FESTIVAL FANTASTIČNEGA
FILMA IN VINA

Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer

AVDIOVIZUALNA UMETNOST

Ljutomer

JAZZAGORJE

Kulturni center Delavski dom Zagorje

NEKLASIČNA GLASBA

Zasavska

SLOVENIJA IN LJUBEZEN V NAS

Alenka Slavinec

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

KOLEKTIVA

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

VIZUALNA UMETNOST

Ptuj

ANGELI APOKALIPSE

Koroška Galerija likovnih umetnosti

VIZUALNA UMETNOST

Slovenj Gradec

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

V NOVI LUČI. ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA ŠTAJERSKE Evropski kulturni in tehnološki center Maribor,
Universalmuseum Joanneum (AT)
IZ UNIVERZALNEGA MUZEJA JOANNEUMA
BOGASTVO VIZUALNE REALNOSTI,
IZBRANA DELA IZ ZBIRKE ZEPTER
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Muzej Zepter (SR), Koroška galerija likovnih umetnosti VIZUALNA UMETNOST

Maribor

Slovenj Gradec
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FOTOGRALERIJA // TERMINAL 12
1

VOJNA IN MIR foto ALJOŠA REBOLJ

2

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO, FAUST foto MIHA SAGADIN

3

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO, KONJENIKOVA POT foto MP PRODUKCIJA

4

DVANAJST: TZVETAN TODOROV foto MIHA SAGADIN

5

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO, GARDENIA foto MP PRODUKCIJA

6

REBECCA HORN foto MIHA SAGADIN

7

UMETNOST ZMERAJ ZMAGA, MARIBOR PROJECT/REBECCA HORN & GOSTI
foto MIHA SAGADIN

1

2
3
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8
9

10
11

4
5

12

6
7

13
14

8

ULAY foto MP PRODUKCIJA

9

DVANAJST: GARRY KASPAROV foto MIHA SAGADIN

10

FESTIVAL MARIBOR foto DEJAN BULUT

11

ČRNE MASKE foto MEDIASPEED

12

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO, NEVIDNI CIRKUS foto MEDIASPEED

13

2CELLOS foto GORAN BLAGAJAC

14

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO, CABARET NEW BURLESQUE foto MIHA SAGADIN
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FOTOGRALERIJA // TERMINAL 12

1

KONCERT POD ZVEZDAMI foto MEDIASPEED

2

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO, DROGE SO ME OBDRŽALE PRI ŽIVLJENJU

3

UMETNOST ZMERAJ ZMAGA, LEPO SLIKARSTVO JE ZA NAMI foto MP PRODUKCIJA

4

LAURIE ANDERSON foto MEDIASPEED

5

AVDICIJA ZA ŽIVLJENJE foto MIHA SAGADIN

6

ZGODBE GOSPODA K. P. foto MIHA SAGADIN

7

WHEN THE MOUNTAIN CHANGED ITS CLOTHING foto Klaus Grünberg

8

MARS FESTIVAL: Sigur Rós foto MIHA SAGADIN

9

CHICK COREA TRIO foto MEDIASPEED

10

SOFT CONTROL (SLOVENJ GRADEC) foto Primož Podjavoršek

11

SOFT CONTROL (STELARC NA KONFERENCI) foto MATEJ KRISTOVIČ

12

2112Ai [ARHITEKTURNA INTELIGENCA]/100LM [100-LETNO MESTO]

13

OSKAR KOKOSCHKA foto MEDIASPEED

1

7
8

2

9
10

3
4

11
12

5
6

13

foto MEDIASPEED

foto ARHIV EPEKA
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FOTOGRALERIJA // TERMINAL 12

1
2

9
10

3
4

11
12

5
6

13
14

7
8
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15

1

EUROPEAN JAZZ ORCHESTRA foto MEDIASPEED

2

FRONT@ SODOBNEGA PLESA foto ARHIV EPK MURSKA SOBOTA

3

ART STAYS foto ARHIV ART STAYS

4

ZAGREBŠKI FILHARMONIKI IN IVO POGORELICH foto MP PRODUKCIJA

5

BORŠTNIKOVO SREČANJE: MOSTOVI foto BOŠTJAN LAH

6

V SAMOTI BOMBAŽEVIH POLJ foto ARHIV EPK PTUJ

7

UF INDUSTRIJA / ZLATOROG foto ARHIV MNOM

8

UF: INDUSTRIJA/GORENJE foto ROK KLEMENČIČ

9

ANGELI APOKALIPSE foto ROK KLEMENČIČ

10

CARMINA BURANA: VELENJE foto KSENIJA MIKOR

11

DNEVI POEZIJE IN VINA foto KSENIJA MIKOR

12

VELIKI BRILJANTNI VALČEK foto MARTA TIBERIU

13

THE STROJ foto MIHA SAGADIN

14

HOMMAGE À STRAVINSKY foto MARTA TIBERIU

13

SNEMANJE FILMA ŠANGHAJ foto ARHIV ARSMEDIA
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AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Bela tehnika, Črna magija

Delavnice ustvarjanja animiranega filma

Festival Velenje (Vlado Repnik)		

B

ela tehnika je bil prvi del projekta, izpeljan v sodelovanju s podjetjem Gorenje,
ki je raziskoval in v zaključku predstavil
produkcijo, temelječo na odnosu med sodobno
tehnologijo in industrijsko proizvodnjo na eni
ter sodobno umetnostjo na drugi strani. Ta
odnos hkrati izpostavlja povezovalno komplementarnost in paradoksalno inovativnost obeh
vidikov. Drugi del projekta, Črna magija, je
predstavljal mednarodno pot uspešnega razvoja
projekta G-fest, ki je bil realiziran leta 2002 in
je leta 2012 s pomočjo Mestne občine Velenje ter

Datum

24. 11. 2012

N aziv dogodka

Bela tehnika, Črna magija (projekcija)
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Premogovnika Velenje beležil svojo desetletnico.
Projekt Bela tehnika, Črna magija (BTČM) je
v povezovanju zgodovinskega in aktualnega
sodelovanja z dvema osrednjima gospodarskima
gigantoma Šaleške doline (Premogovnikom
in Gorenjem) ter z metodologijo dela v novih
formatih sodobnih umetnosti tako artikuliral
kompleksno, performativno, instalacijsko in
razstavno produkcijo EPK.

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

ZVVIKS, Zavod za film in avdiovizualno produkcijo		

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

247

P

rojekt Delavnice ustvarjanja animiranega
filma je bil namenjen tako otrokom in
mladini kot tudi mentorjem in se je odvil
v več prestolniških mestih. Na delavnicah so se
mladi avtorji na zabaven in izobraževalen način
v morda najbolj atraktivni tehniki animacije
(stop motion) spoznali z osnovnimi orodji in
principi za izdelavo animiranega filma. Delo
na delavnicah je bilo posvečeno predvsem
lutkovnemu filmu, ki na svojevrsten način
združuje skoraj vse umetnostne zvrsti (filmsko,
likovno, glasbeno, gledališko). Udeleženci so na
podlagi zgodbe animirali svoje lutke in posneli

material za animirani film na klasičen način,
sliko za sliko. Sodelovali so tudi pri montaži
filma in pri pripravi slike za končno verzijo
filma. Izobraževanje o izdelavi animiranega
filma je spodbudilo ustvarjalno mišljenje, zavedanje in refleksijo okolja, v katerem živimo,
ter nagovorilo otroke in mlade k temu, da so
si skozi raziskovanje univerzalnih tem ustvarili
lasten pogled na svet in se učili razlikovati med
različnimi umetnostnimi zvrstmi.

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev
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P rizorišče

Velenje – Dom kulture Velenje

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 2. 2012

Delavnica ustvarjanja animiranega filma

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine

19. 8. 2012

Delavnica ustvarjanja animiranega filma

Murska Sobota – Mladinski informativni in
kulturni klub

25. 10. 2012

Delavnica ustvarjanja animiranega filma

Velenje – Regionalni multimedijski center

29. 10. 2012

Delavnica ustvarjanja animiranega filma

Ptuj – Center interesnih dejavnosti

15. 11. 2012

Delavnica ustvarjanja animiranega filma

Slovenj Gradec – Kulturni dom
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Filmske delavnice

Društvo zaveznikov mehkega pristanka (KK); MKC Velenje
(VE); CID PTUJ (PT); Zavod Vista (MS); Filmsko društvo Film
Factory (MB); KD Slovenj Gradec (SG)

V

Mariboru in prestolniških mestih je za
živ stik s filmom ter za preizkušanje in
izpopolnjevanje ustvarjalnih sposobnosti
zainteresiranih mladih v letu 2012 poskrbela
regionalna mreža filmskih delavnic. V vsakem
mestu je, v večini primerov povsem na novo,
zaživela vsaj ena filmska delavnica, lokalno
središče filmske ustvarjalnosti, sredi poletja
pa je bil na Ptuju organiziran zbor udeležencev
vseh filmskih delavnic – veliki praznik filmske
ustvarjalnosti.
Pod vodstvom mednarodno prepoznavne filmske iniciative, Društva zaveznikov mehkega

pristanka iz Krškega, ki deluje pod vrhovnim
mentorstvom priznanega režiserja Želimirja
Žilnika, so poskušale delavnice k spoznavanju
filmskega ustvarjanja oziroma k zanimanju za
filmsko umetnost nasploh pritegniti čim več
mladih iz regije. Obenem je mreža delavnic
vzpostavila organizacijske in finančne temelje oziroma smernice lokalnemu filmskemu
izobraževanju in organizatorje vzpodbudila
k nadaljevanju poslanstva tudi po letu 2012.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 3.-1. 4. 2012

Filmska delavnica

Slovenj Gradec – Kulturni dom

6. 6. 2012

Film od blizu (filmska delavnica)

Ptuj – Center interesnih dejavnosti

14. 6. 2012

Od ideje do filma (filmska delavnica)

Maribor – Filmsko društvo Film Factory

22. 6.-27. 6. 2012

Filmska šola za mlade

Kuzma – Osnovna šola Kuzma

2. 7. 2012

Mladi u Vele'ju s5 delajo video
(filmska delavnica)

Velenje – Kunigunda - Regionalni multimedijski center

27. 7.-6. 8. 2012

Filmski kampus

Ptuj – Center interesnih dejavnosti

38 - TERMINAL 12

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Metropolis

Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, SNG Maribor

D

igitalno restavrirana in pred kratkim z
desetletja izgubljenimi odlomki dopolnjena kopija nemega filma Metropolis je
ena največjih mojstrovin celotne zgodovine
filma. Brezčasna distopična zgodba o iskanju
človečnosti in vstaji zatiranega ljudstva dandanes
ni nič manj revolucionarna in veličastna, kot je
bila ob svojem nastanku leta 1927. Metropolis
je filmska mojstrovina avstrijsko-ameriškega
režiserja Fritza Langa, ki je med prvo svetovno
vojno nekaj časa preživel v Ljutomeru, kjer je

okreval pri Karlu Grossmanu, avtorju prvega
slovenskega filmskega zapisa. V okviru EPK
je bila v Mariboru na velikem platnu prikazana
prenovljena kopija filma, ki jo je z originalno
partituro Gottfrieda Huppertza v živo spremljal
šestdesetčlanski simfonični orkester pod taktirko
Roberta Israela, enega največjih strokovnjakov
za spremljavo nemih filmov.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.312

121
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 2. 2012

Metropolis (projekcija filma z živo orkestrsko spremljavo)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

1. 3. 2012

Metropolis (projekcija filma z živo orkestrsko spremljavo)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana
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Mož s krokarjem

Nano umetnost

Zavod Stara gara		

O

Tisnikarju – človeku in slikarju se ne da
govoriti, ne da bi govorili tudi o svetu, v katerem je živel in delal: o Slovenj
Gradcu. V prvem delu filma o Tisnikarju Mož
s krokarjem skozi slikarja odkrivamo človeka.
Okolje, ki je zaznamovalo njegov slikarski
izraz, je bilo neizbežno povezano tudi z njegovim begom v alkohol. Skozi vpetost v banalno
okolje vsakdanjika in predvsem delo v secirnici
spoznamo grobe obrise Tisnikarjeve figure.
V drugem delu se film poda v skrivnostnost,
mimo katere ne more nihče od pričevalcev.
Nedialoški prazni prizori, ki tečejo vzporedno

Mladinski kulturni center Maribor
s pripovedovanjem pričevalcev in so delno
zasnovani tudi po Tisnikarjevih lastnih zapisih,
podajajo atmosfero nekaterih lokacij v Slovenj
Gradcu. To so čudoviti prostori Tisnikarjeve
samote, sprehodov in dela v času, ko je človek najlažje sam: ponoči ali v zgodnjem jutru.
Film ne skuša odstreti in razgaliti Tisnikarjeve
persone, v kateri sta se genialnost in magičnost
prepletali z rutino navadnega človeka: skozi
preplet intervjujev in mističnih prizorov zgolj
»lebdi« nad njo. Film je nastal v režiji mlade
slovenske režiserke Sonje Prosenc in v produkciji
produkcijske hiše Stara gara.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6. 2012

Mož s krokarjem (premiera dokumentarnega filma)

Slovenj Gradec – Kulturni dom
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

170

P

ri Nano umetnosti gre za novo umetniško
vejo, povezano z mikro- in nanostrukturami,
ki jih ustvari umetnik ali znanstvenik v kemijskem oziroma fizikalnem procesu. Vizualizacija
poteka s pomočjo raziskovalne opreme, npr.
vrstičnega elektronskega mikroskopa ali mikroskopa na atomsko silo. Znanstvene podobe teh
struktur so z različnimi umetniškimi tehnikami
preoblikovane v umetniška dela. Gre torej za umetnost v najmodernejšem pomenu besede, saj jo je
omogočila šele najnovejša vrhunska tehnologija,
ki pred nami razprostira svet, tako majhen, da je

za njegovo uzrtje potrebna milijardna povečava.
Projekt Nano umetnost v produkciji MKC Maribor
so v letu 2012 izvedli sodelujoči ustvarjalci: Polona
Tratnik, Tomaž Kolarič, Jiři Kočica, Zoran Srdič,
skupina BridA ter Janez Jelenc in Maja Remškar.
V letih 2012 in 2013 je v okviru projekta predvidena izvedba šestih razstav oziroma predstavitev
projektov, s tem pa tudi šest novih produkcij za
skupinsko razstavo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1. 3. 2012

Stalna prostorska postavitev

Maribor – Kulturni Inkubator

20. 7. 2012

Las in Vitro (video instalacija)

Maribor – Kulturni Inkubator

26. 11. 2012

Pointe a l'oeil/Kaplja v horizont (performativni dogodek)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev
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Šanghaj

We Come in Peace

Arsmedia d.o.o.		

C

elovečerni film Šanghaj je nastal v umetniško-produkcijski navezi, ki je Slovenijo
pred nekaj leti osvojila s filmom Petelinji
zajtrk. Režiser Marko Naberšnik je znova posegel
po literarni predlogi pisatelja Ferija Lainščka.
Zgodba romana Nedotakljivi, napisana za prestižni svetovni knjižni projekt Miti, se začne
v lokalnem prekmurskem okolju, med Romi.
Zgodba štirih generacij balkanskih Romov, ki
jo Feri Lainšček položi v pripovedovanje Lutviju
Mirgi Belmondu oz. Shankaj Gavu, je roman o
dedu Jorgi Mirgi, ki se je preživljal z izdelovanjem brusnih kamnov, o očetu Ujašu Mirgi, ki
je tihotapil iz Trsta, in o sinu Donu Belmondu

Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture
Mirgi, ki se je vdal drogi. Njegova zgodba je za
bralca poskus bivanjskega razumevanja Romov
in njihovega »izvirnega greha«, v drugem
delu pa mitu sledi zgodba o banalni in kruti
resničnosti evropskega romskega življenja.
Težko pričakovani novi slovenski celovečerni
igrani film Šanghaj je po svetovni premieri na
World Film Festival v Montrealu, kjer je prejel
nagrado za najboljši scenarij, sredi filmsko
bogate jeseni v Mariboru doživel slovensko
premiero za javnost.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 9. 2012

Šanghaj (slovenska premiera filma)

Maribor – Kolosej Maribor
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Š tevilo dogodkov

1

premiera + redna
distribuci j a
Š tevilo obiskovalcev
na premieri

L

aibach so v Mariboru nastopili v sklopu
evropske turneje We Come in Peace, ki je
bila organiziarna med marcem in aprilom
2012. Laibach so v okviru turneje med drugim
14. aprila nastopili v prestižni Turbinski dvorani
galerije Tate Modern. Ob tem so 9. aprila pri
založbi Mute Records izdali »soundtrack« k
filmu Jekleno nebo (Iron Sky) finskega režiserja
Tima Vuorensole, eni najtežje pričakovanih
filmskih novosti v letu 2012, hkrati pa je bil

napovedan tudi izid albuma An Introduction To
… Laibach/Reproduction Prohibited. Turnejski
koncerti so vključevali glasbo, ki jo je zasedba
Laibach napisala za film Jekleno nebo, znanstvenofantastično črno komedijo o nacistih,
ki leta 1945 pobegnejo na Temno stran Lune,
potem pa leta 2018 napadejo Zemljo. Film, ki
je doživel odmevno premiero na Berlinalu, je
navdihnila tudi skupina Laibach, posebej njihov
album VOLK iz leta 2006.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

800

316
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 4. 2012

Jekleno nebo (projekcija filma)

Maribor – Kolosej Maribor

21. 4. 2012

We Come in Peace (koncert)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana
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Karpopotnik

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Zgodbe tovariša K. G.:
Retrospektiva filmov Karpa Godine

Slovenska kinoteka				

Studio Legen, filmska in video produkcija d.o.o

L

eta 1971 je 28-letni K. G. s kamero popotoval po Vojvodini in posnel nenavaden film
ceste 'Mam eno hišo', ki je danes ohranjen
samo fragmentarno. Štirideset let kasneje se
po istih stezicah poda neka druga kamera, ki
sestavlja in si predstavlja njegovo potovanje.
V režiji mladega avtorja Matjaža Ivanišina je
po scenariju Nebojše Pop-Tasića nastal dokumentarni esej Karpopotnik.

Film je bil premierno prikazan 7. oktobra 2012
kot zaključni film projekta Zgodbe tovariša K. G.:
Retrospektiva filmov Karpa Godine, ki je nastal v
okviru EPK v sodelovanju s Slovensko kinoteko.

1

Š tevilo obiskovalcev

170

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 10. 2012

Karpopotnik (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kino Udarnik
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O

pus režiserja, scenarista in direktorja
fotografije Karpa Godine zaznamujejo
zgodovina, estetika, svoboda, pogum
in radovednost. Po očetu Viktorju Aćimoviću,
makedonskem revolucionarju in mojstru umetniške fotografije, in dedu, ki je na ogromne
steklene plošče s fotografijo zabeležil na tisoče
vojakov balkanskih vojn, je prevzel strasten,
domala erotičen odnos do fotografije. Sredi
šestdesetih je kot mladenič, oborožen s cinefilijo in osmičko, pod okriljem kinokluba Odsev
nanizal serijo vrtoglavih kratkih filmov, z njimi
uspešno zaokrožil po jugoslovanskih amaterskih festivalih in tam spoznaval kolege (Želimir
Žilnik, Lordan Zafranović), s katerimi je kasneje
sodeloval kot direktor fotografije. S prehodom na
35-mm filmski trak se je posvetil raziskovanju
zmožnosti in razsežnosti statične podobe, pri
kateri vztraja še dandanes. Njegovi ironični,
družbeno kritični in estetsko dovršeni zgodnji
kratki filmi so se že ob svojem nastanku zapisali
v sam vrh avantgardnega filmskega ustvarjanja
v globalnem smislu. Oblast je v njih prepoznala
eksplozivno zmes estetskega radikalizma, socialnega naboja in političnih implikacij in zato se
je Godina ob posameznih novovalovcih znašel
na »črnem seznamu«. Prvo »črno piko« so mu
prislužili Zdravi ljudje za razvedrilo, minimalistična in ironična razglednica Jugoslavije, ki

prikaže Vojvodino, komično v svoji večnacionalni
strukturi. Ko je Dušan Jovanovič postavljal na
oder zloglasne Pupilčke, jih je Godina odpeljal
na morje … in nastal je »pop epos« Gratinirani
možgani Pupilije Ferkeverk. V kolažu prizorov je
s statično kamero v mavrici svetlobe na solinah
lovil razigrano skupino mladih umetnikov, tabloje
pa dopolnil s provokativnimi slogani. Ko naj bi
posnel izobraževalni vojaški film o sobivanju
nekega naselja z vojsko, je Godina posnel O
ljubezenskih veščinah ali film s 14.441 sličicami:
prizorišče je zavzela garnizija jugoslovanske
vojske s 7.000 vojaki ob makedonski vasici, kjer
živi 6.000 deklet (tekstilnih delavk v tovarni,
dijakinj medicinske šole itd.), med njimi pa ne
pride do stika. V celovečercih se na svojstven
način dotika polja umetnosti – Splav Meduze
odpira vpogled v balkansko avantgardo začetka
20. stoletja, Rdeči boogie obravnava ljubezen
med jazzom in socializmom, Umetni raj pa se
loteva filma samega; zaradi časovnega zamika
bi te filme lahko označili za historične, obenem
pa jih močno prežema kritika časa, v katerem
so nastali. Mariborsko retrospektivo sta sklenili
premierna projekcija najnovejšega režiserjevega filma Oktolog ter premiera svojevrstnega
posvetila avtorju z naslovom Karpopotnik v
režiji mladega avtorja Matjaža Ivanišina. Vsem
projekcijam je sledil pogovor z avtorjem.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

4. 10. 2012

Svetovljanski program (več kratkih fimov)

Maribor – Kino Udarnik

4. 10. 2012

Program zgodnjih kratkih eksperimentalnih filmov
(več kratkih fimov)

Maribor – Kino Udarnik

5. 10. 2012

Narodnozabavni program (več kratkih fimov)

Maribor – Kino Udarnik

5. 10. 2012

Celovečerni prvenec: Splav Meduze

Maribor – Kino Udarnik

6. 10. 2012

Zaenkrat najnovejši celovečerni film: Umetni raj

Maribor – Kino Udarnik

6. 10. 2012

Drugi celovečerni film: Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica

Maribor – Kino Udarnik

7. 10. 2012

Zgodbe gospoda P. F. (film)

Maribor – Kino Udarnik

7. 10. 2012

Karpopotnik (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kino Udarnik

7. 10. 2012

Najnovejši film: Franček in Otilija

Maribor – Kino Udarnik

Š tevilo dogodkov

9

Š tevilo obiskovalcev
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KLASIČNA GLASBA

Carmina Burana

Festival Maribor

Festival Velenje (Dejan Tamše)

P

evski zbor, dva pianista na digitalnih in
analognih klaviaturah, tolkalna skupina
Slovenski tolkalni projekt (SToP) in solisti
so izvedli svojstveno poustvaritev scenske kantate Carla Orffa iz leta 1937. Orff se je naslonil na
rokopis srednjeveških nemških in francoskih
pesmi iz 12. in 13. stoletja. Ljubezenske, pivske
in večinoma veseljaške pesmi so si svetovni
sloves prislužile prav z Orffovo uglasbitvijo

Društvo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije

Carmine Burane. Slovenski tolkalni projekt z
imenom Carmina Burana je v izvedbo vključil
več zborov, digitalne in analogne klaviature
ter elektronska tolkala, kar daje glasbenemu
delu svežino in pridih 21. stoletja. Koncert so
v živo spremljali tudi izbrani video umetniki.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.750

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 6. 2012

Carmina Burana (koncert)

Velenje – Titov trg
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E

na najeminentnejših glasbenih prireditev v
Sloveniji bogati Maribor v prvi polovici septembra. Umetniški vodja Richard Tognetti,
violinist in komorni glasbenik avstralskega
rodu, z izvirnim programom presega klišeje in
skrbi za glasbene poslastice velikega formata.
Festival se ponaša z novitetami in praizvedbami
klasične glasbe, z multimedijskimi projekti, s
prvinsko etnično in jazzovsko glasbo pa prestopa
meje klasične glasbe. Med sodelujočimi je vrsta
virtuoznih eminenc, ki nastopajo kot solisti in
člani priložnostnega Festivalskega orkestra ter
skupaj s člani orkestra Slovenske filharmonije
delujejo v svojevrstni glasbeni delavnici. Festival
Maribor privablja tudi mlade obetavne glasbenike
in jim nudi promocijo najvišjega ranga. Koncertni
dogodki so se vrstili v Mariboru in partnerskih

mestih; ena izmed odlik festivala je odkrivanje
prireditvenih možnosti historičnih stavb, s
čimer skrbi za revitalizacijo kulturne dediščine.
Neodvisno od osrednjega festivalskega programa
je bil letos izveden tudi Festival za Maribor, organiziran ob priložnosti 50. obletnice festivala.
Rednim prireditvam so bile dodane še vsebine, ki
temeljijo na družbeni odgovornosti. Dejavnosti
so med drugim zajemale prirejanje koncertov na
prostem (Festival na ulici), v zaporih (Festival
za zapahi) in domovih za ostarele (Festival
med starejšimi), obenem pa je bil vzpostavljen
tudi učni portal za mlade, organizirane so bile
interdisciplinarne priprave za učitelje.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 9. 2012

Slavnostna otvoritev Festivala Maribor 2012

Maribor – Dvorana Union

6. 9. 2012

Navdihujoče domoljubje (koncert)

Maribor – Dvorana Union

7. 9. 2012

Mega! (koncert za mladino)

Maribor – Dvorana Union

7. 9. 2012

Vir navdiha (koncert)

Maribor – Dvorana Union

8. 9. 2012

Vse (koncert, 1.del)

Maribor – Kino Udarnik

8. 9. 2012

Jagodni izbor (koncert, 2.del)

Maribor – Kino Udarnik

9. 9. 2012

Triptih 1 – Francija (koncert)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

9. 9. 2012

Triptih 2 – Vizije (koncert)

Maribor – Alojzijeva cerkev

9. 9. 2012

Triptih 3 – Svetloba in tema (koncert)

Maribor – Stolnica Maribor

10. 9. 2012

Električni vihar (koncert)

Maribor – Dvorana Union

11. 9. 2012

Thorns N’ Roses (koncert)

Dornava –Dvorec Dornava:
Slavnostna dvorana

12. 9. 2012

Iz mnogih, eno (koncert)

Maribor – Dvorana Union

13. 9. 2012

Cello Rocks (koncert)

Maribor – Dvorana Union

14. 9. 2012

Greben (koncert)

Maribor – Dvorana Union

14. 9. 2012

Pa kaj?! (koncert)

Maribor – Dvorana Union

15. 9. 2012

Oda radosti (koncert)

Maribor – Dvorana Union

Š tevilo dogodkov

16

Š tevilo obiskovalcev

7.245
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Glasba brez meja

Glasbeni festival Arsana

Konservatorij Maribor

G

lasbene šole Maribora in partnerskih mest
– Ptuja, Slovenj Gradca, Velenja, Murske
Sobote in Novega mesta – so se povezovale in predstavljale na skupnih koncertih.
Sodelovanja so potekala v parih: Konsevatorij
za glasbo in balet Maribor je gostoval v Novem
Mestu, Glasbena šola Murska Sobota v Slovenj
Gradcu , Glasbena šola Karel Pahor Ptuj v Velenju

Društvo za glasbeno umetnost Arsana
in obratno. V produkcijah so bili predstavljeni
različni sestavi glasbenih šol, kot so baletni oddelek Glasbene šole Murska Sobota, Pihalni in
godalni orkester Glasbene šole Slovenj Gradec,
Simfonični orkester Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, Simfonični orkester Glasbene šole
Marjana Kozine Novo Mesto, Big Band Glasbene
šole Karel Pahor Ptuj in drugi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 3. 2012

Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
(koncert)

Maribor – Dvorana Union

3. 4. 2012

Pihalni orkester Konservatorija za glasbo in balet Maribor
(koncert)

Novo mesto – Kulturni
center Janeza Trdine

31. 5. 2012

Cirkus (balet), Te vidim (balet), kvartet klarinetov Claritet
(koncert), harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenj Gradec
(koncert)

Murska Sobota – Gledališče Park

20. 6. 2012

Cirkus (balet), Te vidim (balet), kvartet klarinetov Claritet
(koncert), harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenj Gradec
(koncert)

Slovenj Gradec – Dvorec Rotenturn:
Letni oder

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (baletna predstava)

Velenje – Glasbena šola
Fran Korun Koželjski

14. 11. 2012

KLASIČNA GLASBA

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

770

4.

mednarodni glasbeni festival Arsana je
tudi letos ponudil vrhunske glasbene
užitke. V juliju in avgustu je bilo na
Ptuju moč prisluhniti umetnikom svetovnega slovesa – mdr. so nastopili Donavska filharmonija, Janez Lotrič, Stefan Milenkovich,
Ruski zbor Smolny, Alan Kelly Gang, Cubismo,
Neisha, Alenka Godec, Zjača – Zanchini quartet, Tango Story, Marko Hatlak, Vito Marenče
Flamenco Group, Sounds of Slovenia, Vox
Arsana, Lela Kaplowitz, Janez Dovč, Boštjan
Gombač, Stane Hebar kvartet, Konstantin
Bogino, Alexei Kornienko, Mednarodni godalni
orkester, Borut Zagoranski, Miha Rogina, Aphra
Tesla, Tinkara Kovač, Eva Hren, Katice, Vesna
Zornik in Klapa Cambi.

Datum

Poleg glasbenega festivalskega dogajanja so
potekali tudi mednarodna poletna glasbena
akademija, seminarji, predavanja, kulinarično
dogajanje, literarni večeri, poulično dogajanje
in nastopi mladih glasbenikov.
V petnajstih dneh je na vseh zunanjih in notranjih prizoriščih mesta na več kot 30-ih
dogodkih ustvarjalo in nastopilo preko 350
mednarodnih glasbenih umetnikov s področja
klasične, pop, jazz in etno, vokalne in instrumentalne glasbene umetnosti.

N aziv D O G O D K A

32

Š tevilo obiskovalcev

12.000

P rizorišče

20. 7. 2012 Poulično glasbeno dogajanje (nastopi mladih glasbenikov)

Ptuj – po mestu

20. 7. 2012 Donavska filharmonija & Janez Lotrič, Miha Rogina, Borut Zagoranski/EU

Ptuj – Minoritski samostan

(otvoritev festivala)

21. 7. 2012

Karin Zemljič AKUSTIK trio/SLO

Ptuj – po mestu

21. 7. 2012

Poulično glasbeno dogajanje (nastopi mladih glasbenikov)

Ptuj – po mestu

21. 7. 2012

Allan Kelly Gang/IR (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

22. 7. 2012

Poulično glasbeno dogajanje (nastopi mladih glasbenikov)

Ptuj – po mestu

22. 7. 2012

Neisha/SLO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

23. 7. 2012

Lela Kaplowitz s prijatelji/CRO (koncert)

Ptuj – Hotel Mitra

23. 7. 2012

Literarni večer s pesnico Majo Vidmar

Ptuj – Hotel Mitra

24. 7. 2012

Poklon Michaelu Jacksonu/SLO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

24. 7. 2012

Solisti jazz seminarja (koncert)

Ptuj – Hotel Mitra

25. 7. 2012

Stane Hebar kvartet/GER, AUT, SLO (koncert)

Ptuj – Hotel Mitra

25. 7. 2012

So najlepše pesmi že napisane: Alenka Godec/SLO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

26. 7. 2012 Poulično glasbeno dogajanje (nastopi mladih glasbenikov)
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Ptuj – Slovenski trg

26. 7. 2012

The Way we Talk: ZZ (Zjača – Zanchini) kvartet/NL, ITA, CRO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

27. 7. 2012

Večer muzikala in opernih arij/SLO

Ptuj – Ptujski grad:
Slavnostna dvorana
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28. 7. 2012 Poulično glasbeno dogajanje (nastopi mladih glasbenikov)

Ptuj – Slovenski trg

28. 7. 2012 Okusi argentinske kuhinje in plesa

Ptuj – Hotel Mitra

29. 7. 2012 Umetnost – pot iz krize (okrogla miza)

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

29. 7. 2012 Vito Marenče – Flamenco Group/SLO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

29. 7. 2012 Mojstri komorne glasbe/RUS, ITA, AUT, FRA, ZDA, SLO (koncert)

Ptuj – Ptujski grad:
Slavnostna dvorana

30. 7. 2012 Tranströmer (prostorska instalacija in kratek dokumentarni film)

Ptuj – Vrazov trg

30. 7. 2012 Vinski večer

Ptuj – Hotel Mitra

30. 7. 2012 Večer komorne glasbe – srečanje generacij/RUS, ITA, AUT, FRA, ZDA, SLO

(koncert)

Ptuj – Ptujski grad:
Slavnostna dvorana

31. 7. 2012

Od Lenarta do Vladivostoka (potopisno predavanje)

Ptuj – Dom KULTure muziKafe

31. 7. 2012

Virtuozi poletne akademije/EU (koncert)

Ptuj – Ptujski grad:
Slavnostna dvorana

31. 7. 2012

Ruski komorni zbor Smolny/RUS (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

1. 8. 2012

Klapa Cambi/CRO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

1. 8. 2012

Mednarodni orkester – Arsana/EU (koncert)

Ptuj – Ptujski grad:
Slavnostna dvorana

2. 8. 2012

Džez bio trio/SLO (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

2. 8. 2012

Vox arsana z gosti/SLO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

3. 8. 2012

Sozvočja Slovenije/SLO (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan
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Koncertni cikel Festine 2010-2014
KUZ Delavnice Maribor			

J

edro tematsko zaokroženih koncertov v
izvedbi domačih in gostujočih umetnikov
je slonelo na Komornem orkestru Festine,
sestavljenem iz mladih glasbenikov, ki so v
sodelovanju z umetniškimi eminencami pridobili dragocene izkušnje. Programska shema
je bila zasnovana na redkeje izvajani slovenski
in mednarodni glasbeni literaturi. Svežino cikla
so predstavljale številne novitete slovenskih
skladateljev vseh generacij. Sodelujoči glasbeniki so nastopili kot solisti, koncertni mojstri,
člani ansamblov, člani komornega orkestra ter
v simfoničnem orkestru. Vodilna ansambla sta

bila Festine z dirigentko Živo Ploj Peršuh in
Simfonični orkester RTV Slovenija z izjemnimi
gostujočimi umetniki, med katerimi so nekdanji prvi hornist Berlinske filharmonije Radek
Baborak, violist in dirigent Wolfram Christ in
dirigent Anton Nanut. Med solisti je nastopila
tudi mednarodno uveljavljena slovenska sopranistka Sabina Cvilak, vrhunec in sklep leta
pa je predstavljal koncert z Bachovim Božičnim
oratorijem z mladimi slovenskimi solisti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 1. 2012

Ansambel Festine (koncert)

Maribor – Dvorana Union

3. 2. 2012

Amabile (koncert)

Maribor – Dvorana Union

2. 3. 2012

Alma grande (koncert)

Maribor – Dvorana Union

19. 5. 2012

Per archi (koncert)

Maribor – Dvorana Union

26. 9. 2012

Simfonični orkester RTV Slovenija (koncert)

Maribor – Dvorana Union

13. 10. 2012

Simfonični orkester RTV Slovenija (koncert)

Maribor – Dvorana Union

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

1.498
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Mandragola

Mednarodni orkester Maribor 2012

Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture,
Opera & Theatre Madlenianum

Z

godba Mandragole, pomembnega
Machiavellijevega literarnega dela, komedije, ki je nastala leta 1520 in je hkrati
tudi najčistejši primer renesančne komedije,
je bila tokrat predstavljena nekoliko drugače – kot komična opera Ivana Jevtića, enega
najboljših srbskih in evropskih skladateljev.
Zgodba komične opere Mandragola je umeščena
v srednjeveške Firence. V mesto se po dvajsetih
letih vrne mladenič Callimaco in se takoj zaljubi
v prelepo Lucrezio, poročeno z bogatim, starim
trgovcem po imenu Messer Nicia. Callimaco se
zaupa svojemu spretnemu prijatelju Liguriu, ta

pa mu obljubi, da ga bo združil z Lucrezio. Toda
vse le ni tako enostavno … Inscenacijo opere
v izvedbi srbskega Madlenianuma je režiral
eden najpomembnejših režiserjev na Balkanu
– makedonski režiser Slobodan Unkovski. Za
scenografijo je poskrbela priznana slovenska
scenografka Meta Hočevar, kostumografijo
pa je pripravila večkrat nagrajena Angelina
Atlagić. Orkester je igral pod taktirko Vesne
Šouc Tričković.

KLASIČNA GLASBA

KUZ Delavnice Maribor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

655

V

izobraževalnem in umetniškem programu
z mojstrskimi tečaji in orkestrsko akademijo v sestavi Simfoničnega orkestra
mladih glasbenikov vsako leto sodeluje več kot
200 instrumentalistov iz več kot 30-ih držav.
Avdicije za sodelujoče glasbenike so potekale na
Dunaju, v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Trstu,
Munchnu, Manhaimu, Freiburgu, Berlinu,
Londonu, Barceloni, Madridu in Amsterdamu.
Mojstrski tečaji omogočajo solistično izobraževanje in poustvarjanje z evropskimi vrhunskimi
umetniki, strokovnjaki in pedagogi, ki z mladimi
delijo široko znanje, muziciranje in izmenjavo

izkušenj. Udeleženci se kot solisti ali v različnih
zasedbah predstavljajo na javnih koncertih. K
izpopolnjevanju in izobraževanju v orkestrski
igri sodi tudi sodelovanje v Orkestrski akademiji
pod vodstvom mladih dirigentov. Mednarodni
orkester Maribor 2012 je v samo štirih letih
postal prepoznavna destinacija poletnega izobraževanja. Spodbuja doseganje odličnosti na
področju klasične glasbe, mobilnost glasbenikov
v evropskem prostoru in usmerja k medkulturnemu dialogu. Orkestrska akademija se je po
premiernem koncertu v Mariboru tradicionalno
podala na evropsko turnejo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 2. 2012

Mandragola (opera)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

15. 7. 2012

Mednarodni orkester Maribor 2012 (otvoritveni koncert)

Ljubljana – Slovenska filharmonija:
Dvorana Marjana Kozine

16. 7. 2012

Zaključni koncert Mednarodnega orkestra Maribor 2012
(mojstrski tečaji akademije Branimir Slokar)

Ljubljana – Križanke: Viteška
dvorana

19. 7. 2012

Mednarodni orkester Maribor 2012 – Brahms,
Haydn, Čajkovski (koncert)

Maribor – Dvorana Union

20. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za oboo in fagot

Ljubljana – Slovenska filharmonija:
Dvorana Marjana Kozine

20. 7. 2012

Mednarodni orkester Maribor 2012 (koncert)

Ljubljana – Slovenska filharmonija:
Dvorana Slavka Osterca

24. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za trobento

Ljubljana – Križanke: Viteška
dvorana

25. 7. 2012

Dirigiranje in koncertni mojster z
Mednarodnim orkestrom Maribor 2012

Ljubljana – Slovenska filharmonija:
Dvorana Marjana Kozine

26. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za francoski rog

Ljubljana – Križanke: Viteška
dvorana

27. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za violino in violončelo

Ljubljana – Križanke: Viteška
dvorana

28. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za flavto

Ljubljana – Križanke: Viteška
dvorana

29. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za klarinet in kontrabas

Ljubljana – Križanke: Viteška
dvorana

30. 7. 2012

Zaključni koncert mojstrskega tečaja za timpane

Ljubljana – Konservatorij za glasbo
in balet

31. 7. 2012

Mednarodni orkester Maribor 2012 – Stravinski,
Rota, Dvorak (koncert)

Maribor – Dvorana Union

1. 8. 2012

Mednarodni orkester Maribor 2012 (koncert)

Ljubljana – Slovenska filharmonija:
Dvorana Marjana Kozine
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Š tevilo obiskovalcev

3.500
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Metropolitanska opera HD v živo

Monteverdi: Orfej

Hiša idej d.o.o.

O

perne produkcije newyorške
Metropolitanske opere v HD tehniki
predvaja v živo več kot 1.500 krajev po
vsem svetu. Število navdušencev nad predstavitvami glasbeno-gledaliških vrhuncev s
pomočjo sodobne tehnologije, ki omogoča
neposredne prenose, vztrajno narašča. Ciklus, ki
slovenskemu občinstvu doslej ni bil dostopen,
bi v prihodnosti lahko prerasel v abonmajsko
ponudbo. Kvaliteten repertoar in izvedbe s solisti
svetovnega slovesa, kot sta Anna Netrebko in

Datum

Placido Domingo, so prepričljiv porok za umetniške užitke ob spremljanju najsodobnejših
opernih produkcij. V atraktivnem glasbeno-gledališkem nizu so bila med drugim predstavljena
dela The Enchanted Island (glasba baročnih
opernih mojstrov), Götterdämmerung/Somrak
bogov R. Wagnerja, Manon J. Masseneta in La
Traviata Guiseppa Verdija.

N aziv dogodka

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

855

B

aročna opera Orfej italijanskega skladatelja Claudia Monteverdija iz leta 1607 je
bila izvedena v produkciji Akademije za
glasbo Univerze v Ljubljani ter s sodelovanjem
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Slovensko praizvedbo je spodbudilo zanimanje za staro glasbo, ki na Akademiji za glasbo
v zadnjem času doživlja posebno pozornost.
Interdisciplinarni pristop k izvedbi je združil
mladostno energijo pod vodstvom domačih in
tujih mentorjev ter študente vseh slovenskih

umetniških akademij in Konservatorija za glasbo
in balet v Ljubljani. Predstava je pod vodstvom
dirigenta Egona Mihajlovića zaživela v sodobni
odrski postavitvi. Praizvedba Orfeja je bila
na Ptuju, ki slovi kot eno najstarejših mest
v Sloveniji in se ponaša s slovitim Orfejevim
spomenikom iz rimskih časov. Monumentalni
marmorni nagrobnik iz rimske dobe je namreč na
svojstven način povezan s starodavnim mitom.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

600

P rizorišče

21. 1. 2012

Händel, Rameau, Vivaldi, others: The Enchanted Island (opera)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

11. 2. 2012

Richard Wagner: Götterdämmerung/Somrak bogov (opera)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

25. 2. 2012

Verdi: Ernani (opera)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

7. 4. 2012

Jules Massenet: Manon (opera)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

14. 4. 2012

Giuseppe Verdi: La Traviata (opera)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana
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Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1. 7. 2012

Orfej (premiera opere)

Ptuj – Cerkev sv. Petra in Pavla

2. 7. 2012

Orfej (opera)

Maribor – Alojzijeva cerkev
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Od godbe v orkester

Orkestrski in komorni cikel

KD Pihalni orkester Krka

P

rojekt Od godbe v orkester v Novo mesto in
ostala slovenska in evropska mesta prinaša
godbo Pihalnega orkestra Krka, ki velja za
enega naših najuspešnejših glasbenih sestavov. V
zadnjih letih je osvojil zlato medaljo na svetovnem
tekmovanju pihalnih orkestrov na Nizozemskem
(Kerkrade, 2005), prvo mesto na državnem tekmovanju Slovenije v najvišji kategoriji (Krško,
2006) ter pokal Grand Prix za najboljši orkester
tekmovanja (Pécs – Evropska prestolnica kulture

KPC Narodni dom Maribor		

2010). Glasbeniki gojijo raznovrsten repertoar
slovenskih in tujih skladateljev, s profesionalnimi izvedbami pa navdušujejo strokovno in
ljubiteljsko javnost. Koncertni program projekta
Od godbe v orkester ponuja glasbeni kolaž od
preprostih koračnic do najzahtevnejših simfonij iz
bogate zakladnice pretežno slovenski skladateljev
vseh generacij. Prinaša povezavo preteklosti s
sedanjostjo, preprostosti s kompleksnostjo in
tradicionalnega z abstraktnim.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 6. 2012

Pihalni orkester Krka (koncert)

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

320

K

omorni cikel Koncertne poslovalnice
Narodni dom Maribor je obsegal šest abonmajskih koncertov. V klavirskem duu sta
nastopila brat in sestra Sergio Tiempo in Karin
Lechner, Argentinca, ki ju odlikujejo temperametne in karizmatične izvedbe klasične in
sodobne literature. Akordeonist Luka Juhart,
po rodu iz Maribora, je dobitnik pomembnih
nagrad in kljub mladosti koncertant evropskega
formata. Z izborom samospevov F. Schuberta
se je ob spremljavi pianista Gerolda Huberja
predstavil baritonist Christian Gerhaher, eden
največjih interpretov samospevov sodobnega
časa. Pomladanski del ciklusa je zaključil Godalni
kvartet Tokio, ki sodi med vodilne komorne
godalne zasedbe. Orkestrski cikel je sestavljal
predvsem gostovanja vrhunskih svetovnih

orkestrov ter gostovanji dveh osrednjih slovenskih komornih ali simfoničnih orkestrov
(orkester Slovenske filharmonije in Simfonični
orkester RTV Slovenija). Ključni cilj programa je
bil zagotavljanje kakovostne ponudbe orkestrske
glasbe v Mariboru, ki odraža aktualno mednarodno poustvarjalnost in s tem viša merila ter
spodbuja konkurenčnost v domačem okolju.
Načelo pri oblikovanju programa je bilo ustvariti
paleto koncertov, ki ponujajo tako mojstrovine
železnega repertoarja v aktualnih kakovostnih
izvedbah kot tudi redkeje izvajana dela od baroka do sodobnosti. Organizatorji so domače
in tuje ustvarjalce spodbujali, naj na spored
uvrstijo glasbo lastnih držav in tako omogočijo
občinstvu spoznavanje domače ustvarjalnosti
in različnih tujih glasbenih kultur.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 1. 2012

Baročni orkester La Folia (koncert)

Maribor – Dvorana Union

10. 2. 2012

Sergio Tiempo in Karin Lechner (klavirski duo)

Maribor – Dvorana Union

29. 2. 2012

Kremerata Baltica (koncert)

Maribor – Dvorana Union

30. 3. 2012

Luka Juhart, harmonika (koncert)

Maribor – Dvorana Union

31. 3. 2012

Orkester Slovenske filharmonije (koncert)

Maribor – Dvorana Union

18. 4. 2012

Christian Gerhaher in Gerold Huber (koncert)

Maribor – Dvorana Union

23. 4. 2012

Državna kapela iz Weimarja (koncert)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

8. 5. 2012

Godalni kvartet Tokio (koncert)

Maribor – Dvorana Union

11. 5. 2012

Filharmonični orkester BBC (koncert)

Maribor – Dvorana Union

18. 11. 2012

Narodni orkester iz Belgije (koncert)

Maribor – Dvorana Union

5. 12. 2012

Kvartet Pavel Haas (koncert)

Maribor – Dvorana Union

7. 12. 2012

Solisti dresdenske kapele (koncert)

Maribor – Dvorana Union

Š tevilo dogodkov

12

Š tevilo obiskovalcev

4.286
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Oživljeni zven preteklosti (Hugo Wolf)
Koroški pokrajinski muzej

S

plet multikulturnih dogodkov z naslovom Oživljeni zven preteklosti je temeljil
na ohranjanju in oživljanju historičnega
mestnega jedra in krepitvi identitete rojstnega
mesta skladatelja Huga Wolfa (1860–1903), rojenega prednikom slovenskega porekla. Zvrstil
se je cikel koncertov z naslovom Wolf povezuje, na novo pa je zaživela tudi prenovljena
Wolfova rojstna hiša v Slovenj Gradcu, kjer
deluje Mednarodni informacijsko dokumentacijski center Huga Wolfa; tam je postavljena
tudi stalna razstava o življenju in delu Huga

Wolfa. Digitalizirano dokumentarno gradivo je
zbrano na internetni strani www.hugowolf.si.
Hiša služi kot vozlišče in koordinacijska točka
Mednarodnega združenja društev Huga Wolfa.
Že uveljavljeno tekmovanje mladih pevcev je
zaživelo kot 1. Mednarodno solopevsko tekmovanje Hugo Wolf. Med dogodki je bila tudi
glasbeno-scenska uprizoritev dela Nova ljubezen
po motivih Hermanna Bahra.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 3. 2012

Otvoritev prenovljene stalne razstave o življenju in delu
skladatelja Huga Wolfa

Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa

13. 3. 2012

Vzpostavitev Mednarodnega informacijsko dokumentacijskega Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa
centra Huga Wolfa

1. 6. 2012

Večer glasbe Huga Wolfa: Marjana Lipovšek in Anthony Spiri

Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa

9. 6. 2012

Nova ljubezen (glasbeno-scenska uprizoritev)

Ptuj – Minoritska cerkev

10. 6. 2012

Nova ljubezen (glasbeno-scenska uprizoritev)

Maribor – Vetrinjski dvorec

25. 6. 2012

Nova ljubezen (glasbeno-scenska uprizoritev)

Slovenj Gradec – Graščina
Rotenturm

12. 9. 2012

Samostojen solistični koncert

Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa

17.-19. 9. 2012

1. Mednarodno solopevsko tekmovanje v izvajanju
samospevov Huga Wolfa

Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa

20. 9. 2012

Nova ljubezen (glasbeno-scenska uprizoritev)

Avstrija – Grad Mumth

6. 10. 2012

Nova ljubezen (glasbeno-scenska uprizoritev)

Velenje – Muzej Velenje
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Koncert slovanske klasične glasbe
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture,
Forum slovanskih kultur

S

lovanska kulturna dediščina je neizmerno bogata, globoko izpovedna in vedno
aktualna. Forum slovanskih kultur, ki že
vrsto let povezuje slovanski kulturni prostor,
si prizadeva preseči nepovezanost in razdrobljenost slovanskega kulturnega prostora, da
bi se z “oživčenjem” slovanske ustvarjalnosti,
s povezovanjem in prenašanjem impulzov slovanske kulture, znanosti in umetnosti, še bolj

pa njenega ustvarjalnega naboja in dediščine,
njena duhovna kultura lahko suvereno vključila
v globalni medkulturni dialog in prostor.
Na koncertu so se predstavili Simfonični orkester
RTV Slovenija pod vodstvom priznanega ruskega
dirigenta Mihaila Jurovskega s solisti Dejanom
Lazičem s Hrvaške ter čelistom Ivanom Karizno
iz Belorusije. Celoten koncert je bil avdio in
video dokumentiran s strani RTV Slovenija.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 5. 2012

Koncert slovanske klasične glasbe

Maribor – Unionska dvorana

Š tevilo dogodkov
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Simfonični cikel SNG Maribor

Slovenija/Evropa

SNG Maribor

O

rkester mariborske operne hiše se je
predstavil z izborom klasične in sodobne
literature ter s slovenskimi solisti. V
okviru programa EPK je izvedel tri koncertne
dogodke. Oratorij Maribor je bil zasnovan
glasbeno-gledališko in je nastal v počastitev
EPK. Skladatelj Milko Lazar je uglasbil reprezentativna besedila mariborskih avtorjev
Andreja Brvarja in Draga Jančarja, ki jih je v
dramski inscenaciji uprizoril igralec in odrski
interpret Igor Samobor. Drugi koncert je bil
namenjen vsem ljubiteljem klasične glasbe in

je bil izveden v centru mesta Maribor, na trgu
Leona Štuklja. Poimenovan je bil Koncert pod
zvezdami in je ponudil glasbene bisere iz bogate
zakladnice klasične glasbe. Zadnji v ciklu treh
koncertov je bil posvečen 150-letnici rojstva
franconskega skladatelja Clauda Debussya.
Predstavila se je slovita slovenska pianistka
Dubravka Tomšič Srebotnjak pod taktirko
dirigenta Benjamina Pioneera.

KLASIČNA GLASBA

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

4.344

K

omorni cikel Slovenija/Evropa v izvedbi
študentov Akademije za glasbo Univerze v
Ljubljani je spodbudil raziskovanje arhivov
komorne tradicije ter izvajanje manj znanih in
(morda) izgubljenih del. Umetniški vodja Tomaž
Lorenz je z izborom komornih del slovenskih
skladateljev posebej opozoril na temeljna oziroma manj znana dela. Študentski ansambli, med
njimi dobitniki različnih nagrad, so predstavili

kakovost slovenske komorne glasbe različnih
obdobij in slogovnih usmeritev v soočenju s
sočasno evropsko ustvarjalnostjo. Ciklus je dal
priložnost za promocijo, primerjavo in vrednotenje slovenske komorne glasbe v odnosu
do temeljnih del evropske glasbene literature.

6

Š tevilo obiskovalcev
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Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 1. 2012

Pihalni kvintet AG in Kvartet saksofonov
Colorfour (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 2. 2012

Koncert za Maribor

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

Godalni kvartet Accademia (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

8. 5. 2012

27. 3. 2012

Baročni kvartet Hymnia (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

30. 8. 2012

Koncert pod zvezdami

Maribor – Trg Leona Štuklja

3. 4. 2012

Slovenska komorna glasba in
njene vzporednice (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

13. 9. 2012

Koncert simfoničnega cikla SNG Maribor ob 150-letnici
rojstva Clauda Debussyja

Maribor – Slovensko narodno
gledališče:Velika dvorana

10. 5. 2012

Trobila v komornih zasedbah (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

19. 6. 2012

Tolkala v komornih zasedbah (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana
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Slovensko zborovsko tekmovanje
in mednarodni Grand Prix

KLASIČNA GLASBA

Spekter zvokov

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Z

borovsko tekmovanje ima v Mariboru
desetletno tradicijo in se odvija bienalno,
izmenoma v slovenskem in mednarodnem
merilu. S članstvom v Zvezi za veliko nagrado
Evrope (European Grand Prix for Choral Singing)
si je odprlo vrata v svetovni glasbeni prostor.
V finale se uvrščajo tudi slovenski zbori, ki
posegajo po najvišjih nagradah. Na tekmovanju
slovenskih zborov 2012 so se predstavile najboljše domače zborovske skupine v ženskih,
moških in mešanih zasedbah. V tekmovalnem
delu z obveznim in prostim programom so se
skupine predstavile z deli zborovske literature
svetovnih glasbenih kultur od renesanse do
novitet ter s skladbami slovenskih skladateljev. V letošnjem letu se je na tekmovanju za
Našo pesem predstavilo 22 zborov, zmagal pa
je Komorni mešani zbor Megaron z zborovodjo
Damijanom Močnikom. Prireditev je okronal

Datum
21. 4. 2012

22. 4. 2012

prestižni zaključni koncert Evropskega Grand
Prixa, na katerega se uvrstijo zmagovalni zbori
tekmovanj v Arezzu (Italija), Tolosi (Španija),
Varni (Bolgarija), Debrecenu (Madžarska), Toursu
(Francija) in v Mariboru (Slovenija). Finalisti so
bili: Sofia Vocalensemble (Švedska), Ateneo de
Manila College Glee Club (Filipini), Harmonia
Ensemble (Japonska), Vox Gaudiosa (Japonska)
in Orya Vocal Ensemble (Ukrajina). Finale, ki
ga je letos prvič gostil Maribor, je izjemno odmevno ne le v Evropi, temveč tudi drugod, saj
se za to prestižno nagrado poteguje tudi vse več
zborov z drugih celin. Zmagovalec letošnjega
tekmovanja za veliko nagrado Evrope je zbor
Sofia Vocalensemble s Švedske pod vodstvom
dirigenta Bengt Ollena.

N aziv dogodka

2

G

ustanov. Program je oblikoval umetniški vodja
Andrej Petrač, priznani violončelist in solist
Orkestra Slovenske filharmonije, v sodelovanju
z Evropskim kulturnim in tehnološkim centrom
Maribor. Posebna pozornost v ciklu Spekter
zvokov je bila namenjena poustvarjalcem, ki
imajo svoje korenine v Mariboru, a se uveljavljajo pretežno v širšem evropskem prostoru.

Š tevilo obiskovalcev

1.800

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 1. 2012

Violončelist Andrej Petrač in pianist Tomaž Petrač (koncert)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

5. 2. 2012

Solisti Marcos in Bernarda Fink ter Anthony Spiri (recital)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

18. 3. 2012

Duo Arc et fleche (koncert)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

19. 4. 2012

Violinist Primož Novšak (koncert)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

20. 4. 2012

Godalni sekstet (koncert)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

17. 5. 2012

Pihalni kvartet Slowind (koncert)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

14. 6. 2012

Komorna zasedba (koncert)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

8. 10. 2012

Violinist Tomaž Lorenz in kitarist Jerk Novak (koncert)

Maribor – Sinagoga Maribor

18. 10. 2012

Kvartet Tartini (koncert)

Maribor – Pokrajinski muzej

14. 11. 2012

Tomaž Petrač (klavirski recital)

Maribor – Pokrajinski muzej

13. 12. 2012

Violončelistka Karmen Pečar in pianist Petar Milić (recital)

Maribor – Pokrajinski muzej

P rizorišče

Slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2012
(koncert)

Maribor – Unionska dvorana

24. tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope
Grand Prix (koncert)

Maribor – Unionska dvorana
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lasbeni cikel Spekter zvokov je zajemal
skupek solističnih večerov in komornih
koncertov priznanih domačih in slovenskih umetnikov z gosti. Koncertni večeri
v Viteški dvorani baročnega dvorca Betnava
v Mariboru so združevali vrhunsko glasbeno
ustvarjalnost in poustvarjalnost solistov, članov
ansamblov in pedagogov pomembnih glasbenih

Š tevilo dogodkov
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1.198
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Zagrebški filharmoniki in Ivo Pogorelich

Zgodba o tangu

S

V

Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, Zagrebška filharmonija

imfonični orkester Zagrebške filharmonije
pod vodstvom dirigenta Dmitrija Kitajenka
in s pianistom Ivom Pogorelichem je obiskovalcem Evropske prestolnice kulture predstavil Koncert za klavir in orkester v e-molu
(op. 11) Friderika Chopina in Simfonijo št. 2 v
D-duru (op. 73) Johannesa Brahmsa. Zagrebška
filharmonija se ponaša s kar 140-letno tradicijo
in je osrednji kulturni ambasador Republike
Hrvaške. Ruski dirigent Dmitrij Kitajenko

je po zmagi na Karajanovem tekmovanju v
Berlinu zablestel v najboljši luči in postal dirigent prestižnih ansamblov. Veliki pianistični
interpret Ivo Pogorelich je sinonim Chopinove
glasbe. Njegove interpretacije navdušujejo in
razdvajajo ves kulturni svet. S samosvojo držo
in izvirnostjo ostaja na vrhu slovitih pianističnih imen, ki se dokazujejo s presežki. Na
koncertu sta bila tudi prisotna predsednika
držav Hrvaške in Slovenije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 3. 2012

Zagrebški filharmoniki in Ivo
Pogorelich (koncert)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana
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Društvo za glasbeno umetnost Arsana
okalno-instrumentalni ansambel Arstango
poleg solistov Marka Hatlaka (akordeon)
in Stefana Milenkovića (violina) sestavljajo
še spremljevalni instrumentalisti in vokalisti.
Obema solistoma je tango posebna strast in
izziv. Marko Hatlak ga neguje v različnih oblikah in zasedbah. Karizmatični violinist Stefan
Milenković, prvenstveno zapisan klasični glasbi,
je tokrat presenetil v vlogi strastnega tanguerosa. Tango v zadnjih letih doživlja socialno
preobrazbo in postaja kulturni fenomen. Zgodba
o tangu/Tango story skuša z glasbo, besedo in
plesom opozoriti na družbene spremembe in
prikazati boljši svet, ki naj temelji na družbeni
osveščenosti, kreativnosti in umetniških užitkih.

Glasbeni festival Arsana na Ptuju je z Zgodbo o
tangu doživel svoj vrhunec. Glasbeno-scenski
dogodek se je poklonil argentinskemu tangu v
vseh njegovih razsežnostih: časovnih in izvedbenih. Prav slednje je bilo tisto, kar je prepoln
avditorij dvorišča Minoritskega samostana v
celoti prepričalo. Ars tango ensemble, kot se je
poimenovala mednarodno sestavljena skupina
instrumentalistov, sestavljajo: solista violinist
Stefan Milenković in harmonikar Marko Hatlak,
pianist Mladen Delin, kitarist Marko Korošec
in kontrabasist Luka Herman Gaiser.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 7. 2012

Zgodba o Tangu (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan: dvorišče

Š tevilo dogodkov
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Dnevi poezije in vina
Študentska založba

D

nevi poezije in vina so v šestnajstih letih
v Slovenijo pripeljali več kot 400 pesnikov z vsega sveta. Festival je v letu 2012
nadaljeval tradicijo velikih večernih branj in
koncertov ter srečevanj s pesniki, prevajalci,
glasbeniki, igralci, pravljičarji, performerji in
ostalimi ljubitelji poezije, vina ter toplih poletnih
večerov pod zvezdami. Če so bili večeri namenjeni predvsem pesnikom in njihovim verzom,
ki so brani v najrazličnejših svetovnih jezikih,

so bili popoldnevi polni dogodkov za otroke
ter priložnosti za bližnja srečanja s pesniškimi
gosti – bodisi na pesniških zajtrkih, okroglih
mizah ali na zasebnih branjih, ki potekajo na
skritih in čarobnih ptujskih dvoriščih. Dvajset
pesniških gostov, ki so s seboj prinesli verze v
svojih domačih jezikih, je prineslo tudi dvajset
novih pesniških knjižic, ki so letos izjemoma
nadomestile festivalski zbornik.
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22. 8. 2012

Pogovor z udeleženci japonsko - slovenske prevajalske
delavnice

Ptuj – Hotel Mitra

22. 8. 2012

Okrogla miza o poeziji Toona Tellegena

Ptuj – Hotel Primus

23. 8. 2012

Hiša Pravljic (animirani film)

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

Š tevilo obiskovalcev

23. 8. 2012

Pravljična ura

Ptuj – Vrazov trg

23. 8. 2012

Veliko pesniško branje

Ptuj – Vrazov trg

23. 8. 2012

Pesnik na trgu: Boštjan Gorenc – Pižama in Luka Korenčič
(impro predstava)

Ptuj – Vrazov trg

23. 8. 2012

Zasebno branje: Andrzej Sosnowski in Primož Čučnik

Ptuj – Dom KULTure

23. 8. 2012

Gospod natakar, še en konjak, prosim! (impro predstava)

Ptuj – Stara steklarska delavnica

23. 8. 2012

Prakse in inovacije rezidenčnih programov (okrogla miza)

Ptuj – Hotel Mitra

Š tevilo dogodkov
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

20. 8. 2012

Pogovor z Ilmo Rakusa

Ljubljana – Kavarna Tromostovje

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Semier Insayif, Katja Perat, Regina Hilber

Bad Radkersburg – Pavlova hiša

23. 8. 2012

Zajtrk s pesniki: Nikola Madžirov, Regina Hilber

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Aleksander Irvanec,
Tina Kozin, Eduard Escoffet

Volče – Pri Lukatelu

23. 8. 2012

Mia Žnidarič & band (koncert)

Ptuj – Vrazov trg

24. 8. 2012

Pravljična ura: Pravljičarna

Ptuj – Vrazov trg

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Toon Tellegen, Milan Jesih,
Andrzej Sosnowski

Ljubljana – Društvo slovenskih pisateljev

24. 8. 2012

Slonova delavnica optičnih igrač

Ptuj – Vrazov trg

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Valerie Mejer,
Mateja Bizjak Petit, Andras Gerevich

Krško – Mestni park pred knjižnico

24. 8. 2012

Damar (koncert)

Ptuj – Vrazov trg

24. 8. 2012

Veliko pesniško branje

Ptuj – Vrazov trg

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Maarja Kangro, Dan Coman, Andre Velter Vrba – Prešernova rojstna hiša

24. 8. 2012

Ob svetlobi noči: Subkomite (kabaret)

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Joseph Gale Burns, Gajas Al-Madhun,
Ekaterina Josifova

24. 8. 2012

Duo Šardone (koncert)

Ptuj – Vrazov trg

21. 8. 2012

Večeri pred dnevi: Ilma Rakusa, Jose F. A. Oliver, Mile Stojić Ormož – Grad Ormož

24. 8. 2012

André Velter, Žiga Golob, Mateja Bizjak Petit
(glasbeno-pesniški nastop)

Murska Sobota – Odprti oder (pred
Gledališčem Park)

22. 8. 2012

Jutri je bila zabava
(branje udeležencev literarne delavnice za osnovnošolce)

Ptuj – Stara steklarska delavnica

24. 8. 2012

Pesnik na trgu: Boštjan Gorenc – Pižama in Luka Korenčič Ptuj – Vrazov trg
(impro predstava)

22. 8. 2012

Pravljična ura: Pravljice iz mariborske mavrice

Ptuj – Vrazov trg

Majšperk – Tovarna umetnosti

Laboratorij doktorja Možgančka
(ustvarjalne delavnice za otroke)

Ptuj – Vrazov trg

24. 8.
-24. 9. 2012

Razstava Metke Krašovec in poezija

22. 8. 2012

24. 8. 2012

Jutri je bila zabava (literarna delavnica za osnovnošolce)

Ptuj – Stara steklarska delavnica

Zasebni branji: Dan Coman/Tina Kozin
in José F. A. Oliver/Urška P. Černe

Ptuj – Dom KULTure

22. 8. 2012
22. 8. 2012

Zoran Predin (koncert)

Ptuj – Vrazov trg

24. 8. 2012

Zajtrk s pesniki: pesniško branje in filmska projekcija

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

22. 8. 2012

Veliko pesniško branje

Ptuj – Vrazov trg

24. 8. 2012

Predpasniki za verze (dražba)

Ptuj – Vrazov trg

22. 8. 2012

Stanka Vauda in Dušan Fišer (otvoritev prostorskih instalacij)

Ptuj – Vrazov trg

25. 8. 2012

Andrej Rozman – Roza: Balon Velikon (lutkovna predstava) Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

22. 8. 2012

Pesnik na trgu: Boštjan Gorenc – Pižama in Luka Korenčič
(impro predstava)

Ptuj – Vrazov trg

25. 8. 2012

Pravljična ura

Ptuj – Vrazov trg

25. 8. 2012

Lollobrigida (koncert)

Ptuj – Vrazov trg

22. 8. 2012

Večer s pesnico Ilmo Rakusa

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

25. 8. 2012

Veliko pesniško branje

Ptuj – Vrazov trg

22.-25. 8. 2012 Razstava knjig Milana Jesiha

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

25. 8. 2012

Pesnik na trgu: Boštjan Gorenc – Pižama in Luka Korenčič
(impro predstava)

Ptuj – Vrazov trg
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25. 8. 2012

Zasebno branje: Ghayath Almadhoun/Barbara Skubic

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

25. 8. 2012

Zasebno branje: Recital poezije Inger Christensen

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

25. 8. 2012

Gostovanje Pesniškega turnirja

Ptuj – Vrazov trg

25. 8. 2012

Zasebni branji: Joseph Gale Burns/Katja Perat in Maarja
Kangro/Gregor Podlogar/Martin Solotruk

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

25. 8. 2012

Odprto branje

Ptuj – Vrazov trg

25. 8. 2012

Pesniško branje

Varaždin – Galerija Ajngel

25. 8. 2012

Okrogla miza o poeziji Milana Jesiha

Ptuj – Ptujska klet

25. 8. 2012

Belo smetje (zaključek festivala)

Ptuj – Dom KULTure MuziKafe

Dvanajst

Založba KMŠ

M

aribor je v letu 2012 gostil 12 izjemnih, na
svojem področju mednarodno ključnih
in vodilnih osebnosti z raznih področij
ustvarjalnosti; od umetniških zvrsti do filozofije.
Povezovalni moment in izbirni kriterij vabljenih
je bil, da gre za vodilne svetovne predstavnike na
svojem področju, ki so posebej za to priložnost
zasnovali izviren pogled na izbrani aspekt prihodnosti. Vsak od gostov je izzpostavil pogled
v prihodnost, ki ga vznemirja ter posredoval
najširši publiki svojo umetniško, družbeno in
filozofsko vizijo prihodnosti v obliki napisanega
eseja in predavanja, ki je bilo pospremljeno
s pogovorom na temo prihodnosti. Izjemni
misleci in ustvarjalci so s svojo prisotnostjo in
vizijo začrtali obris mreže vizij, s tem pa dali

Datum

N aziv

P rizorišče

9. 3. 2012

Boris Groys (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

2. 4. 2012

Hans Magnus Enzensberger (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

4. 4. 2012

Tzvetan Todorov (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

7. 5. 2012

Jan Fabre (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

11. 6. 2012

Charles Simić (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

30. 8. 2012 Hernan Diaz Alonso (pogovorni večer)

Vikas Swarup (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

18. 9. 2012

Felicitas Hoppe (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

27. 9. 2012

Rebecca Horn (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

19. 11. 2012

Garry Kasparov (pogovorni večer)

23. 11. 2012 Jack Lang (pogovorni večer)

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev

2.400

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana

6. 9. 2012

12. 10. 2012 Goran Stefanovski (pogovorni večer)
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kreativni sunek slovenskemu in mednarodnemu
prostoru. To je bil obenem izjemen vsebinski
in medijski dogodek, ki je vrisal Maribor na
globalni zemljevid kreativnih okolij. Eden izmed
ciljev projekta je bil prebuditi Maribor, v njem
vzpostaviti globalno platformo za ustvarjalni
jutri ter ustvariti globalno presečišče, kjer se
srečujejo, orientirajo in strukturirajo vizije, ki
bodo daljnosežno delovale kot ključni impulzi
lokalnemu in obenem mednarodnemu prostoru.
Zadnja, trinajsta knjiga, v kateri so zbrani odlomki iz pogovorov z gosti projekta Dvanajst in
njihova razmišljanja, je izšla 15. decembra 2012
v nakladi 13.000 izvodov in je bila brezplačno
razdeljena meščanom in meščankam Maribora
ob zaključku prestolovanja.

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana
Maribor – Slovensko narodno gledališče: Kazinska dvorana
Maribor – Pokrajinski muzej: Viteška dvorana
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Evropski Pesniški turnir

L I T E R AT U R A

Liberation Art Project:
Skupaj – Miteinander – Together – Ensemble

Založba Pivec

Klub ptujskih študentov

N

agradna tekmovalna prireditev Pesniški
turnir po načelih viteškega turnirja izbira
najboljšo slovensko še neobjavljeno pesem
v tekočem letu in je ena najpomembnejših in
najbolje obiskanih slovenskih pesniških prireditev, obenem pa je eden osrednjih dogodkov
Slovenskih dni knjige v Mariboru. Naziv vitez
poezije je edina vseslovenska literarna nagrada,
ki se podeljuje v Mariboru.
Na letošnjem 12. natečaju je s po eno pesmijo
sodelovalo kar 193 pesnikov, strokovna žirija je
najprej izbrala 24 polfinalistov, ki so se pomerili
na dveh polfinalih turnirjih, v Kranju in Novi
Gorici. Na vsakem je žirija izbrala 4 finaliste, 2
pa občinstvo z glasovanjem. Tako je bilo izbranih
12 finalistov: Lidija Brezavšček, Rok Horžen,
Andrejka Jereb, Alenka Jovanovski, Zdravko
Kokanović – Koki, Jadranka Matić Zupančič,
Vida Mokrin-Pauer, Aleš Mustar, Breda Pugelj,
Tomaž Šalamun, Glorjana Veber, Iztok Vrenčur.
Vrhunec večera je bila podelitev obeh nagrad.
Občinstvo je največ glasov namenilo pesmi
Kamni niso nikoli sami Zdravka Kokanovića Kokija. Vitez Pesniškega turnirja 2012 je po izboru
strokovne žirije v sestavi Lidija Gačnik Gombač,
Josip Osti in Barbara Korun postal Tomaž Šalamun
s pesmijo Budistični piščanec. Vseh 12 finalnih
pesmi so pri Založbi Pivec izdali v zborniku, ki
ga je prejelo občinstvo na finalu, objavljene pa
so bile tudi v literarni reviji RP./Lirikon21.

Ena osrednjih literarnih prireditev EPK pa
je bil tudi drugi Evropski Pesniški turnir, na
katerem so sodelovali pesniki 7-ih evropskih
držav. Za naziv vitez Evropskega Pesniškega
turnirja 2012 se je s svojimi pesmimi potegovalo
7 zmagovalcev nacionalnih izborov: Reinhard
Lechner (Avstrija), Tatjana Bijelić (Bosna in
Hercegovina), Martina Vidaić (Hrvaška), Daniela
Raimondi (Italija), Tamás Dadebó (Madžarska),
Miroslava Ábelová (Slovaška) in Franci Novak
(Slovenija). Pesniki so interpretirali svoje pesmi
v originalnih jezikih, prevodi v slovenščino pa
so bili projicirani na platno.
Občinstvo je največ glasov namenilo pesmi
Portret (Ritratto) italijanske pesnice Daniele
Raimondi. Mednarodna strokovna žirija v sestavi Ferida Duraković (Bosna in Hercegovina/
Slovenija), Erika Vouk (Slovenija) in lanskoletni zmagovalec Győző Ferencz (Madžarska)
je naziv vitez Evropskega Pesniškega turnirja
2012 podelila slovenskemu pesniku Franciju
Novaku za pesem Ljudje kot rastline. Vseh 7
finalnih pesmi, vključno s prevodi v vse jezike
sodelujočih držav in angleščino so pri Založbi
Pivec izdali v zborniku, ki ga je brezplačno
prejelo v dar občinstvo na finalu, distibuiran pa
je bil tudi po vseh sodelujočih državah.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 3. 2012

Prvi polfinalni večer

Kranj – Mestna knjižnica

30. 3. 2012

Drugi polfinalni večer

Nova Gorica – Goriška knjižnica Franceta
Bevka

21. 4. 2012

Slovenski Pesniški turnir

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Kazinska dvorana

17. 11. 2012

Evropski Pesniški turnir

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana
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Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

600

P

rojekt Liberation art project: Skupaj –
Miteinander – Together – Ensemble je
nastal na pobudo likovnega umetnika
Josefa Schützenhöferja in univerzitetnega profesorja Klausa Zeyringerja, ki sta želela analizirati impulzivne reakcije javnosti na dogodke
iz preteklosti. Projekt ima številne podpornike, zlasti Štajersko kulturno iniciativo in
Herberta Nicholsa Schweigerja. Cilj projekta je

mednarodni umetniški in družbeni prispevek k
razpravi o preteklosti po večjih pretresih, pa tudi
spodbuda k javni razpravi o temah skupnost/
nasprotniki, domovina/tujina, vojna/mir,
večplastni projekti in t. i. socialna skulptura. S
tem namenom potekajo mednarodne izmenjave
in povezave umetnikov, fotografov, literatov,
glasbenikov itd., ki oživljajo literaturo in ostalo
družbeno pomembno umetnost.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 10. 2012

Literatura in jazz: Krilate besede in izbruhi zvoka
(literani in glasbeni večer)

Maribor – Salzburški
paviljon White Noise: Trg svobode

24. 10.–14. 11. 2012

Liberation 45 (razstava)

Maribor – Literarna hiša:
Galerija RRRudolf

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

485
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Mednarodni festival mlade
literature Urška 2012

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

L

iterarni festival za uveljavljajoče se avtorje je
združil različne umetniške prakse – literaturo,
glasbo, likovno umetnost, ples, gledališče
in film. Oktobra 2012 so v Slovenj Gradcu v galeriji, kulturnem domu, mestni kavarni, mladinskem centru, knjigarni, čajnici in na drugih
prizoriščih nastopili izbrani avtorji z literarnega
natečaja, najboljši gledališki, glasbeni in plesni
interpreti njihovih besedil ter gostujoči avtorji
iz različnih evropskih držav. Knjižnica Ksaverja
Meška je gostila slovenske in tuje urednike revij
na simpoziju o mladi evropski poeziji, po atrijih
Slovenj Gradca so bile razstavljene Polne vreče
zgodb Nataše Kramberger in njenih sodelavcev,

nabrane med drugim po domovih za starejše
občane. V Koroški galeriji likovnih umetnosti
Slovenj Gradec je oktobra potekala odprta državna
razstava Tekst v podobi z likovnimi deli, pregledom slovenske vizualne poezije in fotografskim
projektom Castrum foto. Urškine srede so med
februarjem in decembrom mestno jedro Slovenj
Gradca odpirale ustvarjalcem vseh zvrsti – na
različnih prizoriščih so potekali literarni, glasbeni, plesni performansi, gledališke predstave
in projekcije filmov.

9. 5. 2012

Mesta kot prostori maginacije z Gabrijelo Babnik
in Natašo Kramberger (literarni večer)

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

23. 5. 2012

Urškina sreda/5fantkov.si: Simona Semenič
(gledališka predstava)

Slovenj Gradec – Kulturni dom Slovenj
Gradec

6. 6. 2012

Urškina sreda: Mlade rime na Urški (pesniški večer)

Slovenj Gradec – Mestna kavarna

20. 6. 2012

Urškina sreda: Preberi moj ples (plesna predstava)

Slovenj Gradec – Kulturni
dom Slovenj Gradec

22. 8. 2012

Urškina sreda: Le včasih tiho vzdigne se zavesa z zenic
(glasbeno-literarni večer)

Slovenj Gradec – Trg svobode

26. 9. 2012

Urškina sreda: Polne vreče zgodb
(filmsko-literarni dogodek)

Slovenj Gradec – Kulturni
dom Slovenj Gradec

12.-30. 10. 2012 Državna razstava Tekst v podobi in mednarodnega

fotografskega srečanja Kon-tekst)

Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti

18. 10. 2012

Mednarodni literarni večer

Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa

18. 10. 2012

Mednarodna okrogla miza o mladi evropski literaturi

Slovenj Gradec – Koroška galerija
likovnih umetnosti

18. 10. 2012

Polne vreče zgodb: Nataša Kramberger
(otvoritev razstave)

Slovenj Gradec – Cerkev Sv. Duha

Š tevilo dogodkov

34

Š tevilo obiskovalcev

2.000

Datum

N aziv

P rizorišče

9. 1. 2012

Gledališki festival Žive besede

Slovenj Gradec – po mestu

13. 1. 2012

Gledališki festival Žive besede

Slovenj Gradec – po mestu

19. 10. 2012

Družabno srečanje z glasbeno skupino Johnny & band

Slovenj Gradec – Hotel Slovenj Gradec

8. 2. 2012

Urškina sreda: Le včasih tiho vzdigne se zavesa z zenic
(predstavitev zgoščenke skupine Matalaja)

Slovenj Gradec – Kulturni dom

19. 10. 2012

Razglasitev nagrajencev za 2012

Slovenj Gradec – Koroška galerija
likovnih umetnosti

10. 2. 2012

Regijsko srečanje Festivala Urška

Ravne na Koroškem – po mestu

19. 10. 2012

Urškini literarni pogovori z avtorji novih
knjig iz zbirk revije Mentor

Slovenj Gradec – Mestna kavarna

22. 2. 2012

Urškina sreda/Jack (Schälchen Kaffe): Alenka Hajn
(gledališka predstava)

Slovenj Gradec – Kulturni dom

19. 10. 2012

Uršljanske matineje

Slovenj Gradec – po mestu

7. 3. 2012

Urškina sreda/ Skrivnosti: Niko Grafenauer
(gledališka predstava)

Slovenj Gradec – Kulturni dom

19. 10. 2012

Polne vreče zgodb: Nataša Kramberger
(literarno-ustvarjalna delavnica)

Slovenj Gradec – po mestu

16. 3. 2012

Regijsko srečanje za Primorsko

Senožeče – Gostišče Stari grad

20. 10. 2012

Literarna delavnica z dr. Davidom Bandljem

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

16. 3. 2012

Gledališki festival Žive besede

Ljubljana – Lutkovno gledališče Ljubljana:
Šentjakobski oder

7. 11. 2012

Urškinih deset: Predstavitev zbornika

Slovenj Gradec – Kulturni
dom Slovenj Gradec

21. 3. 2012

Urškina sreda: Nevidni lokus (literarni dogodek)

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

23. 11. 2012

Urškina sreda: Pogovor pisateljice Gabriele Babnik
s filozofinjo in sociologinjo Renato Salecl

Slovenj Gradec – Koroška galerija
likovnih umetnosti

22. 3. 2012

Pisati koreografijo (delavnica)

Ljubljana – Dvorana Cepetka

5. 12. 2012

28. 3. 2012

Regijsko srečanje za osrednjo Slovenijo

Ljubljana – Trubarjeva hiša literature

Urškina sreda: Kino Urška in elektro-rock skupina Ewok
(filmski in glasbeni dogodek)

Slovenj Gradec – Kulturni
dom Slovenj Gradec

30. 3. 2012

Regijsko srečanje Festivala Urška

Metlika – Belokranjski muzej

4. 4. 2012

Urškina sreda/Ženski pesniški koncert:
Ubrano ubrisani duet

Slovenj Gradec – Kulturni dom Slovenj
Gradec

18. 4. 2012

Urškina sreda: Hiša (plesno-gledališka predstava)

Slovenj Gradec – Kulturni dom Slovenj
Gradec

20. 4. 2012

Regijsko srečanje za SV Slovenijo

Sveta Trojica v Slovenskih goricah –
Osnovna šola Sv. Trojica
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Mednarodni Lirikonfest Velenje
Ustanova Velenjska knjižna fundacija
in književna asociacija Velenika

M

ednarodni Lirikonfest Velenje je pomladni
festival liričnih umetnosti v organizaciji
Ustanove Velenjska knjižna fundacija
in književne asociacije Velenika. Predstavlja in
popularizira umetniško literaturo 21. stoletja,
njene ustvarjalce, prevajalce, organizatorje in
druge; vzpostavlja in širi mednarodne književniške povezave, zlasti z izvirno novejšo poezijo
ter premišljevanji o spoznavni, povezovalni in
kritični vlogi umetniške literature v evropski
družbi in širše.
Lirikonfest 2012 (XI. mednarodno srečanje
književnikov) je tradicionalno združeval sledeče aktivnosti: Herbersteinsko mednarodno
srečanje književnikov z esejistično-debatnim
književniškim omizjem in bienalnim festivalnim priznanjem herbersteinski-lirikonfestov
zlát za najtehtnejši književni esej na evropsko aktualno temo; podelitev mednarodne
Pretnarjeve nagrade ambasadorjem slovenske
književnosti in jezika po svetu; slavnostno
prireditev Akademija Poetična Slovenija s
podelitvijo slovenske književne nagrade čaša
nesmrtnosti-velenjica (za vrhunske desetletne

pesniške opuse slovenskih književnikov/ic, ki
pomembno zaznamujejo umetniško literaturo
21. stoletja; mednarodno Rp. Lirikon21 – revijo
za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve;
podelitev priznanja lirikonov zlát za vrhunske
revijalne prevode poezije 21. stoletja v slovenščino (vsako liho leto) ali iz slovenščine
v druge svetovne jezike (vsako sodo leto);
organizacijo Lirikon(fest)ovih degustacij izbrane slovenske in prevodne poezije in drugih
liričnih umetnosti 21. stoletja; literarna abonmaja Odpiram knjigo (za odrasle in starejšo
mladino) in Čokolada s knjigo (za otroke in
mlajšo mladino); mednarodno književniško rezidenco v Velenju – ustvarjalna bivanja tujih in
slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev
in posrednikov novejše umetniške literature;
performanse in umetniške postavitve Muzaget
na Lirikonfestovem Olimpu. Lirikonfest Velenje
2012 je v osrednjem programu vključeval/
predstavljal 12 držav oz. festivalno izbranih 21
tujih in 21 slovenskih književnih ustvarjalcev,
prevajalcev, posrednikov in drugih poznavalcev
novejše književnosti.

Datum

N aziv

P rizorišče

21. 1. 2012

Lirikonfest 2012 – spletna objava vabil in razpisov

svetovni splet

19. 6. 2012

Spletna razglasitev nagrajencev

svetovni splet

20. 6. 2012

Mednarodna književniško (prevajalska konferenca)

Velenje – Hiša mineralov

20. 6. 2012

Mednarodna obzorja (poljski pesniško-filmski dogodek)

Velenje – Vila Bianca

20. 6. 2012

Lirikonfestova degustacija izvirne in prevodne poezije XXI. st.
(literarno-glasbeni dogodek)

Velenje – Vila Bianca

20. 6. 2012

Jezernik Velenjč: KUD Dudovo drevo (gledališka matineja za otroke)

Velenje – Jezernik Velenjč

21. 6. 2012

Lirikonov rezervat za poezijo (festivalsko dogajanje)

Velenje – po mestu

21. 6. 2012

Lirikonfestova degustacija izvirne in prevodne poezije XXI. st.
(literarno-glasbeni dogodek)

Velenje – Vila Bianca

21. 6. 2012

Književniško omizje (okrogla miza)

Velenje – Vila Bianca

22. 6. 2012

Akademija Poetična Slovenija: Podelitev Pretnarjevih nagrad

Velenje – Velenjski grad

22. 6. 2012

Pripovedovalski Variete: Tri zdrave Marije in en oče naš

Velenje – Vila Bianca
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Š tevilo dogodkov

14

22. 6. 2012

Književniško prevajalsko omizje (okrogla miza)

Velenje – Vila Bianca

22. 6. 2012

Mednarodno srečanje Pretnarjevih nagrajencev 2004–2012

Velenje – Vila Bianca

23. 6. 2012

Obisk Regionalnega knjižnega sejma

Maribor – Velika
kavarna Maribor

Š tevilo obiskovalcev

950
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NEKLASIČNA GLASBA

Chick Corea Trio

ČlovekA z bombami

MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture,
Sapienti Sat d.o.o.

O

dlični ameriški skladatelj in mojster na
klaviaturah Chick Corea, nosilec laskavega naziva mojster jazza, ki ga podeljuje
Ameriška zveza za podporo umetnosti, in dobitnik osemnajstih grammyjev, si je v petdesetih letih delovanja zaradi svoje neprimerljive
kreativnosti in osupljivega glasbenega pristopa
zagotovil status žive legende.
Grammy za najboljši improviziran jazz solo,
ki ga je prejel leta 2012, primerno zaokrožuje
neverjetno plodno glasbeno kariero, v kateri se
je posvetil zavidljivemu številu glasbenih zvrsti:
od preproste glasbe do avantgarde, od bebopa
do fusiona, od otroških pesmi do komorne
glasbe. Vse je popestril še z občasnimi izleti v

simfonično glasbo, vseskozi pa ohranjal visok
nivo kvalitete, brez odstopanj od navdušujoče
predanosti odličnosti. Chick Corea je neumorno
kreativna duša, ki vztraja pri odkrivanju novih
glasbenih zvrsti, obenem pa na novo odkriva
lasten glasbeni izraz.
Chick Corea se je s svojim novim triom znašel
v nadvse dobri družbi, saj se mu je pridružil
dvojec, ki ga odlikuje izjemen občutek za ritem.
Christian McBride (Sting, Pat Metheny, McCoy
Tyner) je eden izmed najboljših in najbolj priznanih glasbenikov svoje generacije, Brian Blade
(Herbie Hancock, Bob Dylan, Joni Mitchell),
dolgoletni član kvarteta Wayne Shorter Quartet,
pa spada med najboljše bobnarje na svetu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 11. 2012

Chick Corea Trio (koncert)

Maribor – Festivalna dvorana Lent
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NEKLASIČNA GLASBA

Anton Podbevšek Teater, Rock Otočec

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

739

A

vantgardistična poezija, sodobna glasba in številni izvajalci so se združili v
glasbeni predstavi ČlovekA z bombami
v koprodukciji gledališča Anton Podbevšek
Teater in mednarodnega glasbenega festivala
Rock Otočec. Predstava prinaša avtorsko interpretacijo poezije slovenskih avantgardistov Antona Podbevška in Srečka Kosovela ter
analitičen vpogled v njuno poezijo. Prav tako
so bila brana besedila o postmoderni dveh
prepoznavnih slovenskih filozofov Mladena
Dolarja in Slavoja Žižka.
Na Podbevška je močno vplivala prva svetovna
vojna, ki se ji je zoperstavil s svojo zbirko poezije Človek z bombami, saj zoper vojno lahko
deluješ le z bombami. Na drugi strani pa so pri
Kosovelu nastajale vzorčne radikalne pesmi
Konsi, kasneje izdane v Integralih. Podbevšek
velja tudi za pionirja vizualne poezije pri nas.
Pesnika sta se srečala pri sodelovanju v avantgardistični reviji Trije labodi, ki je začela izhajati
leta 1921 v Novem mestu; imela sta zelo različni življenjski usodi. Kosovel je umrl mlad,
Podbevšek pa je dočakal starost, ko se ni več

ukvarjal s poezijo. Njegova edina pesniška
zbirka Človek z bombami je leta 1925 izšla v
samozaložbi, kljub temu, da je bila dokončana
in pripravljena že leta 1921.
Na pobudo skupine Siddharta je k predstavi
svoje prispevalo tudi občinstvo, ki je bilo del
scene. »Tako bodo razbili meščanski koncept
gledališča in ukinili varnostno linijo med občinstvom, ki je na varnem, in izvajalcem, ki je
lahko nevaren.«
Predstava je neke vrste eksperiment oziroma
raziskava. De-Tonacija je nov žanr, ni rock
opera, temveč glasbena predstava bolj subverzivne narave. Poleg režiserja Bergerja med
drugim sodelujejo še kostumograf Alan Hranitelj,
glasbo so prispevali Peter Penko in Siddharta.
Slednji so tudi izvajalci poleg drugih igralcev,
glasbenikov, plesalcev in gimnastičarjev. V
predstavi so sodelovali Pavle Ravnohrib, Akira
Hasegawa, Nina Rakovec, Nana Milčinski, Petra
Govc, Borut Veselko, Jure Longyka, Irena Yebuah
Tiran, Katja Konvalinka, Leticia Slapnik Yebuah,
Nadiya Bichkova, Kjara’s Dance Project in Tamia
Dulce Villca Šeme.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 6. 2012

ČlovekA z bombami (premiera glasbenega spektakla)

Novo mesto – Otočec

27. 6. 2012

ČlovekA z bombami (glasbeni spektakel)

Novo mesto – Otočec

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.400
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European Jazz Orchestra

Elektronski oder

Arpol d.o.o., MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture

Plusminus d.o.o.

E

lektronski oder je bil projekt, ki je v Maribor
pripeljal vrhunske umetnike in izvajalce
popularne glasbe. Temeljil je na house
glasbi, ki se v svoji zgodovini povezuje tako z
jazzom, bluesom, funkom, soulom in discom.
Značilen element je groove, ki ga vsak umetnik
(DJ) interpretira po svoje in z njim privabi ljudi
do plesa. Gre za integracijo sodobne glasbe s
plesom kot prvinskim izražanjem človekovega
občutja, čustev, razumevanja trenutne situacije
in sveta okoli njega. Rdeča nit je beat –srčni
utrip, ki predstavlja osnovo, človekovo bistvo
in življenje ter nas spremlja od pradavnine. Tako
povezuje začetke človeštva z moderno dobo

in zaokrožuje proces razvoja glasbe skozi čas.
Plusminus je v Maribor povabil vrhunske ustvarjalce na področju housa iz različnih držav, združujejo pa najbolj obetavne mlade zvezde tega
področja. Vsem je skupna mladostna zagnanost,
želja približati to zvrst glasbe širšemu krogu
ljudi in preseči stereotipe. Umetniki prihajajo
tako iz razvitega zahoda kot vzhodnih držav
in dokazujejo, da je kljub različnim kulturam,
okolju in vzgoji rdeča nit enaka – ustvariti ritem,
ki ponazarja življenje.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6. 2012

M.S.N Dance Party (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

16. 6. 2012

Sobotna vročica (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

22. 6. 2012

DJs From Mars (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

23. 6. 2012

Soul Avengerz (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

29. 6. 2012

David Penn & Lisa Millet (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

30. 6. 2012

RAE (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

6. 7. 2012

DJ Sid Templer & DJ T-Jay (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

7. 7. 2012

Kid Massive (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS

31. 8. 2012

Mike Candys (elektronski glasbeni večer)

Maribor – Klub PLUSMINUS
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Š tevilo dogodkov

9

Š tevilo obiskovalcev

2.650

D

anska organizacija Swinging Europe vsako
leto v sodelovanju s skupino jazz producentov EBU-ja (European Broadcasting
Union – Zveza Evropskih radijskih postaj) izbere
zasedbo najbolj perspektivnih jazz glasbenikov
iz Evrope in jih poveže v Evropski jazz orkester
(European Jazz Orchestra - EJO). Izbere tudi
dirigenta, s katerim nova zasedba v pomladnih
mesecih krene na Evropsko turnejo. Od leta
1998, ko so prvič izoblikovali takšen jazz orkester, pa do danes, je na čez 200 koncertih v 35

državah Evrope, Severne in Južne Amerike ter
Azije sodelovalo čez 300 glasbenikov. Skupino
devetnajstih mladih glasbenih mojstrov iz šestnajstih držav je vodil skladatelj in dirigent Igor
Stetsyuk iz Ukrajine. Seveda pa sta omembe
vredna tudi dva vrhunska glasbenika, ki sta v
zasedbi predstavljala Slovenijo – na trobenti
Andrej Štrekelj, na pozavni pa Žiga Murko.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 9. 2012

European Jazz Orchestra (koncert)

Maribor – Štuk

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

250
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Festival glasbe, vina in mode

Festival mladih kultur Kunigunda

Evropsko središče za raziskave in kulturo SAGA

F

estival glasbe, vina in mode je na osnovi
dosedanjih izkušenj uresničil dolgo načrtovan zametek inovativne sinhronizacije
mednarodnega glasbenega, vinskega in modnega festivala, ki povezuje potenciale mesta z
glasbenimi ustvarjalci, lokalnimi in regijskimi
vinarji ter modnimi oblikovalci. S serijo velikih imen s področja glasbe, vina in mode ter
seveda s samim konceptom festivala (sinergija
koncertov, razstav, delavnic, dejavnosti na področju uveljavljanja umetnikov ipd.) pod svoje
okrilje sprejemajo množico domačih in tujih

Datum

institucij. Kronski dogodek festivala, ki je bil
hkrati tudi eden najpomembnejših dogodkov
spomladanskega obdobja EPK, je bil koncert
skupine Kings of Strings, ki vključuje tri velike
kitarske mojstre – Tommyja Emmannuela,
Stochela Rosenberga in Vlatka Stefanovskega.
Za modno poslastico so poskrbeli mojstri idrijske
čipke, ki so ta ponos Slovenije predstavili na
delavnicah, razstavah in modni reviji.

N aziv

20.-23. 3. 2012 Spremjevalno festivalsko dogajanje

P rizorišče

Modni spektakel idrijske čipke in koncert Yamandu Costa
(otvoritev festivala)

Maribor – Dvorana Union

21. 3. 2012

Kings of Strings (koncert)

Maribor – Festivalna dvorana Lent

22. 3. 2012

Antonio Chainho band – Lisgoa, Fado meets Indian
music (koncert)

Maribor – Dvorana Union

Petar Jankovic Ensemble (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

23. 3. 2012
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Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

1.948

N

a Festivalu mladih kultur Kunigunda 2012
so lahko ljubitelji alternativne umetnosti
že petnajstič zapored spoznavali produkcijo nekonvencionalnih in bolj ali manj neodvisnih kulturno-umetniških praks. Uživali so
na koncertih, grafitarskih, plesnih, glasbenih
in multimedijskih delavnicah, obiskovali so
gledališke dogodke, spoznavali ulično umetnost,
na ogled pa so bile razstave, inštalacije in različni

performansi. Posebnost Kunigunde je ta, da
je obisk dogodkov brezplačen, koncerte pa je
bilo prek interneta mogoče spremljati v živo.
Zanimivost je tudi festivalski Radio Kunigunda,
ki je prebivalce, obiskovalce in poslušalce obveščal o dogajanju ter jim predstavljal literarna dela
mladih ustvarjalcev. 15. Festival mladih kultur
Kunigunda je tako predstavil uspešne domače
in tuje umetnike z vseh področij mladih kultur.

Datum

N aziv

P rizorišče

22. 4. 2012

Made in Velenje: Katja Skrinar in Neva Beriša (koncert)

Velenje – Vila Bianca

13. 5. 2012

Made in Velenje: Pascal Vehovec in Janez Uršej (koncert)

Velenje – Vila Bianca

3. 6. 2012

Made in Velenje: Aleksandra Šuklar in Izidor Kokovnik (koncert)

Velenje – Vila Bianca

7. 7. 2012

Tribute to legends: Veliki koncert na Letnem kinu

Velenje – Letni kino ob
Škalskem jezeru

13. 7. 2012

Green Land (koncert elektronske glasbe)

Velenje – Velenjsko jezero

28. 7. 2012

Festival nasedlega kita

Velenje – Letni kino ob
Škalskem jezeru

22. 8. 2012

7naK (art modna revija)

Velenje – Titov trg

22. 8. 2012

Smetumet (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Titov trg

24. 8.
-14. 9. 2012

Angažirane ARTikulacije (razstava)

Velenje – Regionalni
multimedijski center

24. 8. 2012

Senser/UK, Bilk/CRO, ZircuS/SLO, Oknai/SLO, Karman energy/SLO
(koncert)

Velenje – Letni kino ob
Škalskem jezeru

25. 8. 2012

Daba za Džaba in Freedom Fighters Soundsystem (koncert)

Velenje – eMCe plac

25. 8. 2012

Jani Kovačič & Kar čes Brass band (koncert)

Velenje – Mozaik bar

25. 8. 2012

Otvoritev 15. Festivala mladih kultur Kunigunda in Pekarne

Velenje – Pekarna v
starem Velenju

25. 8. 2012

Radio Kunigunda (radijska oddaja)

Velenje – po mestu

26. 8.
-30. 9. 2012

KunigundaXXL (fotografska razstava)

Velenje – Titov trg

26. 8. 2012

Melodrom in Perrine En Morceaux (koncert)

Velenje – eMCe plac

26. 8.
-17. 9. 2012

Kdo ima jajca? (razstava)

Velenje – eMCe plac

26. 8. 2012

Delavnica pohištva

Velenje – Pekarna v
starem Velenju

Š tevilo dogodkov

38

Š tevilo obiskovalcev

11.353

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

(otvoritev razstave, degustacija vin)

20. 3. 2012
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26.-31. 8. 2012 Vodno mesto - geodezične kupole Elvisa Haliloviča

Velenje – Velenjsko jezero

(prostorska instalacija)

27. 8. 2012

Entheogen (koncert)

Velenje – eMCe plac

27. 8. 2012

Scaramuccia (gledališka predstava)

Velenje – Titov trg

27. 8. 2012

Vodno mesto (vodeni ogled plavajočih geodezičnih kupol)

Velenje – Velenjsko jezero

27.-31. 8.2012

Pekarna (razstava umetniških projektov)

Velenje – Pekarna v
starem Velenju

27.-31. 8. 2012 Park Art (kreativne delavnice in umetniški performansi)

Velenje – park pred Gimnazijo

27. 8. 2012

Strojnica (glasbena delavnica)

Velenje – Regionalni
multimedijski center

28. 8. 2012

Skok iz kože (gledališka predstava)

Velenje – Sončni park

28. 8. 2012

Kultur Shock in Applesouce Lorraine (koncert)

Velenje – eMCe plac

29. 8. 2012

Večer kruha in iger (performans)

Velenje – Pekarna v
starem Velenju

29. 8. 2012

Ni nas še zadelo (performans)

Velenje – Titov trg

29. 8. 2012

Damir Avdič, Lombego Surfers in Cyphre Louis (koncert)

Velenje – eMCe plac

30. 8. 2012

Slackline (delavnica hoje po vrvi)

Velenje – Sončni park

30. 8. 2012

General Woo, Nemir (koncert)

Velenje – eMCe plac

30. 8. 2012

Pes, pizda, peder (gledališka predstava)

Velenje – Atrij
Velenjskega gradu

31. 8. 2012

Disciplina A Kitschme, Stranci (koncert)

Velenje – Rdeča dvorana

1. 9. 2012

Eco art (umetniška inštalacija)

Velenje – Pekarna v
starem Velenju

1. 9. 2012

Kunigundin bazar

Velenje – Cankarjeva ulica

1. 9. 2012

Innmate, Hellcats, Megalopolis (koncert)

Velenje – eMCe plac

7. 9. 2012

Street basket

Velenje – Sončni park
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Izzven

Narodni dom Maribor

M

ednarodni festival Izzven – Jazz festival
Maribor že od začetka leta 2000 predstavlja sodobno glasbeno ponudbo z
vsega sveta, ki je izhajala pretežno iz kreativne
tradicije jazza in etno glasbe ter njunega mešanja
s sodobnimi vplivi. Osredotočala se je na inovativne, moderne in izzivalne pristope glasbenic
in glasbenikov, ki so s svojimi nastopi presegali
žanrske, starostne, geografske, kulturne in
rasne omejitve ter stereotipe. Mednarodni
festival Izzven je že od nekdaj uspešno nagovarjal predvsem (vendar ne izključno) srednjo
in mlajšo generacijo poslušalstva, ki praviloma
ne obiskuje množično koncertnih prireditev
s poglobljenimi umetniškimi vsebinami. Cilj
Mednarodnega festivala Izzven ni bil samo
dopolniti raznolikosti kulturne ponudbe mesta,
ampak Mariboru dati festival, ki bo hitro zrasel
v prepoznaven in atraktiven kulturno-turistični dogodek, zanimiv za obiskovalce iz širše

(mednarodne) regije. Programsko se je festival
meril s podobnimi prireditvami v Ljubljani,
Gradcu in Zagrebu ter drugod po Evropi. V
zadnjih letih je opuščanje žanrskih razmejitev
med posameznimi glasbenimi zvrstmi postajalo
pravilo, prav tako pa je bilo značilno prehajanje
publike med posameznimi dogodki v iskanju
nove, izvirne in sveže glasbene ponudbe. Na
koncertih Mednarodnega glasbenega festivala
Izzven je bilo leta 2012 moč srečati obiskovalce iz celotne Slovenije, Budimpešte, Dunaja,
Gradca in Zagreba. Posebna pozornost je bila
namenjena ekskluzivnim projektom ter svetovnim ali slovenskim premieram glasbenih del,
kar pri poznavalcih in širši strokovni glasbeni
javnosti gradi in utrjuje umetniško kredibilnost
in kvaliteto festivala.

Datum

D ogodek v sklopu pro j ekta I zzven

P rizorišče

11. 5. 2012

Goran Krmac Next (koncert)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

24. 5. 2012

Anderson, Van Kemenade, Mobus, Glerum, Bennink
(koncert)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

16. 11. 2012

N’Toko (koncert)

Maribor – MMC KIBLA

16. 11. 2012

Patrice Acoustic (koncert)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

17. 11. 2012

Reut Regev’s R*time (koncert)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

17. 11. 2012

Najoua (koncert)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

18. 11. 2012

Voodoo Chile: Jimi Hendrix 70th Birthday Tribute (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

1.300
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Mars festival

Jazzinty

Mars Music d.o.o., Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

LokalPatriot

J

azzinty je v dvanajstih letih hitrega razvoja iz poletne delavnice prerasel v obsežno
produkcijo, sestavljeno iz štirih sklopov:
glasbene delavnice, jazz festivala, tekmovanja
za skladateljsko nagrado Jazzon in abonmajskega
koncertnega cikla. Tako je Jazzinty tudi v letu
2012 predstavil največjo festivalsko produkcijo
na dolenjskem, ki ustvari največ nočitev, tako
udeležencev delavnic kot tudi festivalskih gostov.
Festival Jazzinty je bil osrednja poletna kulturno-turistično destinacija in je postavila Novo
mesto na evropski kulturni zemljevid. Jazzinty
je potekal tretji teden v avgustu v Novem mestu

in je bil v teh poletnih dneh prijetno in mirno
zavetje s srednjeveškim mestnim jedrom, obkroženim z okljukom zelene reke Krke. Delavnica
in festival so se odvijali na različnih lokacijah
v starem delu mesta, med drugim v Glasbeni
šoli Marjana Kozine, v Klubu LokalPatriot, na
čudovitih vrtovih Dolenjskega muzeja, v atriju
knjigarne Goga, Kulturnem centru Janeza Trdina
in na slikovitem Glavnem trgu. Mesto nudi obilo
restavracij, atrijev, teras, kavarn, sprehajalnih poti
ob Krki ter drugih možnosti za sprostitev, ki so
udeležencem in mentorjem ponudile sproščeno
in kreativno delovno okolje.

Datum

D ogodki v sklopu pro j ekta Jazzinty

P rizorišče

31. 5. 2012

Vasko Atanasovski Trio (abonmajski koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

13.-18. 8. 2012 Lunch sessions (koncert)

Novo mesto – Glavni trg

13.-18. 8. 2012 Night sessions (koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

13. 8. 2012

Vid Jamnik Kvartet (koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

13. 8. 2012

Jazzwine (koncert in pokušina vin)

Novo mesto – Prodajalna Malamačka

13. 8. 2012

Glasbene delavnice

Novo mesto – Klub LokalPatriot

14. 8. 2012

Andrej Hočevar 9mm (koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

15. 8. 2012

Jazzon Live (finalni koncert nagrade Jazzon)

Novo mesto – Dolenjski muzej – vrtovi

16. 8. 2012

Raphael Wressnig & Big Boogaloo horns feat. Enrico
Crivellaro (koncert)

Novo mesto – Dolenjski muzej – vrtovi

17. 8. 2012

Jazzinty ensemble feat. Miroslav Vitouš (koncert)

Novo mesto – Dolenjski muzej – vrtovi

17. 8. 2012

Alenka Godec (koncert)

Novo mesto – Glavni trg

17. 8. 2012

The Grooveapartment (koncert)

Novo mesto – San Sebastian

17. 8. 2012

Mojstrski tečaj jazz improvizacije: Miroslav Vitouš
(glasbene delavnice)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

18. 8. 2012

Zaključni koncert udeležencev delavnice

Novo mesto – Dolenjski muzej – vrtovi
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Š tevilo dogodkov

14

Š tevilo obiskovalcev

3.450

O

snovna ideja Mars festivala je, da se dogaja
v dveh mestih hkrati, saj se trudi povezati dve mesti in dve državi v kreativno,
programsko ter kulturno celoto, osnovano na
prijateljskih vezeh in glasbeni ustvarjalnosti.
Do danes se je Mars festival razvil v enega večjih festivalov v regiji. Na njegovih odrih so že
nastopili TBF, Dan D, Laibach, Elvis Jackson,
Edo Maajka, Let 3, Urban&4, LeeLooJamais …
pa tudi izvajalci svetovnega kova, kot so Skunk
Anansie, Moby, Thirty Seconds to Mars in Dredg.
Septembra 2012 je v okviru EPK Mars festival
gostil Sigur Rós, mistične, eterične, zunajzemeljske post rockerje iz Islandije, kar je bil
eden redkih nastopov te zasedbe v Evropi. V
Mariboru smo slišali presek njihove bogate

glasbene kariere, skladbe, kot so Hoppípolla,
Svefn-g-englar, Sæglópur, Festival, Ný Batterí,
Varúð idr. Sigur Rós pa niso posebni samo v
svojem glasbenem izražanju temveč tudi v
jezikovnem smislu; veliko svojih skladb namreč
izvajajo v posebnem, izmišljenem jeziku, ki so
ga poimenovali Vonlenska.
Poleg Sigur Rós so nastopili še slovenski
Melodrom, ki so v spremenjeni in razširjeni
zasedbi predstavili že poznan material pa tudi
nove, še ne slišane skladbe, ter MojART oz.
Mojca Zalar, ki je nastopila s kitaro ob spremljavi
Martina Lundra in Anžeta Žurbija.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 9. 2012

Sigur Rós, Melodrom, MojcART (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.600

85

NEKLASIČNA GLASBA

NEKLASIČNA GLASBA

Rosenberg Trio & Tim Kliphuis

MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture, Sapienti Sat d.o.o.

T

he Rosenberg Trio sestavljajo bratranci
Nonnie, Nous’che in Stochelo Rosenberg.
Vsi se ukvarjajo z glasbo že od malih nog,
saj so se že kot otroci učili z gledanjem in poslušanjem družinskih članov ob praznovanjih
in druženjih. V skladu z nenadkriljivo tradicijo
romske glasbe so vsi člani glasbeni samouki,
ki so se igranja priučili zgolj s poslušanjem in
nenehnim preigravanjem znanih skladb. Nihče
izmed trojice ne zna brati not ali skladati glasbe
v tradicionalnem pomenu besede, kljub temu
pa danes veljajo za eno najboljših glasbenih
skupin in vsekakor najboljšo skupino, ko je
govora o »gipsy jazzu«.
Skupina je resnično edinstvena v svetu jazza,
pa naj gre za priredbe standardnih jazzovskih
skladb, klasične Django skladbe ali osupljivo melodične Stochelove avtorske skladbe.
Tesna povezanost, moč, silovitost in natančnost Nonnijevih in Nous’chejevih osupljivih

ritmov in neulovljivega tempa ter lahkotnost,
s katero Stochelova kitara nadgrajuje osnovno
ritmično linijo, se zlivajo v ednistveno glasbeno
doživetje. Njihova virtuoznost je prepričala
tudi velikega dirigenta Stéphana Grappellija,
ki mu je zadostoval zgolj en obisk koncerta, da
je trojico nemudoma povabil na gostovanja po
Evropi in svetu ter na praznovanje svojega 85.
rojstnega dne v slovito dvorano Carnegie Hall
v New Yorku. Njihovo prijateljstvo je trajalo
vse do Grapellijeve smrti. Skupaj so posneli
skladbe za Grapellijev rojstnodnevni album
85 and still swinging, za album Rosenberg
Tria Caravan ter za album skupine Manhattan
Transfer z naslovom Swing. Leta 2008 je trio ob
100. obletnici Grapellijevega rojstva pripravil
presunljiv glasbeni poklon glasbeniku.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 10. 2012

Rosenberg Trio & Tim Kliphuis (koncert)

Maribor – Festivalna dvorana Lent
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1

Š tevilo obiskovalcev

400

The Stroj

Soundbiro d.o.o., MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture

G

lasbeni kolektiv The Stroj je leta 1997 v
Laškem ustanovil tolkalec in filozof Primož
Oberžan. Na začetku so The Stroj delovali
kot osemčlanska tolkalska zasedba, ki je svoj
glasbeni izraz gradila s pomočjo odpadnih sodov,
odsluženih strojnih delov ter različnih delovnih
orodij, ki so jih uporabljali kot inštrumente. The
Stroj so hitro postali znani predvsem zaradi svojih
brezkompromisnih nastopov, ki so temeljili
na nenavadnih inštrumentih in spektakularni
pirotehniki, izvedeni pa so bili na neobičajnih
lokacijah, kot so kamnolomi, rudnik, predelan
mestni avtobus ter različni industrijski objekti.
Koncert v Mariboru ni bil izjema, saj so se z nastopom v reciklažnem centru Gorenje simbolno

vrnili na odpad, kjer so nekoč nabrali večino
materiala za izdelavo inštrumentov.
The Stroj so se predstavili s projektom Kymatikon,
za katerega so razvili spektakularen sistem materialne vizualizacije zvoka, ki publiki omogoča,
da na velikem platnu spremlja neposredne
zvočne učinke njihove glasbe.
Za uvod v koncert je bil predpremierno prikazan
tudi kratki film Jana Cvitkoviča z naslovom Sto
psov, za katerega glasbo je napisal in izvedel
Primož Oberžan.
Nekaj posebnega pa je bil zagotovo tudi prihod
na prizorišče, saj so se obiskovalci v tezenski
reciklažni center Gorenje z mariborske Železniške
postaje lahko pripeljali kar z vlakom.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 8. 2012

Sto psov: Jan Cvitkovič (predpremiera filma)

Maribor – Gorenje Surovina: Reciklažni center Tezno

24. 8. 2012

The Stroj (koncert)

Maribor – Gorenje Surovina: Reciklažni center Tezno

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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3. Mednarodni festival Choregie

Avdicija za življenje

Zavod Choregie

3.

Mednarodni festival Choregie je prinesel
inovativno programsko politiko, ki
raziskuje najboljša dela novega glasbenega gledališča, kjer glasba, jezik, vokalizacija in gibanje soobstajajo in se dopolnjujejo.
Festival je predstavil predstave, ki na sečišču
glasbe in giba, zvoka in svetlobe, podobe in
objekta uspešno odkrivajo ter prepletajo nove
načine zaznavanja. Tako je odprl nove prostore izraza ter v svet glasbe in gledališča vnesel

Datum

svežino, prepričljivost, intenzivnost doživljanja
in komunikacijo. Festival je podiral meje med
umetniškimi disciplinami in širil razmišljanje,
zaznavanje in izkušnje. Festival ima kljub svoji
mladosti utečen program, vsako leto pa k sodelovanju privabi tudi nekaj izjemnih ustvarjalcev.

N aziv

Bunker, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

1.249

P

lesna predstava Avdicija za življenje je
rezultat sodelovanja med uveljavljeno
slovensko plesno-gledališko skupino
Betontanc, japonskim plesno-multimedijskim kolektivom Original Tempo in glasbenim
duetom Silence. Pod režiserskim vodstvom
Matjaža Pograjca je imela mešana zasedba vaje
v Sloveniji in na Japonskem, v Sloveniji pa je
bila v okviru EPK izvedena premierna uprizoritev. Kolektiv Original Tempo je na Japonskem
znan tudi po nekonvencionalnem vključevanju

sodobne tehnologije v svoje predstave. Original
Tempo so vzhajajoče zvezde sodobnega plesa
in performansa na Japonskem, kjer s svežim in
inovativnim koreografskim in multimedijskim
pristopom odpirajo nove poti razvoja sodobnega plesa. Njihove prakse so gotovo obogatile
tudi slovenski prostor, kjer japonska sodobna
umetnost ni prav pogosto predstavljena.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

214

P rizorišče

8. 1. 2012

Oriana (scenski koncert)

Maribor – Dvorana Union

8. 1. 2012

Ženske radosti (kostumska pokrajina)

Maribor – Dvorana Union

9. 1. 2012

Kdo bi si mislil, da sneg pada (performativna glasovna inštalacija)

Maribor – Dvorana Union

10. 1. 2012

La licorne de la vierge (glasbeno-plesni projekt)

Maribor – Dvorana Union

13. 1. 2012

Placebo ali Komu potok solz ne lije (scenski koncert v 14 slikah)

Maribor – Dvorana Union
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Datum

V sklopu pro j ekta : AV D I C I J A Z A Ž I V L J E N J E P rizorišče

8. 6. 2012

Avdicija za življenje (premiera plesne predstave)

Maribor - Lutkovno gledališče Maribor

9. 6. 2012

Avdicija za življenje (plesna predstava)

Maribor - Lutkovno gledališče Maribor
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Borštnikovo srečanje: Mostovi

Dantonova smrt

SNG Maribor

T

radicionalni festival se posveča iskanju nabora reprezentativnih sodobnih gledaliških
predstav, ki predstavljajo del vrhuncev
slovenskega in evropskega gledališča danes.
Selektor v 2012 je bil mag. Primož Jesenko, ki
pravi, da je svojo pozornost poskušal usmeriti
na gledališko produkcijo kot na polje premikov,
zato je poskušal v tekmovalni in spremljevalni
spored 47. Borštnikovega srečanja uvrstiti predstave iz širokega žanrskega prostora, ki vsebuje
vse, kar »je«, pa čeprav na način, ki nemara
šele »bo«. Kot selektorja ga je razveselilo, da
so uradne prijave v festivalski program pritegnile tudi producente, ki se pred desetletjem
niso videli med pretendenti za uvrstitev na
Borštnikovo srečanje – saj to kaže, da se je podoba
festivalske selekcije kot togega slonokoščenega
stolpa razrahljala. Ogledal si je 105 predstav

po prizoriščih v Sloveniji, kar dopušča sklep o
zadovoljivi kontinuiteti slovenskega gledališča.
V tekmovalni izbor je uvrstil 12 predstav, med
njimi 2 praizvedbi domačih dramskih besedil. V
spremljevalnem programu je bil tudi mednarodni
del predstav Mostovi, ki je bil sofinanciran s strani
EPK. Z Mostovi festival krepi vezi z evropskimi
središči sodobnega gledališča. Omenjeni festivalski sklop je omogočil konfrontacijo in dialog
slovenske gledališke ustvarjalnosti s svetovnimi
gledališkimi trendi. Gostujoče predstave so
ponujale pregled najpomembnejših gledaliških
stvaritev s področja širše regije, Evrope in ostalih
kontinentov. S pomočjo EPK se Borštnikovo
srečanje tako uvršča na zemljevid pomembnih
mednarodnih gledaliških festivalov, Maribor pa
krepi svoj status pomembnega središča mednarodnega gledališkega festivalskega dogajanja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 10. 2012

When the Mountain Changed Its Clothing: Heiner Goebbels in
Carmina Slovenica (glasbeno gledališče)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

19. 10. 2012

Oni živijo (V iskanju nultega teksta): Milan Marković in Maja
Pelević (predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Stara dvorana

21. 10. 2012

III furije: Sylwia Chutnik, Magda Fertacz, Małgorzata SikorskaMiszczuk (predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

22. 10. 2012

Europeana: Patrik Ouředník (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

24. 10. 2012

Car neuspeha: Jan Fabre (predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

25. 10. 2012

Sovražim resnico: Oliver Frljić (predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Mali oder

25. 10. 2012

Ivona, princesa Burgundije: Witold Gombrowicz (predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Stara dvorana
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Mestno gledališče Ptuj			

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

1.601

D

antonova smrt, Lenz, Leonce in Lena
Woyzeck. Pretresljivo pomembna in sodobna literarna zapuščina za politično
angažiranega naravoslovca Georga Büchnerja,
ki mu ni bilo dano živeti niti petindvajset let.
Dantonova smrt (1835) ni le drama o francoski revoluciji in obračunu med Dantonom
in Robespierrom, temveč predvsem drama o
večnih in nikoli do konca razrešenih vprašanjih

o življenju, morali, smislu in etiki. »Človek
ne more poseči v proces zgodovine, človek
postane pena na valovih, postane igrača,« je
zapisal Büchner v enem od pisem zaročenki
Wilhelmine Jeagle. Jernej Lorenci Büchnerjevo
pisanje razume kot dramo o nezmožnosti revolucije, o antirevoluciji vsake revolucije, o
krvi revolucije, o nenasitnosti krvi revolucije,
o dvomu v napredek, v evolucijo, v zgodovino.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 4. 2012

Dantonova smrt
(ljubljanska premiera gledališke predstave)

Ljubljana – Slovensko mladinsko gledališče:
Zgornja dvorana

25. 4. 2012

Dantonova smrt (gledališka predstava)

Ljubljana – Slovensko mladinsko gledališče:
Zgornja dvorana

26. 4. 2012

Dantonova smrt (gledališka predstava)

Ljubljana – Slovensko mladinsko gledališče:
Zgornja dvorana

28. 4. 2012

Dantonova smrt (gledališka predstava)

Ljubljana – Slovensko mladinsko gledališče:
Zgornja dvorana

16. 5. 2012

Dantonova smrt (ptujska premiera gledališke predstave) Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

17. 5. 2012

Dantonova smrt (gledališka predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

19. 5. 2012

Dantonova smrt (gledališka predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

Š tevilo dogodkov
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Front@ sodobnega plesa

Flota, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev

F

estival Front@ sodobnega plesa, ki ga organizira zavod Flota, je osrednji dogodek
delovanja mreže Dance Explorations Beyond
Front@, v kateri se povezujejo partnerske organizacije iz različnih evropskih držav. Beyond
Front@ plesno raziskovanje si prizadeva za
trajen stik med plesalci, koreografi, drugimi
umetniki, kulturnimi vodji, kritiki, teoretiki in
občinstvi predvsem na področju Srednje Evrope.
Z zagotavljanjem dostopa do visokokakovostnih umetniških dosežkov tudi izven velikih
kulturnih centrov namenja veliko pozornost
pridobivanju novega občinstva. Delovanje
mreže omogoča prenos izkušenj na področjih sodelovanja z lokalnim prebivalstvom in
medregionalnega povezovanja. Namen festivala
Front@ sodobnega plesa je, da se Murska Sobota
s svojo lego na stičišču pomembnih evropskih
poti uveljavi kot stičišče kulturnih tokov in
publike iz sosednjih držav (Avstrije, Hrvaške,
Madžarske in Slovenije).
Celoten program festivala je bil natančno postavljen in je sledil napovedi organizatorjev, da
bo »... Letošnji že sedmi mednarodni festival

Front@ sodobnega plesa, ki bo v okviru EPK
2012 potekal v Murski Soboti med 24. avgustom
in 1. septembrom, predstavljal vrh delovanja mednarodne mreže Dance Explorations
Beyond Front@«.
Med izjemnimi predstavami iz Avstrije,
Madžarske, Hrvaške, Slovenije, Slovaške, Belgije,
Finske in Velike Britanije, ki smo jih videli v
okviru festivala, velja omeniti predstavo LOL–
lost of love skupine Protein iz Velike Britanije.
Predstava je bila na edinburškem festivalu nagrajena z nacionalno nagrado, ki jo podeljujejo
plesni kritiki v Veliki Britaniji. V okviru festivala
so potekale tudi celodnevne plesne delavnice,
pogovori o umetnosti in javnem prostoru ter
plesnem izobraževanju v prihodnosti. Vrh festivala so predstavljali dogodki na prostem, ki
so arhitekturo mesta spremenili v prizorišča.
Med nastopajočimi so bili tudi upokojenci in
osnovnošolci iz Murske Sobote, ki so sodelovali
v plesni predstavi Generacije.

27. 8. 2012

Chris Nash/UK (fotografska razstava)

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

27. 8. 2012

Iván Angelusz/HU (video projekcija)

Murska Sobota – Gledališče Park

27. 8. 2012

Bodies in Urban Spaces: Willi Dorner/AT (intervencija v javni prostor) Murska Sobota – pri lokomotivi

Š tevilo obiskovalcev

27. 8. 2012

Bodies in Urban Spaces: Willi Dorner/AT (intervencija v javni prostor) Murska Sobota – pri lokomotivi

3.000

28. 8. 2012

Uvod v plesno fotografijo: Chris Nash (fotografska delavnica)

Murska Sobota – Grajska dvorana

28. 8. 2012

Šole & akademije/AT, HR, HU, SLO

Murska Sobota – Gledališče Park

28. 8. 2012

Plesne šole/HR, SI

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

29. 8. 2012

Plesno izobraževanje in prihodnost (konferenca)

Murska Sobota – Grajska dvorana

29. 8. 2012

Journey Home: Les SlovaKs/SK, BE (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

29. 8. 2012

Plesne akademije/AT, HU, SLO

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

30. 8. 2012

Forward Motion (video)

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

30. 8. 2012

OPUS 1 – mladi plesalci

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

31. 8. 2012

The Forgotten Circus: Shelly Love/GB (film)

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

31. 8. 2012

LOL – Lots of Love: Protein/GB (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

31. 8. 2012

Moving Gallery: Chris Nash & Ragnhild Olsen/GB
(alternativna razstava)

Murska Sobota – po mestu

31. 8. 2012

Moving Gallery: Chris Nash & Ragnhild Olsen/GB
(alternativna razstava)

Murska Sobota – po mestu

1. 9. 2012

Dance Communication Lab: Beyond Front@ /AT, GB, HR, HU, SI
(improvizacija)

Murska Sobota – Gledališče Park

1. 9. 2012

Mush Room: Liquid Loft/AT (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

1. 9. 2012

Moving Gallery: Chris Nash & Ragnhild Olsen/GB
(alternativna razstava)

Murska Sobota – po mestu

1. 9. 2012

Moving Gallery: Chris Nash & Ragnhild Olsen/GB
(alternativna razstava)

Murska Sobota – po mestu

Š tevilo dogodkov
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Datum

N aziv

P rizorišče

24. 8. 2012

DCL: Matej Kolmanko/SI (video)

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

24. 8. 2012

Umetnost in javni prostor (okrogla miza)

Murska Sobota – Grajska dvorana

24. 8. 2012

Otvoritvena zabava

Murska Sobota – Mladinski
informativni in kulturni klub

24. 8. 2012

Generacije: Branko Potočan, Flota, Stekli psi/SI;
Muualla: Ilona Jantti/FI (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

25. 8. 2012

Štirinajst: R. Hribar & G. Luštek/SI (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

25. 8. 2012

Tehnika: Marmot/HR (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

1. 9. 2012

Koreografski peskovnik: Društvo za sodobni ples Slovenije
(improvizacija)

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

25. 8. 2012

Stop n Go (presna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park:
Odprti oder

1. 9. 2012

Zaključna zabava

26. 8. 2012

Overdose: Eva Duda Company/HU (plesna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

Murska Sobota – Mladinski
informativni in kulturni klub –
klubski prostor

27. 8. 2012

Plesni izzivi na Fronti (plesne delavnice)

Murska Sobota –Spartacus

27. 8. 2012

Uvod v plesno fotografijo: Chris Nash (fotografska delavnica)

Murska Sobota – Gledališče Park

27. 8. 2012

Umetnost in javni prostor (konferenca)

Murska Sobota – Grajska dvorana
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Guernica Continuum 2012

Hommage à Stravinsky

Maya Milenovič Workman, TWO d.o.o.		

G

uernica Continuum, multimedijska
filmska, glasbeno-gledališka in plesna
predstava Maje Milenovič Workman, je
namenjena najširšemu občinstvu, ki od sodobnih
gledaliških praks pričakuje aktivni družbeni
angažma ter konkretno življenjsko nujnost.
Predstava je osnovana na podlagi filma, ki se dogaja v New Yorku, gledališko‑gibalni umetniški
dogodek pa je prenesen v Maribor in oblikovan
v predstavo, v kateri s svojim gibom sodelujejo
različni posamezniki, začenši s protagonistoma
(Tom in Bahia), pevko in različnimi arhetipskimi liki, ki izrisujejo eksistencialno tesnobo in
pasivnost sodobne družbe. Vsebina predstave
izpostavlja karmično »breme« posameznikove
temne preteklosti, dediščino kolektivne izkušnje
človeške manipulacije in izkoriščanja različnih
razsežnosti, ki jih povezuje z današnjo izkušnjo

Datum

N aziv dogodka

»subtilnega« terorizma postkapitalistične
družbe. Zgodba vodi gledalce do razmisleka
o aktivnejšem delovanju v družbi, do katere
nosi osebno odgovornost, in ga skozi interdisciplinarno izkušnjo seznani z možnostjo
družbenih sprememb v prihodnosti, v kateri
bi angažirana umetnost lahko odigrala vlogo
transformacije osebnega in družbenega erosa
in etosa. Guernica Continuum je zgodba, ki
poleg gledališča vključuje ekspresijo sodobnega
plesa – slednjega je v slovenskem prostoru s
svojimi predstavami utrdila prav koreografinja
Maja Milenovič Workman.
Gre za mednarodni projekt, ki je nastajal v
New Yorku in Mariboru. Vodja projekta je bila
Maja Milenovič Workman. Za dramaturgijo
je bil zadolžen Benjamin Virc in za glasbo
Matthew Garrison.

P rizorišče

25. 8. 2012

Guernica Continuum (premiera predstave)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

26. 8. 2012

Guernica Continuum (predstava)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

27. 8. 2012

Guernica Continuum (predstava)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana
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SNG Maribor			

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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U

metniški direktor Baleta SNG Maribor
Edward Clug, ki je v svoji bogati in uspešni
karieri deloval kot koreograf gledaliških
predstav, baletni plesalec in koreograf sodobnih plesnih projektov, je na velikem odru
SNG Maribor postavil novo baletno kreacijo,
sintezo dveh baletov Stravinskega (Petruška
in Posvetitev pomladi), ki je pretanjeno reflektirala eksistencialno realnost sodobnega subjekta postmoderne družbe. Predstava
je obeleževala 130-letnico skladateljevega
rojstva. Glasbo Igorja Stravinskega odlikuje
predvsem njegov pretanjen, a jasno izražen
čut za ritmiko in samosvojo »plesnost«, kar

je s številnimi baleti znova in znova dokazoval
(Ognjeni ptič, Petruška, Posvetitev pomladi,
Les noces, Pulcinella, Apolon, Poljub vile, Igra s
kartami, Orfej, Agon). O avtorjevi vsestranskosti
in večplastni umetniški naravnanosti pričajo
njegova uspešna sodelovanja z drugimi velikimi
ustvarjalci njegovega časa, med katerimi so bili
Sergej Djagilev, Pablo Picasso, Jean Cocteau in
George Balanchine.
Predstava posega v vrh svetovne baletne produkcije in bi bila v ponos vsaki baletni hiši.
Internetni portal Online Ballet Class je povzel:
»Mednarodnemu koreografu Edwardu Clugu
je zopet uspelo. Premiera je bila uspešnica!«

Datum

N aziv dogodka

13. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (premiera baleta) Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

15. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (balet)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

16. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (balet)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

17. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (balet)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

18. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (balet)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

19. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (balet)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

21. 4. 2012

Hommage à Stravinsky (balet)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Velika dvorana

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

5.541

P rizorišče
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Klovnbuf

Zavod Bufeto

K

lovni so v mestu, za stare in mlade! Program
Klovnbuf je ponujal predstave klovnov
iz vseh dežel, pogovore z ustvarjalci in
mojstrske delavnice klovnovskih umetnij, ki
so v okviru Klovnbufovega laboratorija brusile
mlade profesionalce in vse ostale, ki jih privlači klovnovska umetnost. Med gostujočimi
umetniki bi lahko izpostavili Janga Edwardsa
(ZDA) in Lea Bassija (Italija), dva izmed ključnih
nosilcev sprememb, ki so redefinirale pojmovanje klovnovskega gledališča in ga približale
modernim gledališkim smernicam.
Osnovni namen festivala je bil, tako kot že
vsa leta doslej, slovenskemu občinstvu približati sodobno profesionalno klovnado, zvrst
umetnosti, ki je v našem kulturnem prostoru
premalo poznana. V ta namen in s ciljem nadaljnjega mednarodnega sodelovanja z vrhunskimi

ustvarjalci na tem področju v kulturnem prostoru EU in širše so k sodelovanju povabili
svetovno priznane ustvarjalce, pri čemer so
tako na letošnjem festivalu gostovali Jango
Edwards (ZDA), Paolo Nani (Italija), Theater
Mikos (Rusija), Aleksej Mironov (Rusija), Fraser
Hooper (Nova Zelandija), Ibbacala Clown (Švica),
Theater Kavardak (Rusija), Theater M. Pejo’s
(Rusija), klovnovska šola Le Samor in predavatelj Yv Mentens (Francija), na festivalu pa
so se predstavili tudi slovenski ustvarjalci Eva
Škofič Maurer, Tina Janežič, Dušan Teropšič,
Združenje Cirkokrog, Združenje Cirkus pri
koritu in Zavod Bufeto.
Festival se je tako kot v preteklosti odvijal na
notranjih prizoriščih (Lutkovno gledališče
Maribor, II. gimnazija Maribor) ter na številnih
zunanjih prizoriščih (trgi, ulice).

Datum

N aziv

P rizorišče

25. 5. 2012

Klovnbufova festivalska razgledanica:
5. Mednarodni klovnovsko-gledališki festival Klovnbuf
(otvoritev)

Maribor – ploščad pred Lutkovnim
gledališčem Maribor

26. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za otroke: Krakelspektakel
(predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

26. 5. 2012

Klovnbufova šola za klovne

Maribor – Ploščad pred Lutkovnim
gledališčem Maribor

26. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za otroke: Mini cirkus Buffetto
(predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

27. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za otroke:
Funny Business!/Smešna posla! (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

27. 5. 2012

Klovnbufova šola za klovne:
Interaktivne cirkuško-klovnovske delavnice

Maribor – Ploščad pred Lutkovnim
gledališčem Maribor

27. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za otroke: Pss pss (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

28. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za odrasle: Bon Voyage!/Srečno pot!
(predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

29. 5. 2012

Klovnbufovo mesto smeha: Lacher de clowns!/Spustite klovne!
(interaktivne ulične klovnovske intervencije)

Maribor – Mestno jedro Maribora

29. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za odrasle: Pismo (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

29. 5. 2012

Klovnbufovo noro mesto: Klovnovska repriza Méthode de Martin Maribor – Oder Štajerc
Lafutte (predstava)
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29. 5. 2012

Klovnbufov laboratorij smeha: Klovnovska repriza Kalash
(predstava)

29. 5. 2012

Maribor – II. gimnazija
Klovnbufov laboratorij smeha: Delavnica sodobnega
klovnovskega gledališča po metodi klovnovske šole Le Samovar

Š tevilo obiskovalcev

29. 5. 2012

3.000

Klovnbufovo gledališče za otroke: Potovanje v deželo klovnade
(predstava)

30. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za odrasle: Liš bi ne bilo detjej/Samo, da Maribor – II. gimnazija
ne bi bilo otrok (predstava)

30. 5. 2012

Klovnbufovo noro mesto: Klovnovska repriza
Moi, Jean Patrick Patrick/Jaz, Jean Patrick, Patrick (predstava)

Maribor – Oder Štajerc

30. 5. 2012

Klovnbufovo noro mesto: Klovnovska repriza
Les tracas de Caracas/Sitnobe Caracasa (predstava)

Maribor – Oder Štajerc

30. 5. 2012

Maribor – II. gimnazija
Klovnbufov laboratorij smeha: Delavnica sodobnega
klovnovskega gledališča po metodi klovnovske šole Le Samovar

30. 5. 2012

Klovnbufovo mesto smeha: Lacher de clowns!/Spustite klovne! Maribor – Mestno jedro Maribora
(interaktivne ulične klovnovske intervencije)

31. 5. 2012

Klovnbufovo gledališče za odrasle: Classics (predstava)

31. 5. 2012

Klovnbufovo noro mesto: Klovnovska repriza Kalash (predstava) Maribor – Oder Štajerc

31. 5. 2012

Maribor – II. gimnazija
Klovnbufov laboratorij smeha: Delavnica sodobnega
klovnovskega gledališča po metodi klovnovske šole Le Samovar

31. 5. 2012

Klovnbufovo noro mesto: Lacher de clowns!/Spustite klovne!
(interaktivne ulične intervencije)

31. 5. 2012

Klovnbufovo noro mesto: Klovnovska repriza Méthode de Martin Maribor – Oder Štajerc
Lafutte (predstava)

Š tevilo dogodkov

Maribor – Oder Štajerc

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

Maribor – Mestno jedro Maribora
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Krojači sveta

Teater

SNG Nova Gorica

K

rojači sveta je modno-gledališko–glasbeni
spektakel, ki je pokazal, kako sta moda
in politika le dve strani istega kovanca:
moči. Moda je oblast. Moda je korzet družbe.
Tisti, ki imajo moč, ga sešijejo, zategnemo pa
si ga sami, ker hočemo pripadati. Obleka kot
orodje bogastva, pozicije in moči. Razlikovati
se od drugih ali dokazati svojo pripadnost. Z
obleko se dvigneš nad druge, določiš svoj položaj. Z obleko se razlikuješ. Z obleko narekuješ
poslušnost. Z obleko si nedosegljiv. Z obleko
se dvigneš nad tiste, ki je nimajo. Z diktiranjem obleke diktiraš seksualnost, ambicijo,
pripadnost. Z obleko izobčiš. Krojači sveta so

Zavod EN-KNAP
zgodovinske osebnosti, mojstri lastne podobe,
mojstri imidža in propagande, ki so tudi zaradi
svoje skrbno oblikovane podobe premagali
smrt. In zato preživeli do danes.
Avtorji besedila predstave so Vesna Milek,
Svetlana Slapšak, Dušan Jovanović; režiser je
Dušan Jovanović. Tako izvedbeno kot vsebinsko
je bila predstava prepričljiva, igralci so dobesedno
oživeli zgodovinske ikone, ki so s svojo ekstravaganco in prodornostjo zaznamovale zgodovino.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 6. 2012

Krojači sveta (premiera spektakla)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana

7. 6. 2012

Krojači sveta (spektakel)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana
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Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

500

T

eater je najnovejša produkcija dveh vodilnih evropskih skupin sodobnih uprizoritvenih praks, slovenskega Zavoda
En-knap in mednarodnega umetniškega kolektiva Superamas. Projekt je postavljen na
križišče, na katerem se renesančni umetniki,
ki so odkrili perspektivo, srečajo z oblikovalci
3-razsežnostne računalniške tehnologije 21.
stoletja, in kjer se poti otomanskih sultanov
iz 15. stoletja križajo s potmi sedanjih nosilcev
oblasti na Zahodu. Z uporabo različnih metod

razširjanja realnosti (3-D podobe, avatarji in
mapiranje) skuša projekt prikazati svet, ki ga
strukturira politika iluzije. Preigrava resnične
in lažne zgodbe, navigira med realnostjo in
virtualnim in strogo ločuje politiko in podobo
politike. Ali pa ju še bolj zgnete. Toda občinstvo
dobi priložnost ugledati jasno sliko: pred njihovimi očmi je namreč odprta škatla z orodjem …

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 11. 2012

Teater (premiera multimedijske plesne predstave)

Ljubljana – Španski borci

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

210
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Mednarodni festival komornega
gledališča SKUP

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Move to Maribor

Plesna izba Maribor		

Mestno gledališče Ptuj

M

ednarodni festival komornega gledališča SKUP je razširjeno nadaljevanje
tradicionalnega dogodka, ki je na Ptuju
doslej potekal pod imenom Slovenski festival
komornega gledališča. Tako so se v Mestnem
gledališču Ptuj ob najboljših slovenskih predstavile tudi nekatere predstave evropskega
gledališča, izbrane izmed zmagovalnih produkcij
različnih gledaliških festivalov Evrope. V aprilu

2012 se je na Ptuju predstavila izjemna bera
najboljših komornih predstav, ki so obogatile
kulturno ponudbo kraja, nekatere gostujoče
evropske predstave pa so se skupaj s partnerji
iz drugih mest predstavile tudi gledalcem v
partnerskih mestih.

Š tevilo dogodkov

11

Š tevilo obiskovalcev

1.282

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 4. 2012

Razred: Gledališče Tobolsk, Rusija (otvoritvena predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

12. 4. 2012

Hudič Babji: Mestno gledališče Ljubljansko (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

13. 4. 2012

Ma & Al: Mini teater Ljubljana (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

14. 4. 2012

Žabe: Mestno gledališče Ptuj (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

15. 4. 2012

Diva svetnica mati prasica: Slovensko mladinsko gledališče,
Ljubljana (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

17. 4. 2012

Jaz vas ljubim: Slovensko ljudsko gledališče Celje (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

18. 4. 2012

Life®anti: Gledališče Glej, Ljubljana (predstava)

19. 4. 2012

M

ove to Maribor ali Premik v Maribor je
bila javno izražena pobuda prebivalcem
mesta, naj s svojo prisotnostjo aktivirajo
skupni prostor, in ostalim, naj v mesto pridejo
in se v njem »naselijo«.
Je zgodba štirih sklopov, ki so s svojo programsko
raznolikostjo zajemali širok spekter sodobnega
plesa in s časovno razpršenostjo obljubljali svojo
prisotnost v mestu skozi celotno leto 2012: NagiB
Parkour, Platforma, Modul Dance in Osvetljeni.
Razni avtorji so prek različnih strategij želeli
približati sodobni ples širši javnosti: prikazane
so bile kvalitetne predstave, organizirani večeri
plesnih filmov, razprav in zabav, zavzeti so želeli mesto in ustvariti zemljevid, po katerem so
potovali, plesali, tekli.
Producent se je odločil za preplet več festivalov
oz. dolgotrajnih posegov v sodobno plesno sceno.
Osvetljeni/Illuminated je sklop plesnih filmov,
ki so se skoraj vsak mesec vrteli v Kinu Udarnik.
Drugi sklop projekta, festival NAGIB, je vodila

Vlasta Veselko, mariborska sodobna plesalka.
Priredili so parkour vadbe na osmih lokacijah
po Mariboru, kjer so se lahko udeleženci spoznali in ustvarjali skupaj s tujimi in domačimi
performance umetniki. Na dodatnih lokacijah
so bile uprizorjene tudi razstave (II. gimnazija
Maribor, Paviljon v parku, Vodni stolp, Muzej
narodne osvoboditve, Salon Rotovž, Narodni
dom, Vetrinjska ul. 4, Udarnik, Razstavišče
Urban, Plesna izba Maribor). Prakse so bile
nato prikazane tudi kot miniaturne predstave.
V enem tednu si je bilo mogoče ogledati vrhunske sodobne plesne predstave tujih in domačih
avtorjev. Predstave so se odvijale v amfiteatru II.
gimnazije Maribor, tudi na prostem, v mestnem
jedru so se zgodile nekatere plesne intervencije
pod vodstvom Dejana Srhoja, prav tako je bila
v Europarku postavljena gibalnica za otroke.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

20. 4. 2012

Osvetljeni (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

Grenki sadeži pravice: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
(predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

18. 5. 2012

Osvetljeni (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

15. 6. 2012

Cvetje v jeseni: Zavod Margareta Schwarzwald (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

Osvetljeni (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

20. 4. 2012

17. 8. 2012

Mandičstroj: Via Negativa, Ljubljana (predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

Osvetljeni: Prenova dramaturgije giba skozi
ples in gibanje telesa (plesni filmi)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 4. 2012
22. 4. 2012

RAZstava in podelitev nagrad 7. Slovenskega festivala komornega
gledališča SKUP: Slovenska prosvetna zveza, Celovec

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

20. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – po mestu

20. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – po mestu

21. 8. 2012

Parkour: Predavanje/performance o zgodovini plesa:
Rok Vevar in Igor Dobričić

Maribor – Vodni stolp

21. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – Vodni stolp

21. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – Vodni stolp

22. 8. 2012

Parkour: Predavanje/performance o zgodovini plesa:
Rok Vevar in Igor Dobričić

Maribor – Vodni stolp

22. 8. 2012

Parkour: Narcis 2.0 (uprizoritvena praksa s Caroline La Maison)

Maribor – II. gimnazija

23. 8. 2012

Parkour: ON-OFF (uprizoritvena praksa z Majo Lamovšek)

Maribor – Razstavišče Urban

23. 8. 2012

Parkour: Predavanje/performance o zgodovini plesa:
Rok Vevar in Igor Dobričić

Maribor – Vodni stolp
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Š tevilo obiskovalcev
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23. 8. 2012

Parkour: Upcycling is art? (delavnice)

Maribor – Vodni stolp

27. 9. 2012

Zven telesne tišine: Kaja Lorenci & Ivan Mijačević (plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija

23. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – Vodni stolp

28. 9. 2012

Nam nenavadno znane katastrofe: Thomas Noone Dance
(plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija

23. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – Vodni stolp
29. 9. 2012

Thomas Noone (plesna delavnica)

Maribor – Plesna izba Maribor

24. 8. 2012

Parkour: M (predstavitev Michele Rizzo)

Maribor – Fotografski muzej
29. 9. 2012

24. 8. 2012

Parkour: To ni romantični projekt (refleksija s Fanni Futterknecht)

Maribor – Salon 2012

Zelo okusen zalogaj: Jasmina Križaj in Cristina
Planas Leitao (premiera plesne predstave)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Mali oder

24. 8. 2012

Parkour 1: Edging (predstavitev Guillame Marie in Greg Smith)

Maribor – Kino Udarnik

30. 9. 2012

Tina Valentan, Luka Martin Škof: Delovni naslov (plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija

24. 8. 2012

Parkour 1: ON-OFF (predstavitev Maje Lamovšek)

Maribor – Razstavišče Urban

19. 10. 2012

Osvetljeni: Historia (plesni film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 8. 2012

Parkour 1: Delovni naslov
(uprizoritvena praksa s Tino Valentan in Luko Martinom Škofom)

Maribor – Mestni park:
Glasbeni paviljon

16. 11. 2012

Osvetljeni: Café Müller/Le Sacre du Printemps (plesni film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 8. 2012

Parkour: Upcycling is art? (delavnice)

Maribor – Vodni stolp

24. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – Vodni stolp

24. 8. 2012

Parkour vadba

Maribor – Vodni stolp

24. 8. 2012

Parkour 1: Zelo dolgočasen komad
(uprizoritvena praksa z Jasmino Križaj in Cristino Planas Leitão)

Maribor – Narodni dom

25. 8. 2012

Parkour: Blues večer (plesni večer)

Maribor – Vodni stolp

25. 8. 2012

Parkour: Upcycling is art? (delavnice)

Maribor – Vodni stolp

25. 8. 2012

Parkour:M (zabava Michele Rizzo)

Maribor – Fotografski muzej

30. 8. 2012

Parkour 2: Coraline La Maison, Guillame Marie, Mala Kline, Jasmina
Križaj, Cristina Planas Leitão, Tina Valentan, Luka Martin Škof, Maja
Lamovšek, Fanni Futterknecht, Michele Rizzo

Maribor – po mestu

31. 8. 2012

Parkour 3: Coraline La Maison, Guillame Marie, Mala Kline, Jasmina
Križaj, Cristina Planas Leitão, Tina Valentan, Luka Martin Škof, Maja
Lamovšek, Fanni Futterknecht, Michele Rizzo

Maribor – po mestu

31. 8. 2012

Parkour: Perspektive socialnega podjetništva v kulturi (forum)

Maribor – Vodni stolp

1. 9. 2012

Parkour: John the Houseband (zaključna zabava)

Maribor – Kino Udarnik

1. 9. 2012

Parkour 4: Coraline La Maison, Guillame Marie, Mala Kline, Jasmina
Križaj, Cristina Planas Leitão, Tina Valentan, Luka Martin Škof, Maja
Lamovšek, Fanni Futterknecht, Michele Rizzo

Maribor – po mestu

20.-29. 12.
2012

Koreografija v epohi gibanj (multimedijska razstava)

Maribor – Plesna izba Maribor

20.-26. 9.
2012

Gibalnica (intervencija v prostoru)

Maribor – Europark

20. 9. 2012

Žival: Daniel Abreu (plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija

21. 9. 2012

Doživetje – pogled z druge strani: Jasmina Založnik in Dejan Srhoj:
(pogovor)

Maribor – po mestu

21. 9. 2012

Mapiranje mesta: Dejan Srhoj (predstava)

Maribor – Glavni trg

21. 9. 2012

Osvetljeni: Razmišljanje koreografskih premikov za kamero (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

22. 9. 2012

Daniel Abreu (plesna delavnica)

Maribor – Plesna izba Maribor

22. 9. 2012

Ostro in slano: April Veselko (premiera plesne predstave)

Maribor – II. gimnazija

24. 9. 2012

Kaj to predstavlja?: Mojca Kasjak & Kriplčki – KD Svoboda osvobaja
(plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija

26. 9. 2012

Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičičigoj, Saška Rakef & Jasmina
Založnik: Koreografiranje izračunov (performativno predavanje)

Maribor – Klub KGB
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Novi gledališki izzivi

Javni zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

N

ovi gledališki izzivi so s temeljito premišljenim izborom najkakovostnejše gledališke
produkcije slovenskega prostora novi
soboški oder zapolnil z dogodki, ki so »stari«
publiki odprli nove gledališke horizonte, hkrati
pa pritegnili, očarali in prevzeli novo publiko,
ki z gledališčem doslej ni imela stika, predvsem
mlade. Projekt je poiskal najkakovostnejše

gledališke predstave, ki ponujajo presežek v
vsaj enem segmentu gledališkega dogodka in
s tem odpirajo nove gledališke horizonte, kot
so vrhunske igralske kreacije in prodorne in
lucidne režiserske poetike.

30

Š tevilo obiskovalcev

7.745

Datum

N aziv

P rizorišče

3. 10. 2012

Nevarna razmerja (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

4. 10. 2012

Nevarna razmerja (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

10. 10. 2012

Balkanska špijonka (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

22. 10. 2012

Štirje muzikanti (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

22. 10. 2012

Štirje muzikanti (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

22. 10. 2012

Štirje muzikanti (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

23. 10. 2012

Štirje muzikanti (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

23. 10. 2012

Štirje muzikanti (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

25. 10. 2012

Pikica in Tonček (predstava za otroke)

Murska Sobota – Gledališče Park

25. 10. 2012

Pikica in Tonček (predstava za otroke)

Murska Sobota – Gledališče Park

8. 11. 2012

Oder med nebom in zemljo/Nevidni cirkus (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

9. 11. 2012

Oder med nebom in zemljo/Nevidni cirkus (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

12. 11. 2012

Odspejsani (mladinska predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

12. 11. 2012

Odspejsani (mladinska predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

16. 11. 2012

Gregorjevo čudežno zdravilo (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

16. 11. 2012

Gregorjevo čudežno zdravilo (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

19. 11. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

19. 11. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

20. 11. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

20. 11. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

4. 12. 2012

Gospoda Glembajevi (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

6. 12. 2012

Butalci (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

7. 12. 2012

Butalci (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park
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10. 12. 2012

Odspejsani (mladinska predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

10. 12. 2012

Odspejsani (mladinska predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

13. 12. 2012

Micika in Aldo (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

17. 12. 2012

Zvezdica Zaspanka (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

17. 12. 2012

Zvezdica Zaspanka (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

18. 12. 2012

Zvezdica Zaspanka (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

18. 12. 2012

Zvezdica Zaspanka (lutkovna predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park
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Oder med nebom in zemljo

Zavod Exodos Ljubljana, MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

O

der med nebom in zemljo je bil cikel 8-ih
mednarodnih gledaliških produkcij iz
Evrope, Japonske in ZDA, ki so izstopale
po svoji umetniški kvaliteti in mednarodni
odmevnosti. Šlo je za odrske dogodke, kakršne
na naših odrih sicer redko vidimo. Produkcije
so se gibale na meji klasičnega teatra in prestopale v sorodne žanre: cirkus, kabaret, striptiz,
akrobatika, japonsko tradicionalno plesno
gledališče, gledališče s konji in veliki dramski
spektakel z množico nastopajočih. Nekateri
izmed nastopajočih umetnikov so gledališke
legende, drugi so znani po svoji upornosti,
vsi pa so popolnoma predani svoji umetnosti
– sodobni šamani in pripovedovalci zgodb, ki
iščejo vsak svojo pot.
Gardenia je transvestitski šov, je koncert starih
šlagerjev, je pripoved o norosti, imenovani
gledališče, ki začara tako tiste, ki stojijo na
odru, kot tiste, ki sedijo pred njim.
Nenavaden izdelek, v duhu kabareta, music-halla,
travestije spola, kiča in trasha je Cabaret New
Burlesque, ki z dobršno mero humorja in obilico
kiča, sproščenosti, humorja, naivnosti in ljubkega
amaterizma v publiki vzbudi prvinske reakcije.
Združitev velikega maga sodobnega gledališča
Jana Fabra in plesalca ter koreografa Tonyja
Rizzija v plesnem solu Droge so me obdržale
pri življenju! oriše paradoksalni svet zasvojenosti in ekstaze junaka, ki droge potrebuje za
zdravljenje nevarne bolezni, hkrati pa se jim
predaja tudi drugače.

Maroška akrobatska skupina v nepozabnem gledališkem dogodku z enostavnim naslovom Chouf
Ouchouf (Še enkrat dobro poglej), polnim energije
in neverjetnih akrobatskih točk, pripoveduje
o življenju in delu mladih arabskih akrobatov.
Konjenikova pot nas pripelje do spoznanja, da
konjeništvo ni le športna disciplina, temveč tudi
umetnost, ki združuje eleganco živalskega telesa
z magično močjo gledališča, kjer se izjemna
lepota in eleganca konjev združita s plesom,
petjem ter umetniškim mečevanjem.
Gledališki spektakel Faust po motivih klasične
Goethejeve drame iz 19. stoletja predstavi zgodbo
o mračnem filozofu – znanstveniku, ki svojo
dušo v zameno za večno mladost proda hudiču.
Moč predstave se skriva v množici nastopajočih,
v vpletenosti publike in izjemnem bogastvu
vizualnih podob.
Z legendarno japonsko skupino Sankai Juku se z
butoh plesom v predstavi Tobari prepleta zgodba
o sreči in žalosti, luči in temi, življenju in smrti.
Ples, ki je mehak, izjemno globok ter skoraj svečeniško filozofski, odzvanja kot nemi krik v temo.
Victoria Chaplin in Jean-Baptiste Thiérrée sta živi
odrski legendi, ki s čisto posebnim Nevidnim
cirkusom publiko popolnoma osvojita in nasmejita do solz. Zdi se, kot da samo za hip stopita iz
kakšne pravljice in se po predstavi tja tudi vrneta.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 2. 2012

Gardenia (predstava)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana

4. 4. 2012

Cabaret New Burlesque (kabaret)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

5. 4. 2012

Cabaret New Burlesque (kabaret)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

6. 4. 2012

Cabaret New Burlesque (kabaret)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

7. 4. 2012

Cabaret New Burlesque (kabaret)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

9. 5. 2012

Droge so me obdržale pri življenju
(svetovna premiera plesnega sola)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana
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10. 5. 2012

Droge so me obdržale pri življenju (plesni solo)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana

11. 5. 2012

Droge so me obdržale pri življenju (plesni solo)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana

12. 5. 2012

Droge so me obdržale pri življenju (plesni solo)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Stara dvorana

5. 6. 2012

Chouf Ouchouf (Še enkrat dobro poglej),
(akrobatska predstava)

Maribor – Univerzitetni športni center
Leona Štuklja

6. 6. 2012

Chouf Ouchouf (Še enkrat dobro poglej),
(akrobatska predstava)

Maribor – Univerzitetni športni center
Leona Štuklja

12. 6. 2012

Konjenikova pot (gledališče s konji)

Maribor – Hipodrom Kamnica

13. 6. 2012

Konjenikova pot (gledališče s konji)

Maribor – Hipodrom Kamnica

14. 6. 2012

Konjenikova pot (gledališče s konji)

Maribor – Hipodrom Kamnica

7. 9. 2012

Faust (gledališki spektakel)

Maribor – TVT Boris Kidrič: Hala B

8. 9. 2012

Faust (gledališki spektakel)

Maribor – TVT Boris Kidrič: Hala B

22. 9. 2012

Tobari (plesna predstava)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

23. 9. 2012

Tobari (plesna predstava)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

6. 11. 2012

Nevidni cirkus (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

7. 11. 2012

Nevidni cirkus (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

8. 11. 2012

Nevidni cirkus (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

9. 11. 2012

Nevidni cirkus (predstava)

Murska Sobota – Gledališče Park

Š tevilo obiskovalcev

9.035
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Placebo ali Komu potok solz ne lije

Prestopi/Crossings

Zbor Carmina Slovenica Maribor			

K

oncert Placebo avtorice Karmine Šilec,
pionirke novega glasbenega gledališča na
Slovenskem, je stičišče razširjenih meja
glasbenih uprizoritev. V njem svoje umetniške
in izvajalske moči pod produkcijskim okriljem
Carmine Slovenice združuje raznolika umetniška ekipa ustvarjalcev in izvajalcev: Carmina
Slovenica, Slovenski komorni zbor, Karmen
Pečar (violončelo), Marko Hatlak (harmonika)
idr. Koncert navdihuje trpljenje Jezusove matere
med križanjem sina, kot jo je povzela znamenita
srednjeveška sekvenca Mati žalostna je stala;
sekvenca poudarja bolečino Marijine ljubezni ob

soočenju z neizogibnostjo smrti. Glasbeno izhodišče projekta je delo Stabat Mater Giovannija
Battiste Pergolesija, ki velja za stilistični ideal
sakralne glasbe ter »mojstrovino invencije,
dobrega okusa in harmonije«.
Vizualno predstava prehaja med idejo baročnega
odra in sodobnega performativnega prostora. Za
kostumografijo je poskrbela Belinda Radulović,
za luči Andrej Hajdinjak, za zvok Danilo Ženko,
za gib Kaja Lorenci.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 1. 2012

Placebo ali Komu potok solz ne lije
(mariborska premiera scenskega koncerta v 14 slikah)

Maribor – Dvorana Union

13. 1. 2012

Placebo ali Komu potok solz ne lije (scenski koncert v 14 slikah)

Maribor – Dvorana Union

21. 1. 2012

Placebo ali Komu potok solz ne lije
(ljubljanska premiera scenskega koncerta v 14 slikah)

Ljubljana – Cankarjev dom:
Linhartova dvorana

22. 1. 2012

Placebo ali Komu potok solz ne lije (scenski koncert v 14 slikah)

Ljubljana – Cankarjev dom:
Linhartova dvorana

17. 10. 2012

Placebo ali Komu potok solz ne lije
(premiera filma na Borštnikovem srečanju)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana
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KUD Moment

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

1.450

V

letu 2012 je petdnevni mednarodni festival neodvisnega gledališča Prestopi/
Crossings na široko odprl vrata predstavam, gledališkim delavnicam, filmskim
projekcijam, vrhunskim plesnim koreografijam
in pogovorom med občinstvom, strokovnjaki
in ustvarjalci. Gledalce je presenečal z nenavadnimi in svežimi projekti, ki prestopajo meje
posamičnih uprizoritvenih praks. Vrhunske
produkcije mladih gledaliških ustvarjalcev,
ki se v evropskem gledališkem prostoru šele
uveljavljajo, lahko v prihodnosti pomembno
vplivajo na razvoj sodobnega gledališča. Festival
združuje slovenske in tuje gledališčnike ter
raznoliko produkcijo, ki zarisuje nove odrske
zemljevide. Predstave sodobnega in svobodnega

gledališča prestopajo meje klasičnih zapovedi
teatra in združujejo dramske, lutkovne, gibalne
in vizualne elemente v sveže in atraktivne celote.
Prestopi so se v letošnjem letu odvijali tretjič.
Izkazali so hitro rast s programskega in tehničnega vidika. Producent je navezal stike in
v Maribor pripeljal ključne neodvisne gledališčnike iz Evrope ter poskrbel za pestrost pri
izbiri prizorišč. V določenih segmentih izvajanja
kreativnih delavnic se je povezal tudi s projektom
Živa dvorišča. Program se je raztezal od 11. do 20.
maja, predstave so zasedle pet različnih odrov po
Mariboru. Prstopi so edini mednarodni festival
neodvisnega gledališča v Sloveniji in so iz leta
v leto bolje obiskani ter prinašajo pomemben
delež k razvoju neodvisne gledališke scene.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 5. 2012

Fekete Seretlek/Slovenija, Slovaška, Češka
(koncert)

Maribor – Klub KGB

11. 5. 2012

Pogo Mob/Danska (predstava)

Maribor – Kulturni center
Pekarna: dvorana Gustaf

12. 5. 2012

Mob/Danska (koncert)

Maribor – Klub KGB

12. 5. 2012

Trash/Češka (lutkovna okupacija)

Maribor – Klub KGB

12. 5. 2012

Cooperjev test kulture ali V kakšni kondiciji je
Evropska prestolnica kulture

Maribor – Grajski trg

13. 5. 2012

Diagnoza/Slovenija (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

14. 5. 2012

Dvojnik/Slovenija (predstava)

Maribor – II. gimnazija

14. 5. 2012

Diaphanie/Francija (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

15. 5. 2012

Vesele kosti/Slovenija (predstava)

Maribor – Klub KGB

15. 5. 2012

Diaphanie/Francija (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

15. 5. 2012

Večna medikacija/Slovenija (predstava)

Maribor – Prva gimnazija Maribor

18. 5. 2012

LutKabaret/Slovenija, Češka (kabaret)

Maribor – Klub KGB

18. 5. 2012

LutKabaret/Slovenija, Češka (kabaret)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

18. 5. 2012

Jelení Loje/Češka, Slovenija (koncert)

Maribor – Klub KGB

19. 5. 2012

Vrnitev v Bullerbyn/Češka, Slovenija (predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

19. 5. 2012

Vrnitev v Bullerbyn/Češka, Slovenija)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

20. 5. 2012

Via Nova – Via II. gimnazija/Slovenija (prestava)

Maribor – II. gimnazija

Š tevilo dogodkov

17

Š tevilo obiskovalcev

1.000
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Projekt Radar

Ustavljivi vzpon Artura Uia

MHD d.o.o.

V

Umetnostni galeriji Maribor, ki je za tri
dni postala eno od osrednjih prizorišč
mode v Sloveniji, so pod skupnim imenom
Projekt Radar potekali dnevi mode, fotografije,
videa in pisane besede. Na razstavah, predstavitvah, okroglih mizah ter performansih so se
predstavili številni domači in tuji ustvarjalci s
področja modnega oblikovanja, ki jim je skupen
kritičen in uporniški duh ter svojstven pogled
na svet in družbo.
Eden osrednjih dogodkov Projekta Radar je bila
razstava izbranih modelov znanega japonskega
modnega oblikovalca Kojija Tatsuna, ki se je
dogajanja tudi osebno udeležil. Sledila je konceptualna razstava, poimenovana po datumu
postavitve, 01-06-2012, kjer so svoje modne
vizije predstavili slovenski oblikovalci, ki so za
tokratni skupni projekt izbrali popolno belino,
simbol tihe prisotnosti in večnega kot nasprotje
instantnim trendom ter hitrim spremembam
sodobnega časa. Predstavili so se Peter Movrin,
Ivan Rocco, Petja Zorec, Nena Florjančič, Ana
Jelinič, Anđela Lukanović, Katja Magister, Sanija
Reja, Dajana Ljubičić, Špela Hvale, Jelena in
Svetlana Proković - JSP, Nataša Peršuh – Natasa
Persuh, Zoran Garevski - Garevski, Maja Mehle
- MÊHLÊ, Nataša Hrupič, Nika Urbas - Maria
Moderna, Matevž Faganel – m*faganel, Alenka

Cankarjev dom v sodelovanju z Dramo SNG Ljubljana
Globočnik - Akultura, Nika Ravnik - NiOka,
Aleksandra Brlan, Marjeta Grošelj – Torbice
Grošelj in Ana Lazovski - AL.
Z modnimi fotografijami in videom so se predstavili: Saša Hess (SLO), Bruna Kazinoti (HR),
Aleksandar Kujučev in Marko Sovilj (SRB).
Na modnih performansih so s kreacijami sodelovali: Peter Movrin, Petja Zorec, Nena Florjančič
in Ivan Rocco (Young & Squat); Nataša Hrupič –
N a t a s a H r u p i c in Zoran Garevski – Garevski
(SLO); Nika Urbas – Maria Moderna in Maja
Mehle - MÊHLÊ (SLO/VB), Jelena in Svetlana
Proković – JSP (SLO/SRB), Tamara Radivojević,
Ana Ljubinković (SRB), Andreja Bistričić in Maja
Merlić - Dioralop (HR), Viktorija Vržesnevskaja
- Madame Demode (HR), Dragan Hristov in
Elena Apostolovska – Ludus Loves Fashion
ter Aleksandra Mitkovska – Vibrazioni (MAK).
Poleg razstav in modnih performansov so potekale tudi okrogle mize, na katerih so gostje
spregovorili o aktualnih in kritičnih vprašanjih
modnega in umetniškega sveta. Na ločenih
okroglih mizah so se predstavili nenadkriljiv
in samosvoj japonski modni oblikovalec Koji
Tatsuno, svetovalka, avtorica, stilistka, novinarka in blogerka Kristin Knox ter Emil Rebek,
Slovenec, modni direktor italijanske revije
L’Officiel Hommes Italia ter drugi tuji gostje.

Datum

N aziv

P rizorišče

1. 6. 2012

Dnevi mode

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

2. 6. 2012

Dnevi mode

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

3. 6. 2012

Dnevi mode

Maribor – Umetnostna galerija Maribor
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Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev

2.000

U

stavljivi vzpon Artura Uia je didaktično
napisana drama o tem, kako je Hitler,
ta monstruozna pojava, pred katero je
obnemel ves svet, doživel enostaven, hiter in
povsem zaustavljiv vzpon, ki so ga omogočili
kapitalizem, psihološki mehanizmi naroda,
soočenega z ogroženo eksistenco, in sprva
majhne koruptivne metode akumulacije moči,
ki zavračajo zavest o odgovornosti. Bere se
kot zgodba o današnjem postindustrijskem,
postdemokratičnem času: Arturo Ui, tipičen
gangster iz Chicaga tridesetih let prejšnjega
stoletja, prevzame oblast nad prodajalci cvetače.
V njem zlahka prepoznamo Adolfa Hitlerja, v
karikiranem svetu poslovnežev in gangsterjev
pa osebe iz diktatorjeve neposredne bližine. A
prav tako bi lahko prepoznali tudi novodobne
tajkune in njihove politične oprode.

Predstava je bila izvedena na tehnično in umetniško zelo dovršnem nivoju, kar dokazujejo
tudi kritike: »Ustavljivi vzpon Artura Uia v
režiji Eduarda Milerja (delo je prevedel Marijan
Kramberger) je predstava, ki ve, kaj hoče. Čvrsto
je postavljena v prostor velike Gallusove dvorane
Cankarjevega doma (monumentalna, a funkcionalno razčlenjena scenografija je delo Marka
Japlja, njen neločljivi del so videoprojekcije
Andreja Intiharja in oblikovanje luči Andreja
Hajdinjaka), ki ga nepretenciozno in suvereno
obvladuje v vseh pogledih, ni predimenzionirana,
a se tudi ne ustraši glomaznih dimenzij velikega
odra. Kot velika koprodukcija zagotavlja občinstvu kulturni dogodek ...« (Blaž Lukan, kritik/
Delo, 22. 1. 2012).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 1. 2012

Ustavljivi vzpon Artura Uia (ljubljanska premiera drame)

Ljubljana - Cankarjev dom:
Gallusova dvorana

17. 2. 2012

Ustavljivi vzpon Artura Uia (mariborska premiera drame)

Maribor - Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

18. 2. 2012

Ustavljivi vzpon Artura Uia (drama)

Maribor - Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev
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V samoti bombaževih polj

Veliki briljantni valček

Mestno gledališče Ptuj

V

samoti bombaževih polj (1987) je verjetno
najboljša drama kultnega dramatika, ki
je temeljno zaznamoval francosko in
svetovno gledališče zadnjih desetletij prejšnjega
stoletja, Bernard-Marieja Koltèsa (1948 – 1989).
Igra o dilu, »trgovski transakciji, ki se nanaša na
prepovedane ali strogo nadzorovane dobrine,«
kot je zapisal avtor sam. Igra o želji, skriti, nelegalni in neubesedljivi želji, ki je tembolj silovita
zato, ker je pravzaprav ni mogoče potešiti. Kot
fatalni objekt, ki ga ni mogoče ujeti, še manj pa
se mu je mogoče odpovedati, se ta želja giblje
med dvema moškima, ki sta se prek nje sprijela
v nerazrešljiv vozel. V noči, na nedoločljivem
mestu, na poti med eno in drugo točko, se
srečata neznanca, tuja drug drugemu in samemu sebi, in se zapleteta v dialog o nemogoči
transakciji, ki ju odvede v najgloblje zavoje
njunih strahov, potreb in želja. Prvi ponuja

Datum

N aziv dogodka

in obljublja, drugi zavrača in se izmika, pa se
vendar ne odmakne. Nikoli ne bomo izvedeli,
kaj je tisto, kar prvi ponuja, niti, kaj drugi želi.
Katerakoli silovita in nemogoča želja bi lahko
bila predmet njune transakcije. Želja kot taka,
pravzaprav človek, ki je najbolj resničen v svoji
nemogoči želji, je predmet njunega srečanja.
Uresniči se v dialogu, ki je prav toliko filozofski
disput, izoblikovan s klasicistično ostrino in
izjemno poetično močjo, kot je fizični spopad
dveh moških teles.
Zahtevni uprizoritveni podvig je v okviru EPK
izpeljala izvrstna mednarodna ekipa pod vodstvom režiserja Ivice Buljana. Igrala Robert Waltl
in Marko Mandić.
Gigantska hala Taluma v Kidričevem se je izkazala
za izjemno uprizoritveno lokacijo. Originalni
postavitvi na prostem pa so v postprodukciji
sledile adaptacije na klasičnih odrih.

P rizorišče

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

SNG Maribor

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev
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J

ančarjeva kultna drama Veliki briljantni
valček je leta 1985 pomenila enega vrhuncev
politične dramatike in gledališča takrat že po
šivih pokajoče Jugoslavije. Četrt stoletja kasneje
jo je na oder mariborske Drame v okviru EPK
v novi režijski interpretaciji postavil Diego de
Brea. Nova uprizoritev poskuša odgovoriti na
vprašanje, kakšni so današnji zavodi »Svoboda
osvobaja«, kakšne so današnje talilnice represije,
v katerih se kali utečeni in veljavni družbeni red.
Kako deluje Veliki briljantni valček kot metafora
in resničnost neoliberalne družbe in koliko se je
represija socializma sploh razlikovala od nasilja

globalističnega neoliberalizma? Preobrazbe
Jančarjeve drame na odru SNG Maribor kot kafkovske preobrazbe spektakla, EPK kot razmislek
o krizi etike v sodobnem svetu.
Igralsko zasedbo so sestavljali igralci mariborskega gledališča Simon Veber, Vladimir
Vlaškalić, Ksenija Mišič, Mateja Pucko, Vlado
Novak, Gregor Baković, Kristijan Ostanek,
Alojz Svete, Matija Stipanič, Tadej Toš, Matevž
Biber, Vojko Zidar, Ivica Knez, Viktor Meglič
in Eva Kraš.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 9. 2012

Veliki briljantni valček (premiera drame)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

1. 10. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

6. 10. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

7. 11. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

21. 6. 2012

V samoti bombaževih polj (premiera drame)

Kidričevo – Talum: Hala B

28. 11. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

22. 6. 2012

V samoti bombaževih polj (drama)

Kidričevo – Talum: Hala B

29. 11. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

23. 6. 2012

V samoti bombaževih polj (drama)

Kidričevo – Talum: Hala B

4. 12. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

29. 6. 2012

V samoti bombaževih polj (drama)

Kidričevo – Talum: Hala B

22. 12. 2012

Veliki briljantni valček (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče: Stara dvorana

30. 6. 2012

V samoti bombaževih polj (drama)

Kidričevo – Talum: Hala B
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Vojna in mir

2112Ai [Arhitekturna inteligenca]

Pandur Theaters, d. o. o.

V

svoji najnovejši kreaciji je mariborski
režiser svetovnega slovesa Tomaž Pandur
prepletel dve veliki temi, Vojno in Mir,
ki se po besedah ustvarjalcev opazujeta kot
dvoje nasproti si stoječih ogledal. Spektakel
izvrstnih igralskih kreacij je pred gledalcem
razgrinjal večni boj in večni čas sprememb:
Vojna kot obdobje boja se izmenjuje z Mirom
kot posledico vojne in obdobjem strahu pred
novim sporom. Če Vojna ustvarja veliko zgodovino, je Mir čas gojenja iluzij. In če je Vojna
pekel, je Mir purgatorij, raj pa je nekje daleč,
zunaj zgodbe o Vojni in Miru. Ko je v ospredju
Vojna, jo Mir opazuje kot gledališko predstavo
in obratno. Morda smo ves čas priča igri enega
in istega tipa igralca z veliko začetnico, ki igra
dve veliki vlogi v istem gledališču, izmenično

VIZUALNA UMETNOST

RMIT University
in hlastno, vendar vedno mojstrsko. Velika gledališka ilustrirana enciklopedija nravi, strasti in
teže sodobnosti pod taktirko Tomaža Pandurja
je v Maribor pripeljala vznemirljivo gledališče
velikih igralcev in drznosti domišljije.
Avtor dramatizacije je Darko Lukić, dramaturginja je Livija Pandur, scenograf skupina Numen,
kostumografka Danica Dedijer, avtorja glasbe pa
Boris Benko in Primož Hladnik (duo Silence). V
igralski zasedbi je zajet skoraj celoten ansambel
HNK, med njimi Zrinka Cvitešić, znana tudi
kot filmska igralka, ter Livio Badurina, ki je s
Pandurjem sodeloval že v času njegovega vodenja
Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Med
igralci je edina Slovenka Milena Zupančič, za
katero je to prvo sodelovanje tako s HNK kot s
Tomažem Pandurjem.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 1. 2012

Vojna in mir (slovenska premiera drame)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

22. 1. 2012

Vojna in mir (drama)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Velika dvorana

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.443

2

112Ai [ARHITEKTURNA INTELIGENCA]/
100LM [100-LETNO MESTO] je bil sklop
dogodkov in multidisciplinarnih razprav
ter razstav v sodelovanju z vodilnimi arhitekti,
oblikovalci, umetniki, inženirji, znanstveniki in
arhitekturnimi šolami. Cilj projekta je bil začrtati
niz vizionarskih projektov, ki bi postindustrijski
Maribor preoblikovali v tehnološko usmerjeno
mesto prihodnosti. Kot je razložil vodja projekta
Tom Kovac, je bil cilj odkriti motilne vzorce
globalnih sprememb, kompleksnosti, tveganja
in nepredvidljivosti, ki pod vprašaj postavljajo
občutljivost in logiko določanja vplivov na
arhitekturo, urbanizem in življenje. 2112Ai
je stremel k multidisciplinarnemu mišljenju
kot ključni sposobnosti za ustvarjanje uravnoteženih in prožnih arhitekturnih pogojev.
Združevanje znanja in dinamike različnih strokovnih področij prinaša rezultate na področju
arhitekturne celovitosti, inovativnosti, razvoja
in napredka. Zagovarja široko paleto možnosti,
od preprostih domnev do skrajnega špekulativnega optimizma, s čimer prikazuje številne
oblike, ki bi v prihodnosti lahko preoblikovale
planet in preobrazile arhitekturo ter svetovno
gospodarstvo v 21. stoletju.

Razstava arhitekturnih vizij mesta Maribor
v naslednjih 100 letih, ki so nastale v okviru mednarodnega projekta 100LM/2112Ai, je
bila kot znamčen projekt zavoda MARIBOR
2012 – Evropska prestolnica kulture na ogled v
Paviljonu Republike Slovenije na 13. Mednarodni
razstavi arhitekture - la Biennale di Venezia 2012
v Italiji, kjer je bila tudi uradna predstavitev.
Med drugim je v okviru znamčenega projekta
v slovenskem paviljonu potekal tudi simpozij
100LM Vesoljska ladja, ki je bil kontekstualno
nadaljevanje uvodnih izobraževanj, delavnic,
predavanj, predstavitev, razprav in okroglih
miz o arhitekturi, ekonomiji, družbi, kulturi in
umetnosti, znanosti in tehnologiji prihodnosti, ki so se odvijale avgusta, in konceptualno
razmišljanje o vizijah, razmišljanjih, snovanjih,
predvidevanjih, načrtih. V sklopu predstavitve
znamčenega projekta 100LM je v avstrijskem
Linzu potekala tudi panelna razprava z naslovom
Dimenzije globokega prostora.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

30. 8. 2012

2112Ai [ARHITEKTURNA INTELIGENCA]
(arhitekturni simpozij)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Kazinska dvorana

30. 8.-21. 12. 2012 2112Ai [ARHITEKTURNA INTELIGENCA]

Maribor – Razstavišče Urban

27. 8.-25. 11. 2012 100LM (100-LETNO MESTO),

Benetke - Galerija A+A, Italija

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

178.543

(arhitekturni simpozij)

Otvoritev slovenskega paviljona in razstave
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1. 9. 2012

100LM (100-LETNO MESTO),
Dimenzije okolja globokega prostora (panelna razprava)

Linz - Ars Electronica Center, Avstrija

6. 10. 2012

100LM (100-LETNO MESTO), 1OOLM: Vesoljska
ladja/1OOLM: Vesolje – Zemlja – Kontinuum
(okrogla miza)

Benetke - Galerija A+A, Italija
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Arhitektura =
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Art Stays 2012/10. Mednarodni
festival sodobne umetnosti

Društvo arhitektov Ljubljana

KUD Art Stays		

R

azstava Arhitektura = je predstavila dogajanja v slovenski arhitekturi zadnjih petih let.
Štirideset projektov, ki so nosilci misli in
podobe sodobne slovenske arhitekturne kulture,
pomeni kompleksen pregled in informacijo o
živi arhitekturni sceni v Sloveniji. Ob razstavi
je izšel slovensko-angleški katalog Arhitektura
v Sloveniji 08–12, zasnovan kot arhitekturni
vodič. Spremljala jo je tudi okrogla miza oz.
predavanje arhitektov, kritikov in teoretikov

slovenske arhitekture. Pomembna inventura
slovenske arhitekture v zadnjih petih letih, ki še
nima teoretičnega in kritičnega ovrednotenja,
je sintetizirala skupni intelektualni in kritični
pogled na bivanjsko kulturo, revitalizirala
arhitekturno kritiko in dvignila standard vrednotenja arhitekture.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 10.–30. 11. 2012

Arhitektura = (razstava)

Maribor – Razstavišče RAZ:UM

28. 11. 2012

Arhitektura =, Pet let slovenske arhitekture
(okrogla miza)

Maribor – Hiša arhitekture Maribor
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M

ednarodni festival Art Stays od leta
2003 vsako leto spremeni Ptuj v mesto,
v katerem zaživijo sodobno slikarstvo,
instalacija, fotografija in arhitektura. Festival je
kompleksna nadgradnja umetniških simpozijev
in likovnih kolonij, ki bogatijo lokalno okolje z
umetnostjo in utrjujejo umetniško skupnost. V
poletnih mesecih se v štirinajstih dneh zvrsti
kopica heterogenih dogodkov, od samostojnih
in skupinskih razstav, prostorskih postavitev in
intervencij v javne prostore do performansov,
predavanj in predstavitev umetnikov. Umetniki,
kustosi in drugi spremljevalci umetnostnega

sveta iz Slovenije, Evrope in drugih kontinentov
se predstavijo tudi s pogovori in predavanji.
Poletna akademija sodobne umetnosti kot posebni del festivala ponuja delavnice in okrogle
mize, ki poglabljajo znanje iz sodobne likovne
umetnosti in so priložnost za izmenjavo izkušenj. Ko se festival konča, ostanejo vezi med
udeleženci, ki se razpršijo po svetu. Program
festivala sodobne umetnosti Art Stays 2012 je
bil najbogatejši doslej.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 7. 2012

Graffiti Attack Art Stays 2011 (intervencije v prostoru)

Ptuj – po mestu

18. 7. 2012

Poletna akademija: Shendra Stucki/Švica (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

18. 7. 2012

Otvoritev Art Stays instalacij in razstav
ter predstavitev programa festivala

Ptuj – Slovenski trg

18. 7.- 1. 9. 2012

Paviljon Afrika (razstava)

Ptuj – Galerija Magistrat

19. 7.-1. 9. 2012

DVD Projekt (razstava)

Ptuj – Slovenski trg

19. 7.-1. 9. 2012

Academy (instalacije evropskih akademij)

Ptuj – Slovenski trg

19. 7. 2012

Poletna akademija/Start projekta: Sijoče mesto, projekt javne
umetnosti (predstavitev delavnice)

Ptuj – Slovenski trg

20. 7.-1. 9. 2012

Paviljon Azija predstavlja Gigija Scaria (video prestavitev)

Ptuj – Galerija Tenzor

20. 7.-1. 9. 2012

Paviljon Azija (razstava)

Ptuj – Galerija Tenzor

20. 7. 2012

Poletna akademija: Jakob Tolstrup/Danska (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

21. 7. 2012

Poletna akademija: Filip Jovanovski/Makedonija
(pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

21. 7. 2012

Severna Amerika-Evropa, Art Stays Party (performans)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

21. 7. 2012

Evropa/Transversal Projekt, Ptujska zgodba (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

21. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Madžarska (razstava)

Ptuj – Mestni trg

21. 7.-1. 9. 2012

Pekarna piškotov Art Stays (razstava)

Ptuj – Salon umetnosti

21. 7. 2012

Poletna akademija: Laszlo Revesz/Madžarska
(delavnica z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

22. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Danska (razstava javne slike)

Ptuj – Mestni trg

Š tevilo dogodkov
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22. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Španija (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

22. 7. 2012

Poletna akademija: Jose Molina/Španija (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

22. 7. 2012

Poletna akademija: Jakobom Tolstrupom/Danska
(delavnica z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

22. 7. 2012

Poletna akademija: Cristina Treppo/Italija (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

23. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Švica (javna instalacija)

Ptuj – Slovenski trg

23. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Italija (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

23. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Malta (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

23. 7. 2012

Poletna akademija: Dustin Cauchi/Malta (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

24. 7.-1. 9. 2012

Yoko Ono in 50 let Fluxusa (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

24. 7. 2012

Poletna akademija: 50 let Fluxusa (pogovor s kustosom)

Ptuj – Slovenski trg

25. 7. 2012

Light Art: Zoie So, Soap project (performans)

Ptuj – Slovenski trg

25. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Turčija (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

25. 7. 2012

Poletna akademija: Ceren Selmanpakoglu/Turčija
(pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

26. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Grčija – Velika Britanija (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

26. 7. 2012

Poletna akademija: Alina Gavrielatos/Grčija, Velika Britanija (pogovor Ptuj – Slovenski trg
z umetnico)

27. 7.-1. 9. 2012

Likovne ustvarjalnice (razstava)

Ptuj – Center
interesnih dejavnosti

27. 7.-1. 9. 2012

Severna Amerika (razstava)

Ptuj – Salon umetnosti

27. 7. 2012

Poletna akademija: Ben Darrah/Kanada (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

28. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Italija (razstava)

Ptuj – Hotel Mitra

28. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Poljska (javna instalacija)

Ptuj – Ptujski grad

28. 7. 2012

Poletna akademija: Cyryl Zakrzewski/Poljska
(pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

28. 7. 2012

Poletna akademija: Cyryl Zakrzewsk/Poljska
(delavnica z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

28. 8. 2012

Evropa, Area of Bustle, Live Media from Venice (performance)

Ptuj – Slovenski trg

29. 7.-1. 9. 2012

Tjaša Čuš + Igor Molin (razstava)

Kidričevo – Galerija FO.VI

29. 7.-1. 9. 2012

Evropa/Slovenija (razstava)

Majšperk – Tovarna
umetnosti Majšperk

30. 7. 2012

Evropa (performance)

Ptuj – Slovenski trg

30. 7.-1. 9. 2012

Avstralija (razstava)

Ptuj – Razstavišče Art Stays

30. 7. 2012

Poletna akademija: Paolo Angelosanto/Italija (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

31. 7. 2012

Poletna akademija: Gianfranco Foschino/Čile (pogovor z umetnikom)

Ptuj – Slovenski trg

31. 7.-1. 9. 2012

Južna Amerika/Identiteta (razstava)

Ptuj – Miheličeva galerija

31. 7. 2012

Poletna akademija: Antonio Arevalo/Čile (pogovor s kustosom)

Ptuj – Slovenski trg

1. 8. 2012

Južna Amerika (video večer)

Ptuj – Slovenski trg
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1. 8. 2012

Poletna akademija: Felipe Aguila/Čile + Maria Rosa Jion/Ekvador
(pogovor z umetnikoma)

Ptuj – Slovenski trg

2. 8. 2012

Art Stays Closure Party

Ptuj – Razstavišče Art Stays

2. 8.-1. 9. 2012

Južna Amerika (razstava)

Ptuj – Miheličeva galerija

2. 8. 2012

Poletna akademija: Ronald Moran/San Salvador + Marlon De
Azembuja/Brazilija (pogovor z umetnikoma)

Ptuj – Slovenski trg

3. 8.-1. 9. 2012

Velika razstava 10. festivala sodobne umetnosti Art Stays

Ptuj – po mestu

3. 8. 2012

Art Stays Final (zaključek ob otvoritvi vseh razstav)

Ptuj – Slovenski trg

119

VIZUALNA UMETNOST

Evropski strip

Oskar Kokoschka

EPeKa Maribor

R

azstava Stripovski junaki rešujejo Evropo je
predstavila izbrana dela evropskega stripa
dvajsetega stoletja. Producent razstave
je v spodnjih prostorih Umetnostne galerije
Maribor za mesec dni postavil pregledno razstavo
evropskega stripa s poudarkom na avtorjih iz
prostora bivše Jugoslavije. Na razstavi je bilo
prvič predstavljenih več kot 150 originalnih
stripovskih tabel avtorjev iz osmih evropskih
držav: Francije, Belgije, Italije, Španije, Hrvaške,
Srbije, Velike Britanije in Slovenije. Poudarek
je bil na belgijskih, francoskih in italijanskih
avtorjih ter na produkciji nekdanje Jugoslavije,
zlasti Slovenije, Hrvaške in Srbije. Med tujimi

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož,
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
avtorji so bila prisotna zveneča imena, kot
so Jean Cézard, Jean-Marc Reiser, Raymond
Macherot, Fred Funcken, Marcel Remacle –
Ted Smedley, Benito Jacovitti, Roberto Raviola
– Magnus, Jules Radilović, Andrija Maurović,
Žarko Beker, Branislav Bane Kerac in Aleksa
Gajić, med slovenskimi pa legendarnI Miki
Muster, Kostja Gatnik in Tomaž Lavrič.
Razstavljena so bila samo originalna dela, večinoma iz privatne zbirke zbiratelja Mladena
Novakovića. Producent je natisnil razstavni
katalog in organiziral javno vodstvo po razstavi
z Mladenom Novakovićem ter predstavitev
kataloga.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6.-7. 7. 2012

Stripovski junaki rešujejo Evropo (razstava)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

7. 7. 2012

Vodstvo po razstavi in predstavitev kataloga

Maribor – Umetnostna galerija Maribor
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R

azstava je na ogled postavila izbor del iz zgodnjega grafičnega opusa Oskarja Kokoschke,
osvetlila pa je tudi njegov vpliv na ustvarjanje
Jana Oeltjena in Else Oeltjen Kasimir.
Oskar Kokoschka je najvidnejši predstavnik
avstrijskega ekspresionizma. Bil je slikar, grafik,
ilustrator in pisatelj, ki je živel med letoma 1886
in 1980. V rodnem mestu Pöchlarn ob Donavi
je leta 1973 skupaj z ženo Oldo osnoval Hišo
Kokoschka, ki hrani umetnikove manj znane
grafike, akvarele in fotografije. Veliko število del
razkriva velikega ekspresionista kot realističnega
portretista in natančnega upodobljevalca živali
in rož. Manj znano je dejstvo, da je v okolici Ptuja
živela njegova mladostna prijateljica − slikarka
in kiparka Else Oeltjen Kasimir, ki je bila rojena leta 1887 in je umrla leta 1944. V začetku
dvajsetega stoletja je študirala v Gradcu in na
Dunaju. Ustvarjala je v senci moža, slikarja
Jana Oeltjena; za seboj je pustila prepoznaven
opus ter dnevniške zapise, ki govorijo o njenem
razburljivem življenju in druženju s Kokoschko
in drugimi ekspresionisti v času, ko so si le
redke ženske priborile pravico biti umetnice.
Jan Oeltjen je bil po rodu iz severne Nemčije.

Jan in Elsa sta od 1911 pa do prve vojne živela
večinoma na Dunaju, kjer sta se gibala tudi v
krogu Oskarja Kokoschke. Jan Oeltjen je našel
v delu Kokoschke številne vzpodbude tako
vsebinske kot tudi formalne narave, medtem ko
je pri Elsi neposreden vpliv Kokoschke omejen
na slikarstvo okoli leta 1916. Vzpodbude pa
niso bile samo enosmerne; tako je Kokoschka
upodobil Elso v znanem slikarskem delu Moč
glasbe iz leta 1920.
Na razstavi je bilo mogoče videti grafična dela
Oskarja Kokoschke do leta 1920, od kartic za
Dunajske delavnice, knjižnih oprem in naslovnice za revijo der Sturm do ciklusa Der
gefesselte Columbus in številnih portretov
v tehniki litografije. Jan Oeltjen je bil predstavljen z listi iz grafičnih ciklusov Nedelja,
Ribiči in Alpska dolina, Elsa Oeltjen Kasimir
pa z risbami v črni kredi.
Razstava je bila plod sodelovanja med Avstrijskim
kulturnim forumom iz Ljubljane, Univerzo
za uporabne umetnosti Dunaj, zavodom
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture in Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož.
Kustosinja razstave je bila Andreja Borin.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 10.–2. 12. 2012

Oskar Kokoscha, zgodnja grafična dela in njegov vpliv na Elso
Kasimir Oeltjen in Jana Oeltjena (razstava)

Ptuj – Miheličeva galerija

18. 11. 2012

Oskar Kokoscha, zgodnja grafična dela in njegov vpliv na Elso
Kasimir Oeltjen in Jana Oeltjena (vodstvo po razstavi)

Ptuj – Miheličeva galerija

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.448
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Magdalena 2012/13. Mednarodni festival
kreativne komunikacije
DVK Magdalena		

M

agdalena je mednarodno uveljavljen
festival mladih kreativcev za promocijo
svežih idej v oblikovanju, avtorskem pisanju in ilustraciji, ki že 13 let poteka v Mariboru.
Tridnevni festival išče, spodbuja, promovira in
združuje mlade oblikovalce, ilustratorje, spletne
hekerje, mobilne frike, profesionalce, amaterje
in študente. Tako kot doslej je Magdalena tudi v
letu 2012 podpirala kreativno izvirne in družbeno

odgovorne rešitve v oblikovanju tiskanih, gibljivih, interaktivnih in eksperimentalnih medijev,
logotipov in tipografij. Najboljše rešitve so bile
v letu 2012 predstavljene na delavnicah, razstavah, predavanjih in gverilskih akcijah na trgih,
ulicah in drugih izpostavljenih delih Maribora.

27

19. 5. 2012

Proslavimo nove zvezde (zabava)

Maribor – Festivalna
dvorana Lent

19. 5. 2012

Naj modrci odpadejo (podelitev nagrad)

Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

19. 5. 2012

Spoznaj žirijo (okrogla miza)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

19. 5. 2012

Ustvari pomen – znova iznajdi,
kako prodajamo ljudem: Steffen Stäuber (predavanje)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

19. 5. 2012

Z iskrenostjo in napravo iPhone proti končni
zmagi: Mitja Okorn (predavanje)

Maribor – Narodni dom: V
elika dvorana

19. 5. 2012

Zmagovalci festivala Magdalena, Pomen Magdalene v življenju
mladega ustvarjalca (okrogla miza)

Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

19. 5. 2012

Kako posneti video s stvarmi iz supermarketa, enim
računalnikom in kamero: Juan Pablo Enis (delavnica)

Maribor – Kulturni Inkubator

19. 5. 2012

Neodvisni ilustrator: Vesna Pešić – Becha (predavanje)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

19. 5. 2012

Projekt mojega življenja: Julian Zimmermann (predavanje)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

20. 5. 2012

Mala šola oblikovanja za starše in otroke: Polona & David Ličen
(delavnica)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

Š tevilo obiskovalcev

7.000

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 5. 2012

Otvoritvena zabava: Happy ol'McWeasel (koncert)

Maribor – Kulturni center
Pekarna: Klub MC

17.-27. 5. 2012

Off Magdalena: Svetovni plakati PechaKucha Night (razstava)

Maribor – Vodni stolp

17.-27. 5. 2012

Pusti svojo sled (razstava) in otvoritev Galerije Magdalena

Maribor – Galerija Magdalena

17.-27. 5. 2012

Magdalena 12 x 12 (razstava)

Maribor – Stari most

17.-27. 5. 2012

Prispevkov Magdalena 2012 (razstava)

Maribor – Umetnostna
galerija Maribor

17.-20. 5. 2012

Minimum maksimum (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

17.-20. 5. 2012

Penguinovi knjižni ovitki (razstava)

Maribor – Vodni stolp

17. 5. 2012

Uradna otvoritev festivala in Povaljani plakat (razstava)

Maribor – Stari most

18.-20. 5. 2012

Design Market

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 5. 2012

Magdlalena Come Back Party

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 5. 2012

So ženske boljše oblikovalke kot moški? (okrogla miza)

Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

18. 5. 2012

Ovijanje ameriških sanj: Mirko Ilić (predavanje)

Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

18. 5. 2012

Sodi knjigo po platnicah: Lana Cavar & Narcisa Vukojević
(predavanje)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

18. 5. 2012

Ustvarjalnost za razkošje: Mammad Karimov (predavanje)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

18. 5. 2012

Off Magdalena: PechaKucha (okrogla miza)

Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

18. 5. 2012

Lateralno razmišljanje: Nastja Mulej (delavnica)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

18. 5. 2012

Sodobna kultura in novi mediji:
Marta Delatte & Josep Almirall Bofill (predavanje)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana
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Marko Jakše

Nedokončana modernizacija/Med utopijo in
pragmatizmom. Arhitektura in urbanizem v
bivši Jugoslaviji in državah naslednicah

EPeKa Maribor		

S

likarski fantastični svet Marka Jakšeta je kot
strela z jasnega planil na dan v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja, ko se je v Sloveniji
veliko mladih ustvarjalcev odpovedalo slikarstvu.
Jakše ni samo zvest tradicionalno koncipirani
sliki, temveč je pri tem tudi povsem samosvoj.
Uteleša ideal svobode ustvarjalnega duha. Stotine
različnih podob vsakokrat znova, z vsako razstavo, omreži gledalca. Zapelje ga pravzaprav s
svojimi skrivnostmi, saj sta končno sporočilo in
zaključena naracija naslikanega skrita, če sploh
mogoča. Prežeta sta z netipičnim umetnikovim

VIZUALNA UMETNOST

razmišljanjem in nekonvencionalnimi povezavami simbolov kultur in subkultur, od krščanstva
prek aboridžinov do homoerotike. Marko Jakše
je pravzaprav ustvarjalec nasprotij. Je sodoben
in arhaičen, poetičen in ekspresiven, konvencionalen in anarhičen, intimen in političen. In
ker nasprotij nikoli ne zmanjka, je vsaka njegova
razstava presenečenje, ki pritegne.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4.-30. 9. 2012

Prapori premirja: Marko Jakše (razstava)

Maribor - Salon 2012

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.700

Umetnostna galerija Maribor		

R

azstava je predstavila arhitekturne projekte
in velikopotezne urbanistične ureditve,
ki so zaznamovale obdobje (socialistične) Jugoslavije. Dolgo pričakovani projekt je
izpostavil mejnike in vizije (nedokončane)
modernizacije mest v obdobju socializma ter
odgovoril na vprašanja o njihovi vlogi in zapuščini v državah naslednicah. Nedokončane
modernizacije osvetljujejo prostore, ki jih je
ustvaril »socialistični napredek« v nekdanji Jugoslaviji, in ugotavljajo, kaj se je s temi
prostori zgodilo po razpadu skupne države
ter ukinitvi socializma. Razstava se je osredotočala na fizični prostor, torej na proizvodnjo
mest oziroma urbanizacijo kot enega osnovnih
sredstev socialistične modernizacije ter na
vlogo arhitekture v tej proizvodnji, posegala
pa je tudi v simbolne prostore, v katerih se je
produkcija odvijala (geopolitične, kulturne,
ekonomske, ideološke idr.).
Razstava je predstavila številne arhitekturne projekte, od turističnih eksperimentov na jadranski
obali, zasnov novih mest, predstavitvenih

Datum

paviljonov na mednarodnih razstavah do razvpitih javnih zgradb in zgodovinskih obeležij v vseh
državah naslednicah v obdobju od komunističnega prevzema oblasti leta 1945 do razpada SFRJ
leta 1991. Namen projekta je bil z novim nabojem
in (pre)drznostjo, ki sta ga prinesla časovni
in politični odmik od polpreteklega obdobja,
prevetriti socialistično arhitekturno zapuščino
Jugoslavije in prebuditi močne in produktivne
povezave, ki so v urbanem prostoru nekdanje
skupne države prisotne na vsakem koraku!
Projekt je bil rezultat dvoletnega sodelovanja
več institucij in raziskovalnega dela več kot
50-ih strokovnjakov, predvsem arhitekturnih
zgodovinarjev, kritikov in aktivistov. Sodelujoče
institucije: Umetnostna galerija Maribor, Zveza
arhitektov Hrvaške (Zagreb), Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Ljubljana), Društvo
arhitektov Beograda, Koalicija za trajnostni
razvoj (Skopje) in Hiša Oris (Zagreb).

N aziv dogodka

10. 2.-22. 4. 2012 Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.

Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(razstava)
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Š tevilo dogodkov

15

Š tevilo obiskovalcev

4.213

P rizorišče
Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

18. 2. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(vodstvo po razstavi)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

28. 2. 2012

Okus za konstrukcijo: Dr. Luka Skani (predavanje)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

10. 3. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(arhitekturna delavnica)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

13. 3. 2012

Studio UP (predavanje)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

22. 3. 2012

Gradnja dosegljive Arkadije, moderna turistična arhitektura na
hrvaški obali: Maroje Mrdoljaš (predavanje)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor
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24. 3. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(vodstvo po razstavi z Marušo Zorec)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

24. 3. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(arhitekturna delavnica)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

29. 3. 2012

Kontinuiteta in refleksija arhitekturne dediščine skozi prakso:
Dekleva & Gregorič (predavanje)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

31. 3. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(arhitekturna delavnica)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

12. 4. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(vodstvo po razstavi v angleškem jeziku)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

14. 4. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(arhitekturna delavnica)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

17. 4. 2012

Edvard Ravnikar, med modernizmom in tradicijo:
Dr. Aleš Vodopivec (predavanje)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

21. 4. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(arhitekturna delavnica)

Maribor –
Umetnostna galerija Maribor

21. 4. 2012

Nedokončana modernizacija/med utopijo in pragmatizmom.
Arhitektura in urbanizem v bivši Jugoslaviji in državah naslednicah
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija
Maribor

126 - TERMINAL 12

Nova F

Fotoklub Maribor		

R

azstava Nova F, tendence v slovenski fotografiji, je v treh delih z izborom pomembnih
slovenskih fotografov predstavila najnovejše dosežke na področju sodobne fotografije.
V prvem delu razstave so se predstavili Andraž
Beguš, Bojan Radovič in Aleksandra Vajd &
Hynek Alt, ki v prvi plan postavljajo teorijo
fotografije, pogleda in vida ter pomena pojava
fotografije kot medijske podobe. Drugi del razstave je predstavil Tanjo Verlak, Petra Koštruna
in Matjaža Wenzla, za katere je značilno, da se
prek dokumentarne fotografije nekega zunanjega prostora spuščajo v intimna doživljanja

realnega. S transpozicijo tistega, kar so ob
razcvetu tovrstne fotografije še pojmovali kot
objektivnost, ustvarjajo nove intelektualne
in emocionalne svetove. Zadnji del razstave
je predstavil Tomaža Tomažina, Tilna Žbona
in Žigo Piliha, ki k fotografiji pristopajo kot
k materiji, ki jo je mogoče obdelovati skoraj
kot slikarstvo. Njihov pristop pri ustvarjanju
fotografske podobe je poudarjeno konstruktivističen, saj si dopuščajo svobodo manipulacije,
ki njihova dela pripelje na rob fotografskosti,
vendar fotografskega polja ne zapustijo niti
za trenutek. Kustos razstave je bil Vasja Nagy.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 3.- 11. 5. 2012

Tendence v slovenski fotografiji (1. razstava)

Maribor – Fotogalerija Stolp

16. 5.-21. 7. 2012

Tendence v slovenski fotografiji (2. razstava)

Maribor – Fotogalerija Stolp

25. 7.-30. 9. 2012

Tendence v slovenski fotografiji (3. razstava)

Maribor – Fotogalerija Stolp

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

2.154
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Skoraj pomlad

Sledi panonskih muz

Umetnostna galerija Maribor		

U

metnostna galerija Maribor (UGM) je ob
zaključku EPK predstavila pregled likovne
umetnosti XX. stoletja od impresionistov
do retroavantgardistov v sodelovanju z osrednjimi slovenskimi galerijami in muzeji ter odprla
poglede na nove prakse slovenskih vizualnih
umetnikov XXI. stoletja. UGM je želela v načrtovani novi galeriji v letu 2012 predstaviti vrhunce
slovenske umetnosti iz svoje obsežne zbirke ter
tako prvič vzpostaviti dolgo pričakovano stalno
postavitev. Zaradi zamika v realizaciji nove
zgradbe UGM in z idejo po simbolni združitvi
celotnega slovenskega umetniškega prostora v
Mariboru je UGM predstavila pregled slovenske likovne umetnosti zadnjih 100 let iz zbirk
okoli dvajsetih slovenskih muzejev in galerij,

od Narodne in Moderne galerije, Obalne galerije
Piran, do Miklove hiše v Ribnici in Galerije
Murska Sobota ter drugih. V iskanju novih
perspektiv za prihodnost je UGM ob zaključni
razstavi odprla še nov prostor za umetnost.
V nekdanjem Hotelu Slavija, obnovljenem in
obujenem iz obskurnosti, se v 11. nadstropju,
visoko nad mestom, predstavljajo slovenski
umetniki prihodnosti. Izbor okoli 20-ih najprodornejših akterjev sodobne vizualne umetnosti
predstavlja hkrati najnovejšo zgodovino in
možen pogled v prihodnost. Kustosinji razstave
sta bili Breda Kolar Sluga in Simona Vidmar, ki
sta jo postavili v sodelovanju z Meto Gabršek
Prosenc ter ob pomoči Andreje Borin, Mete
Kordiš in Taje Toplak.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 11. 2012-24. 2. 2013

Skoraj pomlad, XX. stoletje (razstava)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

30. 11. 2012-24. 2. 2013

Skoraj pomlad, XXI. stoletje (razstava)

Maribor – Slavija No. 11

3. 12. 2012

Ta veseli dan kulture 2012 (vodstva)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor in
Slavija No. 11

8. 12. 2012

Skoraj pomlad (sobotna ustvarjalnica)

Maribor – Slavija No. 11

8. 12. 2012

Maribor – Umetnostna galerija Maribor
Skoraj pomlad, XX. stoletje
(vodstvo po razstavi z dr. Andrejem Smrekarjem)

15. 12. 2012

Skoraj pomlad
(sobotna ustvarjalnica z Matejem Andražem
Vogrinčičem)

Maribor – Slavija No. 11

22. 12. 2012

Skoraj pomlad, XX. stoletje
(vodstvo po razstavi z Meto Gabršek Prosenc)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor
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Umetniško društvo Bronos		

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

2.341

O

snovna ideja projekta Sledi panonskih muz
so bile kiparske celopostavne upodobitve
devetih bronastih muz v naravni velikosti.
Muze naj bi bile razporejene po Murski Soboti
na izbranih zgodovinsko pomembnih točkah
tako, da bi s svojimi vsebinskimi konotacijami
obiskovalcem razgrinjale nekatera manj znana
zgodovinska dejstva, ki pa so bila za razvoj
Prekmurja zelo pomembna ali celo ključna.

Projekt je svojo dokončno podobo dobil v realizaciji ene izmed muz na ploščadi pred Pokrajinsko
in študijsko knjižnico Murska Sobota. Kiparska
kompozicija Muza Erato iz brona in kamna
je delo akademske kiparke in slikarke Irene
Brunec-Tébi. Po več kot 60-ih letih je to prvi
javni spomenik v Murski Soboti.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.000

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 11. 2012

Odkritje spomenika Muza Erato (stalna postavitev)

Murska Sobota – Ploščad pred Pokrajinsko
in študijsko knjižnico
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Soft Control: umetnost, znanost
in tehnološko nezavedno

Koroška galerija likovnih umetnosti, KID KIBLA Maribor

R

azstava Soft control: umetnost, znanost
in tehnološko nezavedno je razkrivala
današnje »tehnološko nezavedno«, ki
zajema mitološko domišljijo, apokaliptične vizije
in utopične sanje. Predstavila je, kako lahko
jezik in ideje v moderni post-biološki družbi
spreminjajo in znova konfigurirajo meje naše
resničnosti in celo naših identitet. Z osredotočenjem naše pozornosti na umetniška dela,
ki so nastala s pomočjo najnovejših medijev
21. stoletja – robotike, informacijske tehnologije, biomedicine in nanotehnologije – so si
na razstavi predstavljeni umetniki prizadevali
razkriti izvor sodobnega tehnološkega mita,
ki temelji na trajni vrednosti učinkovitosti,
nadzora, neomejenega tehnološkega razvoja
in ekonomske širitve. Postavlja se vprašanje,
kako razumeti naravo nadzora, naravo pritiska,
ki ljudi spodbuja k sodelovanju pri vzpostavitvi
tehnoloških sistemov, ki bodo sčasoma postali
ne samo neločljivi del biološkega organizma,
temveč ga bodo dolgoročno tudi presegli. Ali je
strukturiranje s tehnologijami dokaz za specifično, abstraktno »strojništvo«, ki polni naše
nezavedno, ali pa gre za skriti oblikujoči vpliv
osnovnih elementov običajnih nosilcev, ki
imajo svojo lastno materialnost in resničnost?
V tem okolju določene umetniške strategije

postanejo pomembnejše: to so strategije, ki
so usmerjene k oblikovanju nove človekove
pravice, pravice do ponovnega izuma in ponovnega zapisa samih temeljev tehnološkega mita.
Pravica vključuje možnost ustvarjanja novih
oblik in novih identitet s popolnoma suverenim, umetniškim pristopom – ne z umetniki
kot protagonisti zgodovinsko določene naracije
temveč kot ustvarjalci te naracije. Tak pristop
je dokaz sposobnosti umetnikov – in v končni
fazi tudi gledalcev – da postanejo avtorji svoje
lastne konstruirane preteklosti. Koncept za
razstavo, konferenco in izobraževalni program
je leta 2011 razvil Dmitry Bulatov.
Umetniki na razstavi: Marina Abramović (RS/US)
ter Suzanne Dikker in Matthias Oostrik (NL) / Bill
Vorn (CA) / Stelarc (AU) / James Auger in Jimmy
Loizeau (UK) / Polona Tratnik (SI) / Leo Peschta
(AT) / Seiko Mikami (JP) / David Bowen (US)
/ Tuur Van Balen (BE) / Stefan Doepner in Lars
Vaupel (SI / DE) / The Tissue Culture & Art Project:
Oron Catts in Ionat Zurr (AU) / Floris Kaayk (NL)
/ Maja Smrekar (SI) / Kuda begut sobaki (RU) /
Andy Gracie (UK/ES) / Brandon Ballengee (US)
/ Louis-Philippe Demers (SG) / Ursula Damm
(DE) / Guy Ben-Ary in Kirsten Hudson (AU) /
Boredomresearch: Vicky Isley in Paul Smith (UK)
/ Arthur Elsenaar in Remko Scha (NL)

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 11.-20. 12. 2012

Z dna navzgor (razstava)

Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti

15. 11. 2012

Tillerjeve plesalke: Louis Philippe Demers (robotski performans)

Maribor – Portal

15. 11.-15. 12. 2012

Z vrha navzdol (razstava)

Maribor – Portal

16.-17. 11. 2012

Mednarodna interdisciplinarna konferenca

Maribor – Portal

19. 11. 2012

Prix Ars Electronica (projekcija animiranih filmov)

Maribor – KID KIBLA

20. 11. 2012

Prix Ars Electronica (projekcija animiranih filmov)

Maribor – KID KIBLA
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21. 11. 2012

Prix Ars Electronica (projekcija animiranih filmov)

Maribor – KID KIBLA

23. 11. 2012

Naproti tretjemu življenju: Prier Luigi Capucci (predavanje)

Maribor – KID KIBLA

27. 11. 2012

Center za umetnost in kulturo MediaArtLab
(predstavitev projektov)

Maribor – KID KIBLA

27. 11. 2012

Impakt (predstavitev festivala)

Maribor – KID KIBLA

29. 11. 2012

DNK zaporedje: Referenčne verjetnostne strukture (delavnica)

Maribor – Portal

3. 12. 2012

Visoka moda evolucije: Umetnost in znanost v post-biološki dobi
(dokumentarni filmi)

Maribor – KID KIBLA

4. 12. 2012

Visoka moda evolucije: Umetnost in znanost v post-biološki dobi
(dokumentarni filmi)

Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti

4. 12. 2012

Center Prometheus, Kazan (predstavitev projektov)

Maribor – KID KIBLA

6. 12. 2012

Center Prometheus, Kazan (predstavitev projektov)

Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti

7. 12. 2012

Neidentificirani objekti in strukture nezavednega: Alla Mitrofanova Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti
(predavanje)

10. 12. 2012

9 večerov: Gledališče in inženiring, 1966, New York
(dokumentarni film)

Maribor – KID KIBLA

11. 12. 2012

9 večerov: Gledališče in inženiring, 1966, New York
(dokumentarni film)

Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti

11. 12. 2012

9 večerov: Gledališče in inženiring, 1966 , New York
(dokumentarni film)

Maribor – KID KIBLA

13. 12. 2012

9 večerov: Gledališče in inženiring, 1966, New York
(dokumentarni film)

Slovenj Gradec – Koroška
galerija likovnih umetnosti

13. 12. 2012

Tereminova kuhinja: Andrej Smirnov (delavnica)

Maribor – KID KIBLA
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Uf, industrija!

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Galerija Velenje, Društvo prijateljev IMV v
sodelovanju s Tehničnim muzejem Slovenije, Pokrajinski
muzej Murska Sobota, Koroški pokrajinski muzej

U

f, industrija! je skupni naslov šestih samostojnih in vsebinsko sklenjenih razstav, ki
so predstavile razvoj šestih industrijskih
podjetij v drugi polovici dvajsetega in začetku
enaindvajsetega stoletja.
Razstave so izhajale iz zavedanja, da so globalni
ekonomski tokovi iz Slovenije skorajda izbrisali industrijo. Razstave predstavljajo Gorenje,
Industrijo motornih vozil, Muro, Talum, Zlatorog
in Železarno Ravne.
Novo stalno razstavo o Železarni Ravne z naslovom Mati fabrika, s poudarkom na njeni kreativnosti, je pripravil Koroški pokrajinski muzej,
na ogled pa je v enoti Ravne na Koroškem. Pri
razstavi Talum - aluminij, kovina prihodnosti
v produkciji Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož
je poudarek na predstavitvi surovine in njeni
vsestranski uporabni vrednosti. Razstava Kolesje
napredka IMV, ki je bila tudi načrtovana kot
stalna postavitev, poleg osebnih in dostavnih

avtomobilov, prikolic in avtodomov predstavlja
še tehnično dokumentacijo in makete. Govori
o več kot polstoletnem razvoju oblikovanja
avtomobilov in znakov IMV, Adrie mobil, TPV
in Revoz. Razstava Mura odprto je nastala v
produkciji Pomurskega muzeja Murska Sobota
in je govorila o tovarni oblačil, ki je pomembno
prispevala k ekonomskemu, socialnemu in
kulturnemu razvoju regije. Razstava Skrivnosti
lepote Tovarne Zlatorog Maribor, ki je bila na
ogled v Muzeju narodne osvoboditve Maribor,
je govorila o zgodovini tovarne in njenih produktih. Predstavila je nekdanjo modernost, ki
je bila povezana s pojmom Evropa. Razstava
Gorenje z vizijo v produkciji Galerije Velenje
je predstavila proizvode podjetja in njegove
tržne strategije v preteklosti in sedanjosti s
poudarkom na viziji prihodnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 6. 2012

Mati fabrika, železarna Ravne (stalna postavitev)

Ravne na Koroškem – Koroški
pokrajinski muzej, enota Ravne na
Koroškem

14. 6.-31. 12. 2012

Talum – aluminij, kovina prihodnosti (razstava)

Kidričevo – Tovarna Talum

15. 6.-26. 9. 2012

Mura odprto, ustvarjalni svet soboške modne
konfekcije (razstava)

Murska Sobota – Pomurski muzej

15. 6. 2012

Kolesje napredka IMV (stalna postavitev)

Novo mesto – Muzejska zbirka IMV
Drgančevje

16. 6. 2012-31. 1. 2013

Skrivnosti lepote, Tovarna Zlatorog Maribor (razstava) Maribor – Muzej narodne osvoboditve

Š tevilo dogodkov
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Ulay

Zavod NASTATI, Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

P

riznani nemško-nizozemski fotograf in
umetnik Ulay, rojen leta 1943, je bil v
sedemdesetih letih med vodilnimi predstavniki body-arta in performansa, zanimala ga
je tudi fotografija. Zadnja leta raziskuje vodne
izvire, reke in dostopnost vode ter si prizadeva,
da bi voda postala bolj spoštovana in cenjena,
predvsem pa dostopna vsem, kar je tudi eden od
ključnih ciljev njegovega večdimenzionalnega
umetniškega izdelka Water to All.
Načrtovanje in postavljanje ideoloških, geografskih ter ekonomskih meja pod pretvezo dobronamernosti, kot nas uči zgodovina, sta ključna
dejavnika za obstoj in razvoj vseh dejavnikov
moderne družbe. Različni subjekti, ki z lažno
željo po boljšem jutri sklepajo 'nedolžna' zavezništva, na ta način zgolj povečujejo svojo moč
in doseg ter nas usmerjajo v dejanja, ki krepijo
njihove interese. Razmerja med ljudmi namreč
že od pradavnine vodi zgolj pohlep. Vera se je
spridila v pridiganje, medtem ko porazdelitev
dela sledi le še hierarhični lestvici nadrejenosti
in podrejenosti. Medosebna razmerja niso nič
več kot le ideologija, ki igra vlogo osnovne postavke kulturne izmišljotine, s katero omenjeni
subjekti zakrivajo svoje resnične interese. V
resnici se svet vrti zgolj v eno smer – v smer
modernega globalnega kapitalizma, ki jo narekujejo najmočnejši posamezniki. Ta kruta
resnica je spodbudila Ulaya k raziskovanju
težav, povezanih z vodo.

Ulay je v sodelovanju s Société Réaliste predstavil instalacijo »Čigava je voda?«, ki zastavlja
temeljni paradoks zahodne kulture in naravne
fenomene interpretira s kategorijami kapitala
in ki je bila pripravljena posebej za postavitev
v Sodnem stolpu. V ta namen je bila na zunanji
steni Sodnega stolpa izobešena tudi instalacija
»Whose Water Is It?«. Uvod v otvoritev druge
umetniške intervencije ter razstave »Earth Water
Catalogue« se je pričela z okroglo mizo, na kateri
so sodelovali Ulay, Matej Andraž Vogrinčič in
Tevž Logar, ki so podrobneje opisali razstavo in
se dotaknili tematike povezane z vodo.
V sklopu projekta sta bili vzpostavljeni tudi dve
spletni platformi, in sicer www.whosewaterisit.org in www.earthwatercatalogue.net, ki
spletnim obiskovalcem omogočata brskanje po
celotnem arhivu, ki vsebuje številna umetniška dela številnih umetnikov, oblik in žanrov
(risbe, fotografije, videe, zvočna dela, slike,
instalacije, kipe, izdelke političnega oblikovanja
itd.). Koncept platforme Earth Water Catalogue
je namreč združevanje različnih vidikov akademskih in teoretičnih polemik ter stičišče
umetnosti in znanosti, ekologije, sociologije,
antropologije itd. Projekt ne bo služil zgolj kot
trajen arhiv tematik povezanih z vodo, ki bi
lahko bile koristne za raziskave, marveč želi
opozarjati na številne ravni in težave, ki jih
prinaša beseda voda, vse to pa končno postavlja
na sito umetnosti in simbolike.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 5.-14. 9. 2012

Ulay, Čigava je voda? (instalacija)

Maribor – Sodni stolp

28. 9. 2012

Ulay, Earth Water Catalogue (okrogla miza)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

28. 9.-30. 11. 2012

Ulay, Earth Water Catalogue (razstava)

Maribor – Sodni stolp

Š tevilo dogodkov
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Maribor

18. 6.-22. 9. 2012
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Gorenje z vizijo (razstava)

Velenje – Galerija Velenje
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Umetnost zmeraj zmaga

Zavod Kultivacija Zg. Polskava, Muzej za arhitekturo in
oblikovanje Ljubljana, Kultura 21, Umetnostna galerija
Maribor, MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

S

klop razstav izbranih evropskih ustvarjalcev, naslovljen Umetnost zmeraj zmaga, je
predstavljal enega od programskih viškov
programskega sklopa Terminal 12.
Umetnost me je obranila zapora! je bila predstavitev umetniškega ustvarjanja belgijskega
empiričnega multimedijskega umetnika, dramatika in mednarodno priznanega oblikovalca
odrske scene Jana Fabra, ki raziskuje meje
telesa, zavesti in domišljije, enega redkih živečih umetnikov, katerega dela so razstavljena
v slovitem pariškem muzeju Louvre. Razstava
je prikazala dokumentarne posnetke Fabrovih
najpomembnejših uprizoritev in je bila edinstvena priložnost videti skupni nastop Fabra
in Marine Abramović.
Razstava Silent Revolutions/sodobno oblikovanje
v Sloveniji je ilustrirala pomembne, velikokrat
prelomne trenutke v zgodbi slovenskega oblikovanja, prinesla je več kot petindvajset izbranih

Datum

del in je prva obsežna mednarodna predstavitev slovenskega produktnega oblikovanja
v zadnjih dvajsetih letih. Izbor oblikovalskih
del je poosebljal strasti in obsesije posameznih
ustvarjalcev, zagon, inovativni razvoj in visoko
kakovostno proizvodnjo ter ključne izdelke
velikanov slovenske industrije.
Francosko-slovenska razstava Lepo slikarstvo
je za nami je govorila o moči sodobne slike, ob
kateri ne moremo ostati hladni in neprizadeti, in
o generaciji umetnic in umetnikov, ki je rasla ter
se oblikovala ob televiziji, računalniku, stripu,
filmu in veliki klasični zakladnici umetnosti
in za katero je slika ostala relevanten medij.
Nemška umetnica Rebecca Horn je s projektom Maribor Project / Rebecca Horn & gosti v
Mariboru na ogled ponudila večje inštalacije, videe in dela, ki predstavljajo sodelovanje
Hornove z drugimi umetniki in njenimi študenti,
predvsem intermedijskimi.

N aziv dogodka

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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28. 9.–11. 11. 2012 Maribor Project/Rebecca Horn & gosti (razstava)

29. 9. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti: Jazz koncert
Haydna Chisholma in Pedje Avramovica

Maribor – Klub 2012 - Satchmo

29. 9. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti: Literarni večer
z Rebecco Horn, Rodom Menghamom, Joachimom
Sartoriusom in Tomažem Šalamunom

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

29. 9. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti
(vodstvo po razstavi z gostujočimi umetniki)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

30. 9. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti: Projekcija filma
Rebecce Horn (Buster’s Bedroom)

Maribor – Kino Udarnik

6. 10. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

20. 10. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

27. 10. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

6. 11. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti: Projekcija
performansov Rebecce Horn

Maribor – Kino Udarnik

7. 11. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti: Projekcija
performansov Rebecce Horn

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

10. 11. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti
(sobotna ustvarjalnica v novembru)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

P rizorišče

4.–27. 5. 2012

Umetnost me je obranila zapora! (razstava)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

10. 5. 2012

Umetnost me je obranila zapora! (vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

16. 6.–15. 7. 2012 Silent Revolutions/sodobno oblikovanje v Sloveniji

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

16. 6. 2012

Silent Revolutions/sodobno oblikovanje v Sloveniji
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

14. 7. 2012

Silent Revolutions/sodobno oblikovanje v Sloveniji
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

2. 8.–9. 9. 2012

Lepo slikarstvo je za nami (razstava)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

2. 8. 2012

Lepo slikarstvo je za nami
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

8. 9. 2012

Lepo slikarstvo je za nami
(vodstvo po razstavi)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

27. 9. 2012

Maribor Project/Rebecca Horn & gosti: Glasbena
ustvarjalnica z Haydenom Chisholmom

Maribor – Konservatorij za glasbo
in balet Maribor

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

(razstava)
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White Noise

Soba za goste

Zavod Kultivacija Zg. Polskava,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

W

hite Noise je montažni paviljon, ki je
z nenavadnim videzom vzpodbujal
mimoidoče, da vstopijo ter se prepustijo vsebini. Paviljon, ki odbija svetlobo
in tako ustvarja varljivo dojemanje oblike in
materialov vsakomur dopušča lastno interpretacijo tako posamičnih elementov kot zgradbe
v celoti. Nastal je na podlagi javnega natečaja
deželne vlade iz Salzburga s ciljem vzpodbujanja moderne arhitekture in arhitekturnih
intervencij v javnih prostorih. White Noise
je bil plod izjemnega sodelovanja med Vlado
Republike Avstrije, deželno vlado Salzburga,
predstavništvom avstrijske gospodarske zbornice
v Sloveniji, Avstrijskim veleposlaništvom in
Avstrijskim kulturnim forumom iz Ljubljane,
Mestno občino Maribor ter zavodom Maribor
2012 – Evropska prestolnica kulture.

Programske vsebine so zagotovile različne slovenske in tuje institucije ter umetniki, kot so
Zveza prijateljev mladine Maribor, Avstrijska
gospodarska zbornica, Avstrijski kulturni forum
iz Ljubljane, Združenje Point View Art, mariborski umetnik Nenad Cizl, ptujski umetnik
Dušan Fišer, Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor, organizacija Mitra, Klub ptujskih študentov, Zavod Kultivacija Zg. Polskava
ter Košarkarski klub Maribor Messer. Program
je obsegal številne delavnice za otroke in mladino, razprave, razstave ter literarne, glasbene
in filmske večere.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 9. 2012

Salzburški paviljon White Noise (otvoritev)

Maribor – Trg svobode

17-22. 9. 2012

Evropski teden mobilnosti 2012
(ustvarjalne in izobraževalne delavnice za otroke in mladino)

Maribor – Trg svobode

22. 9. 2012

Pokrajina v igri (multimedijska predstava)

Maribor – Trg svobode

23. 9. 2012

Pokrajina v igri (multimedijska predstava)

Maribor – Trg svobode

27. 9.-12. 10. 2012

Presenetljivo iznajdljivo avstrijsko oblikovanje (razstava)

Maribor – Trg svobode

15. 10. 2012

Ditka & band (koncert)

Maribor – Trg svobode

16.-20. 10. 2012

Nenad Cizl: Deset (razstava)

Maribor – Trg svobode

17. 10. 2012

Literatura in jazz: Krilate besede in izbruhi zvoka
(literarno-glasbeni večer)

Maribor – Trg svobode

22.-26. 10. 2012

Dušan Fišer: Monoblock – modul mentalne
strukture prostora (razstava, instalacija)

Maribor – Trg svobode

27. 10. 2012

MULTIDOKU Maribor
(večer kulinarike, kratkih dokumentarnih filmov in glasbe)

Maribor – Trg svobode

27. 10. 2012

Kultura uživanja v siru (predstavitev)

Maribor – Trg svobode

28. 10. 2012

Polentina sladko-slana sladoledarnica
(kulinarično doživetje)

Maribor – Trg svobode

28. 10. 2012

Od zore do mraka: druženje s Kultivacijo
(celodnevno dogajanje za otroke, mladino in odrasle)

Maribor – Trg svobode
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Pekarna-magdalenske mreže		

Š tevilo dogodkov

13

Š tevilo obiskovalcev

13.315

Z

di se, da specifični industrijsko-kulturni
kontekst Maribora omogoča in spodbuja
inovativne oblike umetnosti, kar je predvsem opazno ob gostovanjih tujih umetnikov
in umetnic v mestu. Z namenom krepitve
pretoka idej in ustvarjalnosti je zavod Pekarnamagdalenske mreže v partnerstvu z javnim
zavodom Maribor 2012 in v sodelovanju z MKC
Maribor vzpostavil Sobo za goste, platformo za
umetniške rezidence. Ta nadgrajuje že obstoječa
rezidenčna gostovanja, ki so večinoma delo
posameznih kulturnikov in organizacij. Nova
rezidenčna platforma je gostujočim umetnikom
v sodelovanju z mariborsko umetniško sceno

ponujala prostor za ustvarjanje na različnih lokacijah v mestu, nudila koordinacijsko, izvršilno
in informacijsko strukturo ter si prizadevala za
stabilnost materialnih pogojev, ki so potrebni
za trajna gostovanja tujih umetnikov pri nas
in naših v tujini. Na razpis Sobe za goste je v
letu 2011 prispelo natanko sto prijav umetnic
in umetnikov z vsega sveta, med katerimi je
žirija izbrala osem umetnikov, ki so v letu 2012
po en mesec ustvarjali v Mariboru.
Vsak umetnik se je ob svojem prihodu predstavil zainteresirani javnosti v sklopu dogodka
Spoznaj umetnika.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 3. 2012

Spoznaj umetnico: Mafalda Neves/Portugalska

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

5. 4.-5. 6. 2012

Razstava Mafalde Neves/Portugalska

Maribor – po mestu

12. 4. 2012

Spoznaj umetnike: Svetlana Fialova/Slovaška,
Katarina Hudacinova/Slovaška in Matthew
Cowan/Velika Britanija

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

26. 4. 2012

Predstavitev rezidenčnih projektov: Matthew
Cowan/Velika Britanija, Svetlana Fialova/Slovaška,
Katarina Hudacinova/Slovaška

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

8. 5. 2012

Spoznaj umetnika: Emma Bell/Velika Britanija in
Jérôme Souillot/Francija

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

30. 5.-1. 6. 2012

Kliči me človeška bakla (razstava)

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

12. 6. 2012

Spoznaj umetnike: Hwang Eunjung/ZDA,
Maja Pelević in Nikola Zavišić/Srbija

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

22. 6. 2012

Predstavitev rezidenčnega projekta: Hwang Eunjung/ZDA

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

10. 7. 2012

Spoznaj umetnico: Alix Marie/Francija

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

14. 8. 2012

Spoznaj umetnike: Benoit Izard/Francija & KURS group/Srbija

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

27. 9.-11. 10. 2012

Soba za goste (pregledna razstava)

Maribor – Velika kavarna Maribor

9. 10. 2012

Spoznaj umetnico: Heli Ryhänen/Finska

Maribor – Velika kavarna Maribor

30. 10. 2012

Predstavitev rezidenčnega projekta: Heli Ryhänen/Finska

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

28. 11. 2012

Spoznaj umetnico: Tamara Erde/Francija

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

Š tevilo dogodkov

14

Š tevilo obiskovalcev

200
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M

aribor je bil novembra
2010 eno najbolj žalostnih mest na površju Zemlje – trajno
knokavtirano in polno napadalnega cinizma, sicer pa v svoji
vsakdanjosti pust in počasen kraj, tako fizično kot mentalno.
Njegov propad, ki se je začel po letu 1990, je dosegel vrh, ali
bolje rečeno dno. Takrat se je zbirala ekipa, ki je prišla opravit
»mission impossible« – zamisliti si in izvesti program EPK
2012. Takrat, torej novembra 2010, je bil projekt, milo rečeno,
v razvalinah – jasno viden je bil popolni linč vseh akterjev,
ki so do tedaj peljali projekt, tako legalno kot intelektualno;
položaj ni vzbujal zaupanja ne strokovni ne splošni javnosti. Po
prihodu nove programske ekipe se je po nekaj hitropoteznih
partijah moči in izločanja oblikoval notranji intelektualni krog,
ki je od tedaj poganjal vse aktivnosti, ki so naposled pripeljale
do programske knjige v oktobru 2011 in potem do dejanskega
izvajanja programa v letu 2012.
Programski sklop Ključi mesta, ki je dolgo nosil delovni
naslov Reanimirani Maribor, smo si zamislili kot tisti del EPK,
ki bo temeljni, osnovni. Izhodišče je bil premislek o položaju
»osnovne celice zgodovine«, torej meščanov in meščank
Maribora, in načinov, kako nanje »pripeti« prireditev, kot je
EPK, in jo narediti za njihovo. Kot najprimernejša se je takrat (in
se še zdaj) kazala »klasična« postmoderna praksa, ki predstavlja
najširšo možno ustvarjalno platformo. Tema programskega sklopa
je zgodba o urbanosti Maribora, cilj pa zanimivo, življenjskega
utripa polno mestno središče.
Kajti od tam vse pride in tja se vse vrača.
In točno tako kot je povedal Jančar, po Aristotelu »… mesta …
so potrebna ljudem, da lahko izrazijo svoje vrline in sposobnosti
na najboljši možen način … mesto zrcali ves svet … in tudi povsem
točno ves čas, ki ga človek živi kot zoon politikon …« in potem
sam o kulturi, da »… si bo morala postaviti visoke kriterije, upreti
se bo morala dekonstrukciji visoke kulture in izgubljanju stika
s tradicijo in metafizičnim kontekstom, vzpostaviti vrednote
idealizma namesto pragmatizma … če bo hotela znova postati
gojišče idej, drznih in provokativnih estetskih in družbenih
zamisli, središče, kjer se plodno stikata nacionalna identiteta
in kozmopolitska dinamika …« Tako.
In pričelo se je dobesedno z majhnimi koraki. Najprej s
postavitvijo dveh delovnih skupin, saj je bilo jasno, da božanski
navdih ustvarjalnosti tu nima nobenega pomena; pomembno
je zgolj trdo, natančno delo. Tako je prva skupina, terenski
producenti, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa, raziskala
dejansko fizično in mentalno situacijo zadevnega mestnega
prostora. Najprej so izvedli anketo med prebivalci in poslovnimi
subjekti na območju starega mestnega jedra, potem so prostor
evalvirali in določili točke interesa, nato pa poiskali tako osebne
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kot tudi splošne zgodbe in možne nastavke projektov. Druga
skupina, intelektualni delavci, ki so bili izbrani po področjih,
pa so z metodo pospešenega »brainstorminga« selekcionirali
ali gradili projekte do njihove virtualne oblike. Potem je sledilo
definiranje in PR, namenjen vsem pomembnejšim socialnim in
kulturnim podskupinam v mestu (bolnica, Viole, cerkev, gasilci,
univerza, mestni posebneži ...). Nato odločitev za strategijo –
»plaz« dogodkov in »kvaliteta za mase«.
Zatem najprej miselna zamejitev prostora, v našem primeru
torej mestnega obzidja, ki predstavlja simbolični »kraj« urbanosti;
rezultat je bil projekt Svetlobno obzidje. Potem polnitev praznega
ali uničenega prostora v središču mesta; rezultat so projekti
različnih intervencij v prostoru, ki izpostavljajo ali dodajajo nove
vsebine, kot so Cvetlična ulica, Šum reke, Mestna izpovednica,
Mozaik EPK, Promenada, Namizna poezija in Ulični strip. Sem
sodijo tudi projekti, kot Severni sij, Objemi in poljubi, Razstava
starih fotografij Maribora v izložbah v središču mesta. Potem v
sodelovanju z Univerzo v Mariboru in EKTC Hiša znanosti – Center
eksperimentov v eni izmed glavnih mestnih ulic. Seveda poštene
zgodbe Maribora ni brez pogleda na zgodovino njegovih Nemcev
– zato velika razstava v prostorih nekdanje Velike kavarne na
Glavnem trgu. Potem nadgradnja duhovnega prostora – projekt
Bombardiranje Maribora, projekt Situacija Anophthalmus hitleri,
projekt Intelektualne kurbe. In oddelek off-off gledališča (predstave
Was ist Maribor, Safari tour in Jalova), ki izkorišča prostore in
situacije izven tradicionalnega gledališča. In pogled na vse skupaj
skozi oči Hišnika Maribora, spletne miniserije.
Vsi ti projekti – uresničiti nam jih je uspelo kakšnih sto – so
z različnimi sinergijami napolnili fizični in duhovni prostor,
povezali meščane z mestom in določali osnovno razpoloženje
dogajanja Evropske prestolnice kulture. Poleti je k temu odločilno
pripomoglo tudi sedem letnih odrov z različnim, predvsem
glasbenim programom.
Programski sklop Ključi mesta je od vsega začetka deloval v
prepričanju (še enkrat po Jančarju), »… da je kulturen, se pravi
radoveden in ustvarjalen človek, po definiciji multikulturen,
v nobeni kulturni avtarkiji ne more obstati. Treba je odprto
živeti s človeškimi, jezikovnimi, kulturnimi in ustvarjalnimi
razlikami, še več, varovati jih je treba in jih razvijati. Razlike pa
je mogoče živeti samo z ustvarjalnosjo, ki sama po sebi pomeni
prestopanje vsakeršnih meja, tudi socialnih.
V mestu in svetu.
Kajti mesto, smo rekli z Aristotelom, je potrebno ljudem, da
izrazijo svoje vrline in sposobnosti na najboljši možni način. Še
več: mesto zrcali ves svet in tudi ves čas, ki ga človek živi …« V
letu evropske kulturne prestolnice je Maribor zrcalil tako svet
kot čas na najboljši možen način. Ključi so odprli vrata.
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PRODUCENT

F I N A N C I R A N J E 20 1 2

Avdiovizualna umetnost
91

HIŠNIK MARIBORA

Studio Legen d.o.o.

35.000,00

92

KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST V MARIBORU

Zavod Udarnik

36.000,00

107

KINO BREZ STROPA

CID Ptuj

30.000,00

93

MARPURGI

Casablanca d.o.o.

106

MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL PRIMUS

Društvo Poetovio LXIX

36.000,00

94

MULTIKULTI

Mitra, Društvo za razvoj avdiovizualne
kulture in medkulturnega dialoga

10.800,00

96

PETERICA

Arcus fim d.o.o.

15.300,00

97

PISATELJ IN MESTO: DRAGO JANČAR, GOST MARIBOR 2012 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE

Senca studio

6.904,35

98

PREGNANI MOJSTER

VPK d.o.o.

6.904,35

105

RADGONA 1991 - OSAMOSVOJITVENA VOJNA V POMURJU

Sončnica, Vaneča

3.233,70

100

REVIJA SLOVENSKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA

Mitra, Društvo za razvoj avdiovizualne
kulture in medkulturnega dialoga

20.000,00

101

STOPTRIK

Zavod ISKRA, Maribor

12.000,00

511

TUDI OGLJE ŠE KUHAJO, MAR NE?

Robert Kranvogel s.p.

10.000,00

103

VZPON MESTA

Kino Svečina d.o.o.

104

ZVOKI MESTA M

Studio ALP

16.000,00

490

ŽARNICA PA ŠE KAR SVETI…

Studio ALP

4.000,00

5.400,00

12.300,00

5.463,72

Klasična glasba
110

FOLKLORNI POZDRAVI MARIBORA

KUD Študent

117

GLASBENI MOZAIK

Glasbena šola Marjana Kozine
Novo Mesto

15.000,00

122

HARMONIJE

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

85.000,00

118

KONCERTNI ABONMA ARSANA

Društvo za glasbeno umetnost Arsana

10.000,00

111

LETO BOJANA ADAMIČA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in
Zveza slovenskih godb

30.000,00

141

112

MEDNARODNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor

5.400,00

113

MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL MB 2012

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor

9.000,00

121

MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in
Zveza kulturnih društev Šaleške doline

30.000,00

114

MLADI GLASBENIKI MARIBORA (CARPE ARTEM)

Društvo za komorno glasbo Amadeus

116

PACOV GLASBENI MAJ

Klub ekstremnih športov PAC

24.000,00

115

SIMFONIČNI ORKESTER KONSERVATORIJA MARIBOR

Konservatorij Maribor

13.050,00

119

SLOVENSKA IN ČEŠKA ORKESTRALNA GLASBA

Glasbena šola Slovenj Gradec

8.500,00

120

ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET V MESTU

Festival Velenje (Kulturno društvo
Šaleški študentski oktet)

5.000,00

9.000,00

Literatura

138

SEVERNI SIJ

FolioVerlag

7.000,00

139

SEVERNI SIJ

Modrijan založba d.o.o.

6.156,00

149

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE

MKC Maribor

18.000,00

143

SPREHAJALIŠČA ZA VRAČANJE

Založba Franc-Franc

20.000,00

150

TURNEJA PISATELJEV S KITAJSKE

Društvo slovenskih pisateljev

146

ZAPUŠČINA dr. ŠTEFKE COBELJ

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

566

NEMCI IN MARIBOR

Umetniški kabinet Primož Premzl d.o.o.

6.000,00
26.500,00
9.000,00

Neklasična glasba
152

AKUSTIČNI VIKEND V MARIBORU

KUD Zlati zob

40.000,00

90

AVDIOVIZUALNA UMETNOST

Zavod Udarnik

18.000,00

153

DIGITAL DELIGHT

Društvo hedonističnih kreativcev

6.300,00

174

DIGITALNA KLASIKA

Sončnica, Vaneča

11.000,00

184

ESCAPE

Krageljnik Marko s.p.

10.000,00

154

FESTIVAL ETNIKA

Zavod Etnika

12.000,00

155

FESTIVAL ROMSKE KULTURE ROMANO ČHON / ROMSKI MESEC

Združenje ustvarjalnih ljudi na področju
kulture v sodelanju s SEM (Ljubljana),
Romski akademski klub (Murska Sobota)

22.500,00

156

FESTIVAL SCENA

Kulturno društvo Mladinski center
IndiJanez

8.100,00
7.200,00

7. MEDNARODNA KONFERENCA »DRUŽBENA ODGOVORNOST IRDO
IN IZZIVI ČASA 2012: INOVIRANJE KULTURE ZA VEČ DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI - KOT POT IZ SOCIO-KULTURNE KRIZE«

10.000,00

141

DIALEKTA

Založba Franc-Franc

20.000,00

125

DUŠE

Sinagoga Maribor

3.600,00

126

EMANCIPACIJA IN ELIMINACIJA MED ZGODOVINO IN
SODOBNOSTJO

ZRC SAZU

8.500,00

148

GOSTIM BESEDO

Društvo slovenskih pisateljev

10.000,00

147

JEZERO

Omnibus, Simon Hernaus s.p.

15.000,00

157

GARAGE EXPLOSION

Pekarna-magdalenske mreže

487

KATARINA, PAV IN JEZUIT

Društvo Slovenska matica

4.000,00

158

GIPSY NIGHT

KUD Zlati zob

127

KENK

Cankarjeva založba d.o.o.

5.400,00

159

KAKO POSTATI JAZZ/BLUES VIRTUOZ?

Takt Ars, Samo Šalamon s.p.

7.000,00

145

KNJIŽNICE POBRATENIH MEST

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

30.500,00

185

KANTATA PO SVETI ELIZABETI

10.000,00

129

LEKSIKON MARIBORSKE KULTURE IN DRUŽBE

Založba Obzorja d.d.

22.500,00

Kultuno društvo Carinthia
Cantat Slovenj Gradec

130

LITERARNA HIŠA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor in Kulturno
društvo Mariborska literarna družba

33.000,00

160

KLUB 2012

Arpol d.o.o.

241.789,71

161

LAJNARSKI DAN

Kulturno društvo Lajnar Koroški

4.000,00

186

LAJNARSKI FESTIVAL

Kulturno društvo Lajnar Koroški

4.000,00

162

MARIBUM

Kulturno društvo Plesna izba

9.900,00

190

MAX KLUB JAZZ FESTIVAL

Festival Velenje (Marko Kolšek)

13.000,00

175

MURSKE BALADE IN ROMANCE

Argo, društvo za humanistična vprašanja

35.000,00

8.100,00

179

MUZEJSKI VRTOVI

LokalPatriot

25.000,00

40.000,00

163

NO BORDER JAM

Subkulturni azil, Maribor

10.000,00

1.800,00

502

ODER EVROPSKE PRESTOLNICE MLADIH

Soundbiro d.o.o.

20.000,00

164

ODER POŠTNA

Smiljan Kreže s.p.

106.000,00

165

ODER ŠTAJERC

Soundbiro d.o.o.

75.000,00

166

ODER ŽIDOVSKI TRG

Glasbeno društvo Mladi bobnar

167

PIŠE SE LETO

Smiljan Kreže s.p.

431

131

LITERARNE POSTAJE

Mariborska knjižnica

132

MALI VODNIK PO EVROPSKI PRESTOLNICI KULTURE 2012

Umetniški kabinet Primož Premzl d.o.o.

14.900,00

133

MARIBORSKA KNJIGA

Založba Pivec d.o.o., MARIBOR 2012 –
Evropska prestolnica kulture

15.540,00

134

MARIBORSKE VEDUTE

Založba Pivec d.o.o.

144

MESTO GOGA (HIŠA KULTURE)

Založba Goga

135

NA PREPROGI IZ ZVEZD

Kulturno društvo Mariborska
literarna družba

136

OBRAZI NOTRANJE MOČI

Zavod Antona Martina Slomška

142

OKO BESEDE

Založba Franc-Franc

151

REGIONALNI KNJIŽNI SEJEM MARIBER

Društvo slovenskih pisateljev

137

SEVERNI SIJ

Atelje Japelj d.o.o.

142 - ključi mesta

5.000,00

144.000,00
10.000,00
100.000,00
45.000,00

50.000,00

169.000,00
40.000,00

143

168

ODER POLETJE V MESTU

Jama d.o.o.

30.000,00

200

LUTKE MINORITI

Lutkovno gledališče Maribor

40.000,00

191

POLETNE KULTURNE PRIREDITVE

Festival Velenje

130.000,00

201

MALI ARHITEKTI S ČAROBNIM SVINČNIKOM

Mikrourbanika - kreativno združenje

28.020,00

180

POPMLAD

Društvo mešani pevski zbor
Pomlad Novo mesto

7.000,00

202

MLADIBOR

Bunker, Zavod za organizacijo in izvedbo
kulturnih projektov v sodelovanju z
II. Gimnazijo Maribor

90.000,00

176

PREJK 12

DrMr, Murska Sobota

40.000,00

169

PRO SOLO – DRUŽINSKA TRADICIJA IN SLOVES

Pro solo, Sabina Petek s.p.

36.000,00

203

OTROŠKI PEVSKI ZBOR EPK

OŠ Bratov Polančičev Maribor

181

ROCK OTOČEC

Rock Otočec d.o.o.

40.000,00

209

PIKIN FESTIVAL

Festival Velenje

170

ROKERJI POJEJO PESNIKE

Subkulturni azil, Maribor

210

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE

Šolski center Velenje

475

SHAKESPEAROV ODER

Maribar d.o.o.

15.000,00

205

TEDEN MLADE EVROPE

Zavod Antona Martina Slomška

329

SKATE FESTIVAL

Rene Strgar s.p.

30.100,00

187

SLOVENJGRAŠKO POLETJE

Kulturni dom Slovenj Gradec

140.000,00

177

SOBOŠKI DNEVI

MO Murska Sobota

116.000,00

178

SOBOŠKO POLETJE

Javni zavod za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota

60.000,00

188

ŠVUNK FEST

Društvo ŠVUNK

182

TERASAFEST

Klub ptujskih študentov

171

TOLKALSKI PROJEKT TAKADIMI

Združenje ustvarjalnih ljudi na področju
kulture

17.100,00

189

TRG UMETNOSTI

Gvido - glasbeno vzgojno
izobraževalno društvo

7.000,00

183

VINO NI VODA

Klub ptujskih študentov

172

ŽUPANOV ODER PRIJATELJSTVA

Media voice d.o.o.

4.500,00

3.600,00
310.000,00
5.000,00
30.000,00

Uprizoritvene umetnosti
212

EPK V KGB

Pernat GTS d.o.o

235

EVROPA PLEŠE

Festival Velenje (Verena Šulek)

213

FLASH MOB

Pingi international, d.o.o.

12.000,00

214

GENEROSITY EXPERIENCE, BETWEEN US

Zavod Senzorium

31.500,00

215

HEIKO BECK V MARIBORU

Katja Beck Kos - producentka

15.000,00

216

HOTEL SPLENDID

Imaginarni, zavod za kulturno dejavnost

22.500,00

217

JALOVA

Kulturno umetniško društvo Borza

40.000,00

218

LUTKOVNE INTERVENCIJE LILE PRAP

Društvo lutkovnih ustvarjalcev

22.500,00

34.000,00

219

MICIKA IN ALDO

Društvo Cafe Teater

27.000,00

40.000,00

220

OTROCI LENTA

Delavsko kulturno društvo
Svoboda Senovo

45.000,00

221

PECHAKUCHA

Mediamix komunikacije d.o.o.

222

PERFORMA

MKC Maribor

232

PLESNA PRAVLJICA

Športno kulturno društvo Plesni
studio Novo mesto

5.000,00
40.000,00

Otroška in mladinska ustvarjalnost

80.000,00

7.425,00
20.000,00

194

ANIMATEKA V MARIBORU

Društvo za razvoj filmske kulture

195

ART KAMP

Narodni dom Maribor

207

AYE FESTIVAL

Kulturno umetniško društvo Čar griča

20.000,00

233

RIMSKE IGRE

Društvo Poetovio LXIX

196

ČITALNICA NA JASI

Narodni dom Maribor

27.000,00

224

SAFARI TOUR MARIBOR

Kulturno umetniško društvo Borza

15.469,00

197

ČRNO-BELI SVET

Šahohlačnik d.o.o.

18.000,00

226

Standup fest

Kulturno umetniško društvo Borza

13.500,00

208

DE TE FABULA NARRATUR

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

25.000,00

227

ŠPASFEST

G.i.z. Stari Maribor GIZ

42.000,00

198

DRUGAJANJE

Bunker, Zavod za organizacijo in izvedbo
kulturnih projektov

6.300,00

228

VPETOST

Frizerski salon Bojan Brigadir s.p.

199

DRUŽABNO DRUŽBOSLOVJE

MKC Maribor

4.500,00

231

WAS IST MARIBOR?

Kulturno umetniško društvo Borza

56.700,00

211

EVROPSKA PRAVLJICA

Mariborska knjižnica

17.100,00

229

ZIDOVA OBJOKOVANJA

MASKA Ljubljana

16.200,00

206

FOTOGRAFSKA IZKUŠNJA

LokalPatriot

8.000,00

234

ZVEZDICA ZASPANKA

KD Slovenj Gradec v sodelovanju
z Mini Teatrom

17.000,00

547

KULTURNI DNEVI

MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

230

ŽIVA DVORIŠČA

Društvo Gledališče Ane Monro

10.800,00

498

KULTURNI DNEVNIK

Narodni dom Maribor

144 - ključi mesta

35.000,00

11.000,00

108.000,00

6.510,77

5.000,00
20.000,00

5.000,00

50.000,00

145

Vizualna umetnost
301

TRETJAKOVA AFRIŠKA ZBIRKA

Koroški pokrajinski muzej

237

ARHEOLOŠKA POT PO MARIBORU Z OKOLICO

Društvo mladih raziskovalcev Maribor

12.500,00

238

ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE BETNAVA

Evropski kulturni in tehnološki center
Maribor

5.400,00

288

KROŽIŠČA

Društvo likovnih umetnikov Prekmurja
in Prlekije

307

LAIBACH KUNST

Muzej premogovništva Slovenije

7.000,00

256

LEP POZDRAV IZ STARE EVROPE

Kramarski d.o.o.

7.000,00

173

LIGIJEV ODER

Muzej premogovništva Slovenije

7.000,00
1.620,00

20.000,00

50.000,00

302

ART@CRAFT EUROPE 2012

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

30.000,00

257

MARIBORSKA MLEČNA CESTA

MKC Maribor

485

ARTAS

Yago d.o.o.

10.000,00

236

MATI KORAJŽA

Društvo Gledališče Ane Monro

20.000,00

539

BEAUTY ARCIVES 2002 - 2012

Mirjana Rukavina

4.000,00

308

MEDNARODNI FESTIVAL VEZENJA VELENJE 2012

10.000,00

239

CVETLIČNA ULICA – GALERIJA PETRINA

Vake&Vake d.o.o.

3.000,00

Andragoško društvo - Univerza za III.
življensko obdobje Velenje

240

ČAJNIKI V ČAJEKU

Š.K.R.A.T. - Bojan Žuran s.p.

1.000,00

258

MEŠČANSTVO NA SLOVENSKEM – MARIBOR,
SRCE IN MOŽGANI NAŠE KULTURE

Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Maribor 2012 - Evropska
prestolnica kulture

37.000,00

241

DEDIŠČINA NA DLANI

GEARH d.o.o.

259

VULCANO MODELS, Metka Kljaderič s.p.

E2RD

MODNA REVIJA

6.400,00

242

E2RD Bojana Kovačič Zemljič s.p.

290

ESENCA UMETNIŠKEGA NAKITA – BISTVO JE OČEM (NE)VIDNO

MOJE MESTO

Ana Holc, s.p.

Javni zavod za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota

15.000,00

243
244

EVANGELIČANSKI MARIBOR

Pokrajinski arhiv Maribor

260

MRMRANJE TOKOV

SAETA - Zavod za kulturne in
promocijske aktivnosti

10.000,00

245

EVROPA V MUZEJU - MUZEJ V EVROPI

Pokrajinski muzej Maribor

291

MURA ODPRTO

Pomurski muzej Murska Sobota

3.000,00

246

EVROPSKI DAN JUDOVSKE KULTURE

Sinagoga Maribor

6.300,00

284

NAMIZNA POEZIJA

EX-GARAŽA

Ustanova fundacija Son:DA

11.700,00

Cizl d.o.o., MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

11.000,00

247
294

FOTOPUB 2012, FESTIVAL DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE

LokalPatriot

36.000,00

261

NEMCI IN MARIBOR

Pokrajinski arhiv Maribor, MARIBOR 2012
– Evropska prestolnica kulture

87.500,00

312

GEODEZIČNI EKOLOŠKI PLAVAJOČI OBJEKT GEPO IN
IZOLACIJSKI TEDEN UMETNOSTI

Mladinski center Velenje (Elvis Halilović)

40.000,00

262

NOVA DOGNANJA NA PIRAMIDI – KORENINE MESTA MARIBOR

TICA SISTEM d.o.o.

15.000,00

248

GLAZERJEVI NAGRAJENCI – PORTRETI
MARIBORSKIH UMETNIKOV

FOTODESIGN, umetniško ustvarjanje,
Branislava Ritonja s.p.

263

OBELEŽJA – MOZAIK

Alja, Daniela Urbanič s.p.

18.950,00

264

OBLAK

Slikar - Borut Popenko

249

GLEDAT KAJ DELAJO –
SLOVENCI NA AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM

Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko
Štajersko - Pavlova hiša, MARIBOR 2012
– Evropska prestolnica kulture

292

ODKRITO/ZAKRITO

Pomurski muzej Murska Sobota

266

OLAJŠEVALNIKI ZA PSE

Simona Šuc - slikarka

305

GOSTUJOČA RAZSTAVA HIŠE MINERALOV

Muzej Velenje

287

OZNAČEVALCI EPK

AU arhitekti d.o.o.

469

IV.MEDNARODNI KONGRES ZVEZE RAZISKOVALCEV SVETIL
EX ORIENTE LUX

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

296

OZNAČITEV KULTURNE DEDIŠČINE V STAREM MESTNEM
JEDRU NOVEGA MESTA

Zavod za turizem Novo mesto

12.000,00

IZBOR IZ STALNE ZBIRKE MUZEJE ZA KONKRETNO
UMETNOST IZ INGOLSTADTA; OD STRANI DO PROSTORA

Galerija Murska Sobota

267

PALČKI OKUPIRALI MARIBOR

Galerija Hest, Emil Šarkanj s.p.

15.300,00

306

IZGUBLJENI KRAJI V NOVI LUČI

Revivas - društvo za oživitev in
promocijo vasi Škale d.d.

268

PARIZ, LONDON, BERLIN V GALERIJI 3X

Jasna Kozar

269

IZLOŽBE

Pokrajinski arhiv Maribor, MARIBOR 2012
– Evropska prestolnica kulture

14.000,00

PARK SPOMINA

Pogrebno podjetje Maribor d.d.

250

12.000,00

270

POCESTNICA

KUD Ljud

12.000,00

271

POLJUBI & OBJEMI

B&B, Petra Varl s.p.

272

PONOVNO POVEZANI

OLOOP Ljubljana

20.200,00

321

PREANIMACIJA

KUD Ljud, Zdravstveni dom Maribor

20.000,00

297

PRETEKLOST NOVEGA MESTA IN NJEGOVA PREMIČNA
DEDIŠČINA / NOVOMEŠKA SITULSKA UMETNOST,
ETNOLOŠKA DEDIŠČINA DOLENJSKE

Dolenjski muzej Novo mesto

60.000,00

289

10.000,00
3.000,00
15.000,00
6.000,00
162.000,00

900,00
24.000,00

4.000,00
30.000,00
10.600,00
8.000,00

3.645,00
65.000,00
10.170,00
60.000,00

4.500,00

251

IZRAZI SVOJE UPANJE

Društvo DLUM likovnih umetnikov
Maribor

13.500,00

295

JEAN MARC CARACCI: HOMO URBANUS EUROPEANUS

LokalPatriot

25.000,00

252

K8

Pokrajinski arhiv Maribor, Multigraf
d.o.o., Arhitekturni biro Marinič d.o.o.,
Turistično društvo Maribor, Združenje
rezbarjev, modelarjev lesa Slovenije

25.000,00

13.500,00

479

PRINESI KOS NEBA S SEBOJ V DOLINO

Planinsko društvo Maribor Matica

4.000,00

1.000,00

275

RETRO PROMO EPK

Kramarski d.o.o.

9.200,00

253

KDO TUKAJ DRŽI VODO?

Slikar - Jože Šubic

255

KITAJSKI NAPISI

Ana Presker s.p.

146 - ključi mesta

5.500,00

147

309

REVITALIZACIJA PROMENADE

Mladinski center Velenje (Bojan Pavšek)

25.000,00

276

SITUACIJA: ANOPHTALMUS HITLERI

Jasmina Cibic - kiparka

15.000,00

278

SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE KNJIŽNE UMETNINE IZ
ZAKLADNICE NADŠKOFIJE MARIBOR

Evropski kulturni in tehnološki
center Maribor

15.300,00

N aziv P R O J E K TA

N osilna organizaci j a

P odroč j E umetnosti

K ra j

299

STALNA ZBIRKA PUSTNE MASKE NA PTUJSKEM OBMOČJU

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

70.000,00

EKRANOVIH 50 DNI ZA EKRANOVIH 50 LET

Ekran, revija za film in televizijo

AVDIOVIZUALNA UMETNOST

Maribor

279

STARI KRAMARSKI

Kramarski d.o.o.

14.000,00

Javni zavod Krajinski park Goričko

AVDIOVIZUALNA UMETNOST

Goričko

280

STOLNI ZVONIK

Stolna župnija Maribor

12.958,69

G-FEST: 1. SLOVENSKI MEDNARODNI FESTIVAL
NARAVOSLOVNEGA FILMA

281

SVETLOBNO MESTNO OBZIDJE

Kraševec Joško s.p.

IPAVČEVI DNEVI

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

KLASIČNA GLASBA

Savinjska

530

TLAKOVCI SPOMINA

Sinagoga Maribor

KRATKE ZGODBE NEKEGA MARIBORČANA

Društvo mladih raziskovalcev Maribor

LITERATURA

Maribor

310

TRIS RAZSTAV

Muzej Velenje (Nataša Tajnik Stupar,
Anja Jerčič, Uroš Potočnik)

12.000,00

POČASI, POČASI; ZBIRKE KOLUMN
VEČEROVE PRILOGE V SOBOTO

UMco d.d.

LITERATURA

Maribor

282

ULIČNI STRIP

KUD Zid na meji Kozjak pri Ceršaku

17.856,00

BUKVARNA CIPROŠ V VELIKI KAVARNI

Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor

LITERATURA

Maribor

298

VELEBLAGOVNICA SITULA

Zavod Situla

17.000,00

SOKOLOVA MLADOST

Koce d.o.o.

LITERATURA

Maribor, Novo mesto

311

VELIKA FORMA, ČLOVEŠKA PODOBA

Festival Velenje

5.000,00

KOMPAS VZGOJE – SLOMŠKOV SIMPOZIJ

Ljudska Univerza Šentjur

LITERATURA

Savinjska

465

ZBIRADEJNICA ZA MARIBOR

Preboj, društvo za trajnostni razvoj

28.161,51

ČEVLJARČEK

Založba KMŠ

LITERATURA

Maribor

285

ZGODOVINA MARIBORSKIH HIŠ

Pokrajinski arhiv Maribor

13.000,00

PRIFARCI GREMO V SVET – KONCERT PRIFARSKIH
MUZIKANTOV Z GOSTI

Prifarski muzikanti

NEKLASIČNA GLASBA

Maribor

286

ZIDNICE

Preboj, društvo za trajnostni razvoj

41.748,90

GLASBA ZA ŽIVLJENJE

Lions klub Maribor

NEKLASIČNA GLASBA

570

ALEKSANDRA TISA - ŠTUDIJSKE RISBE

OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana

2.000,00

NAŠ MARIBOR

Mariborski oktet Maribor

NEKLASIČNA GLASBA

Maribor

SCHENGENFEST

KUD Bela krajina

NEKLASIČNA GLASBA

Dolenjska

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL – DRŽAVNO SREČANJE ZKD Beltinci, Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti
FOLKLORNIH SKUPIN LE PLESAT ME PELJI

NEKLASIČNA GLASBA

Pomurska

Z VOJAŠKIMI ZVOKI V POZDRAV EVROPSKI
PRESTOLNICI KULTURE

Slovenska vojska - Poveljstvo za doktrino,
razvoj, izobraževanje in usposabljanje

NEKLASIČNA GLASBA

Maribor

ŠKISOVA TRŽNICA MARIBOR 2012

Zveza ŠKIS

OSTALO

Maribor

SLOW ATTACK – PRVI TAC TURNIR V SLOVENIJI

Panthersie für Europa

OSTALO

Maribor

KULTURNI ŠTUDENTSKI FESTIVAL ŠTUNF

KMŠ

OSTALO

Maribor

31. KMEČKI PRAZNIK V SVEČINI

Turistično društvo Svečina

OSTALO

Maribor

45.000,00
500,00

Ostalo

katalog znamčenih pro j ektov kl j uči mesta

313

BOMBNI NAPAD NA MARIBOR

Športno društvo Letalski center Maribor

10.000,00

314

CENTER EKSPERIMENTOV

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

65.000,00

316

FESTIVAL LENT

Narodni dom Maribor, MARIBOR 2012 –
Evropska prestolnica kulture

349.000,00

326

FESTIVAL UMETNOSTI IN DEDIŠČINE - ARTFEST IN ETNOFEST

Javne službe Ptuj d.o.o.

890.000,00

317

MESTNA IZPOVEDNICA

Soundbiro d.o.o.

328

MIROVNIŠKI FESTIVAL OD LJUDI ZA LJUDI

Koroška Galerija likovnih umetnosti

318

MULTI FURGULA

Subkulturni azil, Maribor

5.000,00

ZA GOZDOVE IN LJUDI

ProSilva Slovenija in Pahernikova ustanova

OSTALO

Koroška

319

NA POMOČ! POŽAR

Prostovoljno gasilsko društvo
Maribor - mesto

4.500,00

1. SLODDC SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA NEMŠKIH DOG

Slovenski klub za nemške doge

OSTALO

Maribor

Smiljan Kreže s.p.

20.000,00

Društvo ljubiteljev starih motornih vozil
Veteran klub Maribor

Maribor

NK MARIBORA

VSESLOVENSKO IN MEDNARODNO SREČANJE
STARODOBNIH VOZIL

OSTALO

320
327

P.U.S.T. ALI PUSTI UMETNOSTI SVOBODNI TOK

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Ptuj in ZKD Ptuj

15.000,00

DAN LIPICANCA

Združenje rejcev lipicanca Slovenije

OSTALO

Maribor

SIMPOZIJ O APITERAPIJI

Čebelarska zveza društev Maribor

OSTALO

Maribor

529

POLENTA

Zavod Kultivacija Zg. Polskava

70.524,00

STARA TRTA, NAJSTAREJŠA TRTA NA SVETU

Zavod za turizem Maribor - Pohorje

OSTALO

Maribor

322

PRESTOLNICA OKUSOV

Vivi d.o.o.

45.000,00

TERRA PARZIVAL

Ustanova Gandin - fundacija

OSTALO

Maribor, Ptuj

497

RADIJSKE AKCIJE RADIA CENTER

Radio Center d.o.o.

15.000,00

Z ODRA NA ODER

OŠ Leona Štuklja Maribor

RADIO CITY - AKCIJE V ETRU

Radio City d.o.o.

15.000,00

OTROŠKA IN MLADINSKA
USTVARJALNOST

Maribor

323
574

PRAVLJIČNO DVORIŠČE

Soundbiro d.o.o.

11.150,00

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA

MNZ RS – POLICIJA PU Maribor

OTROŠKA IN MLADINSKA
USTVARJALNOST

Maribor

324

ŠUM REKE NA MOSTOVIH

KUD Zid na meji Kozjak pri Ceršaku

148 - ključi mesta

12.000,00
100.000,00

6.000,00

149

FLAMENCO NA VZHODU

KUD Luna Flamenca, KUD Luna Gitana

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor

8. FESTIVAL KOMEDIJE PEKRE

Turistično društvo Pekre

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor

PODZEMNI ANTIČNI VODOVOD V NOVALJI

Mesto Novalja

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

NATALIJA ŠERUGA - DRAGICA ČADEŽ LAPAJNE

Galerija Festić

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

MARTIN KRASTEV – PETER ČERNE

Galerija Festić

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

SOBA ZA GOSTE – SKUPINSKA RAZSTAVA REZIDENČNIH
UMETNIKOV 2011/12

Pekarna-magdalenske mreže

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

MARIBORSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NA POLETNI
ŠOLI SLIKANJA – PORTRET

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

ARHITEKTURA IN VODA

Aleš Šeligo

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

FOTOMARATON

KREATIVO, Mitja Sagaj s.p.

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

POHIŠTVO – OD BLIZU

Pokrajinski muzej Maribor

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

II. MEDNARODNI TRIENALE KERAMIKE UNICUM 2012

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov VIZUALNA UMETNOST

Maribor

23

Photon d.o.o.

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

ČEHI MARIBORU Z LJUBEZNIJO

Župnijski urad Maribor Pobrežje in KD
VIZUALNA UMETNOST
Slovensko – češka liga Maribor, Srednja
gradbena šola in gimnazija Maribor,
Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej
Maribor, Veleposlaništvo Češke republike

Maribor

MARIBOFILA

Filatelistična zveza Slovenije

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

IVO PRANČIČ

Galerija Hest, Emil Šarkanj s.p.

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

EMERIK BERNARD

Galerija Hest, Emil Šarkanj s.p.

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

RADIJSKI MUZEJ

Radio City d.o.o

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

150 - ključi mesta

151

F OTO G R A L E R I J A // K L J U Č I M E S TA

152 - ključi mesta

1

MESTNA IZPOVEDNICA foto ARHIV EPK

2

SEVERNI SIJ foto MEDIASPEED

3

NEMCI IN MARIBOR foto MP PRODUKCIJA

4

OBELEŽJA - MOZAIK foto MIHA SAGADIN

5

OTROŠKI PEVSKI ZBOR EPK foto MEDIASPEED

6

ULIČNI STRIP foto ARHIV EPK

7

ZIDNICE foto MIHA SAGADIN

8-9

PERFORMA foto ARHIV EPK

10

SAFARI TOUR MARIBOR foto MEDIASPEED

11

REGIONALNI KNJIŽNI SEJEM MARIBER foto MIHA SAGADIN

12

GOSTIM BESEDO - YANG LIAN foto ARHIV UGM

13

POLJUBI & OBJEMI foto ROK KLEMENČIČ

1

7
8

2
3

9
10

4
5

11
12

6

13
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F OTO G A L E R I J A // K L J U Č I M E S TA
1

KLUB 2012 foto MIHA SAGADIN

2-3

ODER POŠTNA foto MIHA SAGADIN

4

ODER ŽIDOVSKI TRG foto MEDIASPEED

5

ZAKIR HUSSAIN & MASTERS OF PERCUSSION foto MEDIASPEED

6

ČRNO-BELI SVET foto MIHA SAGADIN

7

KLOVNBUF foto MP PRODUKCIJA

8

LUTKE MINORITI foto BOŠTJAN LAH

9

POCESTNICA foto MIHA SAGADIN

10

MALI ARHITEKTI S ČAROBNIM SVINČNIKOM foto ROK KLEMENČIČ

11

POLENTA foto MIHA SAGADIN

12

WAS IST MARIBOR? foto MIHA SAGADIN

13

OTROCI LENTA foto MIHA SAGADIN

1

2
3

154 - ključi mesta

8
9

10
11

4
5

12

6
7

13
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F OTO G A L E R I J A // K L J U Č I M E S TA
1

FESTIVAL LENT/ MACY GREY foto DEJAN BULUT

2

ARTKAMP foto BOŠTJAN LAH

3

PRESTOLNICA OKUSOV foto BOŠTJAN LAH

4

ŽIVA DVORIŠČA foto BOŠTJAN LAH

5

ŠPASFEST foto MEDIASPEED

6

MATI KORAJŽA foto MIHA SAGADIN

7

PREGNANI MOJSTER foto PROMO FOTO

8

MARPURGI plakat (DETAJL)

9

PETERICA foto ARHIV EPK

10

ZGODOVINA MARIBORSKIH HIŠ foto MP PRODUKCIJA

11

IZRAZI SVOJE UPANJE foto MIHA SAGADIN

12

SPLAVARSKA RAZSTAVA foto MOJCA CVIRN

13

SITUACIJA: ANOPHTALMUS HITLERI foto MEDIASPEED

1

2
3
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F OTO G A L E R I J A // K L J U Č I M E S TA
1

FESTIVAL UMETNOSTI IN DEDIŠČINE - ARTFEST IN ETNOFEST/PTUJ

foto ARHIV EPK PTUJ

2

RIMSKE IGRE/PTUJ foto MIHA SAGADIN

3

KINO BREZ STROPA/PTUJ foto MIHA SAGADIN

4

FESTIVAL ARSANA/PTUJ foto VITO MARENCE

5-6

SLOVENJGRAŠKO POLETJE/SLOVENJ GRADEC foto TOMO JESENIČNIK

7

PIKIN FESTIVAL/VELENJE foto ARHIV EPK VELENJE

8

MAX JAZZ FESTIVAL/VELENJE foto ARHIV EPK VELENJE

9

LAIBACH KUNST/VELENJE foto MIHA SAGADIN

10

POLETNE KULTURNE PRIREDITVE/VELENJE foto PETER ZAJC

11

MESTO GOGA/NOVO MESTO foto EMA KONCILIJA

12

FOTOPUB/NOVO MESTO foto SIMONE DEGREEF
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AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Hišnik Maribora

Kinematografska dejavnost v Mariboru

Studio Legen d.o.o.

V

seriji kratkih humorističnih igranih filmov je bil Dušan Vaupotič – Dule v času
EPK Hišnik Maribora, njegov opomin in
čista vest njegove evropske priložnosti. Kjer
je bil dim, tam je bil On, Ogenj! In gasilec!
Razkrival je ciroze mesta, ščitil ljudstvo pred
pohlepno umetniško mrhovino, kritiziral, če
je bilo potrebno, se tudi strinjal, reševal izgubljene turiste, zniževal vstopnine, poenostavljal
prijavitvene formularje, Ljubljančanom kazal

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Zavod Udarnik
pot domov, rezal pogačo na pravične dele,
dvigoval prah in ga sesal, namakal šarlatane v
katran, perje in pivo, razkladal kombije in v teh
težkih kriznih časih skrbel za uspešno podobo
občine. Avtor scenarija je Rok Vilčnik, režiser
Matjaž Latin, glavno vlogo Dušana Vaupotiča
Duleta je prevzel Aljoša Ternovšek.

Š tevilo K R AT K I H F I L M OV

11

Š tevilo G L E DA LC E V

80.000

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

10. 1. 2012

8. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

1. 2. 2012

9. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

29. 2. 2012

10. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

5. 4. 2012

11. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

25. 5. 2012

12. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

27. 6. 2012

13. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

23. 7. 2012

14. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

6. 9. 2012

15. Mariborska vest (kratki film)

17. 10. 2012

K

inematografska dejavnost Kina Udarnik je
bila v letu 2012 več kot udarna. Mariborsko
filmsko središče je skozi celo leto nudilo
zavetje ne samo ljubiteljem dobrih filmov, ampak
tudi filmskim ustvarjalcem, izobraževalcem,
prirediteljem filmskih dogodkov, šolam itn. V
pravem mestnem kinu so se srečevale nesmrtne klasike, avtorske retrospektive, festivali,
filmsko-glasbeni dogodki, delavnice, obiskali
so ga ugledni filmski gostje itn.
Ekipa Zavoda Udarnik je v začetku letu 2012
izvedla celoletno konceptualizacijo programa z zastavitvijo programskih sklopov

in pomembnejših retrospektiv. Z različnimi
kuratorji in programskimi strokovnjaki so bili
doseženi dogovori za izvedbo programov, med
drugim z ameriško kuratorko Evelin Stermitz
(programski sklop Cinema Feministe), s kulturno managerko in plesno strokovnjakinjo Julijo
Danilo (plesni filmi), s poljskima kuratorjema
Olgo Bielansko in Michalom Bobrowskim (animirani filmi) ter drugimi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 1. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

6. 1. 2012

Namišljene ljubezni/Les amours imaginaires (film)

Maribor – Kino Udarnik

7. 1. 2012

Ambasada kinoteka: Povečava/Blowup (film)

Maribor – Kino Udarnik

8. 1. 2012

Namišljene ljubezni/Les amours imaginaires (film)

Maribor – Kino Udarnik

9. 1. 2012

Faces of Russia: Last Day of Summer, Kirsan Planet
(dokumentarna filma)

Maribor – Kino Udarnik

Spletna stran Življenje na dotik

10. 1. 2012

Namišljene ljubezni/Les amours imaginaires (film)

Maribor – Kino Udarnik

16. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

11. 1. 2012

Namišljene ljubezni/Les amours imaginaires (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 12. 2012

17. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

13. 1. 2012

Turneja/Tournée (film)

Maribor – Kino Udarnik

29. 12. 2012

18. Mariborska vest (kratki film)

Spletna stran Življenje na dotik

14. 1. 2012

Ambasada Kinoteka: 400 udarcev/Les quatre cents coups (film) Maribor – Kino Udarnik

15. 1. 2012

Turneja/Tournée (film)

Maribor – Kino Udarnik

17. 1. 2012

Turneja/Tournée (film)

Maribor – Kino Udarnik

19. 1. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

20. 1. 2012

Program Osvetljeni/Illuminated (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

20. 1. 2012

Program Osvetljeni/Illuminated (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

21. 1. 2012

Filmski maraton (filmi o glasbi)

Maribor – Kino Udarnik

23. 1. 2012

Intimate Spaces: A Screening at the Tatry Cinema; The Dog Hill
(film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 1. 2012

Nanga Parbat/Nanga Parbat (film)

Maribor – Kino Udarnik

25. 1. 2012

Turneja/Tournée (film)

Maribor – Kino Udarnik

26. 1. 2012

ROZA.KINO (film)

Maribor – Kino Udarnik
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27. 1. 2012

Irska pot/Route Irish (film)

Maribor – Kino Udarnik

3. 3. 2012

Le Havre/Le Havre (film)

Maribor – Kino Udarnik

28. 1. 2012

Irska pot/Route Irish (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 3. 2012

Le Havre/Le Havre (film)

Maribor – Kino Udarnik

30. 1. 2012

Zvok Istanbula/Crossing The Bridge: The Sound of Istanbul (film)

Maribor – Kino Udarnik

5. 3. 2012

Ezl-ek abonma: Šentilj – Spielfeld, mejni prehod, ki ga ni več
(dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

30. 1. 2012

Večer kratkih filmov Maka Sajka

Maribor – Kino Udarnik
6. 3. 2012

Drevo življenja/The Tree of Life (film)

Maribor – Kino Udarnik

31. 1. 2012

Nanga Parbat/Nanga Parbat (film)

Maribor – Kino Udarnik
6. 3. 2012

Cinema Komunisto (film)

Maribor – Kino Udarnik

31. 1. 2012

Cikel gorniškega filma

Maribor – Kino Udarnik
7. 3. 2012

Drevo življenja/The Tree of Life (film)

Maribor – Kino Udarnik

2. 2. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik
7. 3. 2012

Cinema Komunisto (film)

Maribor – Kino Udarnik

3. 2. 2012

Irska pot/Route Irish (film)

Maribor – Kino Udarnik
8. 3. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 2. 2012

Nanga Parbat/Nanga Parbat (film)

Maribor – Kino Udarnik
10. 3. 2012

10 let Regionalnega RTV centra (projekcije)

Maribor – Kino Udarnik

4. 2. 2012

Ambasada Kinoteka: Tovor 200/Gruz 200 (film)

Maribor – Kino Udarnik
10. 3. 2012

Ambasada Kinoteka: Božanski dnevi/Days of Heaven (film)

Maribor – Kino Udarnik

6. 2. 2012

Poljski dokumentarni filmi Overcoming Barriers: Chemo, Lovers

Maribor – Kino Udarnik
11. 3. 2012

Drevo življenja/The Tree of Life (film)

Maribor – Kino Udarnik

8. 2. 2012

Irska pot/Route Irish (film)

Maribor – Kino Udarnik
16. 3. 2012

Program Osvetljeni/Illuminated (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik

10. 2. 2012

Gospodinja/Potiche (film)

Maribor – Kino Udarnik
17. 3. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Maribor – Kino Udarnik

14. 2. 2012

Gospodinja/Potiche (film)

Maribor – Kino Udarnik
18. 3. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Maribor – Kino Udarnik

16. 2. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik
19. 3. 2012

Ezl-ek abonma: Na poti pride vse naproti (film)

Maribor – Kino Udarnik

17. 2. 2012

Program Osvetljeni/Illuminated: Modul Dance – Film 3:
Watching Dance on the Visual Arts Context (plesni filmi)

Maribor – Kino Udarnik
20. 3. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Maribor – Kino Udarnik

18. 2. 2012

Filmski maraton (filmi v francoščini)

Maribor – Kino Udarnik

21. 3. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Maribor – Kino Udarnik

20. 2. 2012

Govorilnica/El Mektoub (film)

Maribor – Kino Udarnik

22. 3. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

21. 2. 2012

Gospodinja/Potiche (film)

Maribor – Kino Udarnik

23. 3. 2012

Antikrist (film)

Maribor – Kino Udarnik

22. 2. 2012

Oči in ušesa boga: videonadzor Sudana (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

23. 3. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Maribor – Kino Udarnik

23. 2. 2012

ROZA.KINO (film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 3. 2012

Lurd/Lourdes (film)

Maribor – Kino Udarnik

23. 2. 2012

Projekcija filmov projekta Nisi Masa

Maribor – Kino Udarnik

26. 3. 2012

Ezl-ek abonma: Večer kratkih filmov Jožeta Pogačnika

Maribor – Kino Udarnik

24. 2. 2012

Oči in ušesa boga: videonadzor Sudana (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

26. 3. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 2. 2012

Le Havre/Le Havre (film)

Maribor – Kino Udarnik

27. 3. 2012

Cikel gorniškega filma

Maribor – Kino Udarnik

25. 2. 2012

Govorilnica/El Mektoub (film)

Maribor – Kino Udarnik

28. 3. 2012

Lurd/Lourdes (film)

Maribor – Kino Udarnik

25. 2. 2012

Projekcija animiranih filmov

Maribor – Kino Udarnik

29. 3. 2012

ROZA.KINO (film)

Maribor – Kino Udarnik

26. 2. 2012

Le Havre/Le Havre (film)

Maribor – Kino Udarnik

31. 3. 2012

Lurd/Lourdes (film)

Maribor – Kino Udarnik

27. 2. 2012

Fokus: Seyyed Reza Mir-Karimi (film)

Maribor – Kino Udarnik

31. 3. 2012

Dan za animacijo: ESDIP

Maribor – Kino Udarnik

27. 2. 2012

Projekcija filmov projekta Nisi Masa

Maribor – Kino Udarnik

2. 4. 2012

Dokumentarni ponedeljki: Na poti pride vse naproti

Maribor – Kino Udarnik

28. 2. 2012

Fokus: Seyyed Reza Mir-Karimi (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 4. 2012

Poroka (premiera filma)

Maribor – Kino Udarnik

28. 2. 2012

Cikel gorniškega filma

Maribor – Kino Udarnik

5. 4. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

29. 2. 2012

Fokus: Seyyed Reza Mir-Karimi (film)

Maribor – Kino Udarnik

6. 4. 2012

Archeo (mariborska premiera filma)

Maribor – Kino Udarnik

29. 2. 2012

Govorilnica/El Mektoub (film)

Maribor – Kino Udarnik

7. 4. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema. Genres
and Authors: Malteški sokol/The Maltese Falcon (film)

Maribor – Kino Udarnik

1. 3. 2012

Fokus – iranski film: Seyyed Reza Mir-Karimi

Maribor – Kino Udarnik
8. 4. 2012

Archeo (film)

Maribor – Kino Udarnik

2. 3. 2012

Fokus – iranski film: Seyyed Reza Mir-Karimi

Maribor – Kino Udarnik
9. 4. 2012

Dokumentarni ponedeljki/Poročilo: Žbe

Maribor – Kino Udarnik

3. 3. 2012

Ambasada Kinoteka: Surova balada/Badlands (film)

Maribor – Kino Udarnik
10. 4. 2012

Archeo (film)

Maribor – Kino Udarnik
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11. 4. 2012

Archeo (film)

Maribor – Kino Udarnik

12. 4. 2012

Archeo (film)

Maribor – Kino Udarnik

13. 4. 2012

Poslednja postaja/The Last Station (film)

Maribor – Kino Udarnik

14. 4. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema.
Genres and Authors: Key Largo (film)

Maribor – Kino Udarnik

15. 4. 2012

Poslednja postaja/The Last Station (film)

Maribor – Kino Udarnik

16. 4. 2012

Dokumentarni ponedeljki: Na poti pride vse naproti

Maribor – Kino Udarnik

17. 4. 2012

Poslednja postaja/The Last Station (film)

Maribor – Kino Udarnik

18. 4. 2012

Poslednja postaja/The Last Station (film)

Maribor – Kino Udarnik

19. 4. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

20. 4. 2012

Ambasada Kinoteka: Nož v vodi/Nóz w wodzie (film)

Maribor – Kino Udarnik

21. 4. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema.
Genres and Authors: Veliki sen/The Big Sleep (film)

Maribor – Kino Udarnik

22. 4. 2012

Poslednja postaja/The Last Station (film)

24. 4. 2012

25. 5. 2012

Dan za animacijo: ANIMAZIONI
(sodobni italijanski kratki animirani filmi)

Maribor – Kino Udarnik

26. 5. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema.
Genres and Authors: Johnny Guitar (film)

Maribor – Kino Udarnik

28. 5. 2012

Ezl-ek abonma: Večer filmov Ljuba Strune

Maribor – Kino Udarnik

29. 5. 2012

Cikel gorniškega filma

Maribor – Kino Udarnik

30. 5. 2012

Študentski FilmFest

Maribor – Kino Udarnik

18. 8. 2012

Udarnik na prostem: Jekleno nebo / Iron Sky (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 8. 2012

Udarnik na prostem: Imamo papeža/Habemus Papam (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

19. 8. 2012

Udarnik na prostem: Pregnani mojster (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

20. 8. 2012

Udarnik na prostem: Dolge počitnice (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 8. 2012

Udarnik na prostem: Boljši svet (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

22. 8. 2012

Udarnik na prostem: Turneja/Tournée (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

Maribor – Kino Udarnik

23. 8. 2012

Masaker/Carnage (film)

Maribor – Kino Udarnik

Cikel gorniškega filma

Maribor – Kino Udarnik

24. 8. 2012

Udarnik na prostem: 24-urni žurerji/24 Hour Party People (film) Maribor – Vetrinjski dvor

25. 4. 2012

Sneg na Kilimandžaru/Les neiges du Kilimandjaro (film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 8. 2012

Udarnik na prostem: Izlet (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

27. 4. 2012

Dan za animacijo: Animateka po Animateki

Maribor – Kino Udarnik

25. 8. 2012

Udarnik na prostem: Animirana ŠKM banda
(avdio-vizualni koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

27. 4. 2012

Sneg na Kilimandžaru/Les neiges du Kilimandjaro (film)

Maribor – Kino Udarnik
26. 8. 2012

Udarnik na prostem: Archeo (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

28. 4. 2012

Dan za animacijo: ANIMAZIONI – sodobni
italijanski kratki animirani film

Maribor – Kino Udarnik
27. 8. 2012

Udarnik na prostem: Oči in ušesa Boga (dokumentarni film)

Maribor – Vetrinjski dvor

28. 4. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema.
Genres and Authors: Laura (film)

Maribor – Kino Udarnik

28. 8. 2012

Udarnik na prostem: Pogovoriti se morava o Kevinu/We
Need to Talk About Kevin (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

29. 4. 2012

Sneg na Kilimandžaru/Les neiges du Kilimandjaro (film)

Maribor – Kino Udarnik

29. 8. 2012

Udarnik na prostem: Sramota/Shame (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

30. 4. 2012

Ezl-ek abonma: Kavarna Astoria (film)

Maribor – Kino Udarnik

30. 8. 2012

Udarnik na prostem: Parada (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

1. 5. 2012

Sneg na Kilimandžaru/Les neiges du Kilimandjaro (film)

Maribor – Kino Udarnik

31. 8. 2012

Udarnik na prostem: Nadzor/Control (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

2. 5. 2012

Sneg na Kilimandžaru/Les neiges du Kilimandjaro (film)

Maribor – Kino Udarnik

1. 9. 2012

Ambasada kinoteka: Philadelphijska zgodba (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

3. 5. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 9. 2012

Zaklonišče/Take Shelter (film)

Maribor – Kino Udarnik

5. 5. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema.
Genres and Authors: Moja draga Klementina (film)

Maribor – Kino Udarnik

5. 9. 2012

Zaklonišče/Take Shelter (film)

Maribor – Kino Udarnik

7. 5. 2012

Ezl-ek abonma: Večer filmov Jožeta Pogačnika

Maribor – Kino Udarnik

6. 9. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

8. 5. 2012

Kratki filmi Tomaža Gorkića

Maribor – Kino Udarnik

9. 9. 2012

Zaklonišče/Take Shelter (film)

Maribor – Kino Udarnik

9. 5. 2012

Filmski teden Evrope: 35 šilc ruma (film)

Maribor – Kino Udarnik

10. 9. 2012

10 let RTV centra Maribor (projekcije)

Maribor – Kino Udarnik

10. 5. 2012

Filmski teden Evrope: Submarino (film)

Maribor – Kino Udarnik

12. 9. 2012

Zaklonišče/Take Shelter (film)

Maribor – Kino Udarnik

11. 5. 2012

Filmski teden Evrope: Delta (film)

Maribor – Kino Udarnik

13. 9. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

12. 5. 2012

Filmski teden Evrope: Boljši svet (film)

Maribor – Kino Udarnik

14. 9. 2012

Imamo papeža/Habemus Papam (film)

Maribor – Kino Udarnik

12. 5. 2012

Ambasada Kinoteka: Treasures of American Cinema.
Genres and Authors: Iskalci (film)

Maribor – Kino Udarnik

16. 9. 2012

Imamo papeža/Habemus Papam (film)

Maribor – Kino Udarnik

16. 9. 2012

Ambasada kinoteka: Adamova Reber/Adam’s Rib (film)

Maribor – Kino Udarnik

17. 5. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

17. 9. 2012

Imamo papeža/Habemus Papam (film)

Maribor – Kino Udarnik

24. 5. 2012

ROZA.KINO (film)

Maribor – Kino Udarnik

18. 9. 2012

Imamo papeža/Habemus Papam (film)

Maribor – Kino Udarnik

23. 9. 2012

Ambasada kinoteka: Lady Eve/The Lady Eve (film)

Maribor – Kino Udarnik
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25. 9. 2012

Pregnani mojster (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

26. 9. 2012

Ambasada kinoteka: Stanovanje/The Apartment (film)

Maribor – Kino Udarnik

27. 9. 2012

Roza.Kino (film)

Maribor – Kino Udarnik

28. 9. 2012

Poljska šola animacije

Maribor – Kino Udarnik

30. 9. 2012

Pregnani mojster (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

1. 10. 2012

Pregnani mojster (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

3. 10. 2012

Ambasada kinoteka: Bosonoga grofica/Barefoot Contessa (film) Maribor – Kino Udarnik

8. 10. 2012

Kino.Dok(umentarec)

Maribor – Kino Udarnik

10. 10. 2012

10 let RTV centra Maribor (projekcije)

Maribor – Kino Udarnik

11. 10. 2012

Program Cinema Feministe (film)

Maribor – Kino Udarnik

13. 10. 2012

Ambasada kinoteka: Vse kar dovoli nebo/All That
Heaven Allows (film)

Maribor – Kino Udarnik

14. 10. 2012

Kino.Klub (projekcije)

Maribor – Kino Udarnik

15. 10. 2012

Central European Architecture Film Exchange (projekcije)

Maribor – Kino Udarnik

16. 10. 2012

Program Cinema Feministe: Made in India (film)

16. 10. 2012

21. 11. 2012

Portugalski filmski teden: Boudoir/Boudoir; Oporoka gospoda
Napumocena / O testamento do Senhor Napumoceno

Maribor – Kino Udarnik

22. 11. 2012

Portugalski filmski teden: Tragična zgodba z veselim koncem/
Historia Tragica com Final Feliz; Govoreča slika/O filme falado

Maribor – Kino Udarnik

23. 11. 2012

Portugalski filmski teden: Rapace/Rapace; Portugalska Red Bull
glasbena akademija Lusofonija

Maribor – Kino Udarnik

24. 11. 2012

Ambasada kinoteka: Dvigni zaveso/The Band Wagon (film)

Maribor – Kino Udarnik

27. 11. 2012

Jaz sem Janez Janša (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

27. 11. 2012

Dijaški abonma: Masaker/Carnage (film)

Maribor – Kino Udarnik

29. 11. 2012

Festival lezbičnega in gejevskega filma: Razmerja LL (film)

Maribor – Kino Udarnik

29. 11. 2012

Jaz sem Janez Janša (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

30. 11. 2012

Festival lezbičnega in gejevskega filma: Ljubek moški (film)

Maribor – Kino Udarnik

1. 12. 2012

Festival lezbičnega in gejevskega filma:
Teksas severnega morja (film)

Maribor – Kino Udarnik

1. 12. 2012

Ambasada kinoteka: Kdo se boji Virginie Woolf?/Who’s
Afraid of Virginia Woolf? (film)

Maribor – Kino Udarnik

Maribor – Kino Udarnik

3. 12. 2012

Ruski animirani film

Maribor – Kino Udarnik

Dijaški abonma: Morilci na kolektivca/In Bruges (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 12. 2012

Ruski animirani film

Maribor – Kino Udarnik

27. 10. 2012

Ambasada kinoteka: Imitacija življenja/Imitation of Life (film)

Maribor – Kino Udarnik

4. 12. 2012

Jaz sem Janez Janša (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

30. 10. 2012

Dijaški abonma: Persepolis (animirani film)

Maribor – Kino Udarnik

5. 12. 2012

Ruski animirani film

Maribor – Kino Udarnik

3. 11. 2012

Japonski animirani filmi

Maribor – Kino Udarnik

6. 12. 2012

Ruski animirani film

Maribor – Kino Udarnik

3. 11. 2012

Ambasada kinoteka: Pevec jazza/Jazz Singer (film)

Maribor – Kino Udarnik

6. 12. 2012

Jaz sem Janez Janša (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

5. 11. 2012

Foto.Fashion.Klub

Maribor – Kino Udarnik

7. 12. 2012

Ruski animirani film

Maribor – Kino Udarnik

8. 11. 2012

Program Cinema Feministe: Made in India (film)

Maribor – Kino Udarnik

8. 12. 2012

Ambasada kinoteka: THX (film)

Maribor – Kino Udarnik

9. 11. 2012

Japonski animirani filmi

Maribor – Kino Udarnik

17. 12. 2012

Jaz sem Janez Janša (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Ambasada kinoteka: Pojmo v dežju/Singing in the Rain (film)

Maribor – Kino Udarnik

18. 12. 2012

Dijaški abonma: Pisma Sv. Nikolaju/Listy do M. (film)

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Japonski animirani filmi

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Japonski animirani filmi

Maribor – Kino Udarnik

11. 11. 2012

Torinski konj/A Torinói ló

Maribor – Kino Udarnik

12. 11. 2012

Torinski konj/A Torinói ló

Maribor – Kino Udarnik

13. 11. 2012

Torinski konj/A Torinói ló

Maribor – Kino Udarnik

13. 11. 2012

Dijaški abonma: Izlet

Maribor – Kino Udarnik

14. 11. 2012

Torinski konj/A Torinói ló (film)

Maribor – Kino Udarnik

15. 11. 2012

Program Cinema Feministe: Made in India (film)

Maribor – Kino Udarnik

17. 11. 2012

Trgovina za vogalom/The Shop Around the Corner (film)

Maribor – Kino Udarnik

18. 11. 2012

Portugalski filmski teden: Čevljar/O Sepateiro;
Jose in Pilar/Jose e Pilar

Maribor – Kino Udarnik

19. 11. 2012

Maribor – Kino Udarnik
Portugalski filmski teden: Zgodovina karamele/Historia de um
caramelo; Tisti ljubi mesec avgust/Aquele querido mis de Agosto

20. 11. 2012

Portugalski filmski teden: Candido/Candido; Amalia,
film/Amalia, o filme

166 - ključi mesta
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Kino brez stropa

Marpurgi

CID Ptuj

V

slikovit ambient na prostem je ptujski
letni kino z imenom Kino brez stropa
v letu 2012 pripeljal odlične art filme iz
pretekle kinematografske sezone. Izbor so v
prestolniškem letu zaznamovale geografska,
žanrska, slogovna in sporočilna raznolikost.

Casablanca d.o.o.
Namen projekta je bil za filmsko umetnost
navdušiti kar najširši krog gledalcev, k čemur je
pripomoglo tudi to, da so bile vse projekcije in
vsi spremljevalni dogodki brezplačni. Posebna
skrb je bila v letošnjem letu namenjena mladim
in najmlajšim.

Š tevilo dogodkov

13

Š tevilo obiskovalcev

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 8. 2012

Otvoritev in projekcija kratkih filmov Filmskega kampusa

Ptuj – Ptujski grad

7. 8. 2012

Umetnik/The Artist (film)

Ptuj – Ptujski grad

7. 8. 2012

Kino vrtiček: Mumini lovijo komet (film)

Ptuj – Mestni kino Ptuj

8. 8. 2012

Ženska, ki poje/Incendies (film)

Ptuj – Ptujski grad

9. 8. 2012

Okrožje 9/District 9 (film)

Ptuj – Ptujski grad

9. 8. 2012

Kino vrtiček: Disko črvi (film)

Ptuj – Mestni kino Ptuj

9. 8. 2012

Štirje levi/Four Lions (film)

Ptuj – Ptujski grad

10. 8. 2012

Zaklonišče/Take Shelter (film)

Ptuj – Ptujski grad

10. 8. 2012

Alpe/Alpes (film)

Ptuj – Ptujski grad

11. 8. 2012

Sramota/Shame (film)

Ptuj – Ptujski grad

11. 8. 2012

Kino vrtiček: Kdo ima danes rojstni dan (film)

Ptuj – Mestni kino Ptuj

11. 8. 2012

Glorija kurb/Whores’ Glory (film)

Ptuj – Ptujski grad

12. 8. 2012

Melanholija/Melancholia (film)

Ptuj – Ptujski grad

168 - ključi mesta

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

2.932

F

ilm pripoveduje zgodbo o tržaškem Judu,
ki se spominja pripovedi svojega deda o
srednjeveškem mestu Maribor, od koder
izvira njegov rod, in o najpomembnejši judovski
skupnosti na Slovenskem, ki je pomembno zaznamovala takratno življenje v tem trgovskem
vozlišču med Benetkami in Dunajem. Med
mariborskimi judovskimi trgovci, bankirji,
zlatarji in zdravilci tistega časa izstopa rabin
Israel Isserlein, ki ga danes prištevajo med
najpomembnejše judovske mislece zadnjih
sedmih stoletij. Žal traja zgodba o razcvetu
mariborske judovske skupnosti samo do leta
1496, ko je cesar Maksimiljan z dekretom Jude
za vselej izgnal iz mesta. Večina mariborskih

Judov je za svoj nov domicil izbrala primorske
kraje med Trstom in Padovo, za svoj novi priimek pa Marpurgo.
Film Marpurgi je režiral Boris Jurjaševec, scenarij
za film je pripravil Zdenko Kodrič. Film je nastal
v koprodukciji produkcijske hiše Casablanca,
zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture in RTV Slovenija.
Film je bil premierno prikazan na dveh zaporednih projekcijah 24. aprila v mariborski
Sinagogi. Na velikem platnu v Mariboru je bil
ponovno na ogled v sklopu projekta Revija
slovenskega dokumentarnega filma septembra
2012, v pričetku leta 2013 pa je na RTV Slovenija
doživel svojo televizijsko premiero.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 4. 2012

Marpurgi (1. premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Sinagoga Maribor

24. 4. 2012

Marpurgi (2. premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Sinagoga Maribor

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

120
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Mednarodni filmski festival Primus
Društvo Poetovio LXIX

T

ematsko izhodišče Mednarodnega filmskega
festivala Primus je bilo tesno povezano s
Ptujem kot najstarejšim slovenskim mestom, zato je bil festival posvečen zgodovinskim
filmom ter filmom, ki na tak ali drugačen način
problematizirajo kulturno dediščino. S tem
je festival skušal poudariti svojo izobraževalno naravo ter vzor pri oblikovanju kritičnega
mišljenja in objektivne distance posameznika
do pretekle in polpretekle zgodovine. Izbrani

Datum

zgodovinski in različni dokumentarni filmi
so bili hkrati izhodišče za premislek o vplivu
zgodovine in različnih zgodovinskih osebnosti oziroma dogodkov na (ne)kulturo bivanja,
(ne)komunikacijo, različne strahove in druga
življenjska vprašanja, pomembna ne le za Ptuj,
pač pa tudi za širšo regijo.

N aziv dogodka

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

500
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Multikulti

Mitra, Društvo za razvoj avdiovizualne kulture
in medkulturnega dialoga

P

rojekt Multikulti je v Maribor pripeljal
ustvarjalce z vsega sveta; v mestnem kinu,
oživljenem središču mestne filmske kulture, so se srečali z lokalnim prebivalstvom in se
pridružili ustvarjanju večplastnega kulturnega
programa, ki so ga po preizkušenem receptu
iz prejšnjih let sestavljale fotografske razstave,
kulinarični dogodki, predstavitev dokumentarnih filmskih zgodb in glasbeni nastopi v

živo. Vse to je mestu ponudilo možnost, da je
tudi v letu 2012 zaživelo v širokem, živem in
odprtem kulturnem in družabnem dialogu. S
svojim multimedijskim programom je Multikulti
2012 spreminjal mestni utrip in medkulturno
vsebino ter v mesto vnesel duh različnih kultur.

6

Š tevilo obiskovalcev

515

P rizorišče
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 5. 2012

Balkanska stičišča
(razstava, koncert, kulinarična pogostitev in filmska projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

9. 6. 2012

1001 noč Perzije
(razstava, koncert, kulinarična pogostitev in filmska projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

17. 5. 2012

Projekcija igranih filmov z zgodovinsko tematiko
(okrogla miza)

Ptuj – Hotel Primus

17. 5. 2012

Projekcija igranih filmov z zgodovinsko tematiko

Ptuj – Hotel Primus

18. 5. 2012

Premiera filmskega spektakla Neresuan 3

Ptuj – Hotel Primus

18. 5. 2012

Projekcija filmov Zdrava narava, zdrav človek

Ptuj – Hotel Primus

10. 6. 2012

Choopan – Koncert perzijskih ritmov

Maribor – Židovski trg

18. 5. 2012

Projekcija filmov Zdrava narava, zdrav človek
(okrogla miza)

Ptuj – Hotel Primus

15. 9. 2012

Arabija
(razstava, koncert, kulinarična pogostitev in filmska projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

19. 5. 2012

Podelitev nagrad

Ptuj – Hotel Primus

16. 9. 2012

Arabija (koncert)

Maribor – Židovski trg

20. 5. 2012

Projekcija nagrajenih filmov

Ptuj – Mestni kino Ptuj

20. 10. 2012

Palestina
(razstava, koncert, kulinarična pogostitev in filmska projekcija)

Maribor – Kino Udarnik
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Peterica

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Pisatelj in mesto: Drago Jančar, gost
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture

Arcus film d.o.o.

Senca studio

D

okumentarni film Peterica režiserja Zorana
Bilodjeriča je osvetlil zgodbo o petih mariborskih literarnih avtoritetah, Andreju
Brvarju, Francetu Forstneriču, Dragu Jančarju,
Marijanu Krambergerju in Tonetu Partljiču.
Film je podal zgodbo skupnega druženja mladih
avtorjev in osvetlil razlike, ki so jih ločevale,
tako generacijske kakor tudi njihove različne

literarne, vsebinsko-stilistične poteze. Film se
je najprej osredotočil na njihovo prvo skupno
točko; dejstvo, da so bili vsi avtorji »odpadniki«
revije Dialogi, v nadaljevanju pa je skozi kratek
zgodovinski pregled peteričinega skupnega in
posamičnega delovanja ter njihovega avtorskega razvoja podal pogled na del pomembne
mariborske literarne in družbene zgodovine.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

22. 9. 2012

Peterica (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Vetrinjski dvor

172 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

150

N

a pobudo Tomaža Pandurja, v izvedbi
Ateljeja Japelj in Livije Pandur ter v sodelovanju s pisateljem so se v mestu EPK v
letu 2012 zgodili štirje imenitni literarni večeri
z Dragom Jančarjem in zasvetili veliki osvetljeni
napisi z imeni Jančarjevih del, ki so spremenili
podobo mesta. Razprodani obiski dogodkov in
veliko zanimanje za ponatise Jančarjevih knjig
kažejo na to, da so Mariborčani ne samo z velikim

zanimanjem, temveč tudi s hvaležnostjo pričakali
vrnitev Draga Jančarja in njegove literature v pisateljevo rojstno mesto, nad katerim je ponovno
zasijal Severni sij. Dokumentarni film, ki je nastal
na pobudo Mitje Čandra in v režiji Maje Weiss,
portretira Draga Jančarja na prizoriščih dogodkov
in na posebnih prostorih v mestu, kjer pisatelj
prvič spregovori o osebnih spominih in stvareh,
ki so našli prostor v njegovih literarnih delih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 12. 2012

Pisatelj in mesto (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kolosej Maribor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

180
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Pregnani mojster

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Radgona 1991 – Osvoboditvena
vojna v Pomurju

VPK d.o.o.		

Sončnica, Vaneča		

Z

latko Zahovič je legenda evropskega nogometa in prvi nogometaš, ki je v času
samostojne Slovenije nastopal za evropske
velikane. V letu 2012 je prevzel vlogo ambasadorja
EPK, saj je svojo zmagovito evropsko nogometno
kariero začel prav pri portugalskem prvoligašu
Vitoria iz Guimarãesa, mesta, ki si je v letu 2012
z Mariborom delilo naziv Evropske prestolnice
kulture. Dokumentarni film avtorjev Jake Lucuja
in Jurija Hudolina o slovenskem nogometašu,
ki je nastal v produkciji VPK in koprodukciji
zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture, je več kot le zgodba o nastajanju slovenske nogometne pravljice, je tudi zgodba o

oblikovanju novih družbenih idolov in nove
oblike zabave ter o zavzemanju različnih vlog in
pozicij. Čeprav je bilo o Zahoviču že dosti napisanega, pa se njegovega življenja ni resno lotilo
še nobeno avdiovizualno delo. Pregnani mojster
je sestavljanka arhivskih gradiv in sodobnih
intervjujev, ki gledalcu pomagajo dopolniti
sliko o tem izjemnem športniku.
Film je bil premierno prikazan v začetku junija
2012 v Koloseju Maribor, in sicer kot uvodni
dogodek t. i. nogometnega konca tedna, ki je
potekal v organizciji EPK in ki so ga dopolnili
nogometni turnir ter srečanje legendarne zlate
generacije slovenskih nogometašev.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 6. 2012

Pregnani mojster (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kolosej Maribor
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

300

R

adgona 1991 – Osvoboditvena vojna v
Pomurju je celovečerni, 90-minutni dokumentarni film, ki je ob 20. obletnici
samostojne Slovenije osvetlil skoraj pozabljena
dogajanja med slovensko osamosvojitveno
desetdnevno vojno. V ospredju dokumentarnega filma je Gornja Radgona, ki je ob zasedbi
mejnega prehoda utrpela veliko materialne
škode. Dokumentarni film osvetljuje dogodke
med vojno ter vlogo, ki so jo odigrali takratni miličniki, pripadniki TO, prostovoljci in

občinski funkcionarji. Film sloni na pričanju
38-ih očividcev dogajanja in tistih, ki so v času,
ki ga film opisuje, zasedali poglavitna mesta
in bili tako najtesneje povezani z dogajanjem
in poznejšo usodo slovenske države. Večina,
skoraj 90 odstotkov arhivskega materiala, ki
povezuje pričevanje posameznikov, je na filmu
prikazana prvič.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 2. 2012

Radgona 1991– Osvoboditvena vojna v Pomurju
(premiera dokumentarnega filma)

Murska Sobota – Gledališče Park

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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Revija slovenskega dokumentarnega filma

Stoptrik

F

M

Mitra, Društvo za razvoj avdiovizualne kulture in
medkulturnega dialoga
ilmski program EPK je potekal v znamenju
dokumentarnega filma: v koprodukciji
z Maribor 2012 – Evropska prestolnica
kulture je v letu 2012 nastalo več kot deset
z Mariborom oziroma partnerskimi mesti
povezanih dokumentarnih filmov. Skupaj s
filmi, ki so nastali na filmskih delavnicah in
v spremljevalnem programu, so v vzhodnem
delu Slovenije v letu 2012 prebudili in prenovili
slovenski dokumentarni film. Sredi septembra
je v Mariboru potekalo veselo tridnevno filmsko

srečanje, Revija slovenskih dokumentarnih
filmov, vseh opremljenih z letnico 2012. Njen
namen je bil še pred koncem leta na enem
mestu zbrati vse ustvarjalce, jih skupaj in
združene v enotno silo predstaviti občinstvu
ter na tak način zbrano ustvarjalno energijo
slovenskega dokumentarnega filma popeljati
v leto 2013 in naprej.

Š tevilo dogodkov

16

Š tevilo obiskovalcev

1.360

Zavod Iskra, Maribor
ednarodni filmski festival Stoptrik je
edini evropski filmski festival, namenjen
izključno umetnosti stop trik animacije.
Kljub trenutni priljubljenosti digitalnih 3D
animacij se gledalci in umetniki še vedno vračajo k temu žanru s široko paleto animacijskih
tehnik, ki temeljijo na kompleksni manipulaciji
predmetov. Prvi poskusi na tem področju so se
začeli pred približno stotimi leti. Od takrat se
je stop trik animacija razvila v visoko cenjeno

obliko umetnosti, ki enakovredno privlači
otroke in odrasle. Filmski festival Stoptrik je
predstavil največje dosežke iz zgodovine stop trik
animacije, hkrati pa se je posvetil tudi sodobni
produkciji na tem področju. V času festivala
so potekale praktične delavnice, razstave in
spremljevalni družabni dogodki.
Umetniška direktorica festivala je bila Olga
Bielanska, festivalski selektor pa Michal
Bobrowski.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 9. 2012

Retrospektiva: Vzhodne transformacije:
ukrajinske animacije gline 1

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 9. 2012

DOKU izjema: Mariborska dvorišča (dokumentarni film)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

7. 9. 2012

Retrospektiva: Poljski. Stop. Triki.

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

20. 9. 2012

Odprtje festivala

Maribor – Vetrinjski dvor

7. 9. 2012

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

21. 9. 2012

DOKU zdaj: Jaz in ti, Zvoki mesta M., Marpurgi (dokumentarni filmi)

Maribor – Vetrinjski dvor

Otvoritvena projekcija: Etiuda & Anima IFF
predstavlja: poljska šola animacije – sateliti
in nasledniki

21. 9. 2012

DOKU retro: Program izbranih del Jožeta Pogačnika
(dokumentarni filmi)

Maribor – Stara dvorana
Lutkovnega gledališča

7. 9. 2012

Otvoritvena zabava

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

21. 9. 2012

DOKU retro: Program Film in video kluba Maribor (projekcije)

Maribor – Stara dvorana
Lutkovnega gledališča

8. 9. 2012

Tekmovalni program 1 (animirani filmi)

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

8. 9. 2012

Umetnik v labirintu trga: produkcija in distribucija
animiranih filmov v post-socialisitičnih državah
(okrogla miza)

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

21. 9. 2012

Čaj in dokumentarni film

Maribor – Kino Udarnik

21. 9. 2012

Zajtrk in dokumentarni film

Maribor – Kino Udarnik

8. 9. 2012

Tekmovalni program 2 (animirani filmi)

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

22. 9. 2012

DOKU zdaj: Peterica (premiera dokumentarnega fima)

Maribor – Vetrinjski dvor

8. 9. 2012

After Party

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

22. 9. 2012

DOKU zdaj: Program kratkih dokumentarnih filmov AGRFT,
FERI in Mreže filmskih delavnic

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

9. 9. 2012

Retrospektiva: Vzhodne transformacije:
ukrajinske animacije gline 2

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

22. 9. 2012

DOKU zdaj: Mož s krokarjem (dokumentarni film)

Maribor – Vetrinjski dvor

9. 9. 2012

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

22. 9. 2012

DOKU izjema: Zadnji reševalci v Sofiji (dokumentarni film)

Maribor – Kino Udarnik

Retrospektiva: Iskanje identitete: animacija
v državah nekdanje Jugoslavije

22. 9. 2012

Čaj in dokumentarni film

Maribor – Kino Udarnik

9. 9. 2012

Zaključna zabava

Maribor – Kulturni center Pekarna: dvorana Gustaf

22. 9. 2012

Zajtrk in dokumentarni film

Maribor – Kino Udarnik

22. 9. 2012

DOKU zdaj: Program kratkih dokumentarnih filmov AGRFT,
FERI in Mreže filmskih delavnic

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

22. 9. 2012

DOKU pogovor: Produkcija in koprodukcija dokumentarnih
filmov v Sloveniji in tujini

Maribor – Vetrinjski dvor

23. 9. 2012

Zajtrk in dokumentarni film

Maribor – Kino Udarnik

176 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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Tudi oglje še kuhajo, mar ne?

Vzpon mesta

Robert Kranvogel s.p.

O

glarjenje je zelo star običaj na Slovenskem,
ki na filmu doslej ni bil dosti raziskan,
je pa vreden dokumentarne obdelave.
Letno namreč oglari v naši deželi okrog 50
kmetov in drugih prebivalcev na podeželju
in v hribih, živa kopišča pa so ta čas na 15-ih

krajih po Sloveniji, od Duha na Ostrem vrhu
do Selške doline. Osrednji motiv polurnega
dokumentarnega filma Tudi oglje še kuhajo,
mar ne? avtorja Roberta Kranvogla predstavlja
nekdanje bogato, danes pa skorajda povsem
zamrlo pohorsko oglarjenje.

Kino Svečina d.o.o.		

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 7. 2012

Tudi oglje še kuhajo, mar ne? (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kolosej Maribor

178 - ključi mesta
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350

F

ilm Vzpon mesta je dokumentarni projekt, ki skuša s pomočjo filmskega gradiva,
posnetega na osem milimetrski filmski
trak, poustvariti zgodovino mesta Maribor po
letu 1918. Avtorska ekipa je v ta namen zbrala,
pregledala in ovrednotila filmsko gradivo v
lasti posameznikov, klubov in krožkov, s čimer
je skušala izrisati dejansko in nepotvorjeno
zgodbo o vzponu mesta skozi oči njegovih najrelevantnejših opazovalcev in spremljevalcev

– prebivalcev. Pri obsežnem delu se je avtorska
ekipa povezala s Film in video klubom Maribor
ter z mariborskim Kino klubom, kakor tudi
z relevantnimi posamezniki in področnimi
strokovnjaki. Dokumentarni projekt Vzpon
mesta ima poleg dokumentarne tudi pomembno
arhivsko vlogo, saj je mogoče pridobljeno in
arhivirano gradivo tudi po zaključku produkcije
uporabiti v raziskovalne in kreativne namene.
Režiser in scenarist filma je Marko Radmilovič.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 9. 2012

Vzpon mesta (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Vetrinjski dvor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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Zvoki mesta M.

Žarnica pa še kar sveti …

Studio ALP

F

ilmska zgodba dokumentarnega projekta
Zvoki mesta M. avtorja Matjaža Fištravca nas
v dokumentarni formi seznani z dvema mariborskima umetnikoma, glavnima protagonistoma
filma: umetnostnim kovačem in skladateljem.
Miha Krištof iz Vinarij pri Mariboru se ukvarja z
izjemno redko, skoraj že izumrlo dejavnostjo –
umetnostnim kovaštvom. V sočnem štajerskem
dialektu se nam s preprosto govorico anekdot in
dovtipov predstavi kot pristen človek in ustvarjalec, ki gleda na svoj poklic povsem stvarno.
Drugi protagonist je publicist, predavatelj in

Studio ALP
skladatelj filmske glasbe Mitja Reichenberg. Z
odločno, razumsko držo nas s svojo govorico
argumentov popelje v svet melodije in zvokov. Vsak s svojo naracijo gradita protagonista
dramski lok, ki je vpet v filmski diptih. Zgodbi
nakovala in melodije se v filmu dopolnjujeta in
prepleteta; ves čas gledamo film v filmu in film o
filmu. Zgodba je svoj dramaturški višek doživela
na posebni premieri meseca junija v mariborskem Koloseju. Na tem posebnem dogodku so
obiskovalci filma za dokončanje filma priskrbeli
zadnje, zaključne kadre.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 9. 2012

Zvoki mesta M. (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kolosej Maribor

180 - ključi mesta
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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S

kozi dokumentarno miniaturko Žarnica
pa še kar sveti ... avtorja in producenta
Matjaža Fistravca je zaživela pomembna, a
spregledana zgodba prve električne žarnice, ki
je na Slovenskem najprej zasvetila v Mariboru.
S filmom je bila žarnica umeščena v kulturno zavest mesta, v oblikovanju katerega nosi
tehnični razvoj eno ključnih vlog; svoj razcvet

je doživel ravno s prihodom moderne dobe in
industrializacije v času po prihodu Južne železnice ter elektrifikacije. Likovna kompozicija
filma je bila zastavljena na izbranih arhivskih
upodobitvah mesta (vedute, slikarije, litografije,
risbe, razglednice in fotografije), pri čemer so
bili nekateri grafični arhivski elementi prvič
celostno zaobjeti na filmskem mediju.

Datum

N aziv dogodka

4. 6. 2012

Žarnica pa še kar sveti … (premiera dokumentarnega filma) Maribor – Muzej narodne

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

80

P rizorišče

osvoboditve Maribor
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Folklorni pozdravi Maribora

Glasbeni mozaik

KUD Študent

A

kademska folklorna skupina Študent
Maribor je v letu 2012 uprizorila ciklus
folklornih dogodkov z naslovom Folklorni
pozdravi Maribora. Vsebovali so sledeče programske enote: koncertne, poulične nastope
in razstavne dejavnosti, posvečene razvoju
slovenske folkloristike; nastope na prostem v
jedrih Maribora in partnerskih mest; razstavo
o razvoju folklore na Slovenskem, ki je bila na
ogled v razstaviščih Maribora skozi vse leto;
48. letni koncert, ki so ga izvedli v juniju, je

predstavljal enega izmed vrhuncev delovanja
skupine leta 2012, sledila pa so mu poletna gostovanja na mednarodnih festivalih organizacije
CIOF (International Council of Organizations of
Folklore). V decembru so folkloristi v mestnem
jedru Maribora ter v Baziliki in Stolni cerkvi v
Mariboru izvedli koledovanje, etnološko izročilo
slovenske kulture.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 5. 2012

Slike v času, 48. letni koncert Akademske folklorne
skupine Študent Maribor

Velenje – Dom kulture Velenje

9. 6. 2012

Slike v času, 48. letni koncert Akademske folklorne
skupine Študent Maribor

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

20. 12. 2012

S pesmijo za zdravo in veselo 2013 (koledovanje)

Maribor – po mestu

20. 12. 2012

S pesmijo za zdravo in veselo 2013 (koledovanje)

Maribor – Vetrinjski dvor: dvorišče

23. 12. 2012

S pesmijo za zdravo in veselo 2013 (koledovanje)

Maribor – Bazilika

23. 12. 2012

S pesmijo za zdravo in veselo 2013 (koledovanje)

Maribor – Stolna cerkev

182 - ključi mesta
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Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

583

K

oncert novomeškega simfoničnega orkestra
je predstavljal osrednji dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku. Orkester
sestavljajo učitelji ter sedanji in nekdanji gojenci glasbene šole. Od ustanovitve leta 1989 je
osrednje poustvarjalno telo novomeške regije.
Poleg svetovne literature izvajajo predvsem dela
slovenskih skladateljev, povezanih z Novim
mestom, kot sta Marjan Kozina in Viktor Parma,
najpomembnejši slovenski avtor operet. Program
koncerta Glasbeni mozaik je obsegal dela iz
klasične literature, jazzovske skladbe, filmske
glasbe in premiero izvedene priredbe nedavno
preminulega prvaka slovenske narodnozabavne
glasbe Lojzeta Slaka v priredbah skladatelja Janija
Goloba. Z orkestrom, ki ga je vodil dirigent Sandi
Franko, je nastopil klavirski trio Sensibile, ki
sodi med najboljše mladinske komorne skupine
na Slovenskem, ter violinistka Ana Zec, prav

tako uspešna učenka novomeške glasbene šole.
Pri projektu je sodelovalo več kot 100 oseb,
od tega 18 profesorjev, učiteljev glasbene šole
Marjana Kozine Novo mesto ter učenci oz. bivši
dijaki glasbene šole. Umetniški vodja in dirigent
je za dogodek izbral zahteven program, ki pa ga
je orkester osvojil s pomočjo predhodnjega dela
in dela med pripravami. Obsegal je An Outdoor
Uverture Aarona Coplanda v uvodu, Beethovnov
trojni koncert v C-duru, Šoštakovičevo Jazz
suito ter glasbo priznanega skladatelja filmske glasbe Johna Williamsa (Schindlers List in
Raiders March). Orkester se je poklonil tudi
lani preminuli legendi narodne glasbe Lojzetu
Slaku z izvedbo izbranih melodij, ki jih je za
orkester priredil Jani Golob. Nastopile so tudi
solistke Ana Čop (klavir), Manja Slak (violina),
Zala Vidic (violončelo) ter Ana Zec (violina).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 2. 2012

Glasbeni mozaik (koncert)

Novo mesto – dvorana Marof

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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Harmonije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti		

N

a področju ljubiteljske dejavnosti je
Slovenija v evropskem kontekstu svojevrsten fenomen, vreden posebne pozornosti. Harmonije so prinesle širšo predstavitev
mnogoterih dejavnosti izbranih ljubiteljskih
društev, ki so nastopila v Mariboru, Velenju,
Slovenj Gradcu, Murski Soboti in na Ptuju.
Nastopile so skupine, ki v lokalnem okolju
sodijo med najpomembnejše in ki gojijo različne

Datum

umetnostne ali etnološke zvrsti. V gosteh so bila
tudi društva slovenskih manjšin v sosednjih
državah Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške.
Vrstili so se nastopi vokalnih in instrumentalnih
skupin, folklornih društev, plesnih, gledaliških
in literarnih skupin ter likovnih ustvarjalcev.
Dogodki so bili namenjeni predstavitvi dosežkov in spodbujanju združevanj v ljubiteljske
ustvarjalne kroge.

N aziv D O G O D K A

Š tevilo dogodkov

131

Š tevilo obiskovalcev

15.600

29. 3. 2012

Plesna revija Murska Sobota (plesni nastop)

Murska Sobota – Gledališče Park

29. 3. 2012

Los Faycanes (koncert)

Ptuj – Ptujski grad

2. 4. 2012

Pozdrav pomladi 2012 (plesni nastop)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

3. 4. 2012

Regijsko srečanje lutkovnih skupin (lutkovne predstave)

Murska Sobota – Grajska dvorana

4. 4. 2012

Ženski pesniški koncert: Ubrano ubrisani duet
(glasovno uprizarjanje poezije)

Slovenj Gradec – Kulturni dom Slovenj
Gradec

4. 4. 2012

Revija otroških folklornih skupin (folklorni nastopi)

Murska Sobota – Gledališče Park

10. 4. 2012

Koroški kulturni dnevi in program Živíjo: Hommage à
Janko Messner

Maribor – Literarna hiša

11. 4. 2012

Razstava repatriacija

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

12. 4. 2012

Z igro in plesom v pomlad – srečanje
otroških folklornih skupin (folklorna predstava)

Mislinja – Dvorana Lopan

13. 4. 2012

Pozdrav pomladi 2012 (zborovski koncert)

Velenje – Glasbena šola Fran Korun
Koželjski

13. 4. 2012

Revija odraslih pevskih zborov: Večerna pesem

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

14. 4. 2012

Dvodnevno srečanje slovenskih avtorjev

Maribor – Literarna hiša

14. 4. 2012

Revija ljudskih pevcev in godcev (koncert)

Murska Sobota – Gledališče Park

P rizorišče

24. 1. 2012

Literarni večer z Mileno Miklavčič

Maribor – Literarna hiša

28. 1. 2012

Sneguljčica (glasbeno-plesna pravljica za otroke)

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine

17. 2. 2012

10. tradicionalno srečanje s prijatelji: Marjan Pungartnik
(literarni večer)

Slovenj Gradec – Gostilna Klevž

25. 2. 2012

Regijsko srečanje tamburaških orkestrov

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

1. 3. 2012

Koroški kulturni dnevi v Mariboru: Nagale in Kernjak
(predstavitev publikacije)

Maribor – Literarna hiša

8. 3. 2012

Revija lutkovnih skupin (lutkovne predstave)

Murska Sobota – Grajska dvorana

15. 4. 2012

Srečanje odraslih folklornih skupin

Dravograd – Dom Borcev Šentjanž

9. 3. 2012

Regijsko srečanje tamburaških orkestrov

Šentjernej – Kulturni center Primoža
Trubarja

16. 4. 2012

Slovenski dnevi knjige: Lady monkey (predstava)

Maribor – SNG Maribor: Mali oder

10. 3. 2012

Revija odraslih zborov (koncert)

Maribor – Dvorana Union

18. 4. 2012

Plesno-gledališka predstava Hiša

Slovenj Gradec – Kulturni dom Slovenj
Gradec

13. 3. 2012

Literarno branje

Maribor – Literarna hiša

18. 4. 2012

Maribor – Literarna hiša

14. 3. 2012

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov (koncert)

Murska Sobota – Gledališče Park

Slovenski dnevi knjige: Predstavitev finalistov Festivala
mlade literature Urška

19. 4. 2012

Predstavitev internetnih revij

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

Oreya/UKR (koncert)

Koper – Pokrajinski muzej Koper

21. 3. 2012

19. 4. 2012

Revija otroških gledališč (gledališke predstave)

Murska Sobota – Gledališče Park

Metuljček cekinček, ti potepinček (srečanje otroških in
mladinskih pevskih zborov)

Slovenj Gradec – Druga osnovna šola

22. 3. 2012
23. 3. 2012

Preko polja gre pomlad
(otroške folklorne skupine iz Maribora in okolice)

Maribor – Dvorana Union

19. 4. 2012

Velenjski plesni oder (območna revija plesnih skupin)

Velenje – Dom kulture Velenje

20. 4. 2012

Revija odraslih zborov (koncert)

Slovenj Gradec – Druga osnovna šola

Oreya/UKR (koncert)

Prevalje – Družbeni dom Prevalje

23. 3. 2012

20. 4. 2012
24. 3. 2012

Srečanje odraslih folklornih skupin (folklorni nastopi)

Maribor – Dvorana Union

Slovenski dnevi knjige: Glasila centrov Ozara in ŠentLent Maribor – Literarna hiša
(predstavitev)

25. 3. 2012

Revija odraslih zborov

Maribor – Dvorana Union

20. 4. 2012

Revija odraslih gledališč (gledališke predstave)

Murska Sobota – Gledališče Park

26. 3. 2012

Predstavitev treh prvencev mladih literark

Maribor – Literarna hiša

21. 4. 2012

Harmonia ensemble (koncert)

Laško – Kulturni center Laško

26. 3. 2012

Plesne drobtinice (območno srečanje plesnih skupin)

Maribor – Dvorana Union

21. 4. 2012

Sofia Vocalensemble/SWE (koncert)

Ljubljana – Križanke: Viteška dvorana

27. 3. 2012

Plesne drobtinice (območno srečanje plesnih skupin)

Maribor – Dvorana Union

21. 4. 2012

Vox Gaudiosa (koncert)

Celje - Cerkev in atrij Doma sv. Jožefa

28. 3. 2012

Predstavitev internetnih revij

Ptuj – Stara steklarska delavnica

21. 4. 2012

Koncert Oreya/UKR (koncert)

Rogaška Slatina – Kulturni
center Rogaška Slatina

28. 3. 2012

Plesna revija

Maribor – Dvorana Union

21. 4. 2012

Koncert mešanega pevskega zbora s Filipinov in
mešanega pevskega zbora Gimnazije Ptuj

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

184 - ključi mesta
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21. 4. 2012

Srečanje odraslih folklornih skupin (folklorni nastopi)

Kulturni dom – Šmartno ob Paki

20. 6. 2012

Slikarske harmonije: Slikarska kolonija v Gradcu (razstava) Gradec – Mestna hiša

21. 4. 2012

Revija odraslih gledališč (gledališke predstave)

Murska Sobota – Gledališče Park

26. 6. 2012

Nastop folklorne skupine iz Ukrajine in Mehike

Slovenj Gradec – Trg svobode

22. 4. 2012

Revija odraslih folklornih skupin (folklorni nastopi)

Murska Sobota – Gledališče Park

27. 6. 2012

Velenje – Titov trg

23. 4. 2012

Srečanje odraslih pevskih zborov Mislinjske doline

Slovenj Gradec – Druga osnovna šola

Nastop mehiške folklorne skupine Ballet Folclorico de
Santa Anita Jalisco, Sibirije in Litve

23. 4. 2012

Atteneo Demanila/FIL (koncert)

Ljubljana – Križanke: Viteška dvorana

28. 6. 2012

Odprta plesna scena (plesni nastop)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

28. 6. 2012

To je tista muha (otroška folklora)

Izola – Kulturni dom

23. 4. 2012

Vox Gauiosa/JAP (koncert)

Novo mesto – Anton Podbevšek Teater
29. 6. 2012

Glasovi vzhoda in zahoda (zborovski koncert)

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

Nastop folklornih skupin iz Bosne in Hercegovine,
Madžarske, Ukrajine in Litve

Ptuj – Minoritski samostan

23. 4. 2012
24. 4. 2012

Atteneo Demanila/FIL (koncert)

Koper – Atrij Frančiškanskega
samostana sv. Ana

29. 6. 2012

To je tista muha (otroška folklora)

Zg. Velka – Kulturni dom

2. 7. 2012

Ples iz vseh strani neba (ulični plesni dogodek)

Maribor – Trg Leona Štuklja

24. 4.-25. 5.
2012

Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje
(razstava del slikarske kolonije)

Maribor – Lokacije po mestu

8. 9. 2012

Sobotne harmonije: Pihalni orkester
Krka Novo mesto (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

26. 4. 2012

Revija malih pevskih zborov in vokalnih skupin

Ptuj – Minoritski samostan

11.-30. 9. 2012

Akt 2011-2012 (razstava)

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine

30. 4. 2012

Slofolk Novo mesto
(mednarodno srečanje folklornih skupin)

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine

12. 9. 1. 10. 2012

Akt 2011-2012 (razstava)

Maribor – Galerija RRRudolf

4. 5. 2012

Revija odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin
(zborovski koncert)

Rogaška Slatina – Kulturni
center Rogaška Slatina

15. 9. 2012

Velenje se predstavi
(predstavitev velenjskih kulturnih društev)

Velenje – Titov trg

11.-25. 5. 2012

Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje
(razstava del slikarske kolonije)

Maribor – Literarna hiša: Galerija RRRudolf

15. 9. 2012

Hercegovina po Hercegovini
(literarno-kantavtorski večer)

Maribor – Literarna hiša

11. 5. 2012

Srečanje odraslih folklornih skupin (folklorni nastop)

Cirkovce – Večnamenska dvorana Cirkovce

16. 9. 2012

Revija odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin

Ruše – Dom kulture Ruše

Pikin festival: Razstava lutk lutkovnega
društva Taus Teater NM

Velenje – Dom kulture

12. 5. 2012
17.-27. 5. 2012

Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje
(razstava del slikarske kolonije)

Maribor – Literarna hiša: Galerija RRRudolf

16. 9. 2012

Srečanje pevcev ljudskih pesmi (koncert)

Slovenj Gradec – Kulturni dom Podgorje

18. 9. 2012

Literarne Harmonije (Aljoša in Sergej Harlamov)

Maribor – Literarna hiša

18. 5. 2012

Območna revija odraslih pevskih zasedb

Šentjernej – Kulturni center Primoža
Trubarja

22. 9. 2012

Dan ljubiteljske kulture – dan ustvarjalnosti

Slovenj Gradec – Po mestu

18. 5. 2012

Regijsko srečanje plesnih skupin (plesni nastopi)

Murska Sobota – Gledališče Park

24. 9. 2012

Gledališka predstava Mularija

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

19. 5. 2012

Koncert folklornih skupin – Folkfest

Ptuj – Minoritski samostan

28. 9. 2012

Festival veteranskih godb Slovenije

Maribor – Glavni trg

19. 5. 2012

Sobotne harmonije: Pihalni orkester Svoboda Maribor
(koncert)

Maribor – Oder Štajerc

29. 9. 2012

Zaključni koncert Harmonij: Hrvaški
gajdaški orkester Zagreb (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

23. 5. 2012

Koncert pevskih zborov društev upokojencev

Maribor – Dvorana Union

1. 10. 2012

Alvin Pang in Jure Potokar (literarni koncert)

Maribor – Literarna hiša

23. 5. 2012

Revija pevskih zborov društev upokojencev
(zborovski koncert)

Maribor – Dvorana Union

3. 10. 2012

Koncert slovenskega mendoškega okteta

Ptuj – Minoritski samostan

3.-20. 10. 2012

Under Construction: Oliver Spiller
(razstava slik in grafik)

Maribor – Literarna hiša

Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje
(razstava del slikarske kolonije)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

25. 5.- 5. 6.
2012

4. 10. 2012

Literarne Harmonije: Breda Rakuša Slavinec

Maribor – Literarna hiša

29. 5. 2012

20 let literarne delavnice za starejše avtorje pri
mariborski literarni družbi

Maribor – Literarna hiša

7. 10. 2012

EPK v malem (koncert)

Malečnik – Osnovna šola Malečnik

1. 6. 2012

MultiKultiChor Bonn zbor (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

10. 10.-8. 11.
2012

Hans-Joachim Uthke (razstava)

Maribor – Literarna hiša – Galerija RRRudolf

6. 6. 2012

Literarni večer

Ptuj – Stara steklarska delavnica

11. 10. 2012

Ptuj – Minoritski samostan
Koncert mešanega pevskega zbora MuliKultiChor iz
Bonna in mešanega pevskega zbora DU I. Rudolf Breg Ptuj

Osnovnošolska kiparska kolonija
Forma viva v lesu – Malečnik

Malečnik – Osnovna šola Malečnik

9. 6. 2012

12. 10. 2012

Briefmarken - znamke - estapillos - stamps (razstava)

Maribor – razstavišče Karlin

12. 6. 2012

Ciciban poje in pleše (predstavitev zborov in plesnih
skupin iz Maribora in okolice)

Maribor – SNG Maribor – Velika dvorana

13. 10. 2012

Jesenski sejem malih obrtnikov in mojstrov
(predstavitev domačih obrti)

Velenje – Titov trg

16. 6. 2012

Sobotne harmonije: Pihalni orkester
Slovenj Gradec (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

13. 10. 2012

Koncert Šaleškega Akademskega pevskega zbora in
pevskega zbora sv. Viktorina

Ptuj – Minoritski samostan
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18. 10. 2012

Koncert mešanega zbora

Maribor – Stolnica Maribor

19. 10. 2012

Matinejski koncert zbora Bachchor

Slovenj Gradec – Hiša Huga Wolfa

6. 11. 2012

Urška po Urški (literarni večer)

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

7. 11. 2012

Literarni večer Festivala mlade literature Urška

Maribor – Literarna hiša

7. 11. 2012

Revija pihalnih orkestrov 1

Maribor – Dvorana Union

8. 11. 2012

Literarni večer Festivala mlade literature Urška

Ptuj – Stara steklarska delavnica

12. 11. 2012

Attacca: Regijska revija mladinskih pevskih zborov

Maribor – Dvorana Union

13.-30. 11. 2012 Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje

Novo mesto – Razstavišče Osnovne šole
Drska

13.-30. 11. 2012 Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje

(razstava del slikarske kolonije)

Novo mesto – Razstavišče Osnovne šole
Grm

Borštnikovi nagrajenci (razstava)

Maribor – Galerija RRRudolf

(razstava del slikarske kolonije)

14. 11.-15. 12.
2012

19.-26. 11. 2012 Razstava del kiparske kolonije Malečnik

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 11. 2012

Dan kulturnih društev

Maribor – Dvorana Union

22. 11. 2012

Literarni večer z najboljšimi mladimi literati

Velenje – Knjižnica Velenje

24. 11. 2012

Revija pihalnih orkestrov

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

27. 11.-31. 12.
2012

Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje
(razstava del slikarske kolonije)

Novo mesto – Upravna stavba

28. 11. 2012

Jadranka Matič Zupanič: Tramontana
(predstavitev pesniške zbirke)

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

1. 12. 2012

Zaključni koncert Harmonije: Matalaja
(glasbeno-literarni dogodek)

Maribor – Prva gimnazija

2. 12. 2012

Glasbena družina Schonherr (koncert)

Maribor – Dvorana Union

2. 12. 2012

Osrednja prireditev OI JSKD Ptuj

Ptuj – Narodni dom

3.-31. 12. 2012

Acin memorial: Pročelja, ulice, ljudje
(razstava del slikarske kolonije)

Murska Sobota – Razstavišče JSKD

8. 12. 2012

KUD Zvonke Antoličič: Hotel Plaza (predstava)

Miklavž na Dravskem polju – Kulturni dom

16. 12. 2012

Društvo SmoTeater: Ti nori tenorji (predstava)

Miklavž na Dravskem polju – Kulturni dom

19.-31. 12. 2012 Akt 2011-2012 (razstava)
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Koncertni abonma Arsana

Društvo za glasbeno umetnost Arsana		

K

oncertni abonma Arsana, ki se je odvijal
na eminentnih koncertnih prizoriščih, je
prinesel kulturno osvežitev starodavnega
Ptuja. Obsegal je koncerte klasične in neklasične glasbe v izvedbi priznanih slovenskih in
tujih umetnikov. Namenjen je bil širši javnosti,
z nizom koncertov pa tudi šolski mladini. V
letu 2012 so v okviru Arsane nastopili Borut

Zagoranski (akordeon) in Ashok Klouda (violončelo), udeleženci mednarodnega srečanja
evropskih pianistov, dobitnikov nagrad in
priznanj ter Akademija za glasbo z opero Orfej
Claudia Monteverdija; posebej velja izpostaviti
komorni orkester z mladimi slovenskimi solisti
in gosti, ki je nastopil na slavnostnem zaključku
EPK v partnerskem mestu Ptuj.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 3. 2012

Duo Borut Zagoranski in Ashok Klouda (koncert)

Ptuj – Ptujski grad

19. 4. 2012

Mednarodno srečanje evropskih pianistov (koncert)

Ptuj – Ptujski grad: Slavnostna dvorana

1. 7. 2012

Orfej (opera)

Ptuj – Cerkev sv. Petra in Pavla

16. 11. 2012

Big Band HRT in Vox Arsana (koncert)

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

13. 12. 2012

Večer opernih arij, operet in muzikala
(zaključek EPK na Ptuju)

Ptuj – Ptujski grad: Slavnostna dvorana

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

1.110

Maribor – Literarna hiša: Galerija RRRudolf
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Leto Bojana Adamiča

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti inZveza slovenskih godb

B

ojan Adamič je bil pionir slovenskega
jazza in je še vedno ikona slovenske big
bandovske, godbene in filmske glasbe.
Tradicija godbenega poustvarjanja je v Sloveniji
izjemno bogata in priljubljena dejavnost ljubiteljske in profesionalne glasbene kulture. Leto
Bojana Adamiča je bilo posvečeno 100-letnici
njegovega rojstva; ustvarilo je trajnejši dialog
med ljubiteljskimi in profesionalnimi pihalnimi
ansambli ter vplivalo na poglabljanje identitete

tovrstne kulture. V Mariboru, partnerskih mestih
in drugod je potekala vrsta dogodkov: dvoranski
in promenadni koncerti (Adamičeva pomlad
2012), razgovori z umetniki, tematske razstave
(Bojan Adamič in Zven maske) ter mednarodni
znanstveni simpozij o skladateljevem življenju
in delu. Vrhunec prireditev je bil konec oktobra
v Mariboru z Dnevi godbeništva in simpozijem.
Krona dogodkov sta knjižni publikaciji o Bojanu
Adamiču, glasbeniku in fotografu.

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

1.670
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Mednarodni dan zborovskega petja
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor		

M

ednarodni dan zborovskega petja, v
svetu znan pod naslovom Pro musica,
poteka po vsem svetu na isti dan, drugo
nedeljo v decembru. Glasbena manifestacija je
posvečena umetnosti in miru, v njej pa sodeluje
več milijonov zborovskih pevcev. Slovenija, ki
na področju zborovskega petja dosega izjemne
uspehe, na prireditvi doslej še ni opazno sodelovala, se ji je pa aktivno pridružila v letu 2012.
Pevsko druženje je temeljilo na sodelovanju,
skupinskem petju in spoznavanju različnih
glasbenih kultur. Dogodka so se udeležili pevski
zbori lokalnega in širšega slovenskega okolja ter

vabljene pevske skupine iz sosednjih držav. Da
je bilo petje čim bolj ubrano, je bila za to priložnost izdana posebna pesmarica s priljubljenimi
zborovskimi deli, ki so jih pevci in obiskovalci
dobro poznali. Posamezni zbori so se predstavljali
v krožnem redu ter tako mestu Maribor nadeli
pridih multikulturne prestolnice.
Med drugimi so se prestavili Mešani pevski zbor
Pro musica, Moški zbor KUD Pošta Maribor ter
Komorni zbor Huga Wolfa.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 5. 2012

Adamičeva pomlad 2012: spomladanski koncert
pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor

Maribor – Dvorana Union

28. 7. 2012

Koncertni dan s skladbami Bojana Adamiča:
Dan godbeništva

Maribor – Dvorana Union

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 10. 2012

Koncert orkestra Slovenske vojske in Slovenske
policije z deli Bojana Adamiča

Maribor – Dvorana Union

9. 12. 2012

Mednarodni dan zborovskega petja (zborovski koncerti)

Maribor – Dvorana Union

27. 10. 2012

Simpozij o Bojanu Adamiču

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

27. 10.-24. 11. 2012

Otvoritev razstave o Bojanu Adamiču
in razstava fotografij

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor
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Mednarodni otroški folklorni festival MB 2012

Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov

P

V

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor
rireditev pod okriljem svetovnega združenja
International Council of Organizations of
Folklore (CIOFF) je v drugi polovici junija
obogatila Festival Lent. Festival mladih plesalcev
iz številnih držav Evrope in sveta prireja Javni
sklad za ljubiteljsko kulturo Republike Slovenije
že skoraj poldrugo desetletje. Plesne etnološke
predstave na prireditvenih odrih, ulicah in
trgih, v parkih, vrtcih, domovih za ostarele
Maribora, partnerskih mestih ter drugod po
Sloveniji predstavljajo izvirno ljudsko kulturo v
sodobnih koreografijah. Člani otroških folklornih
skupin so v letu prestolovanja izvajali povorke
in animacije ter ustvarjali tako imenovane

»folklorne vasi«, ki so služile neposrednemu
spoznavanju otroških ljudskih plesov, pesmi
in iger za rajanje. Mednarodni otroški folklorni
festival je priložnost spoznavanja raznolikosti
narodnih tradicij, šeg in navad, s katerimi se
narodi identificirajo in ohranjajo.
Na festivalu smo lahko videli mlade plesalce iz
Rusije, Litve, Madžarske, Ukrajine, Slovenije
ter izbrane skupine z državnega srečanja folkloristov Slovenije. Mladi folkloristi so se
predstavili na prizoriščih v Mariboru in partnerskih mestih. Zaključni nastop je bil izveden
na glavnem odru na Festivalu Lent, kjer so se
predstavile vse skupine.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 6. 2012

Nastop folklorne skupine iz Slovenije in Litve

Maribor – Mestni park: Oder Art kamp

26. 6. 2012

Gostovanje otroške folklorne harmonije: Ukrajina

Slovenj Gradec – Oder Rutenturn

27. 6. 2012

Nastop folklornih skupin iz Sibirije in Ukrajine

Maribor – Mestni park: Oder Art kamp

27. 6. 2012

Nastop mehiške folklorne skupine Ballet Folclorico
de Santa Anita Jalisco, Sibirija in Litva

Velenje – Titov trg

28. 6. 2012

Nastop folklorne skupine
iz Bosne in Hercegovine in Madžarske

Maribor – Mestni park: Oder Art kamp

29. 6. 2012

Gostovanje otroške folklorne harmonije: Bosna in
Hercegovina, Litva, Ukrajina, Madžarska

Ptuj – Minoritski samostan

30. 6. 2012

Zaključni koncert otroških folklornih skupin

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi
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Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

1.000

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in
Zveza kulturnih društev Šaleške
Velenju je potekalo 5. mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v koncertnem
igranju Slovenija 2012. Na tekmovanju
je nastopilo 7 pihalnih orkestrov s preko 700
godbeniki. Vsi organizatorji so opravili izjemno
delo, saj je program letošnjega tekmovanja
obsegal vrhunske koncertne nastope godb.
Poleg tekmovanja v glasbeni šoli Frana Koruna
Koželjskega Velenje se je v središču mesta, na
Titovem trgu, odvijal še spremljevalni program.
V programu so se poleg mažoretnih skupin in
pihalnih orkestrov zvrstili Big Band Musikschule
St. Stefan in Rosental iz Avstrije, Tamburaški

orkester KUD »Gaj« in Akademik Big Band
iz Rusije, njihovi nastopili pa so pokazali vso
razsežnost inštrumentalne glasbene dejavnosti.
Tekmujočim pihalnim orkestrom iz domačih
krajev – Šoštanja, Prebolda, Radelj ob Dravi,
Sevnice in Tržiča ter krajev drugih evropskih
držav (Estonije, Hrvaške, Avstrije) je strokovna
žirija v sestavi mag. Ivan Marin (predsednik
žirije), mag. Siegmund Andraschek in mag. Igor
Krivokapič podelila tudi priznanja in nagrade.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 6. 2012

Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

30. 6. 2012

Big Band Musikschule St. Stefan im Rosental (koncert) Velenje – Titov trg

30. 6. 2012

Big Band Akedemik iz Rusije in Tamburaški orkester
KUD Gaj (koncert)

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

400

Velenje – Titov trg
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Mladi glasbeniki Maribora (Carpe artem)

PACov glasbeni maj

V

P

Društvo za komorno glasbo Amadeus
projektu Carpe artem (užij umetnost) so se
predstavili mladi, že uveljavljeni slovenski
glasbeniki z nekaj gosti iz tujine. V okviru
EPK so izvedli cikel šestih koncertov, katerih
program sloni pretežno na glasbi slovenskih
in drugih evropskih avtorjev 20. in 21. stoletja
s posebnim poudarkom na komornih delih
v Mariboru delujočih skladateljev različnih

generacij. Nastopili so Kvintet klarinetov Clariart
(Evgen Celcer, Jure Rogina, Lovro Turin, Tomaž
Močilnik, Kaja Smogavec), Trio Fuoco (Martin
Belič – flavta, Klemen Bračko – violina, Vojko
Vešligaj – kitara), Duo Borut Zagoranski – akordeon in Ashoko Kloudo – violončelo, Duo Nikolaj
Sajko – violončelo in Miha Haas – klavir ter
Godalni kvartet Feguš in pianist Ivan Ferčič.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 2. 2012

Kvintet klarinetov Clariart (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

13. 3. 2012

Duo Borut Zagoranski in Ashok Klouda (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

10. 4. 2012

Trio Fuoco (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

18. 9. 2012

Ivan Ferčič (koncert)

Maribor – Konservatorij za glasbo in balet

16. 10. 2012

Godalni kvartet Feguš (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

13. 11. 2012

Duo Nikolaj Sajko in Amadej Herzog (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana
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Klub ekstremnih športov PAC		
ACov glasbeni maj je festival s programsko
ponudbo iz urbanega jedra, ki vključuje
tudi mednarodno dimenzijo in se razpenja
preko meja matične domovine ter gosti vrhunske glasbenike in koncerte klasične glasbe. V
letu 2012 je bil prvi del programa namenjen
instrumentalnim mojstrskim delavnicam, ki
so se odvijale po pomurskih glasbenih šolah,
izvajali pa so jih Rita Kinka, Aleš Kacijan, Primož
Parovel in Kristina Šuklar. Drugi del festivalskega dogajanja je bil zapolnjen s koncerti
številnih uglednih gostov – mdr. so nastopili
prvi hornist Berlinske filharmonije Stefan Dhora

z Godalnim orkestrom Slovenske filharmonije,
ki se je predstavil s programom slovenskih del
Antona Lajovica, Uroša Kreka, Nenada Firšta
in drugih; ansambel Wiener Klang Kommune;
mladi hrvaški pianist Danijel Detonja; beograjski
ansambel Astor Piazzola. V okviru festivala je
bilo izvedenih 17 koncertov s šestimi vrhunskimi glasbenimi umetniki. Z razdrobljenostjo
prizorišč v širše okolje so želeli organizatorji
povečati teritorialni obseg festivala in tako
omogočiti večjo dostopnost. V sodelovanju s
tujimi partnerji je bil eden izmed koncertov
organiziran tudi na Madžarskem.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

24. 5. 2012

Primož Parovel trio (koncert)

Beltinci – Kulturni dom Beltinci

24. 5. 2012

Rita Kinka (koncert)

Monošter – Refektorij

24. 5. 2012

Wiener Klang Kommune (koncert)

Lendava – Sinagoga Lendava

24. 5. 2012

Koncert Pihalnega kvinteta Slowind (koncert)

Moravske Toplice - Evangeličanska cerkev

24. 5. 2012

Chris Jarrett (koncert)

Murska Sobota – Klub PAC

25. 5. 2012

Wiener Klang Kommune (koncert)

Ljutomer – Glasbena šola Slavka Osterca

25. 5. 2012

Koncert Pihalnega kvinteta Slowind (koncert)

Moravske Toplice - Evangeličanska cerkev

25. 5. 2012

Chris Jarrett (koncert)

Lendava – Sinagoga Lendava

25. 5. 2012

Primož Parovel trio (koncert)

Veržej – Kulturni dom

25. 5. 2012

Rita Kinka (koncert)

Murska Sobota – Klub PAC

26. 5. 2012

Chris Jarrett (delavnica)

Gornja Radgona – Glasbena šola

26. 5. 2012

Wiener Klang Kommune (koncert)

Veržej – Kulturni dom

26. 5. 2012

Primož Parovel trio (koncert)

Moravske Toplice - Evangeličanska cerkev

26. 5. 2012

Pihalni kvintet Slowind (koncert)

Beltinci – Kulturni dom Beltinci

26. 5. 2012

Rita Kinka (delavnica)

Ljutomer – Glasbena šola Slavka Osterca

26. 5. 2012

Stefan Dhor s komornim godalnim orkestrom Slovenske
filharmonije (koncert)

Murska Sobota – Gledališče Park

27. 5. 2012

Zaključni koncert vseh udeležencev

Murska Sobota – Gledališče Park

Š tevilo dogodkov
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Simfonični orkester Konservatorija Maribor

Slovenska in češka orkestrska glasba

V

Z

Konservatorij Maribor		
letu EPK je kot dokaz ustvarjalne energije gojencev in učiteljev pričel delovati Simfonični orkester Konservatorija
Maribor. Že prvi koncert je napovedal novo
dobo te uveljavljene izobraževalne ustanove, ki
je pričela delovati pred 65-imi leti. Simfonični
orkester se je med drugim posvečal poustvarjanju slovenske glasbene literature. Robert
Kamplet, skladatelj in učitelj Konservatorija,
avtor številnih orkestrskih skladb, komorne
glasbe, del za solistične instrumente ter glasbe
zabavnega značaja, je Mariboru 2012 posvetil
koncert za klavir in orkester. Praizvedba novega
dela je bila zaupana perspektivnemu pianistu
in dijaku Konservatorija Nejcu Kampletu. V

koncertni program so bili vključeni tudi nekdanji
dijaki in študentje, ki so danes že uveljavljeni
profesionalni glasbeniki.
Na koncertu se je v prvem delu predstavil pihalni
orkester Konservatorija za glasbo iz Maribora,
ki je izvedel dve deli. Z omenjenim orkestrom
se je predstavil tudi bivši dijak šole, flavtist
Martin Belič. V drugem delu koncerta je bilo prav
tako moč slišati dve deli Simfoničnega orkestra
Konservatorija Maribor, med drugim tudi že
omenjeno delo skladatelja Roberta Kampleta
Pogreb pri svetemu Križu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 4. 2012

Slavnostni koncert

Maribor – Dvorana Union

196 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

600

Glasbena šola Slovenj Gradec
asedbi godalnega in pihalnega orkestra
Glasbene šole Slovenj Gradec in šole
Základni umělecká škola Český Krumlov
se ponašata s častitljivo glasbeno tradicijo.
Glasbena šola Slovenj Gradec že skoraj 60 let
vzgaja mlade glasbenike, vendar je tradicija
muziciranja v mestu še mnogo daljša. Ikona
mesta je Slovenjgrajčan Hugo Wolf, v čigar
družini je bilo igranje del domače glasbene

vzgoje. V Český Krumlovu tradicija glasbenega
poučevanja traja že celih 230 let in je uspešno
predstavljana tudi v drugih evropskih mestih.
Sodelovanje obeh ustanov v obliki združenih
orkestrov navdušuje mlade glasbenike, ki se na
ta način zbližujejo ter poglabljajo tako medsebojne kot tudi medkulturne vezi.
V projektu je sodelovalo okoli 140 učencev in
dijakov obeh šol.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 5. 2012

Mednarodni koncert združenih godalnih orkestrov

Maribor – Oder Štajerc

25. 5. 2012

Mednarodni koncert združenih godalnih orkestrov

Maribor – Oder Štajerc

26. 5. 2012

Mednarodni koncert združenih godalnih orkestrov

Velenje – Glasbena šola Fran
Korun Koželjski

26. 5. 2012

Mednarodni koncert združenih godalnih orkestrov

Slovenj Gradec – Dvoren
Rotenturn: Letni oder

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

360

197
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Šaleški študentski oktet v mestu

Festival Velenje (Kulturno društvo Šaleški študentski oktet)

K

ulturno društvo Šaleški študentski oktet
je pripravilo večplastni kulturni projekt,
ki povezuje urbano kulturo, multimedijsko ustvarjanje, stand-up in vokalno petje.
Dogajanje se je pričelo brez oglaševanja, v obliki
inovativnih, nenadnih, a v naprej načrtovanih
dogodkov na javnih mestih, ki jih je v objektiv
ujela filmska kamera. Tako imenovani »flash
mobi« so naključne mimoidoče zbudili iz zamišljenosti, jih za hipec odmaknili od stvarnosti ter
opozorili na kulturno dogajanje v mestu Velenje.
Prebivalci sami so s tem postali del kulturne
prestolnice. Nastali multimedijski izdelki so
bili skozi vokalno-glasbeno zgodbo zasedbe

premierno predstavljeni na Velenjskem gradu.
Zaključni dogodek se je na verbalno-komičen
način dotaknil tudi velenjske urbane kulture
in njegovega vsakdana.
Tako imenovani »flash mob« je bil izveden na
Velenjski tržnici, kjer so navidezno naključni mimoidoči začeli izvajati neko aktivnost. Pomešani
med obiskovalce tržnice so zbrane šokirali z
balado »I want it that way«, ki jo je v originalu
prepevala skupina Backstreet boys. Dogajanje
na tržnici so tudi posneli, končni izdelek pa je
nastal v produkciji Društva kvalitetnih kulturno-umetniških praks Smehomat. Celoten projekt
je bil predstavljen na zaključnem dogodku.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 4. 2012

Flash mob (performans)

Velenje – Tržnica Velenje

15. 6. 2012

Zaključni koncert

Velenje – Velenjski grad

198 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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7. Mednarodna konferenca Družbena
odgovornost in izzivi časa 2012: Inoviranje
kulture za več družbene odgovornosti
– kot pot iz socio-kulturne krize
IRDO

M

ednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa je potekala že
sedmo leto zapored. Razen prve so bile
vse konference mednarodne, takšna je bila tudi
7. konferenca Družbena odgovornost in izzivi
časa 2012: Inoviranje kulture za več družbene
odgovornosti – kot pot iz socio-kulturne krize.
Konferenca, ki je potekala od 8. do 10. marca
2012 v Gledališki dvorani Vetrinjskega dvora v
Mariboru, je most med znanstvenimi in strokovnimi spoznanji ter prakso. Konference se je
udeležilo veliko znanstvenikov, raziskovalcev,
praktikov, kulturnikov, strokovnjakov z različnih področij ter študentov iz 14-ih držav.
Med 8. in 10. marcem so se na 7. Mednarodni
konferenci IRDO – Družbena odgovornost in
izzivi časa 2012 spraševali predvsem, ali je lahko
inoviranje kulture za več družbene odgovornosti pot iz socio-kulturne krize. Na tridnevni
konferenci je v Mariboru govorilo 68 avtorjev iz
14-ih držav, ki so širili svoje misli v okviru 52-ih
predavanj, delavnic in razprav. Predavanja so
v treh dneh potekala v številnih sekcijah, ki so
proučevale kulturo in družbeno odgovornost
z različnih vidikov. Avtorji so se predstavili
po sklopih: Sodobna znanost in kultura v luči
družbene odgovornosti, Socializacija kulture in
družbena odgovornost, Ekonomika in kultura
družbene odgovornosti, Razvoj posameznih,
organizacijskih in družbenih kulturnih politik

družbene odgovornosti, Pravo in družbena
odgovornost, Kultura/umetnost v praksi v luči
družbene odgovornosti.
Drugi dan konference je slavnostno otvoril
Njegova Ekscelenca g. Jos Douma, veleposlanik
Nizozemske. V ostalih dneh so se med plenarnimi predavatelji in predavatelji v sekcijah
zvrstili številni znanstveniki, raziskovalci,
podjetniki, kulturniki in strokovnjaki, ki so
v svojih referatih utemeljevali povezavo med
kulturnimi inovacijami in družbeno odgovornostjo. Opozarjali so na našo soodvisnost,
govorili o pravičnosti, etiki, reševanju svetovnih
družbenih problemov, kulturi dialoga, načinih
reševanja sporov, kazalcih trajnostnega razvoja
in inovativnih modelih podjetij, odnosu do
javnih dobrin, kodeksih etičnih načel, družbenem vplivu, kulturnih inovacijah, medijski
industriji, kulturi darovanja, medkulturnih
kompetencah in vrednotah, o številnih knjigah,
o spreminjanju družbene kulture, o geomantiji
in dobrodelnosti ipd. Konferenca se je zaključila
z literarno delavnico The Generosity Experience,
3. izziv, Lalabajke: Jean Giono: Mož, ki je sadil
drevesa v izvedbi Barbare Pie Jenič iz Zavoda
Senzorium ter z oblikovanjem sklepov, ki so
jih udeleženci nato posredovali širši javnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 3. 2012

Predavanja

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

9. 3. 2012

Predavanja

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

10. 3. 2012

Literarna delavnica

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

100

199
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Dialekta

Duše

Založba Franc-Franc

F

estival narečne književnosti Dialekta je
široko zasnovan kulturni projekt, katerega
vsebinsko ogrodje je kultura (narečna književnost), vanj pa sta integrirani tudi ekološko in
turistično področje, in sicer tako, da se kulturna
sfera povezuje z ekološko sfero tradicionalnih
načinov pridelave in priprave hrane, tema dvema
sferama pa projekt razpira možnosti za vključitev v kulturno-turistično ponudbo. Namen
kulturnega projekta Dialekta je bil, da poveže
ustvarjalce, poustvarjalce in proučevalce narečne
književnosti ter t. i. ekološke pridelovalce hrane;
obravnava in predstavi izvirno ustvarjalnost

Sinagoga Maribor
na področju narečne književnosti; predstavi
narečno poustvarjalnost, kakor se manifestira
skozi godčevstvo, kantavtorstvo, pravljičarstvo
in pripovedkarstvo ter dramske uprizoritvene
praske; predstavi razširjenost in družbene potenciale ekološke pridelave in priprave hrane;
okrepi zavest o družbeni pomembnosti in dragocenosti navedenih treh segmentov in na ta način
reafirmira njihove potenciale; spodbuja bralno
kulturo in ekološko osveščenost med mladimi;
spodbuja bralno kulturo in ekološko osveščenost
med podeželskim prebivalstvom, ki mu je dostop
do kulturnih dobrin otežen.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 5. 2012

Slavnostni začetek festivala Dialekta

Murska Sobota – Hotel Zvezda

17. 5. 2012

Moja beseda iskri v tvojih očeh, tvoja beseda pozvanja
v moji duši (literarni performans)

Murska Sobota – Kulturni klub

17. 5. 2012

Dialektin literarni popoldan (predstavitev literarnih del)

Murska Sobota – Hotel Zvezda

17. 5. 2012

Nastopi udeležencev festivala

Murska Sobota – Hotel Zvezda

18. 5. 2012

Simpozij Uprizarjanje narečne književnosti

Gornja Radgona – Stari Špital

18. 5. 2012

Festival skečev Prefrigani zgrebaš

Puconci – po mestu

19. 5. 2012

Literarno potovanje Glasovi davnine
v besedah sedanjosti (uprizoritev)

Razkrižje – po mestu

19. 5. 2012

Literarno potovanje Glasovi davnine
v besedah sedanjosti (uprizoritev)

Ljutomer – po mestu

19. 5. 2012

Literarno potovanje Glasovi davnine
v besedah sedanjosti (uprizoritev)

Črenšovci – po mestu

200 - ključi mesta
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Š tevilo dogodkov

9

Š tevilo obiskovalcev

500

D

uša je psihološki, filozofski in religiozni
ter ne nazadnje tudi umetniški koncept,
ki ga lahko razumemo tudi kot občutek,
spomin, nevidno. Večmedijska postavitev
Duše z razstavo avtorskih fotografij in poezijo
Dušana Šarotarja, ambientalno glasbo skladatelja Boštjana Baše ter ciklom predavanj
oz. okroglih miz priznanih filozofov na temo
konceptov duše je poskušala osvetliti predvsem
poetične razsežnosti duš (podobe, poezija).
Osrednjo pozornost pri pesniškem, filozofskem, metafizičnem raziskovanju koncepta
je namenila judovski tradiciji, tako religiozni
kot tudi obče kulturni ter mistični. Šarotarjeve
fotografije so podobe oblakov, meglic, krajin
in skritih notranjih prostorov, pri čemer gre
seveda za psihološke krajine, ki jim po Jungu
lahko pravimo tudi arhetipi, simboli, avtor pa
jih imenuje tudi spomin, občutek, atmosfera,
seveda v pesniški govorici. Tako sta se fotografija
in poezija približali pojmu pesniške podobe,
kot ga je definiral filozof Gaston Bachelard. Ne
nazadnje, če ne predvsem, pa gre za pesniški

hommage in/ali in memoriam mariborskim
in murskosoboškim Judom, ki so bili pobiti v
koncentracijskih taboriščih. Postavitev Duše
v Sinagogi naj bi obudila spomin in razmislek
o izginulih, nevidnih in izbrisanih.
Projekt Duše je bil sestavljen iz dveh delov: humanističnega simpozija in večmedijske razstave
fotografij Dušana Šarotarja z naslovom Duše.
Vzporedno z razstavo je potekal humanistični
simpozij, ki je do zadnjega kotička napolnil
prostore Sinagoge in obiskovalce navdušil.
Na njem so s svojimi predavanji sodelovali dr.
Marko Uršič (Filozofski koncepti duše), dr.
Vid Snoj (Kafka in umiranje duše), dr. Janez
Balažic (Slikarska svetloba in duša slike), dr.
Dragica Haramija (Holokavst skozi otroške oči),
Jelka Ciglenečki (Duša in sodobna slovenska
proza), dr. Gorazd Mrevlje (Duša, duševnost in
psihiatrija) in dr. Klemen Jelinčič Boeta (Kadiš,
judovski obredi ob smrti).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 2.-30. 3. 2012

Duše (razstava)

Maribor – Sinagoga

6. 3. 2012

Humanistični simpozij

Maribor – Sinagoga

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

360

201
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Emancipacija in eliminacija
med zgodovino in sodobnostjo

L I T E R AT U R A

Gostim besedo

Društvo slovenskih pisateljev

ZRC SAZU

E

mancipacija in eliminacija, dva ključna
procesa v okviru modernizacije, sta zaznamovala evropsko in s tem tudi slovensko
zgodovino. Doslej sta bila vedno obravnavana kot nasprotji brez globljih notranjih zvez.
Pričujoči projekt pa je izhajal iz prepričanja,
da sta v svojem jedru medsebojno povezana: v
zvezi z emancipacijo se je vedno zastavljalo ne
samo vprašanje emancipacije koga, ampak tudi
v razmerju do koga ali celo proti komu. V teh
dveh vprašanjih pa se skriva tudi kal eliminacije;
zares univerzalističnih emancipacijskih gibanj
in zahtev je bilo v zgodovini malo. Emancipacija
in eliminacija sta bili v slovenskem prostoru
– kot tudi drugod v vzhodni Srednji Evropi –
posledica specifičnega razvoja in vplivov od
drugod, zlasti z zahoda.
Namen simpozija v okviru EPK je bil poudariti pomen srednjeevropskega prostora, zato
je večina udeležencev prišla s tega področja.
Potekal je v slovenskem, slovaškem, ruskem
in angleškem jeziku; vsi referati v tujih jezikih
so bili predstavljeni s povzetki v slovenščini.
Na simpoziju so s svojimi prispevki sodelovali
dr. Igor Grdina, sodelavec Inštituta za kulturno

zgodovino ZRC SAZU v Ljubljani; dr. Peter Zajac,
poslanec slovaškega parlamenta in bivši profesor
na Humboldtovi univerzi v Berlinu; Kornelijus
Platelis, prvi prosvetni minister neodvisne Litve;
dr. Eva Kowalska, sodelavka Slovaške akademije
znanosti v Bratislavi; dr. Katja Mihurko Poniž,
dekanja Fakultete za humanistiko Univerze v
Novi Gorici; dr. Konstantin Nikiforov, direktor
Slovanskega inštituta Ruske akademije znanosti
v Moskvi; dr. Pavlina Bobič, sodelavka Inštituta
za kulturno zgodovino ZRC SAZU v Ljubljani; dr.
Petra Testen, sodelavka Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU v Ljubljani; dr. Andrej Rozman,
profesor slovakistike na Univerzi v Ljubljani;
dr. Niko Jež, profesor polonistike na Univerzi v
Ljubljani; dr. Neža Zajc, sodelavka Inštituta za
kulturno zgodovino ZRC SAZU v Ljubljani.
Simpozij o eliminaciji in emancipaciji je bil prvi
večer povezan z lirično predstavo Tajde Lekše
z naslovom V najlepših vrtovih sveta, ki jo je
avtorica zasnovala kot vsestransko srečanje z
umetniško ustvarjalnostjo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1. 2. 2012

Simpozij

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

1. 2. 2012

Lirična predstava Tajde Lekše

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

2. 2. 2012

Simpozij

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

202 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

3

P

restolniško leto so v Mariboru predstavljali
pisatelji in pesniki, ki so jih kot svoje goste
povabili ugledni člani Društva slovenskih pisateljev (DSP); oblikoval se je bogat
nabor raznovrstnih poetik, generacij, prostorij.
Slovenske gostiteljice in gostitelji so njihovi
stanovski sogovorniki v vsakdanjih stikih, v
letu 2012 pa so skupaj sedli pred obiskovalce

v Literarni hiši v Mariboru. Branja in pogovori
so odpravljali predsodke in risali razmerja med
literaturami skozi osebne izkušnje, na zgledih
in soočenjih kolegov, ki v medsebojnem spoštovanju zastopajo svoje kulture.

10

Š tevilo obiskovalcev

420

Š tevilo obiskovalcev

140

Š tevilo dogodkov

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 3. 2012

Luko Paljetak in Milan Jesih (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

19. 4. 2012

Boris Domagoj Biletić, Milan Rakovac, Edo Maružin in Josip Osti (pogovor) Maribor – Literarna hiša

9. 5. 2012

Gerry Loose in Milan Dekleva (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

24. 5. 2012

Monika Rinck in Gregor Podlogar (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

7. 6. 2012

Victor Obiols in Brane Mozetič (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

20. 6. 2012

Ermis Lafazanovski in Andrej Blatnik (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

19. 7. 2012

Zineb El Rhazoui in Erica Johnson Debeljak (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

31. 8. 2012

Mircea Cărtărescu in Dušan Šarotar (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

6. 9. 2012

Iztok Osojnik in Tom Petsinis (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

26. 9. 2012

Aleš Šteger in Yang Lian (pogovor)

Maribor – Literarna hiša

203
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Jezero

Katarina, pav in jezuit

Omnibus, Simon Hernaus s.p.

J

ezero«, ob katerem živijo generacije
prebivalcev Velenja, je vodoravni, arhetipski, drugi pol mesta, v katerem
se zrcalijo protislovja. Najprej v podobi dramatičnega nastanka: nekdaj naseljena področja so
se zaradi rudarstva ugreznila, preplavila jih je
voda. Kot bi šlo za naravni pojav industrijskega
izvora. Nato opozicija nepremičnosti in gibanja:
na videz stoječa, mirujoča voda v resnici skozi
desetletja spreminja oblike in svoje meje, kot bi
opominjala na neujemljivost časa. Nasprotja pa
so na površju tudi danes, ko je jezero priljubljeni
športni park, prepreden z igrali, s stezami in
športnimi objekti; a se pogledu obiskovalcev ne
morejo izogniti jasni obrisi industrijske pokrajine.
Prav protislovni odsevi, ki se kažejo na vodni
gladini, tvorijo konceptualno jedro knjige, ki je
nastala v okviru EPK. Kako so različne generacije
doživljale to spremenljivo in neujemljivo jezero?
Kateri dogodki ob vodi so zaznamovali mestno
zgodovino? In kateri prostori so vtisnili pečat

»

izkušnjam ljudi? Na ta vprašanja so odgovorili
urejeni in objavljeni dokumentarni zapisi iz
različnih virov. Med drugim so bili prvič zapisani tudi spomini – osebne izkušnje – starejših
prebivalcev Velenja. Vendar pa so ambicije
projekta presegle meje faktografije. Protislovja
in razpoke časa/prostora lahko resnično zaceli
le umetnost. Presežek projekta se tako kaže v
sozvočju dokumentarnega in fiktivnega. Pet
reprezentativnih velenjskih avtorjev je za to
izdajo ustvarjalo kratke zgodbe, ki so žanrsko
raznolike, vendar umeščene na enotno prizorišče ob jezeru. Avtonomni avtorski princip je
bil nadgrajen s sodelovanjem – organizacijskim
načelom, ki je bilo položeno v zibelko mesta.
Zgodbe so namreč nastajale interaktivno, s
pomočjo sodobnih elektronskih komunikacij,
ki omogočajo skupinsko pisanje. Razvoj besedil
je spremljal urednik/moderator, ki je skrbel za
rdečo nit in spletanje ustvarjalne vezi z dokumentarnim gradivom.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 12. 2012

Predstavitev knjižne izdaje

Velenje – Knjižnica Velenje

204 - ključi mesta
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Društvo Slovenska matica

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

70

P

onatis romana Katarina, pav in jezuit pisatelja Draga Jančarja (Slovenska matica,
2000) je bil del širšega projekta z naslovom
Severni sij. Roman je že ob prvi izdaji požel
veliko zanimanja med bralci in kritiki. Zgodba
o slovenskih romarjih na poti v skrivnostni
Kelmorajn, ki se znajdejo v vrtincu vojne na
evropskem kontinentu, a tudi v vrtincu svojih
duhovnih iskanj in vsakršnih strasti, je bila
nagrajena s kresnikom za najboljši roman leta
2000, v naslednjih letih pa je bil preveden
v številne jezike, nazadnje v francoščino in
ruščino. Zgodba o Katarini, ki v iskanju lepote želi spremeniti svoje življenje, o oficirju
Windischu, ki išče slavo na bojnih poljanah, o

bogoiskatelju Simonu Lovrencu in o romarjih z
nogami v blatu in z očmi, uprtimi v nebo, kjer
med oblaki nad njihovimi glavami potuje zlata
skrinja, je namenjena bralcem, ki v knjigah
iščejo globlje vsebine. Roman Katarina, pav
in jezuit velja tudi za Jančarjevo najizrazitejšo
jezikovno mojstrovino.
Roman Katarina, pav in jezuit je izšel leta 2000 in
je bil do pričetka leta 2012 že pošel – dostopen je
bil le še v knjižnicah, založba Slovenska matica
pa je posedovala zgolj dva arhivska izvoda. V
okviru EPK so knjigo ponatisnili in tako širši
javnosti omogočili boljši dostop do dela pisatelja
Draga Jančarja, čigar literarno ustvarjanje je bilo
v središču literarnega programa EPK.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 7. 2012

Predstavitev knjige v okviru dogodka Severni sij

Maribor – Slomškov trg

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

90
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Kenk

Knjižnice pobratenih mest

Cankarjeva založba d.o.o.

L

iteratura v stripu prinaša zgodbo Igorja
Kenka, nekdanjega mariborskega policista, ki je v Torontu v okviru svojega
imaginarnega socialno-utopičnega projekta
ukradel in spravil več kot 3000 koles – tako se
je vsaj glasila sodba, Igor Kenk pa seveda trdi
drugače. Zgodba je zanimiva zaradi navezav
na mariborski prostor kot tudi zaradi socialne
kritike in vizij njenega junaka, zato jo je bilo
mogoče povezati z likovnim elementom v širših
mariborskih okvirih, kot dogodek z udeležbo
glavnega junaka in kot izhodišče za debato o
njegovih stališčih.
V Literarni hiši je bila 26. januarja predstavljena
stripovsko obdelana zgodba o Igorju Kenku,
bivšem mariborskem policistu in kasnejšem
priseljencu v Torontu. Nastala je po resničnih
dogodkih, ko je policijska raziskava razkrila
osupljive podrobnosti o njegovem delovanju.
Knjiga skupine kanadskih avtorjev razkriva

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

nenavadni svet in filozofijo Igorja Kenka, nekakšnega samozvanega mesije, na skorajšnjih
ruševinah kapitalistične civilizacije. Kolaž
novinarskega pristopa, osebnih intervjujev,
medijskih intervencij in črno-bele estetike
fanzinov ne skriva, da so avtorji skozi njegov
nazorski svet preslikali tudi lastne poglede na
neustreznosti našega časa.
Knjigo so predstavili urednik pri Cankarjevi
založbi in povezovalec dogodka Zdravko Duša
ter Igor Harb, eden od dveh prevajalcev, prisoten pa je bil seveda tudi Igor Kenk, ki je bil
na daljšem obisku v Sloveniji. V pogovoru s
povezovalcem je natančno opisal svojo mladost, ki jo je preživel v Sloveniji, razloge za
odhod v Kanado in način, kako je prišel do
3000 koles. Predvajan je bil tudi krajši film
o njegovi življenjski zgodbi, ki je v Sloveniji
v zadnjem času pritegnila veliko zanimanja.
Sledil je sproščen klepet s publiko.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 1. 2012

Predstavitev knjige in projekcija filma

Maribor – Literarna hiša
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

60

K

njižnica Ivana Potrča Ptuj je s projektom
povezovanja knjižnic pobratenih mest
sodelovala pri uresničevanju začrtanih
evropskih smernic. V okviru projekta je bila
izdana skupna publikacija in pripravljena razstava sedmih knjižnic pobratenih mest. Projekt
je vključen tudi v Lokalni program.
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj so v okviru projekta
pripravili strokovno srečanje knjižnic pobratenih mest. Ptuj je pobraten s šestimi evropskimi
mesti: Aranđelovac (Srbija), Banská Štiavnica

(Slovaška), Burghausen (Nemčija), Saint-Cyrsur-Loire (Francija), Ohrid (Makedonija) in
Varaždin(Hrvaška). S sodelovanjem med pobratenimi mesti bo Ptuj krepil medsebojno
razumevanje, prijateljstvo in kulturni dialog
različnih lokalnih skupnosti in njihovih prebivalcev. Namen srečanja je bila predstavitev
vseh knjižnic pobratenih mest, s poudarkom
na zgodovinsko-razvojnih posebnostih, knjižničnih dragocenostih, umeščenosti knjižnic
v lokalno skupnost in izmenjavi dobrih praks.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 9. 2012

Strokovno srečanje knjižnic

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

90

207

L I T E R AT U R A

Leksikon mariborske družbe in kulture
Založba Obzorja d.d.

L

eksikon mariborske družbe in kulture v
historični perspektivi predstavlja družbeno
in kulturno dogajanje v Mariboru v drugi
polovici 20. stoletja. Mnoga družbena gibanja,
ljudje in prostori, ki so določali in še določajo
mestno identiteto, so predstavljeni v lični in
cenovno dostopni ediciji, ki vključuje okrog
400 gesel s področja arhitekture, medicine,
glasbe, hortikulture, gospodarstva, šolstva ipd.
Okrog 70 aktivnih in upokojenih znanstvenikov, strokovnjakov in novinarjev iz Maribora,
Ljubljane ter od drugod je za leksikon prispevalo
svoje bogato znanje, ki so ga prelili v gesla in
tako soustvarili knjigo, ki predstavlja Maribor
in Mariborčane.

Prijavitelj projekta je pripravil in natisnil družbeno-referenčni leksikon, ki ga lahko prebirajo
šolarji, dijaki in drugi. Usklajevanja pri zbiranju
gradiva, koordinacijo in pregled poslanega
gradiva je vodil dr. Peter Simonič. Leksikon so
soustvarjali tudi znanstveniki, vendar je pisan
poljudno, priročni format in dostopna cena
pa k nakupu vabita tudi laične bralce. Zaradi
svoje enostavne povednosti je končni izdelek
zelo primeren tudi kot protokolarno darilo ob
kulturnih, političnih in športnih (turističnih)
dogodkih v mestu in njegovi okolici. Leksikon
že ob izidu predstavlja začetek sistematičnega
evidentiranja družbenega in kulturnega dogajanja v mestu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 12. 2012

Predstavitev leksikona

Maribor – Velika kavarna
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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Literarna hiša

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Maribor in Kulturno društvo Mariborska literarna družba

M

ariborska Literarna hiša je programsko
združila Mariborsko literarno družbo,
Društvo slovenskih pisateljev in številna
druga literarna društva, založbe, revije ter posamezne ustvarjalce na področju literature, ki do
sedaj niso imeli stalnega prostora za predstavitev
in delovanje. V Literarni hiši so vse leto potekali
dogodki različnih programskih sklopov (nastopi
mariborskih avtorjev, repatriacija mariborskih
avtorjev, predstavitev slovenskih literarnih
društev čez mejo, recitali del umrlih mariborskih
avtorjev, projekt Otroci med seboj, predstavitve

izdanih knjig, tiskovne in novinarske konference ob pomembnejših literarnih dogodkih,
gostovanje Pena v Mariboru idr.). Literarna
hiša je bila odprta vsak dan, poleg literarnih
večerov in branj pa je živela še kot prostor za
manjše (kantavtorske) koncerte, fotografske
razstave, čitalnico z domačo in tujejezično
publicistiko ter kot spletna točka in kraj za
druženje. V njej so na voljo prevedena dela in
odlomki prevedenih del sodobnih slovenskih
avtorjev za tuje obiskovalce, kar je bilo še zlasti
pomembno v letu EPK.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

17. 1. 2012

Literarna hiša (otvoritev)

Maribor – Literarna hiša

23. 2. 2012

Celjsko literarno društvo (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

28. 2. 2012

Repatriacija: Marjan Šijanec

Maribor – Sinagoga Maribor

1. 3. 2012

Koroški kulturni dnevi: Predstavitev notnih zbirk in monografij
Krščanske kulturne zveze iz Celovca

Maribor – Literarna hiša

2. 3. 2012

Literarni večer srbskih pisateljev

Maribor – Literarna hiša

6. 3. 2012

Rosvita Švajger (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

13. 3. 2012

Popki literature: Pesniški prvenci Nine Zdouc,
Kvine Hutterer in Amine Majetić

Maribor – Literarna hiša

15. 3. 2012

Gospodinjska tovarišica: Jane Hartman Krajnc (predstavitev knjige) Maribor – Literarna hiša

16. 3. 2012

Matthias Göritz (pesniški večer)

Maribor – Literarna hiša

20. 3. 2012

Senada Smajić (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

22. 3. 2012

Rad bi ti podaril pesem: Uroš Vošnjak (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

27. 3. 2012

Koroški kulturni dnevi: Janko Ferk in Jure Drljepan (literarni večer) Maribor – Literarna hiša

3. 4. 2012

Živijo: Literarni večer posvečen Slavku Kočevarju Jugu

Maribor – Literarna hiša

11. 4.-20. 5. 2012

Repatriacija: Maja Vauda in Nikola Pilipović (razstava)

Maribor – Literarna hiša:
Galerija RRRudolf

11. 4. 2012

Repatriacija: Odkritje spominske plošče na rojstni
hiši Zlatana Vaude

Pernica - Rojstna hiša
Zlatana Vaude – stara šola

11. 4.-20. 5. 2012

Repatriacija: Zlatan Vauda (razstava)

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

Š tevilo dogodkov
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12. 4. 2012

Na preprogi iz zvezd: Senada Smajić, Jadranka Matić Zupančič in
Branko Bačović (literarni večer)

Ljubljana - Društvo
slovenskih pisateljev

13. 4. 2012

Čez mejo (literarni večer z gosti iz Bijeljine)

Maribor – Literarna hiša

16. 4. 2012

Čez mejo: Priredba Legende o opičjem kralju

Maribor – SNG Maribor:
Mali oder

17. 4. 2012

Čez mejo: Mathias Grilj (literarni večer)

Bad Radkersburg - Pavlova
hiša

18. 4. 2012

Predstavitev finalistov festivala Urška

20. 4. 2012

27. 8. 2012

Kantfest na Lentu (koncert)

Maribor – Literarna hiša

30. 8. 2012

Zdravko Kokanovič – Koki (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

6. 9. 2012

Erika Johnson Debeljak (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

7. 9. 2012

Regionalno srečanje starejših avtorjev

Maribor – Literarna hiša

11. 9. 2012

Škrat Matevž: Breda Pugelj (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

Maribor – Literarna hiša

12. 9. 2012

Repatriacije: Dragica Brodnjak

Maribor – Literarna hiša

Slovenski dnevi knjige: Predstavitev literarnih
glasil Ozare in ŠentLenta

Maribor – Mariborska
knjižnica

13. 9. 2012

Živijo: Janez Švajncer (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

15. 9. 2012

Mentorska delavnica

Maribor – Literarna hiša

24. 4. 2012

Otroci med seboj/Acin memorial: Ulice, pročelja, ljudje (razstava)

Maribor – Literarna hiša
15. 9. 2012

Hercegovina po Hercegovini (literarno-kantavtorski večer)

Maribor – Literarna hiša

24. 4. 2012

Predstavitev graških avtorjev

Maribor – KID KIBLA
18. 9. 2012

Aljoša in Sergej Harlamov (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

25. 4. 2012

Otroci med seboj/Acin memorial: Ulice, pročelja, ljudje (razstava)

Maribor – po mestu
20. 9. 2012

Čez mejo: Mile Pešorda (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

25. 4. 2012

Na preprogi iz zvezd: Zenela Bejt in Jurij Paljk (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša
21. 9. 2012

Mariborski avtorji: Jan Šmarčan (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

8. 5. 2012

Češke televizije o Mariboru (predstavitev filma)

Maribor – Hiša stare trte
24. 9. 2012

Mariborski avtorji: Petra Bauman (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

10. 5. 2012

Tatjana Srebrnič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša
27. 9. 2012

Čez mejo: Klub mostarskih pisateljev (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

15. 5. 2012

Čez mejo: Marko Kravos (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša
28. 9. 2012

Mariborski avtorji: Simona Kopinšek (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

17. 5. 2012

Kultura kot temelj novega sveta

Maribor – Literarna hiša
30. 9. 2012

Karolina Kolmanič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

22. 5. 2012

Redkosti iz literarne preteklosti: Jožef Zazula (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša
2. 10. 2012

Repatriacije: Nada Gašić

Maribor – Literarna hiša

25. 5.-21. 6. 2012

Under Construction, slike in grafike: Oliver Spiller (razstava)

Maribor – Literarna hiša:
Galerija RRRudolf

4. 10. 2012

Mariborski avtorji: Breda Rakuša Slavinec (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

29. 5. 2012

Dvajset let literarnih delavnic za starejše avtorje
pri Mariborski literarni družbi

Maribor – Literarna hiša

9. 10. 2012

Ker sanje ne umrejo: Nina Kokelj (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

31. 5. 2012

Repatriacija: Franček Rudolf (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

10. 10. 2012

Živijo: France Forstnerič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

5. 6. 2012

Tomaž Šalamun in Michael Taren (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

11. 10. 2012

Čez mejo: Đuro Vidmarović (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

6. 6. 2012

Panova pesem nad ribnikom: Angela Fujs (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

12. 10. 2012

Ernst Goll in memoriam (portret avtorja)

Maribor – Hotel Piramida

12. 6. 2012

Slovenski književniki 1930–1935: Marjetka Žebovec (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

18. 10. 2012

Lučka Zorko in Felix Titan (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

14. 6. 2012

Božidar Petrač in Ivan Aralica (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

23. 10. 2012

Repatriacije: Janko Jezovšek

Maribor – Literarna hiša

26. 6. 2012

Živíjo: Tomaž Brenk in Stane Kren (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

24. 10.-14. 11. 2012

Liberation Art Project (razstava)

Maribor – Literarna hiša

28. 6. 2012

Kantfest na Lentu (koncert)

Maribor – Literarna hiša

25. 10. 2012

Neže Maurer (literarni večer)

Graz - Institut für Slawistik

29. 6. 2012

Kantfest na Lentu (koncert)

Maribor – Literarna hiša

26. 10. 2012

Živijo: Nada Gaborovič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

30. 6. 2012

Kantfest na Lentu (koncert)

Maribor – Literarna hiša

27. 10. 2012

Branje grozljivk (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

26. 7. 2012

Očividec: Jim Morisson (predstavitev knjige)

Maribor – Literarna hiša

29. 10. 2012

Mariborski avtorji: Rok Vilčnik (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

28. 7. 2012

I.D.I.O.T. (literarno-glasbeni performans)

Maribor – Literarna hiša

6. 11. 2012

Živijo: Herman Vogel (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

16. 8. 2012

Živijo: Janez Švajncer (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

7. 11. 2012

Alojz Ihan: Državljanski eseji (predstavitev knjige)

Maribor – Literarna hiša

23. 8. 2012

Marjan Pungartnik (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

8. 11. 2012

Marica Škorjanec (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

24. 8. 2012

Željko Perovič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

9. 11. 2012

Nataša Švikart Žumer (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

25. 8. 2012

Kantfest na Lentu (koncert)

Maribor – Literarna hiša

13. 11. 2012

Zdenko Kodrič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

26. 8. 2012

Kantfest na Lentu (koncert)

Maribor – Literarna hiša

14. 11. 2012

Ivan Vinovrški: Portreti Borštnikovcev (razstava)

Maribor – Literarna hiša:
Galerija RRRudolf
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15. 11. 2012

Gregor Lozar (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

19. 11. 2012

Živijo: Stanko Janežič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

20. 11. 2012

Petra Kolmančič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

21. 11. 2012

Jadranka Matić Zupančič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

22. 11. 2012

Tone Partljič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

23. 11. 2012

Čez mejo: Hrvaškozagorsko književno društvo (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

26. 11. 2012

Danica Gregorčič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

27. 11. 2012

Živijo: Andrej Bergauer in Aleš Kop (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

29. 11. 2012

Ana Porenta in Gregor Grešak (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

30. 11. 2012

Manca Košir (predstavitev slovenskih del)

Maribor – Literarna hiša

3. 12. 2012

Ana Jasmina Oseban (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

4. 12. 2012

Ilse Pollack (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

5. 12. 2012

Karolina Kolmanič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

6. 12. 2012

Matjaž Hanžek (predavanje)

Maribor – Literarna hiša

7. 12. 2012

Tatjana Jamnik Pocajt (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

10. 12. 2012

Sabina Hvastija (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

11. 12. 2012

Bojan Schwentner in gosti (večer aforizmov)

Maribor – Literarna hiša

12. 12. 2012

Kratke zgodbe nekega Mariborčana: Bojan Gulič (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

13. 12. 2012

Milan Vincetič (pogovor z avtorjem)

Maribor – Literarna hiša

14. 12. 2012

pesem.si (predstavitev pesnikov in pesniškega portala)

Maribor – Literarna hiša

15. 12. 2012

Tema pri Guzlu (zaključna prireditev z odprtim mikrofonom)

Maribor – Literarna hiša
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Literarne postaje
Mariborska knjižnica

D

vanajst eminentnih literatov, rojenih v
Mariboru ali v katerem od drugih pomembnejših slovenskih mest, je v mestu ob Dravi preživelo pomemben del svojega
življenja, študija, morda živijo in ustvarjajo v
Mariboru še danes ali pa so te kraje postavili v
fokus svojega opusa. Mariborska knjižnica jih
je predstavila z branji in pogovori na čim bolj
različnih, »svežih«, a primernih lokacijah v

mestnem središču (v Lutkovnem gledališču,
Mestnem parku, na Dravi, v hotelu City, Toto
Cafeju, Vodnem stolpu, Pokrajinskem muzeju,
UGM ...). Sicer ozek in pretežno salonski literarni
prostor se je tako odprl širšemu krogu meščanov
in drugih obiskovalcev. Avtorji, ki s svojim delom
osvetljujejo bogato, a premalo poznano dediščino
in zgodovino mesta, pa so dobili priložnost, da
se udejanjijo v neposrednem okolju.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 1. 2012

1. literarna postaja: Zorko Simčič (pogovor)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

21. 2. 2012

2. literarna postaja: Boris Pahor (pogovor)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

20. 3. 2012

3. literarna postaja: Danica Križanič Müller (pogovor)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

5. 4. 2012

4. literarna postaja: Jani Virk (pogovor)

Maribor – Mestna hiša Rotovž

17. 4. 2012

5. literarna postaja: Aleš Šteger (pogovor)

Maribor – Hotel City

12. 6. 2012

6. literarna postaja: Drago Jančar (pogovor)

Maribor – Pokrajinski muzej

26. 6. 2012

7. literarna postaja: Milan Vincetič (pogovor)

Maribor – Toto Cafe

28. 8. 2012

8. literarna postaja: Tone Partljič (pogovor)

Maribor – Dravska vila

4. 9. 2012

Predvečer otvoritve Vilenice (spremljevalni dogodek)

Maribor – Mestna hiša Rotovž

18. 9. 2012

9. literarna postaja: Feri Lainšček (pogovor)

Maribor – Vodni stolp

16. 10. 2012

10. literarna postaja: Vladimir Kos (pogovor)

Maribor – Pokrajinski muzej

20. 11. 2012

11. literarna postaja: Andrej Brvar (pogovor)

Maribor – Vodni stolp

11. 12. 2012

12. literarna postaja: Mitja Čander (pogovor)

Maribor – Vetrinjski dvor

Š tevilo dogodkov
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Mali vodnik po Evropski prestolnici
kulture 2012
Umetniški kabinet Primož Premzl d.o.o.

K

njiga Mali vodnik po Evropski prestolnici
kulture 2012 je mestu in tujim turistom
v času prireditev Evropske prestolnice
kulture na 128-ih straneh predstavila Maribor
z arhitekturnega in zgodovinskega vidika.
Vodnik je opremljen z načrtoma mesta in bližnje okolice, z arhitekturnimi risbami in tlorisi
ter s fotografijami mestnega utripa. V njem so
tudi splošni podatki in koristne informacije,
predstavljene pa so tudi najpomembnejše prireditve EPK. Avtorja besedil sta Jože Curk in
Primož Premzl, fotografije so delo akademskega
slikarja Zmaga Jeraja. Knjiga zajema uvodnik
programskega direktorja Evropske prestolnice
kulture 2012 Mitje Čandra, uvodnik soavtorja,
urednika in založnika izdaje, splošne podatke o mestu, koristne informacije in naslove,
predstavitev 42-ih spomenikov kulturne in

naravne dediščine, izbor iz programa EPK
2012 in kronološki pregled zgodovine mesta s
posebnim poudarkom na kulturi. Natisnjen je
v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.
V fazi izvedbe se je vodnik v obsegu povečal za
skoraj 150 odstotkov; predviden je bil vodnik
na 64-ih straneh, sedaj jih ima 160. Dodana
vrednost vodnika je zagotovo poglavje Maribor
nekoč in sedaj s poudarkom na kulturi, ki dosedanje objavljene časovne preglednice presega v
vseh ozirih. To poglavje sta revidirala dr. Bruno
Hartman in akademik dr. Jože Mlinarič. Tudi
slikovno gradivo je od predvidenih 35-ih povečano na 57 fotografij. Vodnik zaokrožujejo dve
obsežni preglednici osebnih imen in Krajevno
ter stvarno kazalo. Nemški in angleški izdaji
sta dodana še slovarja nemško-slovenskih in
angleško-slovenskih fraz.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 1. 2012

Predstavitev knjige

Maribor – Literarna hiša

214 - ključi mesta
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Mariborska knjiga

Založba Pivec d.o.o., MARIBOR 2012 –Evropska
prestolnica kulture

M

aribor so v svojih delih in zapisih opisovali številni avtorji in avtorice, ki
so se v tem mestu rodili ali jih je sem
zanesla življenjska pot. Andrej Brvar, eminentni mariborski avtor, je med to množino
nabral odličen in premišljen izbor spominov,
pričevanj, literarnih zapisov, reminiscenc in
drugih besedil, skozi katera se kaže zgodovina
mesta od 19. stoletja do danes. Osebni pogledi
se razkrivajo bralcu, ki spozna avtentično podobo kraja v previjanjih identitet. Te so določili
njegova lega na robu nacionalnega prostora,
umestitev ob reko Dravo, zgodovinske silnice
in nacionalni sentimenti. Nacionalni boji, dve
svetovni vojni, menjave družbenih režimov in
vrednot od slovenske trdnjave do propadlega
industrijskega mesta so pustili sledove, ki se
danes skozi branje sestavljajo v celovito podobo.

Prevod v angleščino je namenjen prav temu:
da tujemu bralcu prikaže bogato, tudi burno
zgodovino kraja, ki se predstavlja kot Evropska
kulturna prestolnica.
Knjiga je po nekaj zamenjavah založnika
(Založba Litera in Založba Wieser) le našla
pravega – Založbo Pivec, ki je spomladi začela
s postavljanjem knjige, zadnjimi korekturami
in popravki. Kot je bilo načrtovano, je bila
Mariborska knjiga prvič predstavljena bralcem
na Regionalnem knjižnem sejmu Mariber. Na
predstavitvi se je zbralo veliko obiskovalcev,
ljubiteljev Maribora in njegove zgodovine, ki
so želeli izvedeti predvsem, kako je urednik
izbiral in kako je potekal proces priprave knjige.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

22. 6. 2012

Predstavitev knjige na knjižnem sejmu Mariber

Maribor – Velika kavarna

Š tevilo dogodkov
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Mariborske vedute

Mesto Goga (Hiša kulture)

Založba Pivec d.o.o.

S

erija slikanic Mariborske vedute prinaša
pripovedke (bajke, mite, legende) o mestu
in okolici – njihov književni oz. dogajalni
prostor je Maribor z oklico. Gre za t. i. etiološke
– razlagalne pripovedke. Na podlagi izsledkov
svoje študije je avtorica izbrala šest toponimov: reka Drava, Mariborski otok, Mariborsko
Pohorje, Pekrska gorca, Pristan (Lent) in Trije
ribniki. Slikanice so zanimive za otroke v vrtcih, prvi in pogojno drugi triadi osnovne šole,
saj gre v pripovedkah za lokacije, ki jih otroci
zelo dobro poznajo. Za njihovo predstavitev je
založba angažirala pravljičarke iz Mariborske
knjižnice in avtorico Dragico Haramija.
Avtorica slikanic, Dragica Haramija, je izbrala
najbolj reprezentativne oz. uveljavljene pripovedke oz. njihove različice: Krojaček reši
Maribor, Dravski vodovnik, Ribič hlebca vrže
v Dravo, Dravska roža, Kačja kraljica, Zlati
krompir, Pastorka in bela žena, Sveti Bolfenk
in Areh, Začaranci v Pekrski gorci, Slovenska

L I T E R A tura

Založba Goga

Kalvarija, Vrag in njegov kozel, Zaklad na Pošteli.
V svoji študiji je tako analizirala več aspektov
pripovedk – njihovo literarno plat ter oblikovne
in vsebinske značilnosti besedil in njihovih
različic, idejno plat, kozmološka in religiozna
ozadja, slovstveno-folkloristično in etnografsko
ozadje ter njihovo socialno funkcijo. Gre za prvo
tovrstno delo v slovenskem prostoru, ki nudi
tako natančno analizo razlagalnih pripovedk in
njihovo tipizacijo. V vsaki slikanici so ilustracije
eminentnih mariborskih ilustratorjev (Vere
Kovačevič, Uroša Lehnerja idr.).
Tudi predstavitev slikanic je bila nekaj prav
posebnega: v nedeljo, 22. aprila, so se vsi, ki jih
tematika zanima (seveda pa predvsem družine
z otroki), zbrali na turističnem vlakcu, ki je
potnike popeljal mimo lokacij, predstavljenih v slikanicah. Ob tem so pravljičarke iz
Mariborske knjižnice in seveda tudi avtorica
Dragica Haramija prebirale odlomke iz slikanice,
ki je ustrezala trenutni lokaciji.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

55

H

iša kulture z atrijem in s knjigarno Goga
v središču Novega mesta je bila središče
tudi v vsebinskem pomenu, ko govorimo
o številnih dogodkih in dejavnostih v letu prestolovanja evropski kulturi. Ti so se na eni strani
napajali pri meščansko-avantgardni tradiciji
novomeške pomladi v vse prej kot živahnem
centru Novega mesta, na drugi pa pri spregledani
in zatirani romski populaciji in njeni kulturi v
getoiziranih barakarskih naseljih, ki obkrožajo mesto. Konceptualni literarni precedensi,

kulturno-turistične atrakcije, ugledni mednarodni festivali, kot sta Fotopub in Jazzinty,
literarni večeri, galerijska dejavnost, privlačne
in poučne prireditve za otroke na »meščanski«
strani so se izmenjevale v živahno in premišljeno ponudbo, ki so prebivalcem Žabjeka
in drugih romskih naselij na devastiranem
prostoru pomagali k enakovredni vključitvi v
socialni prostor mesta (delavnice samooskrbe,
ustvarjalne, plesne, literarno-socialne delavnice
in taborjenja).

Datum

N aziv

P rizorišče

3. 3. 2012

Teden knjige – Festival knjige/Pravljična sobota:
Zaljubljeni zvonček (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

8. 3. 2012

Dan žena – Na poti do lastne sobe (debatni večer ob izidu knjige)

Novo mesto – Klub
LokalPatriot

10. 3. 2012 Teden knjige – Festival knjige/Pravljična sobota:

Š tevilo dogodkov
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Novo mesto – Knjigarna Goga

kdaj bo prišla pomlad (branja)

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 3. 2012

Vinko Möderndorfer: Nimam več sadja zate (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

17. 3. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: To je pomlad (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

22. 4. 2012

1. predstavitev serije slikanic na vlakcu Jurček

Maribor – po mestu

29. 3. 2012 Branko Potočan: Pesmi z listka (literarni večer)

22. 4. 2012

2. predstavitev serije slikanic na vlakcu Jurček

Maribor – po mestu

24. 3. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Krtek in pomlad (branja) Novo mesto – Knjigarna Goga

Novo mesto – Knjigarna Goga

31. 3. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Drobižki (branja)

7. 4. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Laž in njen ženin (branja) Novo mesto – Knjigarna Goga

12. 4. 2012

Damijan Šinigoj: Kratek dnevnik jamarskega zasvojenca
(literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

14. 4. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:
Male oblačne zgodbe (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

Novo mesto – Knjigarna Goga

16. 4. 2012 Teden knjige – Festival knjige: Mali knjigobus (branja)

Mirna Peč - Gasilski dom
Globodol

16. 4. 2012 Teden knjige - Festival knjige: Dogodek

Novo mesto – Knjigarna Goga

v Knjigarni Goga (otvoritev)

17. 4. 2012

Teden knjige – Festival knjige/SNAF: Boštjan Pucelj
(debata o fotografiji)

18. 4. 2012 Teden knjige – Festival knjige: Goran Vojnović (literarni večer)

Novo mesto – Knjižnica Mirana
Jarca

19. 4. 2012 Teden knjige – Festival knjige/Iztok Simonitti:

Novo mesto – Knjižnica
Mirana Jarca

Historia Magistra Mortis (literarni večer)
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Novo mesto – Knjigarna Goga
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20. 4. 2012 Teden knjige – Festival knjige: Šlosart

Novo mesto – Po mestu

(umetniška intervencija v mestu)

20. 4. 2012 Teden knjige – Festival knjige: Okus po Istri

Novo mesto – Knjigarna Goga

(literarno-kulinarični večer)

21. 4. 2012

Teden knjige – Festival knjige, Šlosart
(umetniška intervencija v mestu)

28. 4. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Žabji kralj (branja)
5. 5. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Knjiga o ljubezni (branja)

10. 5. 2012 Kitajska BaZi astrologija (debatni večer ob izidu knjige)

Novo mesto – Po mestu

Novo mesto – Knjigarna Goga
Novo mesto – Knjigarna Goga

Novo mesto – Knjigarna Goga

17. 5. 2012

Stanka Hrastelj: Igranje (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

19. 5. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Kako sta Bibi in Busti
porahljala prepir (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

24. 5. 2012 Okus po opolzkem/Marjan Ivan Moškon: Sklaveni*Sloveni*Slovenci

Novo mesto – Knjigarna Goga

26. 5. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

30. 5. 2012 Miha Mazzini: Če ti ni kaj prav, se pa izseli

Novo mesto – Knjigarna Goga

(literarni večer)

Na srečo imamo prijatelje (branja)

(predstavitev zbirke kolumn)

1. 6. 2012

Ristanc: Osnove fotografije (otroška delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

1. 6. 2012

Rdeči Kabaret (kabaret)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

2. 6. 2012

Ristanc: Osnove fotografije (otroška delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

2. 6. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: To je poletje (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

7. 6. 2012

Beri: Vesna Milek in Boris Cavazza (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

9. 6. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Krtek in poletje (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga
Novo mesto – Knjigarna Goga

Beri: Ulice gozdov in mest (večer poezije)

Novo mesto – Knjigarna Goga

16. 6. 2012 Rudi Potepuški: Zrcalce (lutkovna predstava za otroke)

Novo mesto – Knjigarna Goga

21. 6. 2012

Animateka po Animateki (večer animiranega filma)

Novo mesto – Knjigarna Goga

22. 6. 2012 Dubzila (koncert)

Novo mesto – Knjigarna Goga

23. 6. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

30. 6. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:
Veveriček posebne sorte (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:
O ptičku brez imena (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

Kokoška, ki si je želela videti morje (branja)
Hobotnica Alenčica (branja)

7. 7. 2012

14. 7. 2012

20. 7. 2012 Knjige gradijo mostove (literarno-glasbeni večer)
21. 7. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Maček Muri (branja)

25. 7.-18. 8. Fotopub/Jaka Gasar: Iskrica (fotografska razstava)
2012
27. 7. 2012

Zeleni oblaki (literarni večer)

28. 7. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Bambi (branja)
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Novo mesto – Knjigarna Goga

11. 8. 2012

Rok Zalokar Trio (koncert)

Novo mesto – Knjigarna Goga

11. 8. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Zlatolaska (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

17. 8. 2012

Novo mesto – Knjigarna Goga

Novo mesto – Knjigarna Goga
Novo mesto – Knjigarna Goga

Novo mesto – Knjigarna Goga
Novo mesto – Knjigarna Goga
Novo mesto – Knjigarna Goga

Cesarjeva nova oblačila (branja)

23. 8. 2012

Jože Pirjevec (pogovorni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

25. 8. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

25. 8. 2012 Rudi Potepuški: Oh, ne! (predstava za otroke)

Novo mesto – Knjigarna Goga

25. 8. 2012 Rudi Potepuški: Muca copatarica (predstava za otroke)

Novo mesto – Knjigarna Goga

28. 8. 2012 Stojan Pelko (predavanje)

Novo mesto – Knjigarna Goga

29. 8. 2012 Marcel Štefančič (predavanje)

Novo mesto – Knjigarna Goga

30. 8. 2012 The Drunk Cook Book (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

Mala morska deklica (branja)

1. 9. 2012

Rudi Potepuški: Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z neba
(predstava za otroke)

Novo mesto – Knjigarna Goga

1. 9. 2012

Brikolaž (literarna otroška delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

7. 9. 2012

Terasa: Meta & Cabaret Band (koncert)

Novo mesto – Terasa Goga

8. 9. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Janko in Metka (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

13. 9. 2012

Beri: Cvetka Bevc in Alan McMonagle (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

15. 9. 2012

Polona Žalec in Andrej Boštjančič (literarni večer)

Novo mesto – Terasa Goga

15. 9. 2012

Rudi Potepuški: Oh, ne! (predstava za otroke)

Novo mesto – Terasa Goga

15. 9. 2012

Rudi Potepuški: Najboljši ciganski muzikant (predstava za otroke)

Novo mesto – Terasa Goga

15. 9. 2012

Rudi Potepuški: Najboljši ciganski muzikant (predstava za otroke)

Novo mesto – Terasa Goga

15. 9. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Rdeča kapica (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

21. 9. 2012

Terasa: Dubzilla (koncert)

Novo mesto – Terasa Goga

22. 9. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Žabji kralj (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

22. 9. 2012 Fahrenheit 451: Jana Menger (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

27. 9. 2012 Borut Križ (predavanje)

Novo mesto – Knjigarna Goga

29. 9. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Pepelka (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

29. 9. 2012 Fahrenheit 451: Jana Menger (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

2. 10. 2012 Mali knjigobus: Mavrična karavana

Mirna Peč - Gasilski dom
Globodol

3. 10. 2012 Beri: Ivo Svetina, Samo Dražumerič, Klavdija Kotar,

Novo mesto – Knjigarna Goga

Ristanc: Moje mesto (otroška fotografska razstava)

Novo mesto – Knjigarna Goga

Gašper Torkar (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga
Novo mesto – Knjigarna Goga

Alenka Godec (koncert)

18. 8. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Zaljubljeni zmaj (branja)

15. 6. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Grdi raček (branja)

16. 8. 2012 Edvald Flisar (literarni večer)

12. 5. 2012

14. 6. 2012 Premiera otroškega animiranega filma in delavnice

4. 8. 2012

6.-30. 10.
2012

6. 10. 2012 Ristanc: Obisk Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Novo mesto – Knjižnica
Mirana Jarca

6. 10. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Lonček kuhaj (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga
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9. 10. 2012 Mali knjigobus: Mavrična karavana

Mirna Peč - Gasilski
dom Globodol

10. 10. 2012 Mali knjigobus: Mačja karavana

Novo mesto – Dnevni center
Brezje: Vrtec Pikapolonica

10. 10. 2012 Beri: Andrej E. Skubic (literarni večer)

Novo mesto – Knjigarna Goga

11. 10. 2012 Debtocracy (dokumentarni film)

Novo mesto – Knjižnica
Mirana Jarca

12. 10. 2012 Borivoj Repe: Hmelj in slad, božanski hlad (pogovor)

Novo mesto – Terasa Goga

12. 10. 2012 E-vsebine (predavanje o digitalni literaturi)

Novo mesto – Knjigarna Goga

13. 10. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Peter Pan (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

16. 10. 2012 Mali knjigobus: Mavrična karavana

Mirna Peč - Gasilski dom
Globodol

18. 10. 2012 prof. dr. Vesna Vuk Godina (pogovor)

Novo mesto – Terasa Goga

20. 10. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

23. 10. 2012 Mali knjigobus: Živalska karavana

Mirna Peč - Gasilski dom
Globodol

24. 10. 2012 Mali knjigobus: Živalska karavana

Novo mesto – Dnevni center
Brezje: Vrtec Pikapolonica

27. 10. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Tačka

Novo mesto – Knjigarna Goga

Pogumni krojaček (branja)

čarovniška mačka (branja)

3. 11. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Alica
v čudežni deželi (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

7. 11. 2012

Mali knjigobus: Srčna karavana

Novo mesto – Dnevni center
Brezje: Vrtec Pikapolonica

8. 11. 2012

Koščki v mozaiku prijateljstva (predstavitev knjige)

Novo mesto – Knjigarna Goga

9. 11. 2012

Ristanc: Zgodovina gibljivih slik in ogled kratkih insertov
(filmska delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

10. 11. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Pegasta jagoda (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

14. 11. 2012 Mali knjigobus: Mavrična karavana

Novo mesto – Dnevni center
Brezje: Vrtec Pikapolonica

15. 11. 2012 Ristanc: Ko je Šlemil šel v Varšavo

Novo mesto – Kulturni center
Janeza Trdine

17. 11. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Nabrita Brigita (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

24. 11. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Pika Nogavička (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

(ogled predstave in gledališka delavnica)

1. 12. 2012

Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Povodni mož (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

7. 12. 2012

Brikolaž: Pošasti Novega mesta za leto 2013 in dvojezična delavnica
(izdelava in predstavitev dvojezičnega koledarja foto-zgodb)

Novo mesto – Knjigarna Goga

8. 12. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Krtek in zima

Novo mesto – Knjigarna Goga

13. 12. 2012 Ristanc: Dinozavri v cirkusu in gledališka delavnica (predstava)

Novo mesto – Kulturni center
Janeza Trdine

15. 12. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: O žirafah,

Novo mesto – Knjigarna Goga

22. 12. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota: Božiček (branja)

Novo mesto – Knjigarna Goga

29. 12. 2012 Teden knjige - Festival knjige/Pravljična sobota:

Novo mesto – Knjigarna Goga

Na preprogi iz zvezd

Kulturno društvo Mariborska literarna družba

N

a preprogi iz zvezd je literarni projekt, ki
je nastal na osnovi vrste uspešnih manjšinskih literarnih večerov. Koncept je
ta, da so manjšine med seboj solidarne, da se
ne izključujejo, da obstaja publika, ki prihaja
na te prireditve, da je kot literarni vernakular
sprejet vsak govor. To je tudi edina festivalska
prireditev v Sloveniji, ki je posvečena izključno
problematiki manjšinske literature. Projekt
je združeval naslednje ustanove in društva:
Literarna hiša v Mariboru, Slovenska prosvetna

zveza Celovec in Krščanska kulturna zveza
Celovec, Pavlova hiša Potrna/Laafeld, Društvo
Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec,
Inštitut za slavistiko na Univerzi Karla in Franza
v Gradcu, Hrvaškozagorsko literarno društvo,
Mladika – Trst, Hrvaško-slovensko prijateljstvo
Bednja/Zagreb in Steiermärkische Kunstverein
Werkbund, Gradec.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

2. 6. 2012

Literarni maraton manjšinskih avtorjev (predstavitve avtorjev)

Maribor – Art kavarna Piramida

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

90

ki nista hoteli videti snega (branja)

Deklica z vžigalicami (branja)
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Obrazi notranje moči

Zavod Antona Martina Slomška

P

rojekt je bil razdeljen v tri sklope: kulturno-pastoralni in socialni sklop, glasbeni sklop
in sklop lepih umetnosti. V prvem sklopu,
ki je povezan s praznovanjem 150. obletnice
Slomškove smrti, je potekal celoletni mesečni
program predavanj in govorov pomembnih
slovenskih osebnosti v Stolni cerkvi, znanstveni
višek te refleksije pa je predstavljal mednarodni medverstveni in ekumenski simpozij v

organizaciji enote Teološke fakultete v Mariboru
Univerze v Ljubljani. V drugem sklopu je bil
organiziran program za otroke s težiščem na
ustvarjalnosti lepih umetnosti (muzikal My Fair
Lady, Papagenov festival, koncerti). V tretjem
sklopu so bile izvedene povezane različne razstave na različnih lokacijah (Betnava, Ars sacra,
Zavod AMS, Vetrinjski dvorec) in ljubiteljska
gledališka produkcija.

Š tevilo dogodkov

45

28. 6. 2012

Verstva v dialogu s sodobno kulturo: Mednarodni ekumenskomedverski in medkulturni simpozij (predavanja)

Maribor – Pravna fakulteta

29. 6. 2012

Verstva v dialogu s sodobno kulturo: Mednarodni ekumenskomedverski in medkulturni simpozij (predavanja)

Maribor – Dvorana Zavoda Antona
Martina Slomška

30. 6. 2012

Verstva v dialogu s sodobno kulturo: Mednarodni ekumenskomedverski in medkulturni simpozij (predavanja)

Maribor – Dvorana Zavoda Antona
Martina Slomška

30. 8. 2012

My Fair Lady (premiera muzikala)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

31. 8. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Maribor – Dvorana Zavoda Antona
Martina Slomška

1. 9. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

6. 9. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Slovenj Gradec – Kulturni dom
Slovenj Gradec

Š tevilo obiskovalcev
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

17. 1. 2012

Govorec v Stolnici: dr. Anton Stres

Maribor – Stolnica Maribor

14. 2. 2012

Govorec v Stolnici: igralka Milada Kalezić

Maribor – Stolnica Maribor

7. 9. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Ptuj – Minoritski samostan

15. 2. 2012

Papagenov festival: Janko in Metka (predstava za otroke)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

8. 9. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Murska Sobota – Gledališče Park

11. 9. 2012

Govorec v Stolnici: Gregor Čušin

Maribor – Stolnica Maribor

1. 3.-30. 4. 2012

Ars sacra/Valentin Oman: Ecce homo (razstava)

Maribor – Galerija Ars sacra

19. 9. 2012

J. Hilbert in F. Janos: Čudoviti svet klavirja
(premiera glasbene pravljice)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

Akademija v čast Slomšku ob 150. obletnici smrti
(slavnostna prireditev)

Maribor – SNG Maribor

6. 3. 2012

19. 9. 2012

Cerkveno srednje šolstvo na Slovenskem (stalna razstava)

13. 3. 2012

Govorec v Stolnici: Brane Senegačnik – Ecce homo

Maribor – Stolnica Maribor

Maribor – Gimnazija Antona
Martina Slomška

20. 3. 2012

Multimedijski recital (premiera)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

19. 9. 2012

Judovsko-krščanske vrednote v luči povezovanja Evrope
(simpozij)

Maribor – Andreanum

22. 3. 2012

J. Hilbert in F. Janos: Čudoviti svet klavirja (glasbena pravljica)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

9. 10. 2012

Govorec v Stolnici: Jože Trontelj

Maribor – Stolnica Maribor

12. 10. 2012

Multimedijski recital Obrazi notranje moči

10. 4. 2012

Govorec v Stolnici: pomožni škof dr. Jure Bizjak

Maribor – Stolnica Maribor

Maribor – Dvorana Zavoda Antona
Martina Slomška

12. 4. 2012

Papagenov festival: Pika Nogavička
(premiera baletne predstave)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

13. 10. 2012

Medgeneracijski festival
(mreženje medgeneracijskega sodelovanja)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

16. 5. 2012

Slomškova soba v Betnavskem dvorcu kot trajnostni kulturni
spomenik v mestu (stalna razstava)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

18. 10. 2012

Multimedijski recital Obrazi notranje moči

Ljubljana – Zavod sv. Stanislava

17. 4. 2012

Papagenov festival, Pika Nogavička (baletna predstava)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

19. 10. 2012

Multimedijski recitala Obrazi notranje moči

Novo mesto – Zavod Friderik
Irenej Baraga

24. 4. 2012

Papagenov festival: Papageno igra na čarobno piščal
(premiera operne pravljice)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

20. 10. 2012

Multimedijski recitala Obrazi notranje moči

Trst - Finžgarjev dom

26. 4. 2012

Papagenov festival, Papageno igra na čarobno piščal
(operna pravljica)

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

13. 11. 2012

Imaš duhovno izkustvo? (okrogla miza)

Maribor – Škofijska dvorana

28. 11. 2012

Cerkveno srednješolstvo: Slomšek in šolstvo (okrogla miza)

7. 5. 2012

Govorec v Stolnici: dr. Andrej Capuder

Maribor – Stolnica Maribor

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

Maribor – Galerija Ars sacra

4. 12. 2012

Govorec v Stolnici: dr. Marjan Turnšek

Maribor – Stolnica Maribor

6. 12. 2012

Miklavžev dobrodelni koncert

Maribor – Dvorana Zavoda
Antona Martina Slomška

17. 12. 201217. 2. 2013

Razstava jaslic (več avtorjev)

Maribor – več lokacij

20. 12. 201220. 2. 2013

Viktor Konjedica (samostojna razstava jaslic)

Maribor – Galerija Ars sacra

10. 5.-30. 6. 2012 Ars sacra: Zmago Jeraj (razstava)
12. 6. 2012

Govorec v Stolnici: pater Marko Ivan Rupnik

Maribor – Stolnica Maribor

18. 6. 2012

Papagenov festival: Papageno igra na čarobno piščal
(operna pravljica)

Maribor – Dvorana Zavoda Antona
Martina Slomška

19. 6. 2012

Papagenov festival: Pika Nogavička
(baletna predstava)

Maribor – Dvorana Zavoda Antona
Martina Slomška
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Oko besede

Regionalni knjižni sejem Mariber

Založba Franc-Franc

P

redzadnji vikend v septembru se na osrednjem slovenskem srečanju zberejo avtorji in založniki književnosti za mladino.
Delovni shodi tematizirajo številna vprašanja s
področja literarnega ustvarjanja in objavljanja.
Šolsko polje, razmerja med vzgojnim in estetskim
v pripovedništvu za najmlajše, likovna kultura
slikanic, seveda tudi nova doba multimedije
in popolnoma nova vloga knjige v korelaciji
z drugimi mediji so bile osrednje teme, okrog
katerih so se na predavanjih, tematskih dnevih
in strokovnih posvetih napletala vprašanja in
vsakdanje izkušnje. Slovesni vrhunec je bila
podelitev večernice, ugledne nagrade najboljšemu delu za mlade, ki je izšlo v letu 2012.
Posebna produkcija festivala Oko besede 2012,
podprta tudi s strani EPK, je znanstvena monografija Nagrajene pisave. V knjigi so predstavljeni
opusi sodobnih slovenskih mladinskih prozaistov, ki so bili v zadnjih dvajsetih letih nagrajeni
z vsaj eno pomembno nagrado ali s priznanjem

Društvo slovenskih pisateljev
za mladinsko književnost. Upoštevane so naslednje nagrade in priznanja, podeljena od leta
1991: Levstikova nagrada, večernica, desetnica,
izvirna slovenska slikanica – nagrada Kristine
Brenkove, priznanje Zlata hruška in priznanje
Moja najljubša knjiga. V začetnem delu monografije so predstavljene vse nagrade in priznanja,
njihov namen in pomen, navedeni so tudi vsi
dosedanji nominiranci. Sledi poglavje o mladinski pripovedi, pri čemer so v teoriji proznih
književnih vrst in žanrov upoštevana najnovejša
teoretična spoznanja, s kritično presojo pa je bila
izpeljana tipologija proznih književnih vrst in
žanrov, ki želi poenotiti terminologijo. Osrednji
del monografije je namenjen obravnavi avtorjev, ki so v zadnjih dvajsetih letih (1991–2011)
prejeli nagrade in priznanja za izvirna slovenska
mladinska leposlovna prozna dela.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

20. 9. 2012

Večernica (podelitev nagrade)

Murska Sobota – Gledališče Park

20. 9. 2012

Nagrajene pisave (predstavitev monografije)

Murska Sobota – Pokrajinska in
študijska knjižnica

21. 9. 2012

Slovenska mladinska književnost, elektronski mediji
in sodobne IK-tehnologije (simpozij)

Murska Sobota – Hotel Zvezda

22. 9. 2012

Literarno popotovanje ob reki Muri
(srečanje slovenskih avtorjev in založnikov)

Murska Sobota – Hotel Zvezda
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Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

300

P

etdnevni knjižni sejem Mariber je bila
mednarodna komercialna, delovna in
družabna prireditev, ki je združila obiskovalce, založnike, LITERATURArnarje in
literarne ustvarjalce iz srednjeevropskega bazena
in balkanske regije. Skozi pozive, prireditve,
delovna srečanja in razpise je sejem oblikoval program, kakršnega dosedanja knjižna in
obknjižna srečanja še ne poznajo, tematiziral
duhovne, ustvarjalne in produkcijske silnice ter
nakazal nove rešitve in poti ter namenil posebno pozornost mladim udeležencem in novim
tehnologijam. Mariborske in druge obiskovalce
je vabil z dvodelno shemo: dnevno, ki je naslavljala predvsem že naštete teme, in večerno s
podaljšanimi družabnimi prireditvami širšega,
a še vedno na knjige navezanega programa. V
sejem so bili vključeni tudi ponudniki, ki se ne
ukvarjajo zgolj s knjižno produkcijo, in tematski
sklopi, o katerih sejmi doslej še niso razmišljali.
Sejem je potekal v obliki prodajne razstave. Že
na otvoritvi je Društvo slovenskih literarnih
kritikov podelilo novo nagrado, Kritiško sito, za
najboljšo knjigo leta 2011 Katji Perat za pesniško
zbirko Najboljši so padli. Na prodajni razstavi
knjig je sodelovalo 27 slovenskih založb z bogatim
izborom aktualne literature, predstavilo se je
tudi več kot deset tujih založnikov. Na sejmu so
založbe predstavljale aktualno knjižno produkcijo in prodajale knjige s popustom; posebnost

je bila t. i. happy hour, ko so bile knjige na voljo
s 50-odstotnim popustom. Na odru knjižnega
sejma je vse dni od jutra do večera potekal bogat kulturni program: literarni nastopi, nastopi
kantavtorjev, predstavitve založb itd. Med dogodki za širšo javnost sta bila najbolje obiskana
pogovora z ustvarjalci dveh mariborskih knjig,
Leksikona mariborske družbe in kulture ter angleške različice Mariborske knjige, The Maribor
Reader; navdušil je dan filozofov z Mladenom
Dolarjem, Deanom Komelom, Markom Uršičem
in Boštjanom Naratom. Zadnji dogodek, pogovor
Katje Šulc z Vesno Milek in Borisom Cavazzo, je
na prireditveni prostor privabil stotnijo bralcev
igralčeve izpovedi, ki so se vživeli v pogovor z
umetnikom in zapisovalko njegove življenjske
zgodbe, in tako v odličnem razpoloženju zaključil
srečevanje s knjigo na knjižnem sejmu. Manca
Košir pa je s svojimi gosti celo uradno razglasila
začetek civilne iniciative za ohranitev Velike kavarne kot mariborske knjižne kavarne, saj je bilo
navdušenje nad prijetno opremljenim prostorom
s knjigami veliko (oblikovalec Borut Wenzel).
Projekt se je medmestno navezoval na vse
slovenske založbe, založnike, prodajalce knjig,
izobraževalne ustanove, slovenske učitelje in
profesorje, študente, dijake, intelektualce idr.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 6. 2012

Otvoritev sejma in podelitev nagrade Kritiško sito

Maribor – Velika kavarna Maribor

20. 6. 2012

E-knjiga (strokovni posvet)

Maribor – Univerzitetna knjižnica
Maribor: Glazerjeva dvorana

20. 6. 2012

Mladi bralci/Berem digitalno: Jonas Žnidaršič
(predavanje)

Maribor – Velika kavarna Maribor

20. 6. 2012

Od knjige se živi/Lektor: Marta Kocjan Barle (predavanje)

Maribor – Velika kavarna Maribor

20. 6. 2012

Od knjige se živi/Oblikovalec: Tomato Košir (predavanje)

Maribor – Velika kavarna Maribor

20. 6. 2012

Interaktivne slikanice Čevljarček (predstavitev ob izidu)

Maribor – Velika kavarna Maribor

20. 6. 2012

Figlio di nessuno: Boris Pahor in Cristina Bartocletti
(predstavitev in pogovor z avtorjema knjige)

Maribor – Velika kavarna Maribor

Š tevilo dogodkov
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20. 6. 2012

Avtorji kot založniki (pogovor)

Maribor – Velika kavarna Maribor

20. 6. 2012

Po pesmi – pesem/Janez Ramoveš, Uršula Ramoveš
in Fantje z Jazbecove grape (koncert)

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 6. 2012

Mladi bralci: Janja Vidmar (bralna animacija)

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 6. 2012

Živa sedanjost/V imenu države: Matej Šurc
(pogovor z avtorjem)

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 6. 2012

Od knjige se živi/Na tankem ledu promocijskih besedil:
Zdravko Duša (predavanje)

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 6. 2012

Od knjige se živi/Promocijska kampanja: Renata Zamida
(predavanje)

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 6. 2012

Predstavitve/Slike brez obraza: Jože Hradil
(pogovor o knjigi)

Velika kavarna Maribor, Glavni trg 1

22. 6. 2012

Eva Petrič: Bela kot riž
(videoprojekcija in avtorsko branje)

Maribor – Fotografski muzej

22. 6. 2012

Drugojezičnice: Pogovor z avtoricami,
ki pišejo v nematernem jeziku

Maribor – Literarna hiša

22. 6. 2012

Živeti: Katarina Majerhold
(predstavitev knjige in pogovor z avtorico)

Maribor – Velika kavarna Maribor

22. 6. 2012

Vedrana Rudan (pogovor)

Maribor – Velika kavarna Maribor

22. 6. 2012

Promotorji/Večer: Predstavitev Leksikona
mariborske družbe in kulture

Maribor – Velika kavarna Maribor

22. 6. 2012

Promotorji/Knjiga me/ne briga:
Potencia. Samoživost revolucionarnih bojev Marte Gregorčič

Maribor – Velika kavarna Maribor

23. 6. 2012

Pravljice za dobro jutro

23. 6. 2012

Severni sij

Atelje Japelj d.o.o.

M

aribor kot »genius loci« je oblikoval
pisateljski svet Draga Jančarja, enega
najpomembnejših sodobnih slovenskih
pisateljev, in zaznamoval nekatera njegova
najbolj znana dela, med drugimi seveda tudi
Severni sij. Multimedijski podvig, imenovan
po tem romanu, je vzpostavil v mestu izbrane
lokacije, prepoznavne iz Jančarjevega literarnega opusa, na katerih so v okviru projekta
postavljeni veliki svetlobni napisi in na katerih se je Drago Jančar štirikrat v letu 2012
predstavil publiki. Prvi vrhunec dogodka so
predstavljali že sami svetlobni napisi (naslovi

Jančarjevih literarnih del), ki so jih vsebinsko
podkrepile izbrane štiri literarne lokacije, na
katerih je Drago Jančar predstavil svoj literarni
opus. Literarne postaje Draga Jančarja so bile v
letu 2012 eno od središčnih literarnih dogajanj
v mestu, zbirališče sedanjih in bodočih bralcev, prizorišče zanimivih srečanj z avtorjem,
njegovimi gosti, interpreti njegovih besedil, s
filmskimi ustvarjalci njegovih del in s poznavalci
njegove literature.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 1. 2012

Prižig svetlobnih napisov

Maribor – po mestu

Maribor – Velika kavarna Maribor

8. 2. 2012

1. literarni dogodek: Severni sij – Genius loci

Maribor – Alojzijeva cerkev

Promotorji/Beremo z Manco Košir

Maribor – Velika kavarna Maribor

11. 5. 2012

Maribor – Rožmarin

23. 6. 2012

Promotorji/Zora Jurič: Mariborska knjiga (predstavitev)

Maribor – Velika kavarna Maribor

Severni sij: Večerja z bralci (Literarno-kulinarični večer
s pisateji Claudiom Magrisom, Karlom Markusom Gaußom in
Dragom Jančarjem)

23. 6. 2012

Promotorji/Knjiga me/ne briga: Izgubljeni
gozd Zorana Šteinbauerja

Maribor – Velika kavarna Maribor

11. 5. 2012

2. literarni dogodek: Duša Evrope

Maribor – Vetrinjski dvor

23. 6. 2012

Heroji Maribora: Igor Kenk (pogovor z avtorjem)

Maribor – Velika kavarna Maribor

6. 7. 2012

3. literarni dogodek: O norosti in umetnosti

Maribor – Slomškov trg

23. 6. 2012

Junaki Maribora: Andrej Predin (pogovor z avtorjem)

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 9. 2012

4. literarni dogodek: Veliki briljantni valček

Maribor – Pokrajinski muzej

24. 6. 2012

Promotorji/Radio Slovenija

Maribor – Velika kavarna Maribor

21. 11. 2012

Maribor – Vetrinjski dvor

24. 6. 2012

Junaki Maribora/Obsedenosti v času krize: Avgust Demšar
(predstavitev knjige)

Maribor – Velika kavarna Maribor

Predstavitev hrvaškega prevoda romana Severni sij
pri Matici hrvatski in predstavitev knjižnega programa
(spremljevalni dogodek)

24. 6. 2012

Boris Cavazza in Vesna Milek
(predstavitev biografskega romana Cavazza)

Maribor – Velika kavarna Maribor
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Severni sij

Severni sij

Folio Verlag

S

everni sij je eden najpomembnejših romanov Draga Jančarja. Zgodba je umeščena v leto 1938. Roman, po katerem
je nastala tudi drama, je preslikal tesnobno
vzdušje osemdesetih let v konec tridesetih,
ko se je napovedovala druga svetovna vojna,
in skozi kafkovsko zgodbo premislil tudi vse
poglavitne poteze dvajsetega stoletja, ki je po
eni strani razvilo znanost, po drugi pa ni moglo
vzpostaviti vrednostnega sistema, ki bi ljudem
omogočil, da bi sledili temu razvoju. Nemški
prevod romana je pred leti že izšel, novi natis
pa dopolnjuje ponudbo avtorjevih del, ki so bila
tujim obiskovalcem na voljo (tudi) ob projektu
Severni sij v Mariboru leta 2012.
Pri založbi Folio Verlag so roman Severni sij v
začetku leta ponatisnili, bralcem pa so ga skupaj
s predstavniki založbe in Dragom Jančarjem

Modrijan založba d.o.o.
predstavili na kulturni praznik, 8. februarja 2012,
v Mestni knjigarni Mladinske knjige. Dogodek je
bil odlično obiskan in je predstavljal opoldanski
uvod v večerno predstavitev romana – prvo
literarno srečanje v okviru projekta Severni sij
– v Alojzijevi cerkvi. Na predstavitvi ponatisa
so predstavniki založbe in avtor Drago Jančar
spregovorili o pomenu literature, o nastajanju
romana Severni sij in njegovi prepoznavnosti
v svetu, seveda pa tudi o slovenskem stanju v
kulturi in načrtih za prihodnost. Ob dogodku je
Atelje Japelj v Mestni knjigarni prav posebej uredil
izložbo, jo opremil z Jančarjevimi knjigami in tako
poskrbel še za vizualni, celostni del dogodka.
Dogodek je potekal v sproščenem prazničnem
vzdušju, odlično pa ga je vodil Marjan Pungartnik.
Sledila je prodaja knjig, podpisovanje in osebno
srečanje obiskovalcev z avtorjem.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 2. 2012

Severni sij (predstavitev knjige)

Maribor – Mestna knjigarna
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S

everni sij je eden najpomembnejših romanov Draga Jančarja, po katerem je nastala
tudi drama. Preslikal je tesnobno vzdušje
osemdesetih let v konec tridesetih, ko se je
napovedovala druga svetovna vojna, in skozi
kafkovsko zgodbo premislil tudi vse poglavitne poteze dvajsetega stoletja, ki je po eni
strani razvilo znanost, po drugi pa ni moglo
vzpostaviti vrednostnega sistema, ki bi ljudem
omogočil, da bi sledili temu razvoju. Pri Založbi
Modrijan so se odločili, da v začetku leta 2012

roman ponatisnejo; bralcem je tako ponovno
na voljo od februarja 2012 dalje.
Na predstavitvi ponatisa so predstavniki založbe
in avtor spregovorili o pomenu literature, o
nastajanju romana Severni sij in njegovi prepoznavnosti v svetu, seveda pa tudi o slovenskem
stanju v kulturi in načrtih za prihodnost. Ob
dogodku je Atelje Japelj v Mestni knjigarni prav
posebej uredil izložbo, jo opremil z Jančarjevimi
knjigami in tako poskrbel še za vizualni, celostni del dogodka.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 2. 2012

Severni sij (predstavitev knjige)

Maribor – Mestna knjigarna
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Slovenski dnevi knjige
MKC Maribor

O

srednja tema mariborskega festivala
Slovenski dnevi knjige, ene pomembnejših literarnih prireditev v Sloveniji, je
bila Literatura in literarna refleksija; zanimive
refleksije evropskih avtorjev (literatov, kritikov,
esejistov) na dela slovenskih avtorjev s posebnim poudarkom na avtorjih iz vseh mest EPK
so se prepletale z refleksijami naših avtorjev
na evropska dela. Drugačne interpretacije in
reinterpretacije literarnih tem, parodični ali
eksperimentalni prenosi v drugo okolje (izrazito ruralnega teksta v urbano okolje, izrazito
avtističnega teksta v širše okolje), variacije
literarnih kanonov, na primer v izvedbah uličnih gledališč, stand-up komikov ali ljudi zunaj
literarnih krogov so prav tako predstavljali del
festivala. Zanimiva je bila tudi obdelava refleksije na literaturo v drugih medijih ter odziv
na literaturo in njene fantazme med ljudmi.
Novosti so bile izmenjave in knjižni sejem ter
jesensko gostovanje v partnerskih mestih.
Poleg osrednjega programa, v katerem so
sodelovale skoraj vse pomembnejše lokalne
organizacije, ki so tako ali drugače povezane
z literaturo, so organizatorji pripravili veliko
število spremljevalnih vsebin, v katerih so
področje knjige in literature povezali z drugimi
umetniškimi področji – likovno umetnostjo,
modo, gledališčem, oblikovanjem ter glasbo.

Na odru knjižnega sejma je ves teden od jutra
do večera potekal bogat kulturni program:
literarni nastopi, nastopi kantavtorjev (Boštjan
Narat, Tadej Vesenjak, Katarina Avbar in Peter
Dekleva, Elvis Berljak), predstavitve založb, srednješolski literarno-glasbeni maraton, maraton
rap in hip-hop poezije z gostoma Emkejem in
N’tokom, nastopi osnovnošolskih gledaliških
skupin, program za otroke, odprti literarni
maraton. Osrednji gost letošnjega festivala je bil
Boris A. Novak. Na vseh prireditvah, vključno
s knjižnim sejmom in naključnimi obiskovalci
sejma ter naključnim občinstvom ob odru knjižnega sejma, so zabeležili 8000 obiskovalcev.
V partnerskih mestih je jeseni tekel drugi del
programa – Poezija na mestnih ulicah, ki želi
približati poezijo čim širšemu krogu ljudi. Avtor
projekta Nino Flisar je letos k sodelovanju povabil 10 pesnikov mlade in srednje generacije,
njihove pesmi pa so z velikih plakatov od 1. do
10. septembra 2012 na 70-ih lokacijah v šestih
partnerskih mestih nagovarjale mimoidoče.
Sodelovali so pesniki in pesnice David Bedrač,
Anja Golob, Stanka Hrastelj, Alenka Jovanovski,
Petra Kolmančič, Katja Plut, Ivo Stropnik, Denis
Škofič, Jan Šmarčan in Lučka Zorko.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

20. 4. 2012

Mala ignorirana knjiga (predstavitev knjig iz zbirke Demo)

Maribor – Klub KGB

20. 4. 2012

Osnovnošolski gledališki oder: Nihče ni popol(e)n (gledališka predstava)

Maribor – Grajski trg

20. 4. 2012

Predstavitev revije Literatura in knjižne zbirke Prišleki

Maribor – Grajski trg

20. 4. 2012

Založbe se predstavljajo

Maribor – Grajski trg

20. 4. 2012

Otvoritev knjižnega sejma

Maribor – Grajski trg

20. 4. 2012

Humanitarna knjižna akcija

Maribor – po mestu

20. 4. 2012

Metamehanične pesmi: Primož Oberžan (literarno-glasbeni performans)

Maribor – Klub KGB

20. 4. 2012

Konsistenca je zunaj: Peter Mlakar (predavanje o metafori)

Maribor – Klub KGB

20. 4. 2012

Pesem v izložbi: Rok Vilčnik (otvoritev literarne intervencije)

Maribor – Kulturni
Inkubator
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20. 4.-28. 5. 2012

Brian Dettmer/ZDA: Izbrane knjižne skulpture (razstava)

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

20.-26. 4. 2012

Reciklirane knjige/Dualik: Tomaž Tomljanović
(ulična razstava oblečenih knjig)

Maribor – Grajski trg

20.-26. 4. 2012

Reciklirane knjige/Torbice
iz knjig: Polona Poklukar (ulična razstava)

Maribor – Grajski trg

20. 4. 2012

Ko te napiše knjiga 2012 (otvoritev slovenskih dnevov knjige)

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

20. 4. 2012

Knjižni sejem

Maribor – Grajski trg

21. 4. 2012

Založbe se predstavljajo: Založba Littera picta

Maribor – Grajski trg

21. 4. 2012

Čitalnica na jasi

Maribor – Grajski trg

21. 4. 2012

Deklica v čarobnem gozdu (predstavitev šivane knjige velikanke)

Maribor – Grajski trg

21. 4. 2012

Knjiga metafor 2012 (predstavitev knjige)

Maribor – Grajski trg

21. 4. 2012

Knjižni sejem (moderiran knjižni sejem z DJ-jem)

Maribor – Grajski trg

21. 4. 2012

Boštjan Narat (glasbeni nastop)

Maribor – Grajski trg

22. 4. 2012

Očividec: Tibor Hrs Pandur (literarni performans)

Maribor – Kino Udarnik

23. 4. 2012

Osnovnošolski gledališki oder:: Poslednja želja (gledališka predstava)

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Literina delavnica poezije

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Založbe se predstavljajo

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Odprti literarni mikrofon

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Deklica v čarobnem gozdu (predstavitev šivane knjige velikanke)

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Čitalnica na jasi

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Knjiga metafor 2012 (interaktivna predstavitev ročno izdelane knjige)

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Knjižni sejem

Maribor – Grajski trg

23. 4. 2012

Literarni maraton mariborskih literatov

Maribor – Klub KGB

23. 4. 2012

Elvis Berljak (glasbeni nastop)

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Nepripeti stihi (video-literarni performans)

Maribor – MMC KIBLA

24. 4. 2012

Osnovnošolski gledališki oder: Živžav v gozdu (gledališka predstava)

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Založbe se predstavljajo

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Odprti literarni mikrofon

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Čitalnica na jasi

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Deklica v čarobnem gozdu (predstavitev šivane knjige velikanke)

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Knjiga metafor 2012 (interaktivna predstavitev ročno izdelane knjige)

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Knjižni sejem

Maribor – Grajski trg
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24. 4. 2012

Pravljica o treh prašičkih in glasbena pravljica Kačji hotel

Maribor – Grajski trg

24. 4. 2012

Katarina Avbar z glasbeno spremljavo Petra Dekleve (glasbeni nastop)

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Osnovnošolski gledališki oder: Pravljica ima talent (gledališka predstava)

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Založbe se predstavljajo

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Odprti literarni mikrofon

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Mariborske vedute (predstavitev monografije)

Maribor – Pedagoška
fakulteta

25. 4. 2012

Čaribaba Jurka Burka na obisku (predstavitev knjižne serije z delavnicami) Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Čitalnica na jasi

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Deklica v čarobnem gozdu (predstavitev šivane knjige velikanke)

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Knjiga metafor 2012

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Knjižni sejem

Maribor – Grajski trg

25. 4. 2012

Boris A. Novak (osrednji gost festivala)

Maribor – Art kavarna
Piramida

25. 4. 2012

Tadej Vesenjak (glasbeni nastop)

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

Osnovnošolski gledališki oder

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

Srednješolski literarno-glasbeni maraton

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

Deklica v čarobnem gozdu (predstavitev šivane knjige velikanke)

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

Čitalnica na jasi

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

Knjiga metafor 2012 (interaktivna predstavitev ročno izdelane knjige)

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

Knjižni sejem

Maribor – Grajski trg

26. 4. 2012

N’Toko (glasbeni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

26. 4. 2012

Rap in hip-hop kot način življenja besede
(glasbeni maraton z moderatorjem Emkejem)

Maribor – Grajski trg

31. 8. 2012

Poezija na mestnih ulicah (ulična literarna akcija v mestu)

Novo mesto –
Po mestu

31. 8. 2012

Poezija na mestnih ulicah

Slovenj Gradec –
Po mestu

31. 8. 2012

Poezija na mestnih ulicah

Ptuj – Po mestu

31. 8. 2012

Poezija na mestnih ulicah

Maribor – po mestu

1. 9. 2012

Poezija na mestnih ulicah

Velenje – po mestu

4. 9. 2012

Poezija na mestnih ulicah

Murska Sobota –
po mestu
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Sprehajališča za vračanje
Založba Franc-Franc

R

oman v verzih Sprehajališča za vračanje
avtorja Ferija Lainščka je izšel leta 2010
pri založbi Nova revija v zbirki Samorog.
Obsežno pesniško delo je napisano v jambskih
devetercih s trojno rimo, obsega 39 poglavij, 93
spevov in 1854 verzov. Kot zvočni performans
so ga v okviru EPK uprizorili interpretatorka
besedila in režiserka Simona Kopinšek, avtor

izvirne elektronske glasbe Marko Lük in oblikovalec zvoka Ivo Smogovec. Radijsko delo je
bilo v celoti posneto v dramskem studiu Radia
Maribor, ob predvajanjih na radijskih valovih
pa natisnjeno tudi na nosilcu zvoka. Skupaj
z oblikovalcem Alešem Pogorevčnikom so
ustvarjalci pripravili tudi gledališki performans
z dodano vizualno razsežnostjo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1. 6. 2012

Predstavitev projekta

Maribor – Literarna hiša

11. 6. 2012

Gledališki performans

Maribor – Lutkovno gledališče

30. 6. 2012

Gledališki performans

Murska Sobota – Grajska dvorana
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Turneja pisateljev s Kitajske

Zapuščina dr. Štefke Cobelj

Društvo slovenskih pisateljev

M

ed 16. in 21. septembrom 2012 je prišla v
Slovenijo na meddržavni obisk izbrana
delegacija mednarodno uveljavljenih
kitajskih pisateljev. Ti so vrnili obisk članom
Društva slovenskih pisateljev, ki so leta 2010
gostovali na Kitajskem. Naša delegacija je predstavljala svojo literaturo in z gostitelji vzpostavila
plodne vezi; Društvo kitajskih pisateljev jih je
gostilo na izjemno visoki ravni. Tudi Društvo
slovenskih pisateljev v sodelovanju z Zavodom
Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture je
za kitajske goste pripravilo razgiban itinerarij,
ki je postavil obisk na visoko in prestižno raven,
vključil pa je več literarnih branj in bil obenem
priložnost za živahen kulturni dialog, preplet
književnih pokrajin in ne nazadnje za poglobitev
gospodarskih vezi.
V Slovenijo so prišli naslednji kitajski literati:
Liu Jianwei – vodja delegacije, član predsedstva Društva kitajskih pisateljev in direktor
Kitajskega filmskega združenja. Ima klasično izobrazbo, ustvarja kot sodobni pisatelj,
je plodovit scenarist filmov in televizijskih
serij. Kot mednarodno uveljavljen avtor je

prejel številne nagrade, med drugim tudi
literarno nagrado Mao Dun za roman Heroic
Age (Herojska doba).
Sun Huifen – pisateljica, ki objavlja od leta 1982
in je za svojo novelo Two Women from Horse
Resting Villa (Dve ženski z Vile Počivajoči konj)
prejela literarno nagrado Lu Xun. Trenutno je
podpredsednica Liaoninškega provincialnega
pisateljskega društva.
Guo Wenbin – pisatelj znanstvene fantastike in
esejistike ter urednik literarnega časopisa Yellow
River Literature. Dobil je več nagrad; za delo
Best Wishes for Good Fortune (Najlepše želje
za srečo) je prejel literarno nagrado Lu Xun.
Wu Qijie – prozaist in romanopisec, ki je za
svoje ustvarjanje prejel ugledne nagrade, med
njimi literarno nagrado Novella, Kitajsko literarno nagrado ter literarno nagrado Zhejiang
za izjemne dosežke.
Mei Zhuo – tibetanska pesnica in romanopiska,
ki v svojih delih obravnava etnično-manjšinsko
problematiko. Njena dela so vključena v številne
antologije. Je tudi članica nacionalnega komiteja
kitajskega pisateljskega društva.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 9. 2012

Meddržavni obisk delegacije kitajskih pisateljev:
Ljubljana, Bled, Novo mesto, Ptuj, Pordenone
(prihod pisateljev)

Ljubljana – Društvo slovenskih pisateljev

17. 9. 2012

Javno branje

Ljubljana – Društvo slovenskih pisateljev

18. 9. 2012

Srečanje z dijaki gimnazije Novo mesto

Novo mesto – Anton Podbevšek teater

20. 9. 2012

Srečanje z dijaki gimnazije Ptuj

Ptuj – Mestno gledališče
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Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
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D

r. Štefka Cobelj je pomembna umetnostna
zgodovinarka, ki je bila v svoji bogati
karieri med drugim kustosinja Muzeja
sodobne umetnosti v Beogradu, ravnateljica
Pokrajinskega muzeja na Ptuju in v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja svetovalka za muzejstvo
v Somaliji. Del svoje bogate knjižne in delovne
zapuščine je namenila Ptuju. Knjižnica Ivana
Potrča je v letu prestolovanja zbirko obdelala,
jo pripravila za javno predstavitev ter ji dodala
še prikaz zapuščine dr. Cobljeve drugim ustanovam, obiskovalce pa seznanila tudi z njenim
življenjem in delom ter vplivom na muzejsko
stroko v mednarodnem in lokalnem okolju.
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj so prav tako javno
predstavili monografijo o dr. Štefki Cobelj. Zaradi

pomena zapuščine dr. Štefke Cobelj so projekt
nadgradili s predstavitvijo njene zapuščine v
drugih ustanovah in s predstavitvijo njenega
življenja in dela ter vpliva na muzejsko stroko
v lokalnem, pa tudi v mednarodnem okolju.
Predstavili so tudi digitalizirane dokumente
na portalu Kamra in dLib.
V okviru projekta je bila postavljena tudi začasna
razstava o življenju in delu dr. Štefke Cobelj,
na kateri so si obiskovalci lahko ogledali njene
osebne predmete in zapuščino.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 6. 2012

Predstavitev monografije

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

7. 6.-31. 7. 2012

Razstava o življenju in delu

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.000
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Nemci in Maribor

Akustični vikend v Mariboru

Umetniški kabinet Primož Premzl d.o.o.

K

atalog Nemci in Maribor je neposredno
povezan z odmevno razstavo Nemci in
Maribor: 1846–1946: stoletje preobratov ki
je potekala od 15. marca do 15. junija 2012 v Veliki
kavarni v Mariboru. Nekaj mesecev po zaprtju
razstave je v založništvu Umetniškega kabineta
Primož Premzl in v sodelovanju z Zavodom
Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture in
Pokrajinskim arhivom Maribor izšel še katalog.
Katalog prinaša besedila z razstave v celoti, pa
tudi velik del tam prikazanega slikovnega gradiva. Prinaša sporočila, ki so bila predstavljena
že na razstavi – v uvodnih izhodiščih vzpostavi
osnovne razmisleke o nacionalni identiteti
in simboliki, nato pa v zgodovinskem loku
natančno predstavi razmere v političnem in

javnem življenju mesta v stoletju preobratov.
Osrednji prostor pa je, podobno kot na razstavi, namenjen t. i. Poglobljenim pogledom
– poglavju, katerega vsebina je osredotočena
na posamične fenomene, osebnosti, zgradbe,
dogodke, ustvarjalnost, pa tudi na vsakdanje
življenje Mariborčanov v stoletju, ko se je porajala nacionalna zavest v današnjem pomenu
in ko je v političnem in javnem življenju vse
bolj rasla v ustvarjalnost na eni in nacionalna
nasprotja na drugi strani. Tako razstava kot
katalog umeščata dogajanje in življenjski utrip
Maribora v ta neizbežen kontekst.
Katalog, pri katerem je sodelovalo veliko število
avtorjev, je dolgo pričakovana in nepogrešljiva
nadgradnja razstave Nemci in Maribor.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 12. 2012

Predstavitev kataloga

Maribor – Velika kavarna
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KUD Zlati zob 		

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

50

I

zraz akustični oziroma »izštekani« (unplugged) se je pojavil v devetdesetih letih in je
pomenil izvedbo popularnih rock in pop
pesmi v tako imenovani akustični, neelektrični
izvedbi. Podoben princip je bil uporabljen tudi
v akustičnem vikendu Evropske prestolnice
kulture: predstavili so se pomembni slovenski
izvajalci v akustični različici in v neposrednem

stiku s poslušalci. Akustični vikend v Mariboru je
sredi novembra ponudil program »izštekanih«
z nastopom mnogih uveljavljenih slovenskih
pop in rock skupin, ki so nastopile v izbranih
gostinskih lokalih znotraj črt mestnega obzidja.

Š tevilo dogodkov

11

Š tevilo obiskovalcev

2.230

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

16. 11. 2012

Mar Django kvartet & gost Boštjan Gombač (koncert)

Maribor – Etno hiša Baščaršija

16. 11. 2012

Neisha (koncert)

Maribor – Klub Punkt

16. 11. 2012

Pero Lovšin (koncert)

Maribor – Klub KGB

16. 11. 2012

Elevators (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

16. 11. 2012

Miha Guštin - Gušti (koncert)

Maribor – Rožmarin

17. 11. 2012

Šukar (koncert)

Maribor – Etno hiša Baščaršija

17. 11. 2012

Vasko Atanasovski (koncert)

Maribor – Kino Udarnik

17. 11. 2012

Pliš (koncert)

Maribor – Vodni stolp

17. 11. 2012

MI2 (koncert)

Maribor – Klub KGB

17. 11. 2012

Dan D (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

17. 11. 2012

Muff (koncert)

Maribor – Rožmarin
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Avdiovizualna umetnost

Digital Delight

Zavod Udarnik		

A

vdiovizulani program Zavoda Udarnik
stremi k popestritvi glasbene dejavnosti
v mestu Maribor. Program je potekal vse
leto in je bil sestavljen iz različnih koncertov
in elektronskih dogodkov, ki so predstavljali
lokalne, regijske in mednarodne zvočne usmeritve. Vsi dogodki so dopolnjevali kinotečno

Društvo hedonističnih kreativcev

ponudbo Zavoda Udarnik, obenem pa poskušali
zapolniti vrzel v mestni ponudbi dogodkov
alternativne, klubske in ambientalne avdio in
avdio-vizualne narave.

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

770
Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

8. 3. 2012

Balladero (koncert)

Maribor – Kino Udarnik

9. 3. 2012

Emkej (koncert)

Maribor – Kino Udarnik

30. 3. 2012

Import DJs (elektornska glasba)

Maribor – Kino Udarnik

25. 10. 2012

LIVE@Udarnik: Kanda, Kodža i Nebojša/Srbija (koncert)

Maribor – Kino Udarnik

31. 10. 2012

Udarnik Horror Halloween (zabava)

Maribor – Kino Udarnik

9. 11. 2012

Live@Udarnik: Praha Depart/Japonska & Safari crew/Slovenija (koncert)

Maribor – Kino Udarnik
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P

rojekt Digital Delight temelji na kreativni
promociji kvalitetne elektronske glasbe v
Sloveniji in na širšem kulturnem področju
EU. Obiskovalce in poslušalce je v letu 2012 seznanil s kakovostno domačo in tujo elektronsko
glasbo, avtorjem pa omogočil predstavitev in
uveljavitev. Na odru so se vrstili lokalni, regionalni in mednarodni ustvarjalci moderne
elektronske in instrumentalne glasbe ter širok
spekter drugih umetnikov, ki ustvarjajo na
področju avdiovizualnih, predstavitvenih in

likovnih umetnosti. Poslušalci so spoznavali
umetniško vrednost in lepoto tega področja
glasbenega ustvarjanja. Projekt Digital Delight
je usmerjen v premagovanje družbenih meja;
s pomočjo kulture je povezal ljudi in ustvaril
nove komunikacijske kanale, ki trenutnim in
prihodnjim ustvarjalcem s področja elektronske
glasbe omogočajo uveljavitev in vzpostavitev
medsebojnega sodelovanja, hkrati pa vzpodbujajo kakovost, kreativnost in inovativnost
na vseh področjih ustvarjanja.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

13. 1. 2012

Zavrtimo se v noč (elektronska glasba)

Maribor – Kino Udarnik

12. 4. 2012

Zavrtimo se v noč vol. 2 (elektronska glasba)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

23. 6. 2012

Dusty Kid/ITA, Theluckyone, Black Absynth,
Pistachiho's Project, Benjamin Shock, Malek,
Immortal, Luke Marcus, Bench (elektronska glasba)

Maribor – Creative Underground

7. 7. 2012

Alex di Stefano/ITA, Norbert Davenport/ITA, Agent
Mushroom, Deesee, Qunero, Sellypeg,
Jamie Ricaro, Cogo (elektronska glasba)

Maribor – Creative Underground

21. 9. 2012

Zagreb – Ljubljana – Maribor Underground
(elektronska glasba)

Maribor – Kulturni center
Pekarna: dvorana Gustaf

23. 11. 2012

LIVE@Udarnik: Otto Von Shirach (elektronska glasba)

Maribor – Kino Udarnik

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

1.050
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Digitalna klasika

Escape

Sončnica, Vaneča

D

igitalna Klasika je bil glasbeni projekt
skupine A la fetish, ki je na slovenski
glasbeni sceni poskrbela za svež veter.
Dogodek je združil tisto, kar v akademskem
glasbenem svetu velja za nezdružljivo: klasično
in elektronsko glasbo. Na ta način je združil tudi
različne generacije, saj je bila avtorska glasba
zanimiva tako za starejše, ljubitelje klasike, kot
tudi za mlade, ki navadno spremljajo elektronsko

Kragelnik Marko s.p.
glasbo. Digitalna klasika je združila ritme elektronske glasbe z zvenom godal. Skupaj z mladimi
akademiki in njihovimi klasičnimi inštrumenti
so nastopili mojstri mešalnih miz, pridružili pa
so se jim tudi priznani gostje. Glasbeni del so
nadgradili plesalci.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

200

Datum

NAZIV DOGODKA

P rizorišče

11. 5. 2012

Koncert in plesni performans

Murska Sobota – Grajska dvorana
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E

scape je nadžanrski glasbeno-scenski spektakel, ki je zaradi sožitja klasične instrumentalne zasedbe, pristnega rock’n’rolla
in močnih vizualnih elementov zanimiv za širok
krog občinstva. Neobičajno zasedbo so sestavili
člani godalnega kvarteta Escape String Quartet,
ki so z uporabo akustičnih in elektronskih efektov zabrisali mejo med klasičnim in modernim,

ter popularni pevec Matevž Šalehar – Hamo. Ob
pomoči multimedijske umetnice Tine Istenič,
ki je poskrbela za vizualne elemente, so pripravili umetniški dogodek, ki je zadovoljil
vse čute. Koncertni program je vseboval hite
legendarnih skupin The Queen, Led Zeppelin,
Rolling Stones, Sting, Eurythmics in Metallica
v popolnoma novi preobleki.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

20. 1. 2012

Koncert in vizualna projekcija

Slovenj Gradec – Koroška galerija likovnih umetnosti

29. 6. 2012

Koncert in vizualna projekcija

Slovenj Gradec – Trg svobode

18. 10. 2012

Koncert in vizualna projekcija

Murska Sobota – Gledališče Park

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

1.450

241

NEKLASIČNA GLASBA

Festival Etnika

Festival Romske kulture
Romano Čhon/Romski mesec

Zavod Etnika

F

estival Etnika je izvrsten mariborski festival
glasb sveta z bogato mednarodno udeležbo. V svoji osmi ediciji je leta 2012 Maribor
poživil z glasbo z različnih meridianov. O narodnostni pisanosti glasbenikov priča podatek,
da je od prve edicije festivala do danes nastopilo
kar 42 glasbenih skupin in glasbenikov, med
katerimi jih je bilo kar 24 iz tujine. Doslej so se
obiskovalcem predstavili glasbeniki iz Vietnama,
Irana, Afganistana, Indije, Kitajske, Jakutije v

Sibiriji, Senegala, ZDA ter iz Anglije, Francije,
Nizozemske in številnih drugih evropskih držav.
S svojim umetniškim konceptom ter skrbnim
izborom glasbenih vsebin, ki v mesto prinašajo
povsem nove ali pa redko videne/slišane zvočne
bisere, se je festival uvrstil med tiste projekte, ki
permanentno zvišujejo nivo mariborske glasbene
kulture. Etnika je uveljavljena blagovna znamka,
ki ima čvrsto in ugledno pozicijo v mestu in
državi, vse bolj pa tudi v tujini.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

9. 11. 2012

Romska noč/Parno Graszt: Klateži, potepuhi, vagabundi
(dokumentarni film)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

9. 11. 2012

Romska noč/Parno Graszt in Mangle Pral (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

14. 9. 2012

Klezmer Meets Balkan: Preßburger Klezmer Band feat.
Anita Ribar/SRB, Miroslav Vuković/BiH (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

10. 11. 2012

Terrafolk (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

17. 10. 2012

Stanley Jordan (solo koncert)

Maribor – ll. gimnazija Maribor

22. 10. 2012

Stanley Jordan (solo koncert)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

23. 10. 2012

Teorija spoznavanja: Stanley Jordan (glasbeni seminar)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

23. 10. 2012

Teorija spoznavanja: Stanley Jordan (glasbeni seminar)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo
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Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture v sodelanju
s SEM (Ljubljana), Romski akademski klub (Murska Sobota)
Š tevilo dogodkov

8

Š tevilo obiskovalcev

1.230

Š

esti festival romske kulture Romano Čhon/
Romski mesec je v letu 2012 ponudil izjemno raznolik program. Poleg bogatega
kulturnega programa so bili družbeno-kritični
obiskovalci vabljeni tudi k razmišljanju, spodbujanju kreativnosti, medsebojnemu spoznavanju in
razumevanju različnih kultur, sodelovanju in solidarnosti na delavnicah in predstavah posebnega,
tradicionalnega, neinstitucionalnega gledališča
senc – Karadjoz. Osnovnošolci so svoje dojemanje
in spoznavanje večkulturnega družbenega okolja
izražali na ZULK-ovih stripovskih delavnicah,
podporne festivalske vsebine pa so poskrbele

tudi za interese srednješolcev. Vrhunec je festival
doživel 21. aprila s koncertom svetovno priznane
romske glasbenice Esme Redžepove. Vpliv festivala na akademsko-znanstveno in raziskovalno
področje je bil viden skozi predstavitev dobrih
praks dela z Romi v nevladnih in mladinskih
organizacijah, ki delujejo v jugovzhodni Evropi.
Izvedbi festivala se je priključila Filozofska fakulteta Maribor, kjer so profesorji in študentje
različnih oddelkov organizirali ciklus predavanj
na teme multikulturnega dialoga, človeškega
dostojanstva, stereotipov in predsodkov ter
socialne integracije romske skupnosti.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

31. 3. 2012

Plesne delavnice egipčanskih folklornih plesov

Maribor – Hiša Zahir

31. 3. 2012

Večer darbuke s Karimom Nagijem (glasbeni večer)

Maribor – Hiša Zahir

1. 4. 2012

Delavnica plesno-glasbene komunikacije

Maribor – Hiša Zahir

1. 4. 2012

Arabic tabla – beginner class (tolkalska delavnica)

Maribor – Hiša Zahir

2. 4. 2012

Učim se skozi igro: Ptički so se izvalili
(ustvarjalna delavnica in učna pomoč)

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

2. 4. 2012

Moja čebelica: Športne in družabne igre
(ustvarjalna delavnica in učna pomoč)

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

2. 4. 2012

Kdaj bodo Romi pisali o nas? (otvoritev festivala)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

3. 4. 2012

Učim se skozi igro: Plesne igre, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

3. 4. 2012

Učim se skozi igro: Marko skače (ustvarjalna delavnica),
sprostitvena delavnica, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

3. 4. 2012

Mladi Romi v slovenski družbi – stališča mladih v kvalitativnih
izsledkih raziskave Mladina 2010 (predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

3. 4. 2012

Selitveni tokovi Romov, njihova ustalitev v osrednji Evropi
do poznega 19. stoletja ter pogromi Evropejcev nad njimi
(predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

3. 4. 2012

Rdeča kapica: Brata Grimm in Svetlana Makarovič
(lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno
gledališče Maribor

4. 4. 2012

Projekcije kratkih filmov mladih romskih ustvarjalcev

Ptuj – Mestni kino Ptuj

Š tevilo dogodkov

74

Š tevilo obiskovalcev

2.804
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4. 4. 2012

Učim se skozi igro: Moj klobuk
(ustvarjalna delavnica), učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

12. 4. 2012

Langa (koncert)

Murska Sobota – Mladinski
informativni in kulturni klub:
klubski prostor

4. 4. 2012

Učim se skozi igro: Velikonočna voščilnica
(ustvarjalna delavnica), plesne igre, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

12. 4. 2012

Mato Uralo (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

4. 4. 2012

Sobivanje Slovencev in Romov: kratki oris nekega spodletelega
srečanja (predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

12. 4. 2012

Tolkalska delavnica za vse otroke

Maribor – Kulturni Inkubator

13. 4. 2012
4. 4. 2012

Učni/akademski dosežki romske populacije: odgovori in
vprašanja (predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

Učim se skozi igro: Velikonočni zajček (ustvarjalna delavnica),
športne in družabne igre, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

13. 4. 2012

Sodobna romska ženska (okrogla miza)

Murska Sobota – Gostilna Gaj

4. 4. 2012

Vključevanje učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja v Maribor – Filozofska fakulteta
Republiki Sloveniji (predavanje)

13. 4. 2012

Gledališče senc, performans, neposredna komunikacija:
kulturna socializacija: dr. Svetlane Slapšak (predavanje)

Maribor – Lutkovno
gledališče Maribor

14. 4. 2012

Plesna delavnica romskih plesov za otroke s Ksenijo Visket

Murska Sobota – Romski
izobraževalni inkubator Prekmurje:
enota Vanča vas – Borejci

14. 4. 2012

Večer romskih plesov

Maribor – Hiša Zahir

16. 4. 2012

Učim se skozi igro: Zvončica (ustvarjalna delavnica),
sprostitvene delavnice, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

16. 4. 2012

Izzivam diskriminacijo: Tina Friedreich
in Doris Moršič (delavnica)

Murska Sobota – Ekonomska
šola Murska Sobota

16.-19. 4. 2012

Slikarska razstava romskega slikarja Dragana
Sotirovića in etnografska razstava predmetov

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

Učim se skozi igro: Ptički se ženijo (ustvarjalna delavnica),
romska folklora, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

5. 4. 2012

Učim se skozi igro: To sem jaz (socialna delavnica), učna pomoč Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

5. 4. 2012

Učim se skozi igro: Košarica za pirhe (ustvarjalna delavnica),
Indija (potopisno predavanje), učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

5 - 13. 4. 2012

Pomladna priložnost: Franc Cener (razstava risb)

Lendava – Kulturni dom – Gledališka
in koncertna dvorana Lendava

5. 4. 2012

Kako ohraniti kulturno raznolikost? (predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

5. 4. 2012

Romi med socialno pravičnostjo in osebno odgovornostjo
(predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

5. 4. 2012

Mehanizmi netolerance v primeru romske družine (predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta

6. 4. 2012

Učim se skozi igro: Igre brez meja, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

17. 4. 2012

6. 4. 2012

Učim se skozi igro: Pobarvajmo pirhe (ustvarjalna delavnica),
taborniške veščine, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

17.-20. 4. 2012 Pomladna priložnost: Franc Cener (razstava risb)

10. 4. 2012

Učim se skozi igro: Velikonočni zajček (ustvarjalna delavnica),
učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

17. 4. 2012

Na kraju … ljubav (gledališka predstava)

Maribor – II. gimnazija

18. 4. 2012
10. 4. 2012

Učim se skozi igro: Cvetoče drevo (ustvarjalna delavnica), plesna
delavnica hip hopa, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

Učim se skozi igro: Dobra vila (ustvarjalna delavnica), Jaz in ti
(socialna delavnica), učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

18. 4. 2012
10. 4. 2012

Koncert romskega dueta iz Subotice

Maribor – Hiša Zahir

Kulturni večer/Romi v Prekmurju – Zgodbe treh generacij:
Sandi Horvat, Megi Kovač

Murska Sobota – Mladinski
informativni in kulturni klub klubski prostor

10. 4. 2012

Tolkalska delavnica za vse otroke

Maribor – Kulturni Inkubator

18. 4. 2012

Recital romskih pesnikov iz Vranjske Banje ob kitarski spremljavi

Maribor – Klub 2012 - Satchmo

10. 4. 2012

Delavnica gledališča senc

Maribor – II. gimnazija

19. 4. 2012

11. 4. 2012

Učim se skozi igro: Plesne igre hip hopa, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

Učim se skozi igro: Cvetoče drevo (ustvarjalna delavnica),
foto delavnica, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

20. 4. 2012

11. 4. 2012

Učim se skozi igro: Ptički v gnezdu (ustvarjalna delavnica),
To sem jaz (socialna delavnica), učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

Učim se skozi igro: Čebelja družina (ustvarjalna delavnica),
taborniške veščine, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

20. 4. 2012

11. 4. 2012

Karlo Varga (koncert)

Maribor – Etno hiša Baščaršija

Socialno podjetništvo kot korektiv liberalno tržne ekonomije:
Agata Sardelič (predavanje)

Črenšovci - Romski
kulturno-informacijski center
ROKIC: DROM Kamenci

11. 4. 2012

Cigani v sodobni slovenski prozi: Denis Škofič (predavanje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica
Maribor: Glazerjeva dvorana

20. 4. 2012

Projekcija filma Gadjo Dilo romskega režiserja Toniya Gat

Maribor – Hiša Zahir

11. 4. 2012

Tolkalska delavnica za vse otroke

Maribor – Kulturni Inkubator

21. 4. 2012

Plesna delavnica romskih plesov za otroke s Ksenijo Visket

Črenšovci - Romski izobraževalni
inkubator Prekmurje, enota Kamenci

11. 4. 2012

Delavnica gledališča senc

Maribor – II. gimnazija

21. 4. 2012

Esma Redžepova (koncert)

Maribor – ŠTUK

11. 4. 2012

Delavnica gledališča senc (zaključna produkcija/predstava)

Maribor – II. gimnazija

22. 4. 2012

Projekcija filma Transilvanija romskega režiserja Toniya Gatlifa

Maribor – Hiša Zahir

12. 4. 2012

Učim se skozi igro: Okrasimo kotiček (ustvarjalna delavnica),
učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Šmihel:
zabojnik v romskem naselju Šmihel

22. 4. 2012

Delavnica stripa

Maribor – Romsko kulturno društvo
Anglunipe – Bodočnost

12. 4. 2012

Učim se skozi igro: Okrasimo kotiček (ustvarjalna delavnica),
taborniške veščine, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

23. 4. 2012

Učim se skozi igro: Pomladni nakit (ustvarjalna delavnica),
športne in družabne igre, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica
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Murska Sobota – Pokrajinska in
študijska knjižnica Murska Sobota
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23. 4. 2012

Najboljši ciganski muzikant: Gledališče Bičikleta
(lutkovna predstava)

Maribor – Osnovna
šola Maksa Durjave

23. 4. 2012

Najboljši ciganski muzikant: Gledališče Bičikleta
(lutkovna predstava)

Maribor – Vrtec Jožice Flander

24. 4. 2012

Učim se skozi igro: Moja hiša (ustvarjalna delavnica),
sprostitvena delavnica, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

25. 4. 2012

Učim se skozi igro: Pleši, črni kos (ustvarjalna delavnica),
plesna delavnica hip hopa, učna pomoč

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

25. 4. 2012

Romkinje v slovenski literaturi: Tonja Jelen (predavanje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica
Maribor: Glazerjeva dvorana

25. 4. 2012

Predavanje Nine Ditmajer in Viktorije Aleksovske
o romskem jezikoslovju

Maribor – Univerzitetna knjižnica
Maribor: Glazerjeva dvorana

26. 4. 2012

Učim se skozi igro: Avto br br
(ustvarjalna delavnica, učna pomoč)

Novo mesto – Dnevni center Brezje:
Vrtec Pikapolonica

27. 4. 2012

Nogometni turnir Nogomet združuje

Murska Sobota – Romski
izobraževalni inkubator Prekmurje:
enota Vanča vas – Borejci
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Festival Scena

Kulturno društvo mladinski center IndiJanez

M

ariborske glasbene skupine, EPK in
KD Indijanez so v letu 2012 že tretje
leto zapored pripravili Festival Scena,
na katerem so se predstavile uveljavljene in
neuveljavljene skupine iz Maribora in bližnje
okolice. Koncertni del festivala je potekal v
dvorani Štuk v Mariboru. Nastopilo je 21 glasbenih skupin, vsaka s polurnim programom.
Vstop je bil prost.

Rdeča nit dogodka je bilo avtorsko glasbeno
ustvarjanje, za katerega si organizatorji želijo,
da se še naprej razvija in prek podobnih prireditev pride do končnih uporabnikov – publike.
Festival je bil tudi priložnost za druženje, povezovanje mariborskih skupin in posameznih
ustvarjalcev. V okviru projekta je izšla tudi
festivalska zgoščenka.

Datum

NAZIV DOGODKA

P rizorišče

6. 4. 2012

Predstavitev letne produkcije glasbenih skupin Maribora in okolice (koncert)

Maribor – ŠTUK

7. 4. 2012

Predstavitev letne produkcije glasbenih skupin Maribora in okolice (koncert)

Maribor – ŠTUK

8. 4. 2012

Predstavitev letne produkcije glasbenih skupin Maribora in okolice (koncert)

Maribor – ŠTUK

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

1.700
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Garage Explosion

Gipsy night

Pekarna-magdalenske mreže

U

mazan zvok, razkavi vokali, brezkompromisni rock’n’roll so osnovni pojmi
glasbenega festivala Garage Explosion, ki je
s svojo izrazito kulturno identiteto že ob svojem
pojavu nedvomno zaznamoval dogajanje v okvirih
sodobne rokovske kulture v Sloveniji in njeni
bližnji okolici. Obiskovalcem je tudi v letu 2012
predstavil perjanico subkulturnega dogajanja,
ki je Mariboru v ponos; ponovno je vzpostavljal

KUD Zlati zob

nekoč zelo dobre vezi med posameznimi centri rokovske kulture v nekdanji Jugoslaviji in
navezoval stike s podobnimi evropskimi centri. Glasbeni izbor je vključeval kakovostna in
izkušena tuja imena, mlade domače skupine
pa so imele tako priložnost predstaviti se pred
številnim občinstvom ter izmenjati izkušnje in
stike z že uveljavljenimi skupinami iz drugih
kulturnih področij.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 11. 2012

Koncert

Dvorana Gustaf – Pekarna
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

200

R

omska kultura pomembno prispeva k
pestrosti evropskih kultur, a je pogosto
neupravičeno zapostavljena. Kljub temu se
vedno izkaže, da je v nekaterih svojih pojavnih
oblikah izjemno priljubljena. Romski vikend je
bil za poznavalce tega dela evropske kulturne
dediščine prava poslastica, tistim, ki so se prvič srečali z romsko ustvarjalnostjo, pa je bila
ponujena idealna priložnost, da so jo spoznali
v najširšem pomenu in v vsej njeni raznolikosti. Romski vikend je v Mariboru potekal na
približno dvajsetih prizoriščih, s sprehodom

po ulicah pa so se uvodoma predstavili vsi sodelujoči. Možnost predstavitve so dobili tudi
mladi umetniki iz različnih držav. Nastopili so
ustvarjalci s področij glasbe, likovnih umetnosti
in kulturne dediščine.
Romski vikend je v Mariboru potekal v petek,
13. in v soboto, 14. aprila 2012. Sodelovalo je
več kot 80 romskih glasbenikov iz Slovenije,
Srbije, Makedonije, Madžarske in Bolgarije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 4. 2012

Koncertni dogodki po mestu

Maribor – po mestu

14. 4. 2012

Koncertni dogodki po mestu

Maribor – po mestu

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

3.000
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Kako postati jazz/blues virtuoz?

Kantata po Sveti Elizabeti

Takt Ars, Samo Šalamon s.p.

G

lasbena šola Sama Šalamona Takt Ars je
organizirala enodnevni glasbeni delavnici.
Prvo je vodil priznani francoski jazz in rock
kitarist Nguyen Le, drugo pa priznani kitarist iz
ZDA Alex Machacek; slednji je trenutno eden
najboljših jazz/fusion/rock kitaristov na svetu
in hkrati tudi učitelj na prestižnem glasbenem
konzervatoriju GIT v Los Angelesu, Nguyen Le
pa v svetovnem merilu velja za enega najbolj
izvirnih etno/jazz/fusion kitaristov, kar potrjujejo številne nagrade, ki jih je prejel v ZDA in
Evropi. Delavnici sta vključevali kratek nastop in

Datum

NAZIV DOGODKA

predstavitev gostujočih mentorjev. Namenjeni
sta bili učencem glasbene šole Takt Ars in ostalim
slovenskim glasbenikom, dobrodošli pa so bili
tudi slušatelji iz tujine. Delavnici sta potekali
v dveh delih, udeležencem sta zagotovili vrhunski nivo sodelovanja. Samo Šalamon, vodja
projekta, se z enajstimi velikimi ploščami uvršča
med najbolj inovativne in izvirne kitariste ter
komponiste mlajše generacije.

P rizorišče

28. 1. 2012

1. glasbena delavnica

Maribor – Glasbena šola Takt ars

15. 9. 2012

2. glasbena delavnica

Maribor – Glasbena šola Takt ars
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Kultuno društvo Carinthia Cantat Slovenj Gradec

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

55

P

rojekt Kantata po sv. Elizabeti povezuje
novejše umetniške prakse (tolkala in
video) z ljudsko umetnostjo (srednjeveške zgodbe, zborovsko petje, koroško ljudsko
izročilo) ter zgodovino Slovenj Gradca. Srce
projekta tvorijo pevski zbori Mislinjske doline (mešani pevski zbor Carinthia Cantat,
ženska vokalna skupina Nova in moški pevski
zbor Adoramus), projekt pa sooblikujejo tudi

skladatelj Andrej Misson in dirigent Simon
Dvoršak ter izvajalci Slovenskega tolkalnega projekta SToP ter videast Andrej Intihar.
Koncert se je odvil v prostorih zgodovinskega
pomena, kar je pripomoglo k njegovi atraktivnosti. Evropska razsežnost projekta izhaja
iz dejstva, da je zgodba o sv. Elizabeti, ki je
sicer del madžarske tradicije, poznana bolj
ali manj po vsej Evropi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 4. 2012

Koncertno-vizualna predstava (premiera)

Slovenj Gradec – Cerkev Svete Elizabete

3. 6. 2012

Koncertno-vizualna predstava

Maribor – Stolna cerkev

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

400

251

NEKLASIČNA GLASBA

Klub 2012

Arpol d.o.o.		

K

lub 2012 je bil prostor, ki je ponujal oddih
vsem ustvarjalcem projekta MARIBOR
2012 – Evropska prestolnica kulture,
gostom mesta, turistom, meščanom in nastopajočim izvajalcem. Ob kvalitetni glasbi so se
navezovali novi stiki in prepletale družbene in
kulturne vezi. Klub 2012 je bil vrhunski klubski
poligon za izvajalce jazza, rokovske glasbe in
bluesa ter ostalih prefinjenih glasbenih formatov, ki so Mariboru prinesli duh in patino
velemest, najpomembnejših spodbujevalcev
kulturno-glasbenih trendov. Klub je nudil

Datum

NAZIV DOGODKA

zatočišče tako visokim gostom iz tujine kot
tudi slehernemu domačemu umetniku, ki je
v tej lounge coni našel prepotrebni mir, pa
tudi notranji ustvarjalni nemir. Klub 2012 je bil
postavljen na zemljevid koncertnega klubskega
dogajanja, s katerim se težko primerja katerokoli
slovensko središče. Klub 2012 je izvajalsko,
programsko in organizacijsko, skozi glasbo
in druženje, utripal ves čas trajanja EPK 2012.

P rizorišče

Š tevilo dogodkov

132

Š tevilo obiskovalcev	

16.581

23. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 2. 2012

2 Cellos (koncert)

Maribor – Dvorana Tabor

27. 2. 2012

Samo Šalamon 2alto feat. Loren Stillman, John O’Gallagher &
Roberto Dani/ZDA, ITA, SLO (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

29. 2. 2012

Vito Marenče (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

3. 3. 2012

Amy Winehouse Tribute (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

5. 3. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

6. 3. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

7. 3. 2012

Organic Trio (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

10. 3. 2012

Saint Saviour (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna

10. 3. 2012

MKC revival Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

12. 3. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

17. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

13. 3. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

19. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

14. 3. 2012

Jan Tomšič trio (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

20. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 3. 2012

Next: Andrej Hočevar (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

19. 3. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

25. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

20. 3. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

26. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

21. 3. 2012

Indian Đem (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

27. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

22. 3. 2012

Little Pigeon’s ForHill Blues (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

28. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 3. 2012

This is Indie Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

31. 1. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

26. 3. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

1. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

27. 3. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

2. 2. 2012

DJ Click + live band (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

28. 3. 2012

Artbeaters (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

3. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

29. 3. 2012

Mariborski jazz konservatorij (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

7. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

2. 4. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

8. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

3. 4. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

9. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

4. 4. 2012

Trio Kana (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

10. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

9. 4. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

14. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

10. 4. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

11. 4. 2012

Tadej Kampl Experience (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

16. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

14. 4. 2012

80s DJ Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

21. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

16. 4. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

22. 2. 2012

Live jazz jam session

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

17. 4. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo
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18. 4. 2012

Nula Kelvina (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
Klub MC

9. 6. 2012

80s DJ Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

19. 4. 2012

Eva Hren & Sladcore (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

14. 6. 2012

Aleš Rendla sekstet (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

20. 4. 2012

Katja Koren (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 6. 2012

Grrizli Madams & Carnaval (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

21. 4. 2012

Michael Jackson tribute (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

16. 6. 2012

Michael Jackson Tribute (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

23. 4. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

21. 6. 2012

Katja Šulc & DJ Pier (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 4. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

22. 6. 2012

50’s & 60’s Rockabilly (DJ Party)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

25. 4. 2012

Femi Temowo (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

29. 6. 2012

70’s & 80’s Rock’n’Roll (DJ Party)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

26. 4. 2012

Atheist Rap, Blutwurst (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

6. 7. 2012

I love 90’s Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

26. 4. 2012

Jazoo (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

7. 7. 2012

In memory of Minorit (DJ Party)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

30. 4. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

9. 7. 2012

Raoul & the WiseMen (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

2. 5. 2012

ZZ Art Blakey (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

19. 7. 2012

George Smoog (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

3. 5. 2012

Mia Žnidarič & Steve Klink Quartet (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

20. 7. 2012

Uroš Perić & The Bluenote Quartet (koncert)

7. 5. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

8. 5. 2012

Torkovi študentski večeri

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

26. 7. 2012

Stane Hebar Kvartet feat. Helmut Kagerer (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

9. 5. 2012

Tomaž Gajšt trio (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

1. 8. 2012

Luca Ciarla (koncert)

10. 5. 2012

Samir Fejzić band (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

14. 5. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

3. 8. 2012

Let the Jam Roll (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

15. 5. 2012

Torkov tematski glasbeni večer

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

17. 8. 2012

Latin Jazz band Vivaracha (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

16. 5. 2012

Vito Marenče (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

22. 8. 2012

Kajtebriga (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

17. 5. 2012

The Dreams (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

23. 8. 2012

Anja Bukovec in PanArs (koncert)

18. 5. 2012

Ana Pupedan (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

25. 8. 2012

Nolunta’s (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

7. 9. 2012

Jazz club Gajo quartet (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Vetrinjski
dvor: dvorišče

14. 9. 2012

CCR Remember (tribute koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 9. 2012

MKC revival Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

20. 9. 2012

The Tide (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

21. 9. 2012

Hulahoop band (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

27. 9. 2012

BadBooshBand feat. Draksler, Magatelli, Marini (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

4. 10. 2012

The Bumps (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

11. 10. 2012

Vid Jamnik kvartet (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

13. 10. 2012

Samo Šalamon Strings Quartet feat. Dominique Pifarely,
Bruno Chevillon & Roberto Dani (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 10. 2012

Ditka & band (koncert)

Maribor – Salzburški paviljon
White Noise: Trg svobode

17. 10. 2012

Kabadayas (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

18. 10. 2012

The Toronto drug Bust (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 10. 2012

A Tribute to Jimi Hendrix: Pavle Kavec & OKO (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

21. 5. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

22. 5. 2012

Torkovi študentski večeri

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

23. 5. 2012

Igor Bezget (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 5. 2012

Džezzva (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

24. 5. 2012

Žoambo Žoet Workestrao (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

28. 5. 2012

MARŠ ponedeljek

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

29. 5. 2012

Torkovi študentski večeri

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

30. 5. 2012

Balžalorsky Drašler trio (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

31. 5. 2012

Robert Jukič Operation Charile (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

1. 6. 2012

Urbano urbano: Tadej Vesenjak, Marko Grobler
in Matjaž Romih (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

1. 6. 2012

Laurie Anderson (koncert)

Maribor – Dvorana Tabor

7. 6. 2012

MickyLee band (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

8. 6. 2012

Hamo & Tribute 2 love (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo
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26. 10. 2012

Norah Jones project (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

3. 11. 2012

80s DJ Party

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

8. 11. 2012

Sixtynine (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 11. 2012

Miro Kadoić quartet (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

22. 11. 2012

Chocolate disaster (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

23. 11. 2012

Igor Matković Sonic Motion (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

27. 11. 2012

Marko Črnčec group (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

28. 11. 2012

Svetilnik veličastnih – Čuvaji ognja: Ksenija Jus
(glasbeni performans)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

30. 11. 2012

Papir (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

1. 12. 2012

Amy Winehouse tribute (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

10. 12. 2012

Avtomobili (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

13. 12. 2012

Nolunta’s (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

14. 12. 2012

Mildreds (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo
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Lajnarski dan

Kulturno društvo Lajnar Koroški

L

ajnar je svobodnjak. Gre, kamor ga je volja
in kamor ga vodi pot. V preteklosti je bilo
lajnarstvo na Slovenskem prepovedano, ker
so tovrstno ulično nastopanje zaradi »klobuka za
novčič sreče« označili za beračenje. Leta 1986 se je
začela ta žlahtna tradicija meščanskega razvedrila
ponovno prebujati. Za promocijo lajnarstva v

Sloveniji vsako leto skrbi festival lajnarjev, ki se v
Kranju na dan slovenskega kulturnega praznika
odvija že skoraj deset let. Slovenski lajnarji so
mednarodno priznani in redno nastopajo tudi na
večjih mednarodnih festivalih po vsej Evropi. V
okviru EPK so pripravili enodnevni sklop uličnih
nastopov v središčih mest Maribor in Velenje.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

2.500
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 4. 2012

Nastop lajnarjev po mestu

Maribor – po mestu

21. 4. 2012

2. lajnarski dan

Velenje – po mestu
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Lajnarski festival

Maribum

Kulturno društvo Lajnar Koroški

S

lovenj Gradec je bilo prizorišče prvega
mednarodnega Lajnarskega festivala. Zaradi
nostalgije, pa tudi zato, ker je inštrument
redek in ima v Slovenji zelo bogato in dolgo
tradicijo, je bil dogodek zanimiv tako za starejšo
kot tudi za mlajšo publiko. Na njem so poleg
domačih lajnarjev, ki dosegajo uspehe v tujini,
zaigrali tudi priznani lajnarji Francije, Češke in
Švice. Z namenom promocije festivala so slovenski lajnarji in drugi gostje iz regije pripravili
ulične nastope v središču Slovenj Gradca. Za
nepozabno vzdušje je dva dni skrbelo petnajst

Kulturno društvo Plesna izba

lajnarjev, ki so se predstavljali na ulicah, trgih
in odrih. Zaradi edinstvenosti inštrumenta
in njegove redkosti, pa tudi zaradi odličnih
izvajalcev, je festival privabil veliko domačih
in tujih obiskovalcev.
Festival se je smiselno povezal z razstavo Dnevi
domače in umetnostne obrti, ki so se pričeli 18.
aprila 2012 v Slovenj Gradcu. Lajnarje je pozdravil
tudi bivši predsednik republike dr. Danilo Türk.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 4. 2012

Otvoritev festivala

Slovenj Gradec – po mestu

19. 4. 2012

Festivalski dan (ulični nastopi)

Slovenj Gradec – po mestu

22. 4. 2012

Zaključek festivala

Slovenj Gradec – po mestu
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F

estival Maribum je zrasel iz dediščine festivala Bobnanje je zdravo, redno pa še bolj, ki je
potekal med letoma 2004 in 2008. Decembra
2010 je z novo, razširjeno obliko dobil tudi novo
ime, glasbena osnova pa še naprej ostajajo bobni
in tolkala. Namenjen je predvsem poznavalcem
in ljubiteljem t. i. glasb sveta. Festival prinaša
mnoge že obstoječe mednarodne zasedbe in
sestave, ki so ustvarjeni posebej za festivalski
program; tako spodbujajo sodelovanje domačih
glasbenikov in gostov iz tujine, ki se združujejo

v skupnem kreativnem raziskovanju. Posledica
takšnega delovanja so nova spoznanja, mednarodna sodelovanja, sveža avtorska glasba in
polnovreden medkulturni dialog. V letu 2012 je
bil del festivala obarvan zelo afriško, z udeležbo
afriških zvezdnikov. Poleg omenjenega se je
zgodilo tudi več koncertov mešanih slovensko-evropskih ter afriških zasedb.

Datum

N aziv

P rizorišče

4. 7. 2012

Sekou Kouyate (koncert)

Maribor – Bar Huda kava

7. 9. 2012

Sory Ibrahima Diabate (koncert)

Maribor – Židovski trg

8. 9. 2012

Maribum Afriqui: Ples z dunduni (delavnice afriške glasbe)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 9. 2012

Maribum Afriqui: Afropean trio in jam session s Soryjem
Diabatejem (koncert)

Maribor – Bar Huda kava

8. 9. 2012

Maribum Afriqui (delavnice afriške glasbe)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Maribum Afriqui: Ples z dunduni (delavnice afriške glasbe)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Maribum Afriqui (delavnice afriške glasbe)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Maribum Afriqui: Calling Africa z afriškim
gostom Soryjem Diabatejem (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 11. 2012

The Way trio z gosti (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

Š tevilo dogodkov

9

Š tevilo obiskovalcev
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Max Klub Jazz Festival

Murske balade in romance

Festival Velenje (Marko Kolšek)

M

ax Klub Jazz Festival je bil leta 2012 po 10ih letih ponovno obujen in je v kulturnem
utripu Velenja vzpostavili temelj za rast
in razvoj jazzovske kulture. Ljubitelji jazza in
ostali poslušalci so lahko prisluhnili vrhunskim
koncertom domačih in tujih glasbenih ustvarjalcev. V letu Evropske prestolnice kulture je
tako v prestolniškem mestu Velenje nastopilo

NEKLASIČNA GLASBA

Argo, društvo za humanistična vprašanja

več odličnih jazz zasedb, ki jih je predlagal
uveljavljeni velenjski jazz glasbenik Jure Pukl,
mdr. Mike Sponza Blues Band (+Grasic) (US/
SL), Robert Jukič (Operation Charlie)(SL/A) ter
Doug Johnson Quartet (US/A/SL). Jazz festival
orje ledino na področju promocije jazzovske
glasbe v Velenju in je prispeval k popularizaciji
glasbene ustvarjalnosti v mestu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 3. 2012

Robert Jukič Operation Charlie (koncert)

Velenje – Max klub

8. 3. 2012

Doug Johnson trio feat. Jure Pukl (koncert)

Velenje – Max klub

14. 3. 2012

Grašič, Chicco, Pukll, Curtis (koncert)

15. 3. 2012

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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M

urske balade in romance se naslanjajo
na tradicijo obmurske panonske glasbe
in ljudske pesmi, ki je navdihnila tudi
sodelujoče slovenske glasbene in literarne
ustvarjalce. Tako je v sodelovanju med literati in
skladatelji oziroma glasbeniki nastalo 14 novih
skladb, ki tematsko in vsebinsko zajemajo iz
sveta ob Muri. Besedila pesmi so napisana v
prekmurskem in prleškem narečju, med njihove
avtorje pa sodijo pesniki: Vlado Žabot, Feri
Lainšček, Vlado Kreslin, Dušan Šarotar, Milan

Vincetič, Vlado Poredoš, Štefan Kardoš in Marko
Kočar. Skladbe, ki so bile prvič izvedene na
Festivalu murskih balad in romanc, so glasbeno
opremili priznani skladatelji in glasbeniki kot
so Slavko Šuklar, Aldo Kumar, Andrej Misson,
Boštjan Gombač, Tina Mauko, Boštjan Kranjc,
Emil Glavnik, in drugi; koncert je izšel tudi na
istoimenski zgoščenki.V okviru projekta je bila
na ogled postavljena še fotografska razstava
avtorja Denisa Cizarja, ki je portretiral vse
sodelujoče pesnike - avtorje besedil.

Datum

N aziv

P rizorišče

Velenje – Max klub

15. 9. 2012

Murske balade in romance (koncert)

Murska Sobota – Gledališče Park

Vid Jamnik Kvartet feat. Mirna Bogdanovič (koncert)

Velenje – Max klub

25.-30. 10. 2012

21. 3. 2012

Kaja Draksler’s Bad Boosh Band (koncert)

Velenje – Max klub

Murski baladniki in romantiki:
Denis Cizar (fotografska razstava)

Murska Sobota – Mladinski
informativni in kulturni klub

22. 3. 2012

Jaka Kopač - Igor Matkovič Project (koncert)

Velenje – Max klub

23. 3. 2012

Mike Sponza blues band feat. Primož Grašič (koncert)

Velenje – Max klub
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Muzejski vrtovi

No Border Jam

LokalPatriot

P

od imenom Muzejski vrtovi se skriva
poletni festival, ki je nastal leta 2002 na
podlagi spontanih koncertov, ki so spremljali mednarodne poletne delavnice. Sprva
je prireditev gostila naključne izvajalce, ki so
nudili popestritev poletnega dogajanja v Novem
mestu; takrat še ni imela razvite jasne značajske
podobe. V zadnjih letih je festival v sodelovanju
z ostalo produkcijo zavoda LokalPatriot in partnerjev začel ustvarjati rdečo nit in vsebinsko
prepoznavnost. Slednja je v poplavi prireditvene
kulture izhajala iz na prvi pogled popularnejših

Subkulturni azil, Maribor
zasedb, a so bili organizatorji pri izboru vedno
pozorni predvsem na kakovost izvedbe, ki na
čudovitem prizorišču ob poletnih večerih pričara
strastno vzdušje. Nekomercialni in s tem tudi
zahtevnejši pristop je pomenil ne samo zabavno
poletno prireditev, temveč je v svojem okolju
ustvaril glasbeni pluralizem, vrhunsko glasbeno
estetiko, scensko in zvokovno dognanost ter
inovativnost. Vsebinska raznolikost posameznih
dogodkov je bila dejansko rdeča nit festivala,
ki je v letošnjem letu podajal tiste komercialne
vsebine, ki presegajo tovrstno klasifikacijo.

Datum

D ogodki

P rizorišče

28. 8. 2012

New Wave Syria (koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

29. 8. 2012

Kill Kenny (koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

30. 8. 2012

Jernej Zoran in Avgustovski kosci (koncert)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

31. 8. 2012

Gal Gjurin in gostje feat. Severa Gjurin (koncert)

Novo mesto – Dolenjski muzej: vrtovi

1. 9. 2012

Josipa Lisac & Band (koncert)

Novo mesto – Dolenjski muzej: vrtovi
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N

o Border Jam je najstarejši festival underground glasbe pri nas – na različnih
lokacijah v Sloveniji se odvija že od leta
1992. Z anarho punkom kot prevladujočim
žanrom bogati glasbena obzorja ter skrbi za
kakovostno preživljanje prostega časa in druženje ljudi različnih življenjskih nazorov. Na
festivalu so se v preteklosti predstavile številne
svetovno priznane punk skupine Oi Polloi,
Marky Ramone, Citizen Fish, Wat Tyler, Icons
of Filth, Anarcrust, The 4 Sivits idr. Ob bok se

jim že vsa leta postavljajo tudi odlične slovenske
zasedbe, kot so Pridigarji, Scuffy Dogs, CZD –
Center za dehumanizacijo, Hic et Nunc, Muškat
Hamburg, KUD Idijoti, Polska malca, Elvis
Jackson idr. Tradicionalne obfestivalske aktivnosti vključujejo underground tržnico, projekt
video in graffiti arta in piercing. No Border Jam
ob politično angažiranem civilno-družbenem
gibanju v letu 2012 prinaša tudi vsakoletno
srečanje neodvisnih založnikov, distributerjev
in aktivistov underground glasbene scene.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 8. 2012

1. festivalski dan (več koncertov)

Maribor – Kulturni center Pekarna

25. 8. 2012

2. festivalski dan (več koncertov)

Maribor – Kulturni center Pekarna

Š tevilo dogodkov
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Oder Evropske prestolnice mladih

Oder Poštna

Soundbiro d.o.o.

O

der Evropske prestolnice mladih je pet
zaporednih petkov konec pomladi v
središču Maribora ponudil program, ki so
ga večinoma sestavljale glasbene skupine mariborskih srednjih šol. Oder je hkrati promoviral
Evropsko prestolnico mladih, ki jo Maribor gosti
v letu 2013. Središče in osrednja tema projekta

Oder Evropske prestolnice mladih so bili torej
mladi. V okviru projekta so bila podeljena tudi
priznanja najuspešnejšim dijakom na literarnem
in likovnem natečaju.

NEKLASIČNA GLASBA

Smiljan Kreže s.p.

Š tevilo dogodkov

18

Š tevilo obiskovalcev

V

okviru EPK je bilo v središču Maribora
postavljenih devet odrov, ki so poslušalcem ponujali kvalitetno in žanrsko
raznoliko glasbo. Najmanjši (a nikakor ne najmanj pomemben) izmed njih je bil Oder Poštna.
Različne avdio-vizualne instalacije so ustvarile
virtualno koncertno območje, v katerem so svoje

mesto našli glasbeniki, ki ustvarjajo lounge
in ambientalno glasbo. Prav na tej ulici, ki je
mnogim Mariborčanom še posebej pri srcu,
je bilo najlaže začutiti sodoben utrip mesta in
njegovo zvokovno sprostitev. Zaradi narave
zvokov, ki so definirali oder na Poštni ulici, bi
lahko tega poimenovali kar Terasa 21. stoletja.

790

52
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

Datum

N aziv

P rizorišče

11. 5. 2012

Neutral band (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

4. 5. 2012

Otvoritev odra

Maribor – Oder Poštna

11. 5. 2012

Čarodej (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

8. 5. 2012

After work party

Maribor – Oder Poštna

11. 5. 2012

Glasbene točke Srednja šola za gostinstvo in turizem

Maribor – Trg Leona Štuklja

11. 5. 2012

Tri fir (koncert)

Maribor – Oder Poštna

11. 5. 2012

Uradna otvoritev Odra Evropske prestolnice mladih

Maribor – Trg Leona Štuklja

15. 5. 2012

After work party

Maribor – Oder Poštna

18. 5. 2012

Narajan (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

18. 5. 2012

After work party

Maribor – Oder Poštna

18. 5. 2012

Pseudo (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

25. 5. 2012

After work party: Autodafé

Maribor – Oder Poštna

18. 5. 2012

Majski koncert (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

29. 5. 2012

Amy’s dream: Polona in Vid preigravata Amy Winehouse (koncert)

Maribor – Oder Poštna

25. 5. 2012

SŠGT ima talent

Maribor – Trg Leona Štuklja

1. 6. 2012

Urban boogaloo (latin, funk, boogaloo, soul and jazz koncert)

Maribor – Oder Poštna

1. 6. 2012

Soundtopia (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

5. 6. 2012

Bilbi & The Band: Mariborska nova popevka (koncert)

Maribor – Oder Poštna

1. 6. 2012

Pseudo (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

8. 6. 2012

DJ Party afternoon and night: Sound system

Maribor – Oder Poštna

1. 6. 2012

b.a.s.e. (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

12. 6. 2012

Viva Racha: Salsa Latin Band/Kuba,
Slovenija, Hrvaška (koncert)

Maribor – Oder Poštna

1. 6. 2012

Glasbeniki Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor

Maribor – Trg Leona Štuklja
15. 6. 2012

DJ Party afternoon and night: Sound system

Maribor – Oder Poštna

8. 6. 2012

Strike a fire (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja
19. 6. 2012

Siti hlapci unplugged (koncert)

Maribor – Oder Poštna

8. 6. 2012

Burn away (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja
10. 7. 2012

Urban Boogaloo (blues, soul and funk koncert)

Maribor – Oder Poštna

8. 6. 2012

Dissmissed (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja
12. 7. 2012

DJ Sanjin & Maks Kal

Maribor – Oder Poštna

8. 6. 2012

Vokalisti SŠGT (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja
13. 7. 2012

DubSystem & Freedom Fighters

Maribor – Oder Poštna

8. 6. 2012

Vokalna skupina Tretje gimnazije (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja
14. 7. 2012

Latino & raggaeton night: DJ KiLLy, Blaž Korez & Jure Augustiner na kongih

Maribor – Oder Poštna

8. 6. 2012

Rdeča kapica (glasbena pravljica)

Maribor – Trg Leona Štuklja

17. 7. 2012

Bambola: Slovenska popevka (koncert)

Maribor – Oder Poštna

19. 7. 2012

N!k (nu-disco/indie koncert)

Maribor – Oder Poštna

20. 7. 2012

DJ Rox (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

21. 7. 2012

Dub Step Fever (dub step in drum’n’bass)

Maribor – Oder Poštna

24. 7. 2012

Kiki (koncert)

Maribor – Oder Poštna

26. 7. 2012

Redo/JKSoul (hip-hop koncert)

Maribor – Oder Poštna
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27. 7. 2012

DJ TimoGi (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

28. 7. 2012

Back to the past/80’ & disco music & oldies goldies house set:
DJ KiLLy, DJ Minox (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

31. 7. 2012

Black Coffee (koncert)

Maribor – Oder Poštna

2. 8. 2012

Luke Markus & DJ Immortal (ambient/lounge)

Maribor – Oder Poštna

3. 8. 2012

DJ AlPassid (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

4. 8. 2012

Funky Soulful Saturday: Ted Funke, T-Jay

Maribor – Oder Poštna

7. 8. 2012

Dada in Marko (koncert)

Maribor – Oder Poštna

9. 8. 2012

Evol Ai & Ohm Fat (nudisco, midtempo, feelgood, happy groove & deep)

Maribor – Oder Poštna

10. 8. 2012

DJ K’Pow & Ubu (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

11. 8. 2012

Shiny Saturday: r’n’b & hip hop music

Maribor – Oder Poštna

14. 8. 2012

Urban Boogaloo (soul, jazz, blues and funk koncert)

Maribor – Oder Poštna

16. 8. 2012

Mark Van J (drum’n’bass)

Maribor – Oder Poštna

17. 8. 2012

Afroville (koncert)

Maribor – Oder Poštna

18. 8. 2012

Sexy Saxy Saturday: DJ Maj, Lovro Ravbar, Leeloojamais (koncert)

Maribor – Oder Poštna

21. 8. 2012

Ana Bezjak in Igor Bezget duet (koncert)

Maribor – Oder Poštna

23. 8. 2012

DJ Sanjin & Rocca (funk/soul)

Maribor – Oder Poštna

24. 8. 2012

DJ Marco Grabbe/Producent & DJ Kozmonavt (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

25. 8. 2012

Groovie Saturday: DJ Denyto (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

28. 8. 2012

Mate Brodar – BRO & the Towel Stealaz (koncert)

Maribor – Oder Poštna

30. 8. 2012

Favela Blast Off (moombahton)

Maribor – Oder Poštna

31. 8. 2012

DJ David (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

4. 9. 2012

Vlado Kreslin in Saša Olenjuk (koncert)

Maribor – Oder Poštna

7. 9. 2012

DJ Decadenzza (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

11. 9. 2012

No name blues band (koncert)

Maribor – Oder Poštna

14. 9. 2012

Mike Vale (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

18. 9. 2012

Abbazabba (koncert)

Maribor – Oder Poštna

21. 9. 2012

Tsunami in DJane Sista (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna

25. 9. 2012

Urban Boogaloo (soul, jazz, blues and funk koncert)

Maribor – Oder Poštna

28. 9. 2012

Dj Splinta & Dj Marco Grabber (elektronska glasba)

Maribor – Oder Poštna
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Oder Štajerc
Soundbiro d.o.o.

G

lede na program, ki ga je ponujal, bi Oder
Štajerc lahko poimenovali tudi Ljudski
oder. Na njem so se zvrstili big bandi,
multižanrske mlade in neuveljavljene skupine, dixie bandi, pihalne godbe, folklorne
skupine, etno zasedbe in nekateri slovenski
zimzeleni izvajalci. Poslušali smo zimzelen
nabor izvajalcev, ki so nas nostalgično zazibali
v čas naših najlepših spominov. Patina, ki se
drži dixie in swing glasbe in ki nas vsakokrat

znova popelje nazaj, v čas velike ameriške gospodarske krize, je še danes predmet številnih
zgodovinskih analiz, esejev in člankov. Ob
poslušanja zimzelenih melodij se vsakokrat
znova sprašujemo, zakaj se največja glasbena
ustvarjalnost in produktivnost pojavljata ravno
v času največjih gospodarskih kriz. Glasba kot
katalizator in indikator vsesplošnega ljudskega
stanja duha? Na Odru Štajerc smo bili torej
nostalgično zazrti v – prihodnost.

Datum

N aziv

P rizorišče

1. 5. 2012

Pihalni orkester Tolmin (otvoritev odra)

Maribor – Oder Štajerc

5. 5. 2012

Gasilska godba PGD Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

18. 5. 2012

Promenadni nastop slovenskega in avstrijskega
Policijskega orkestra (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

19. 5. 2012

Toti Big Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

19. 5. 2012

Pihalni orkester Svoboda Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

20. 5. 2012

Tamburaški orkester Cirkovce (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

27. 5. 2012

Pushluschtae (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

31. 5. 2012

The Oldies dixie band (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

2. 6. 2012

Nastop Brass Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

3. 6. 2012

Godba slovenskih železnic (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

9. 6. 2012

Toti Big Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

10. 6. 2012

Tamburaški orkester Cirkovce (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

11. 6. 2012

Tamburaši iz Cirkulan (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

14. 6. 2012

Royal Garden Jazz Band (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

16. 6. 2012

Pihalni orkester Slovenj Gradec (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

18. 6. 2012

Dan ljubezni s skupino Pepel in kri (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

19. 6. 2012

Tamburaški orkester Majšperk (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

20. 6. 2012

Drotmantraši (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

21. 6. 2012

Big band Hrošči (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

30. 6. 2012

MV Markt Gratwein (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

13. 7. 2012

KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

Š tevilo dogodkov
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18. 7. 2012

Nežni neizbežni (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

21. 7. 2012

Toti Big Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

26. 7. 2012

Old Stoariegler Dixieland Band (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

27. 7. 2012

Državni Volžski narodni zbor Miloslavova (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

4. 8. 2012

Toti Big Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

7. 8. 2012

Etno Eko, Folk it up Slovenija (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

9. 8. 2012

Kontra kvartet (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

11. 8. 2012

Mariachi La Paloma (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

16. 8. 2012

Anika Horvat (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

18. 8. 2012

Trstenke, Paridolske korenine
(nastop pevcev in godcev slovenske ljudske glasbe)

Maribor – Oder Štajerc

23. 8. 2012

Celjski dixieland ansambel (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

25. 8. 2012

Toti Big Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

31. 8. 2012

Milan Pečovnik Pidži (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

8. 9. 2012

Yumme (predstavitev mladih glasbenih skupin)

Maribor – Oder Štajerc

8. 9. 2012

Harmonije, Pihalni orkester Krka (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

13. 9. 2012

The Eve’s Women (koncert)

Maribor – Narodni dom

15. 9. 2012

Toti Big Band Maribor (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

29. 9. 2012

Narodno sveučilište Dubrava (koncert)

Maribor – Oder Štajerc
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Oder Židovski trg

Glasbeno društvo Mladi bobnar

O

der Židovski trg je bil namenjen koncertom žanra glasbe sveta (world music),
program pa je nastajal v sodelovanju z
Ninom Mureškičem, priznanim tolkalcem in
poznavalcem etno glasbe. Slednja je samostojno
ali v simbiozi z ostalimi popularnimi glasbenimi žanri v zadnjem desetletju dosegla status
kulturnega atašeja, ki presega politične, gospodarske in družbene kategorije sveta, v katerem
živimo. V svojem popolnoma altruističnem in

kozmopolitskem poslanstvu tovrstna glasba
bistveno sooblikuje neminljivo dediščino, hkrati
pa je tudi artefakt, ki pomembno oblikuje prihodnost. Najboljši pokazatelj tega so številni
izobraževalno-humanitarni projekti, ki jih v
naš prostor s svojo glasbo vnašajo izvajalci iz
Afrike, Azije, Južne Amerike in drugi.

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev

3.230

Datum

N aziv

P rizorišče

4. 5. 2012

Susana Baca (koncert)

Maribor – Židovski trg

12. 5. 2012

Jararaja (koncert)

Maribor – Židovski trg

17. 5. 2012

Damir Imamovič (koncert)

Maribor – Židovski trg

18. 5. 2012

Nadishana trio (koncert)

Maribor – Židovski trg

25. 5. 2012

Amira (koncert)

Maribor – Židovski trg

26. 5. 2012

Fatoumate Diaware (koncert)

Maribor – Židovski trg

1. 6. 2012

Chris Stout in Catriona MCkay (koncert)

Maribor – Židovski trg

2. 6. 2012

Brina (koncert)

Maribor – Židovski trg

8. 6. 2012

Mike Kindred (koncert)

Maribor – Židovski trg

9. 6. 2012

Kandia Kouyate (koncert)

Maribor – Židovski trg

15. 6. 2012

Zarbang (koncert)

Maribor – Židovski trg

16. 6. 2012

John McSherry z bandom At First Light (koncert)

Maribor – Židovski trg

12. 7. 2012

Reggae fest: Makako jump, Irie Fm (koncert)

Maribor – Židovski trg

13. 7. 2012

Reggae fest: Chaotic, BiGa Ranx (koncert)

Maribor – Židovski trg

14. 7. 2012

Reggae fest: Siti hlapci, Macka B (koncert)

Maribor – Židovski trg

21. 7. 2012

Ana Cali (koncert)

Maribor – Židovski trg

25. 7. 2012

Zakir Hussain (koncert)

Maribor – Dvorana Union

28. 7. 2012

Atlas Austria Express (koncert)

Maribor – Židovski trg

1. 8. 2012

La Excelencia (koncert)

Maribor – Židovski trg

3. 8. 2012

Karl Ritter (koncert)

Maribor – Židovski trg

10. 8. 2012

Bratko Bibič (koncert)

Maribor – Židovski trg

18. 8. 2012

Maja Osojnik (koncert)

Maribor – Židovski trg
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25. 8. 2012

Doline trio s Saadet Türköz, Giovannijem Maierjem in Zlatkom
Kaučičem (koncert)

Maribor – Židovski trg

7. 9. 2012

Sory Diabate (koncert)

Maribor – Židovski trg

14. 9. 2012

Kries (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

16. 9. 2012

Multikulti večer (koncert)

Maribor – Židovski trg

22. 9. 2012

Sagar (koncert)

Maribor – KID KIBLA
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Piše se leto

Smiljan Kreže s.p.

F

estival rokovske glasbe Piše se leto je
nastal pred dvajsetimi leti v sodelovanju
Študentske organizacije, SK Branika in
PRO MUSIC. Namenjena je bila predvsem dijakom in študentom, danes pa je to prireditev
vseh Mariborčanov. Za dolgoletno uspešnost
festivala je bil z izbiro odličnih izvajalcev
zaslužen organizator Smiljan Kreže, eden
najbolj uveljavljenih slovenskih glasbenih
promotorjev in producentov. Pod njegovim
vodstvom se je odvilo več kot sto koncertov v

dvorani Tabor, približno trideset stadionskih
koncertov, številni koncerti na glavnem,
Jurčkovem in Večerovem odru Festivala Lent
ter številne druge glasbene prireditve. Koncerti
sklopa Piše se leto so se tudi v letu 2012 zvrstili
v prenovljeni Ledni dvorani na Taboru, ki
sprejme 6000 obiskovalcev in nudi odlične
infrastrukturne pogoje.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6. 2012

Koncert

Maribor – Ledna dvorana

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

4.000
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Oder Poletje v mestu

Poletne kulturne prireditve

Jama d.o.o.

N

a ploščadi med Gosposko in Vetrinjsko ulico
v Mariboru se je med majem in septembrom
2012 odvijal tradicionalni festival Poletje v
mestu, ki je meščanom in obiskovalcem konec
tedna ponudil vrsto brezplačnih kulturnih in zabavnih dogodkov. Festival Poletje v mestu prireja
restavracija Cantante cafe Center, v letu 2012 pa
je bil podprt tudi s strani EPK, zaradi česar je bil

Datum

N aziv D O G O D K A

festival še večji in še lepši. Festivalski večeri so
bili namenjeni glasbi priznanih izvajalcev, ki so
ob ritmih rocka, popa in druge sodobne glasbe
dvigali utrip mesta. Priložnost za nastop so dobili
tudi manj znani, a vendar odlični lokalni glasbeniki. Najboljšo skupino je glasbena trgovina
Glasbeni center Čurin nagradila z brezplačnim
snemanjem demo albuma.

P rizorišče
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Festival Velenje

Š tevilo dogodkov

18

P

oletne kulturne prireditve imajo bogato
tradicijo, saj v Velenju že sedemindvajset
let bogatijo kulturno dogajanje v mestu
in se s pestro ponudbo borijo proti poletnemu
mrtvilu, ki je značilno za dopustniške mesece.

Festival Velenje pri pripravi sledi sodobnemu
konceptu kulturnih dogajanj v mestu, saj kulturo postavlja na ulice, le pri redkih prireditvah
zaračunava vstopnino in kulturo tako približuje
najširši množici občinstva.

Š tevilo obiskovalcev

1.880

58

Š tevilo obiskovalcev
Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

16. 6. 2012

Jararaja (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

23. 6. 2012

DJ-večer s HouseMousom

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

19. 5. 2012

Maja Keuc (otvoritveni koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

23. 6. 2012

Poletni BazArt (umetniško-razstavna tržnica)

Velenje – Cankarjeva ulica

26. 5. 2012

Uroš Planinc group (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

27. 6. 2012

Ballet folklorico Santa Anita (večer plesalcev z mariachijem)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

2. 6. 2012

Soundtopija (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

2. 7. 2012

Vito Marenče group in Ana Pandur Predin (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

8. 6. 2012

Fatal passion (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

2. 7. 2012

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

16. 6. 2012

Mama rekla (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

Odprtje Poletnega kina Zvezde pod zvezdami:
Ženske iz 6. nadstropja (film)

3. 7. 2012

Zebra (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

Pegasus (koncert grške glasbe)

Velenje – Vila Bianca

22. 6. 2012

3. 7. 2012

Tresperados (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

Poletje na travniku: Igrarije, glina (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

30. 6. 2012

5. 7. 2012

Žan Serčič (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

Josipa Lisac (koncert)

Velenje – Vila Herberstein

6. 7. 2012

7. 7. 2012

Peter Januš in bend (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

Stopinje (plesno-glasbeni večer)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

28. 7. 2012

7. 7. 2012

Proti toči (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

Poletje na travniku: Lutkarije in Klovnbufova vesela
festivalska karavana 2012 (parada klovnov)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

3. 8. 2012
11. 8. 2012

Marko Rožman (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

8. 7. 2012

Pedro Ribeiro Rodrigez (koncert)

Velenje – Velenjski grad

18. 8. 2012

Damjan Kuzma trio (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

9. 7. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Železna lady (film)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

24. 8. 2012

Akustični orgazem (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

10. 7. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, Svet igrač in
družabnih iger (delavnice)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

25. 8. 2012

Balladero (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)
11. 7. 2012

Obleci me v poljub: Saša Pavček (uglasbena poezija)

Velenje – Velenjski grad

7. 9. 2012

Boštjan Bračič bend (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)
14. 7. 2012

Poletni bolšji sejem

Velenje – Cankarjeva ulica

7. 9. 2012

Vokalna skupina Aeternum (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)
14. 7. 2012

Poletje na travniku: Lutkarije in Biba Mica na koncertu

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

8. 9. 2012

KUD Coda (koncert)

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)
14. 7. 2012

Massimo Savič (koncert)

Velenje – Dom kulture Velenje

8. 9. 2012

Zaključek festivala z vsemi nastopajočimi

Maribor – Oder Poletje v mestu (terasa Gosposka – Vetrinjska)

15. 7. 2012

American abrod orchestra (koncert)

Velenje – Dom kulture Velenje

16. 7. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Kruha in iger (film)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

17. 7. 2012

Same babe (koncert)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

17. 7. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, olje in akril (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

19. 7. 2012

Pepel in kri (koncert)

Velenje – Velenjski grad

21. 7. 2012

Tadej Toš v živo (stand-up komedija)

Velenje – Dom kulture Velenje
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21. 7. 2012

Poletje na travniku: Lutkarije in čarobno dopoldne
s čarodejem Janijem

Velenje – Travnik pred Domom kulture

23. 7. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: En dan (film)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

24. 7. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, akvarel (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

25. 7. 2012

Oxfordshire Youth Orchestra (koncert)

Velenje – Titov trg

26. 7. 2012

Tina Žerdin & Christine Leibbrand Kügerl (koncert harfistk)

Velenje – Velenjski grad

28. 7. 2012

Poletje na travniku: Lutkarije in Lačna
gosenica (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

28. 7. 2012

Bališ (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

30. 7. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Le kako ji to uspe? (film)

Velenje – Dom kulture Velenje

31. 7. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, joga za otroke (ustvarjalne delavnice) Velenje – Travnik pred Domom kulture

1. 8. 2012

CircoPitanga (artistična predstava)

Velenje – Titov trg

2. 8. 2012

Moja briljantna ločitev (monokomedija)

Velenje – Velenjski grad

3. 8. 2012

Preprosto črni (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

4. 8. 2012

Poletje na travniku: Lutkarije in Dogodivščine indijančka Vikija
(ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

6. 8. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Skrivnost njihovih oči (film)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

7. 8. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, risba in pastel
(ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

9. 8. 2012

Severijn (koncert)

Velenje – Atrij Velenjskega gradu

10. 8. 2012

Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

11. 8. 2012

Poletni bolšji sejem

Velenje – Cankarjeva ulica

11. 8. 2012

Poletje na travniku: Lutkarije in Maček Muri (ustvarjalne delavnice) Velenje – Travnik pred Domom kulture

13. 8. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Gospodinja (film)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

14. 8. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, gledališče (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

16. 8. 2012

Manca Dremel in skupina Diverse (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

18. 8. 2012

Katrinas in Big band Vox (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

18. 8. 2012

Poletje na travniku: Lutkarije in Mojca in prijatelji
(ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

18. 8. 2012

Pikasto poletje pri Vili Čira-Čara:
Pikin festival za poletno pokušino

Velenje – Velenjsko jezero

20. 8. 2012

24. Citrarski festival: Michal Müller (koncert)

Velenje – Vila Bianca

20. 8. 2012

Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Parada (film)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

21. 8. 2012

24. Citrarski festival: Karmen in Neli Kos Zidar (koncert)

Velenje – Vila Bianca

21. 8. 2012

Poletje na travniku: Igrarije, ljudsko izročilo (ustvarjalne delavnice)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

22. 8. 2012

24. Citrarski festival: Tanja Lončar (koncert)

Velenje – Vila Bianca

23. 8. 2012

Avtomobili (koncert)

Velenje – Pred Domom kulture Velenje

25. 8. 2012

Poletje na travniku: Naočnik in Očalnik na počitnicah
(lutkovna predstava)

Velenje – Travnik pred Domom kulture

1. 9. 2012

My fair lady (muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

2. 9. 2012

Iztok Mlakar (koncert)

Velenje – Velenjski grad
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POpMLAD

Društvo mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto

P

rojekt Popmlad ali Pesem povezuje je bil v
letu 2012 zanimiv za ljubitelje zborovske
glasbe in folklore, saj so Pomladniki na
domiseln način združil obe zvrsti ljubiteljskega
kulturnega ustvarjanja. Novomeški projekt
je tako postregel z zanimivim sprehodom po
pokrajinah Slovenije: z izvedbo slovenskih ljudskih pesmi pevcev MPZ Pomlad, MPZ Vrtojba,
KAPZ Mohorjan in APZ Maribor ter poskočnimi
in usklajenimi koraki folkloristov Kulturno
umetniškega društva Kres. Skozi projekt je

MPZ Pomlad poleg kakovostnega zborovskega
ustvarjanja tudi promoviral zborovsko petje in
spodbujal širšo javnost h kulturnemu udejstvovanju. Obiskovalci so lahko prisluhnili
predvsem slovenskim ljudskim in umetnim
ter gospel skladbam. Zanimiva in drugačna
predstavitev zborovskega petja privabi iz leta
v leto več poslušalcev.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

10. 11. 2012

Pesem povezuje (koncert)

Novo mesto – Frančiškanski samostan

15. 12. 2012

Koncert treh

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

210
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NEKLASIČNA GLASBA

Pro solo – družinska tradicija in sloves

Prejk 12

Pro solo, Sabina Petek s.p.

DrMr, Murska Sobota

P

rejk 12 je poskrbel za večdimenzionalno
predstavitev Prekmurja na različnih lokacijah. Prebivalce Prekmurja so s prepletom
preteklosti in sedanjosti ter tradicije in sodobnih
trendov seznanjali z novimi dimenzijami uporabe
prostora. Hrbtenico projekta je tvorila sodobna
glasba oziroma glasbeni izrazi, ki so združevali tradicionalne prijeme popularne glasbe,
okoliške zvočne podobe in sodobna glasbena
orodja. Glasbeni izvajalci so redefinirali umetniške prakse domačega prostora in jih na svež
način podali obiskovalcem festivala. Slednji so
Prekmurje spoznavali skozi večdimenzionalne

Datum

predstavitve in prakse znotraj pokrajine, pripravili pa so jih različni domači in tuji avtorji.
Dogodki so bili zaradi svoje nenavadnosti in
prisotnosti tehnoloških in drugih inovacij še
posebej zanimivi za mlade. Vsebinski sklopi so
bili skladno s priložnostmi vsakokratnega letnega
časa umeščeni v izbrana degradirana okolja, ki
so jih tako začasno predrugačili. Septembra so
bila v sklopu PREJKeden organizirane glasbene,
kulinarične in delavnice studijske fotografije
s tematiko, ki je temeljila na tradicionalnih
vidikih uporabe inštrumentov, priprave hrane
in fotografskega arhiviranja.

NAZIV DOGODKA

Murska Sobota – po mestu

26. 5. 2012 Sprehod po Novakovi soboški arhitekturi (galerija na prostem)

Murska Sobota – po mestu

PREJKslovenske (otvoritveni dogodek)

16

Š tevilo obiskovalcev

1.175

D

ružinska tradicija in sloves umetniške
družine na obisku v Mariboru Pro solo
je bil niz dvajsetih raznolikih koncertov
klasične glasbe, katerih rdeča nit so bili nastopi
umetniških družin, v nastope pa so se vključevali
tudi drugi odlični umetniki, glasbeniki, slikarji
in fotografi. Skupaj je sodelovalo 75 umetnikov
iz devetih držav. Vsi koncerti so se odvijali v
galeriji na Mesarskem prehodu 5 v Mariboru.
Glasbeni dogodki so bili po svoji barvitosti v
generacijah in slogih zanimivi in so ponujali
redko priložnost, videti in slišati umetnike iz
ene družine na enem mestu, na eni prireditvi.
Druga glavna nit nastopov Na obisku pa je

pomenila, da se bodo lahko glasbeni dogodki
nadaljevali in vrstili tudi v prihodnjih letih,
tako pri nas kot tudi onstran slovenskih meja,
ko bodo slovenski umetniki gostovali v krajih
tokratnih gostujočih umetnikov. Na obisku pa
lahko pomeni tudi dejansko bivanje nastopajočih
pri umetniških družinah iz Maribora in okolice
ter njihovo medsebojno spoznavanje in podobne
sinergijske povezave, ki bodo v prihodnje lahko
obrodile novo komorno zasedbo ter vzpodbudile
ustvarjalno-poustvarjalni duh.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 5. 2012

Kvartet klarinetov Claritet/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

12. 5. 2012

Tango meets jazz: Martin Veszelovicz & Martin Schaberl (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

19. 5. 2012

Družina Dizdarević: Opus 5/SLO, SRB (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

26. 5. 2012

Die Salonfähigen Saitenspringer/AT (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

2. 6. 2012

Vokalna skupina A Cappella (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

9. 6. 2012

Family Polyzoides: The Camerata Polyzoides/GR, DE, AT (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

16. 6. 2012

Dejan Pečenko (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

Murska Sobota – Slovenska ulica

10. 9. 2012 PREJKeden: Ozvočena sozvočja (glasbena delavnica)

Murska Sobota – Mladinski informativni
in kulturni klub - klubski prostor

11. 9. 2012 PREJKeden: Prelomljena sozvočja (glasbena delavnica)

Murska Sobota – Mladinski informativni
in kulturni klub - klubski prostor

12. 9. 2012 PREJKeden: Harmonična sozvočja (glasbena delavnica)

Murska Sobota – Mladinski informativni
in kulturni klub - klubski prostor

12. 9. 2012 PREJKeden: Harmonična sozvočja (kulinarična delavnica)

Murska Sobota – Hiša Sadeži družbe

23. 6. 2012

Družina Zupan z gosti/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

12. 9. 2012 PREJKeden: Harmonična sozvočja

Murska Sobota – Slovenska ulica

30. 6. 2012

Urška Kurbos, Matic Črešnik in Ivan Ferčič (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

12. 9. 2012 PREJKeden: Harmonična sozvočja (delavnica studijske fotografije)

Murska Sobota – Hiša Sadeži družbe

7. 7. 2012

Urška Orešič z gostom Ferijem Lainščkom/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

13. 9. 2012 PREJKeden: Urbana sozvočja (spremljevalni glasbeni program)

Murska Sobota – Slovenska ulica

14. 7. 2012

Narayan (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

13. 9. 2012 PREJKeden: Urbana sozvočja (delavnica studijske fotografije)

Murska Sobota – Hiša Sadeži družbe

14. 7. 2012

Družina Petek z gosti/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

13. 9. 2012 PREJKeden: Urbana sozvočja, (kulinarična delavnica)

Murska Sobota – Hiša Sadeži družbe

21. 7. 2012

Družina Luketič/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

14. 9. 2012 PREJKeden: Eklektična sozvočja (kulinarična delavnica)

Murska Sobota – Hiša Sadeži družbe

28. 7. 2012

Ansambel Fantje na vasi in komorni zbor Škrjanček (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

14. 9. 2012 PREJKeden: Eklektična sozvočja (delavnica studijske fotografije)

Murska Sobota – Hiša Sadeži družbe

4. 8. 2012

Družina iz Gradačca/BIH (pevski duet)

Maribor – Galerija Pro Solo

14. 9. 2012 PREJKeden: Eklektična sozvočja (spremljevalni glasbeni program)

Murska Sobota – Slovenska ulica

11. 8. 2012

Mladi virtuozi (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

15. 9. 2012 PREJKvas (zaključni koncertni dogodek)

Murska Sobota – Mladinski informativni
in kulturni klub - klubski prostor

18. 8. 2012

Rodbina Bervar - Brvar/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

1. 9. 2012

Družina Petrač/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

8. 9. 2012

Družina Mancini/SLO (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

15. 9. 2012

Družina Cividino: ELF trio/IT (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

22. 9. 2012

Družina Sarić/HR (koncert)

Maribor – Galerija Pro Solo

(spremljevalni glasbeni program)

276 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

21

Š tevilo obiskovalcev

1.500

P rizorišče

25. 5. 2012 Sprehod po Novakovi soboški arhitekturi (otvoritev info točk)

7. 9. 2012
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Rock Otočec

Rokerji pojejo pesnike

Rock Otočec d.o.o.

V

skladu z dolgoletno tradicijo je Rock Otočec,
ena največjih rokovskih prireditev pri nas,
s približno 40-imi nastopajočimi izvajalci v
letu 2012 privabil okoli 13.000 ljubiteljev rokovske
glasbe in zabave. Pestro koncertno dogajanje so
dopolnjevale najrazličnejše delavnice, natečaji
in tekmovanja, dogajanje pa je bilo kot vedno
predstavljeno v časopisu Rock Otroček. Seveda
niso manjkale niti znamenite igre v blatu, na
vodi in v zraku ter bivanje v naravi, kampiranje

Subkulturni azil, Maribor
in druženje v sproščenem okolju. Veliko število
dobrih koncertov, tradicionalne blatne scene in
vsesplošna sproščenost privabljajo obiskovalce
od blizu in daleč. Festival promovira kakovostno
rokovsko glasbo in dobro življenje, obsoja pa
nasilje, nestrpnost in uživanje prepovedanih
drog. O priljubljenosti festivala najbolje priča
dejstvo, da številni zvesti privrženci kupujejo
vstopnice že v času, ko ni znan še nobeden
izmed nastopajočih.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

27. 6. 2012

1. festivalski dan (več koncertov)

Novo mesto – Otočec

28. 6. 2012

2. festivalski dan (več koncertov)

Novo mesto – Otočec

28. 6. 2012

Gogol Bordello (koncert)

Novo mesto – Otočec

29. 6. 2012

3. festivalski dan (več koncertov)

Novo mesto – Otočec

29. 6. 2012

New Young Pony Club (koncert)

Novo mesto – Otočec

30. 6. 2012

4. festivalski dan (več koncertov)

Novo mesto – Otočec

1. 7. 2012

5. festivalski dan (več koncertov)

Novo mesto – Otočec

1. 7. 2012

Kiril (koncert)

Novo mesto – Otočec
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R

okerji pojejo pesnike je dolgoletni vseslovenski glasbeno-literarni projekt, ki
je zamenjal tri literarne urednike, dve
krovni instituciji in preživel marsikatero glasbeno zasedbo, ki je pri njem sodelovala. Rokerji
pojejo pesnike je prožen projekt, ki je tudi v
letu 2012 nemoteno deloval naprej, ne oziraje
se na krizne družbene razmere. V letu 2012 se
je posvetil svojemu rodnemu mariborskemu
okolju in obogatil pestro kulturno ponudbo
EPK s svojim značilnim pridihom kantavtorstva, začinjenega z eksperimentalnimi pristopi
združevanja tega, za kar mnogi menijo, da je
nezdružljivo – poezije in popularne (ali manj
popularne) glasbe. Projekt je nadaljeval in
izpolnjeval smernice, ki si jih je zastavil v petnajstletnem delovanju: promovirati domačo

kulturno ustvarjalnost v najširšem pomenu, ob
uveljavljenih avtorjih in izvajalcih promovirati
tudi mlajše neuveljavljene avtorje in načrtno
podpirati domačo kulturno produkcijo. V letu
2012 je bil projekt torej osredotočen na lokalno
okolje. Razdeljen je bil na dva produkcijska
sklopa, na izdajo zgoščenke (v letu 2012 je izšla
že 8. edicija) in izvedbo koncerta. Tokrat so dali
pesnikom možnost pisati besedila z izrecnim
namenom uglasbitve. Šlo je za poskus, da bi že
v predprodukciji dobili nove hite. Rokerji pojejo
pesnike je v slovenskem prostoru uveljavljena
festivalska in medijska prireditev, ki ima pestro
zgodovino in svetlo prihodnost. Umetniška dela,
kar poezija in glasba sta, imajo trajno vrednost.
Rokerji, ki pojejo pesnike, bogatijo slovenske
kulturne arhive in medijski prostor.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

10. 11. 2012

Koncert

Maribor – Studio televizije RTS

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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Shakespearov oder
Maribar d.o.o.

K

ljuči mesta so vabili na Shakespearov
oder pred pubom z enakim imenom v
Cafovi ulici, ki je bil posvečen angleško
govoreči publiki in tujim turistom. Na odru
so se predstavili:
1. in 2. gimnazija s svojimi angleškimi krožki,
Konzervatorij za glasbo in balet ter koproducenti
EPK, ki so nastopili v okviru projekta Unplugged.
Drugi sklop se je odvijal ob 200-letnici smrti
priznanega književnika Charlesa Dickensa: ob
tej priložnosi je bila v Shakespearovem pubu
organizirana razstava ter razstava s spremljevalnim programom, pri kateri so s stand-up
nastopi in recitali sodelovali tudi umetniki
in znane osebnosti iz Anglije. Dogajanje so z
repertoarjem z angleškega govornega področja
popestrili tudi priznani ter šele uveljavljajoči se
mladi glasbeniki.
Na otvoritvenem večeru Shakespearovega odra
se je predstavil Tadej Vesenjak, prleški kantavtor, ki poje v prleščini, trikratni nagrajenec
kantavtorskega festivala KantFEST v Rušah
ter nastopajoči na festivalih Lent 2007 in 2008.
Njegova besedila so izpovedna, življenjska,
družbenokritična in humorna, glasba pa je
mešanica folka in bluesa z močnim rockovskim
pridihom. Tudi koncert skupine Michael &
Jackson Unplugged je bil dobro obiskan. Sledil
je glasbeno-literarni večer z naslovom La vie en
couleurs, kjer so dijaki Prve gimnazije Maribor
skozi telo in glas spregovorili o življenju ter vseh

njegovih poteh in ciljih. Z besedo in tonom so
zarisali življenje v različnih barvah. V repertoarju so se tako znašle pesmi Preverta in Brela,
glasba izvajalca Grand Corps Malade, hit pevke
Zaz – Je veux ... si les hommes dans leur cour
étaient moins betesils aimeraient les couleurs
de la vie ... (C. Ferrari). V enem izmed večerov
je kitarist, skladatelj ter producent Tilen Pusar
glasbenim sladokuscem predstavil svoj prvi
album Inner strength. Zanj pravi: »Zgodbe,
ki jih piše življenje, se najlepše zaigrajo skozi
glasbo.« Sledil je večer svetovnih velikanov
popularne glasbe v aranžersko dovršeni akustični preobleki in milem sozvočju troglasja.
Dodano vrednost so predstavljali še avtorski
podvigi s ščepcem humorja ... Naslednji je bil
na vrsti duet Akustični orgazem, v katerem
moči združujeta izkušena vokalista/kitarista,
ki sta se na svoji glasbeni poti kalila ter tako ali
drugače sodelovala oz. še sodelujeta z mnogimi
znanimi glasbenimi zasedbami in različnimi
znanimi izvajalci. Repertoar dueta je sestavljen
iz starejših in novih hitov, ki so kraljevali oz.
še kraljujejo na radijskih valovih, seveda pa jih
izvajata v akustični preobleki, ki je navdušila
občinstvo. Pester in zanimiv program se je ob
sobotnih večerih nadaljeval do konca septembra, sestavljali pa so ga Zen, Polona Leben in
Vid Turica, skupina Bluegrass Hoppers, Karin
Zemljič Akustik trio, Okttober, Blue papas,
Groove direktions, KUD AEDA in KUD Coda.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

29. 5. 2012

Michael & Jackson Unplugged (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

15. 6.-30. 9. 2012

Razstava ob 60. obletnici vladavine kraljice Elizabete

Maribor – Shakespeareov oder

7. 6. 2012

La vie en couleurs (glasbeno-literarni večer)

Maribor – Shakespeareov oder

20. 6. 2012

Tadej Vesenjak (glasbeni dogodek)

Maribor – Shakespeareov oder

26. 6. 2012

Tilen Pusar (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

14. 7. 2012

Tresperados (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

28. 7. 2012

Zen (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder
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4. 8. 2012

Poly Weedhouse (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

11. 8. 2012

The Bluegrass Hoppers (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

18. 8. 2012

Karin Zemljič acoustic trio (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

25. 8. 2012

Okttober (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

30. 8. 2012

Duet Zebra (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

1. 9. 2012

Blue papas (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

8. 9. 2012

Swingtones (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

15. 9. 2012

Groove directions (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

22. 9. 2012

Kud AEDA (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder

29. 9. 2012

Zaključni koncert

Maribor – Shakespeareov oder

6. 10. 2012

KUD Coda s projektom CodAkustic (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder
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Skate festival

Slovenjgraško poletje

Rene Strgar s.p.

S

kejtanje oziroma rolkanje ni le šport, temveč
tudi subkulturno gibanje. Pripadnike tega
gibanja združuje zanimanje za določeno
vrsto glasbe, način likovnega izražanja, slog
oblačenja in način komunikacije. V degradiranih
okoljih se je skozi leta ohranjala in rastla subkultura skejtanja, hiphopanja – in dajala mestu
dušo. Skozi odraščanje v tem okolju je razvila
specifične lastnosti in značilnosti, ki ji dajejo
identiteto. Skate festival je nameraval v letu
2012 širšemu občinstvu predstaviti skejtersko,
beemiksersko in hip-hop subkulturo. Skozi
revijo ter dvoboj lokalnih in tudi ne-lokalnih
športnikov in glasbenikov so ustvarili pozitivno
atmosfero. Dogodek je bil zasnovan kot športno
kulturni, njegov namen pa je bil popestriti poletno oz. pozno pomladno dogajanje v Mariboru
in nekaterih partnerskih mestih (Velenje, Novo
mesto, Slovenj Gradec), kjer so se teden dni pred
finalnim dogodkom v Mariboru odvili polfinalni
dogodki. V Mariboru je prireditev potekala
na Trgu Leona Štuklja, kjer je bila postavljena
montažna ovira (rampa), ki je ustvarila vtis
poligona in je predstavljala centralno dogajanje

NEKLASIČNA GLASBA

Kulturni dom Slovenj Gradec
na finalnem festivalu, ki se je zaključil s hip-hop
koncertom. Posamezni mrežni dogodek je bil
sestavljen iz športnega in glasbenega dela. Začelo
se je z BMX in nadaljevalo s skate »jamom«. Za
glasbeno podlago je poskrbel gostujoči DJ, trike
je komentiral poznavalec, sledila je podelitev
nagrad. Po končanem »jamu« se je pričel nastop
prve skupine, ki je ogrela publiko, nadaljevalo se
je s t. i. freestyle battlom in podelitvijo nagrad,
končalo pa z glasbenim programom.
Doprinos partnerskim mestom so profesionalni
skate objekti, ki so bili postavljeni in prvič
uporabljeni na tekmovanju. Po tekmovanju so
ostali objekti v domačih skate parkih.
Prijavitelji so se povezali z naslednjimi institucijami v partnerskih mestih: v Slovenj Gradcu
z MC Slovenj Gradec in MO Slovenj Gradec, v
Novem mestu z upravitelji skate parka Loka in
športnim društvom Kriza, v Velenju so sodelovali
z Mladinskim centrom Velenje, Zavodom Rdeča
dvorana, Zavodom Mladine Šaleške doline (Zavod
eMCe plac), Šaleškim študentskim klubom,
društvom ŠPIL, Mladinskim svetom Velenje in
Festivalom Velenje.

Š tevilo dogodkov
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lovenjegraško poletje je ponudilo več kot
50 glasbeno-scenskih dogodkov. Izvajalci
so nastopili na dveh odrih in v petih kulturno-zgodovinskih objektih. V pisanem večmesečnem dogajanju so se predstavili domači in
tuji orkestri ter perspektivni mladi glasbeniki
različnih zvrsti, kot so klasična glasba, etno,
jazz in rock. Nastopili so tudi pihalni orkestri,

mednarodne glasbene, folklorne in etno skupine,
različni solisti ter domači in tuji še neuveljavljeni
glasbeniki in skupine. Vsak petek in soboto so
glasbeno dogajanje obogatili ugledni glasbeni
gostje, glasbene skupine iz pobratenih mest,
najboljši slovenski pihalni orkestri, domači in
mednarodni ansambli ter solisti s festivalov
Lent in Imago Sloveniae.

Datum

naziv dogodka

P rizorišče

10. 6. 2012

Nova ljubezen: Studio A (glasbeno-scenska predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

22. 6. 2012

Nastop pihalnega orkestra Premogovnika Velenje s pevko Gordano Hleb

Slovenj Gradec – Trg svobode

23. 6. 2012

Peter Rudl (lajnarski nastop)

Slovenj Gradec – Trg svobode

23. 6. 2012

Chicharito jazz quartet (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

23. 6. 2012

Zrcalce: Lutkovno gledališče Nebo (lutkovna predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

25. 6. 2012

Slackline delavnica z Luko in Filipom

Slovenj Gradec – Park za
Upravno enoto v Slovenj Gradcu

25. 6. 2012

Nova ljubezen: Studio A (glasbeno-scenska predstava)

Slovenj Gradec – Graščina
Rotenturn

26. 6. 2012

Peter Rudl (lajnarski nastop)

Slovenj Gradec – Trg svobode

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 6. 2012

Slackline delavnica z Luko in Filipom

Slovenj Gradec – Park za
Upravno enoto v Slovenj Gradcu

18. 5. 2012

Predtekmovanje v Velenju

Velenje – Skate park Velenje

26. 6. 2012

Nika-Laja in prf... banda, Monty Python
(glasbeno-gledališki performans)

Slovenj Gradec – Trg svobode

18. 5. 2012

Glasbeni zaključek

Velenje – eMCe plac Velenje
26. 6. 2012

Trio Amarilis (koncert)

19. 5. 2012

Predtekmovanje v Slovenj Gradcu

Velenje – Skate park Slovenj Gradec

Slovenj Gradec – Hiša
Huga Wolfa

19. 5. 2012

Glasbeni zaključek

Slovenj Gradec – MKC

27. 6. 2012

Slackline delavnica z Luko in Filipom

Slovenj Gradec – Park za
Upravno enoto v Slovenj Gradcu

19. 5. 2012

Predtekmovanje v Novem mestu

Novo mesto – Skate park

27. 6. 2012

Dinozavri v cirkusu (lutkovni spektakel)

Slovenj Gradec – Trg svobode

19. 5. 2012

Glasbeni zaključek

Novo mesto – San Sebastian

28. 6. 2012

Slackline delavnica z Luko in Filipom

25. 5. 2012

Predtekmovanje v Mariboru

Maribor – Trg Leona Štuklja

Slovenj Gradec – Park za
Upravno enoto v Slovenj Gradcu

26. 5. 2012

Finale

Maribor – Trg Leona Štuklja

28. 6. 2012

Folkart gostuje, ansambel Sabo (Taškent, Uzbekistan)

Slovenj Gradec – Trg svobode

26. 5. 2012

Glasbeni dogodek

Maribor – Trg Leona Štuklja

29. 6. 2012

Slackline show: Luka Korc in Filip Arnejčič z gosti

Slovenj Gradec – Park za
Upravno enoto v Slovenj Gradcu

26. 5. 2012

Zaključek festivala

Maribor – ŠTUK

29. 6. 2012

Slackline delavnica z Luko in Filipom

Slovenj Gradec – Park za
Upravno enoto v Slovenj Gradcu

29. 6. 2012

Escape String Quartet & Hamo (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

30. 6. 2012

Manjka mi, manjka (muzikal)

Slovenj Gradec – Trg svobode
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30. 6. 2012

Vilinček Vill: Mavrično gledališče Jane Stržinar (predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

15. 8. 2012

Aleksandra Šuklar (koncert)

Slovenj Gradec – Cerkev
Sv. Duha

3. 7. 2012

Zvoki piščali (koncert)

Slovenj Gradec – Cerkev
Sv. Jurija, Legen

17. 8. 2012

Congreso (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

5. 7. 2012

Folklorna skupina Trlice (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

18. 8. 2012

Festival Puf: Pozor, los! (predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

5. 7. 2012

Peter Rudl (lajnarski nastop)

Slovenj Gradec – Trg svobode

18. 8. 2012

Fekete Seretlek (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

6. 7. 2012

Pihalni orkester Slovenj Gradec (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

20. 8. 2012

Aleš Rendla sekstet (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

7. 7. 2012

Nastop Špičikuc orkestra (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

21. 8. 2012

Literarni večer Kulturnega društva Šmartno pri Slovenj Gradcu

Slovenj Gradec – Trg svobode

7. 7. 2012

Zavod Bufeto predstavlja Klovnbufovo veselo karavano (predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

22. 8. 2012

Matalaja (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

11. 7. 2012

Ditka Čepin & band (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

23. 8. 2012

Folklorna skupina Rej z gosti

Slovenj Gradec – Trg svobode

12. 7. 2012

Rond noir (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

24. 8. 2012

Anja Bukovec in Oto Pestner s simfoničnim orkestrom (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

13. 7. 2012

Gwen Hughes & band (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

25. 8. 2012

Milan Kamnik & Aubetn bend (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

14. 7. 2012

Ars Tango & Stefan Milenković (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

25. 8. 2012

Ko je Šlemil šel v Varšavo (lutkovna predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

14. 7. 2012

Pravljica o brezi: Mavrično gledališče Jane Stržinar (predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

26. 8. 2012

Vokalna skupina Dar (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

17. 7. 2012

Nežni neizbežni (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

27. 8. 2012

Bratko Bibič & The Medleys (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

18. 7. 2012

Teresa Kaban in Henryk Błażej (koncert)

Slovenj Gradec – Hiša
Huga Wolfa

28. 8. 2012

Slovenski sekstet klarinetov (koncert)

Slovenj Gradec – Cerkev
Sv. Duha

20. 7. 2012

Katrinas & Stop the Band (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

29. 8. 2012

Lasanthi Manranjanie Kalinga Dona (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

21. 7. 2012

Abadon (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

31. 8. 2012

Vlado Kreslin in Mali bogovi z Beltinško bando (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

21. 7. 2012

O ljudeh, živalih in kamnih (lutkovno-gibalna glasbena predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

24. 7. 2012

Duo Arparlando (koncert)

Slovenj Gradec – Cerkev
Sv. Duha

26. 7. 2012

Kyru (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

27. 7. 2012

Moška in ženska klapa Kastav (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

28. 7. 2012

Byron Beats (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

28. 7. 2012

Vrt povodnega moža: Mavrično gledališče Jane Stržinar
(lutkovna predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

31. 7. 2012

Djabe (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

31. 7. 2012

Ferrini – Šiškovič - Contini, baročni trio (koncert)

Slovenj Gradec – Cerkev
Sv. Duha

2. 8. 2012

Akrobatski duet CircoPitanga (predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

3. 8. 2012

Kobo Town (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

4. 8. 2012

Kraški ovčarji (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

4. 8. 2012

Čirule, Čarule, Puf! (lutkovna predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

8. 8. 2012

Trio Karageorgiev (koncert)

Slovenj Gradec – Cerkev
Sv. Elizabete

10. 8. 2012

Anton Feinig quartet (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

11. 8. 2012

Malus Ludus (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode

11. 8. 2012

Vrt povodnega moža: Mavrično gledališče Jane Stržinar
(lutkovna predstava)

Slovenj Gradec – Trg svobode

13. 8. 2012

ZircuS (koncert)

Slovenj Gradec – Trg svobode
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Soboški dnevi

MO Murska Sobota		

S

rce festivala Soboški dnevi je bil mestni park
v Murski Soboti, ki se je v mesecu juniju spremenil v prizorišče večplastnega kulturnega
dogajanja za obiskovalce vseh starosti. Program je
zajemal klasično glasbo, zborovsko petje, romsko
glasbo, kitarske in bobnarske delavnice, rokenrol,
country, gothic metal, narodno-zabavno glasbo

Datum

in druge zvrsti, ki so jih dopolnjevale gledališke
predstave in glasbeni program za mladostnike in
najstnike, ulična gledališča za odrasle, folklora
(atraktivne skupine s Festivala Lent) in predstavitev tehnične dediščine.

naziv dogodka

34

23. 6. 2012

Otroški program: Klovnbufova Promenada
(interaktivna povorka)

Murska Sobota – Mestni park

23. 6. 2012

Razstava starodobnih vozil: Motoklub Veterani

Murska Sobota – Mestno središče,
Trg zmage

23. 6. 2012

Obeležitev 130. obletnice delovanja
Gasilskega društva Murske Sobote

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

24. 6. 2012

MIKK-ova Hard rock poslušalnica

Murska Sobota – Mladinski informativni in
kulturni klub - klubski prostor

24. 6. 2012

Poletna produkcija Plesne šole Zeko

Murska Sobota – Osnovna šola I Murska
Sobota – Športna dvorana

24. 6. 2012

Smokie/VB (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

24. 6. 2012

Jean Bačić Quartet (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

24. 6. 2012

Denis Avdić (stand up)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

24. 6. 2012

Cifromanija (otroški program)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

24. 6. 2012

Kvartet flavt Traverso (koncert)

Murska Sobota – Evangeličanska cerkev

25. 6. 2012

Perpetuum Jazzile (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

25. 6. 2012

Rock’n’band in Anika Horvat (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

25. 6. 2012

Mia Žnidarič & Steve Klink Trio
(osrednja slovesnost ob dnevu državnosti)

Murska Sobota – Gledališče Park

25. 6. 2012

Otroški program: Zgodba o (ne tako) strašnem zmaju

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

Š tevilo obiskovalcev

40.000
P rizorišče

22. 6.-31. 7.
2012

Od stadiona do kluba - vtisi iz prve vrste:
Mimi Inhof (razstava)

Murska Sobota – Mladinski informativni in
kulturni klub - klubski prostor

22. 6. 2012

Bobnarska delavnica in Miss bikini Slovenije

Murska Sobota – Grajska ploščad

22. 6. 2012

Invasian krew Killah addicted
(koncert članov Asian Dub Fundation)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

22. 6. 2012

Jinx (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

22. 6. 2012

Stekli psi (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

22. 6. 2012

Vasilij Meljnikov in Milko Lazar (koncert)

Murska Sobota – Cerkev sv. Nikolaja

22. 6. 2012

MIKKov KulArt (kulinarične delavnice)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

22. 6. 2012

Zumba vadba

Murska Sobota – Mestni park

22. 6. 2012

Koncert neuveljavljenih glasbenih skupin

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

22. 6. 2012

Eco ustvarjalnica (delavnica nakita in keramike)

Murska Sobota – Okolica gradu, Mestni park

22. 6. 2012

Vsi otroci sveta (lutkovna predstava in risanje s kredami)

Murska Sobota – Grajska ploščad

23. 6. 2012

MIKK-ova 70’s & 80’s diskoteka

Murska Sobota – Mladinski informativni in
kulturni klub - klubski prostor

23. 6. 2012

Dan nogometa v Pomurju in poslovilna
tekma Dejana Nemca

Murska Sobota – Mestni stadion
Fazanerija

23. 6. 2012

Športne igre Soboški dnevi 2012

Murska Sobota – Športni rekreacijski
center Černelavci

23. 6. 2012

Predstavitev delovanja športnega kluba Realni
Aikido Murska Sobota

Murska Sobota – Trg kulture

23. 6. 2012

Klovnbufovo gledališče Mikos
(klovnovska predstava za malo večje in ta velike)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

23. 6. 2012

Klovnbufovo gledališče (klovnovska predstava za najmlajše)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

23. 6. 2012

Tony Cetinski (koncert)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

23. 6. 2012

Feel The Phil Collins (tribute show)

Murska Sobota – Glavni oder, Mestni park

23. 6. 2012

Sheherazade/FRA (koncert)

Murska Sobota – Evangeličanska cerkev
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Soboško poletje

Javni zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

S

oboško poletje, glasbeno zrcalo sveta, je
temeljilo na premišljenem izboru kakovostnih glasbenih zvrsti. Domačih in tujih
glasbenih izvajalcev ter prebivalcem mesta in

regije je ponudilo za to okolje nove kulturne
vsebine. Glasbeni presežki so se zvrstili v desetih
zaporednih petkovih večerih.

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

28. 6. 2012

Pihalni orkester Murska Sobota in Halgato band
(otvoritveni koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

29. 6. 2012

Minerva: Theaker von Zairno (ulični cirkus)

Murska Sobota – Trg kulture

29. 6. 2012

Jaro z gosti Jytranka (folklorni dogodek)

Murska Sobota – Trg kulture

2. 7. 2012

Poslušalnica DJ newyorškega jazza

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

3. 7. 2012

Poslušalnica DJ slovenskega jazza

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

3. 7. 2012

Jazz delavnica z Avram fefer group

Murska Sobota – Grajska dvorana

4. 7. 2012

Divja rast (mladinski gledališko – plesni projekt)

Murska Sobota – Gledališče Park

4. 7. 2012

Avram fefer group (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

5. 7. 2012

Zgodba o tangu: Ars tango s Stefanom Milenkovichem
in Markom Hatlakom (koncert)

Murska Sobota – Gledališče Park

6. 7. 2012

Stari mački (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

6. 7. 2012

Tamburaški orkester Ravnica (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

12. 7. 2012

Mihael Györek kvartet (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

13. 7. 2012

Skupina Bosa (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

19. 7. 2012

Boris Kovač & La Campanella (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

20. 7. 2012

Alan Kelly Gang (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

26. 7. 2012

Tamara Obrovac & Transhistria ensamble (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

27. 7. 2012

Katice in Istranbul (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

28. 7. 2012

Državni Volžski narodni zbor Miloslavova (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

2. 8. 2012

Kalman Balogh & Miklos Lukacs (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

3. 8. 2012

Frank Yamma (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

9. 8. 2012

Šukar (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

10. 8. 2012

Mar Django Quartet (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

16. 8. 2012

Mihael Györek kvintet (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

17. 8. 2012

Fake orchestra & Joseph Rakotorahalahy (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

23. 8. 2012

Klarisa Jovanovič & Della Segodba (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče
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24. 8. 2012

Panergy steel orchestra (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

30. 8. 2012

Naturalna mistika (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

31. 8. 2012

Doroja & Friends unplugged (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

6. 9. 2012

Mak (koncert)

Murska Sobota – Grajsko dvorišče

7. 9. 2012

Kandia Kora Sign (koncert)

Murska Sobota – Trg kulture

8. 9. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Murska Sobota – Gledališče Park

289

NEKLASIČNA GLASBA

Švunk fest

TerasaFest

Društvo Švunk

V

drugi polovici junija 2012 se je v prestolniškem mestu Slovenj Gradec v organizaciji
Društva za ohranitev kulturnih in naravnih
dobrin Švunk prvič odvil festival reggae glasbe.
Nastopili so odlični DJ-ji iz vzhodnih slovenskih
regij in tudi tuje goste. Dogodek je širši publiki
predstavil glasbeno zvrst, ki pri nas ni najbolj
znana, in omogočil druženje ter povezavo lokalne
reggae scene. Festival je temeljil predvsem na

Klub ptujskih študentov
širjenju kulture zvočnih sistemov, kar je pri
nas (pa tudi sicer v tem delu Evrope) tudi med
ljubitelji reggaeja prava redkost. Namen festivala
je tudi povezovanje ustvarjalcev iz različnih
koncev Slovenije. Glasbeno dogajanje festivala so
popestrili mojstri žongliranja in bruhalci ognja.

Š tevilo dogodkov
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Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 6. 2012

1. festivalski dan (več koncertov)

Slovenj Gradec – pri Proštu

17. 6. 2012

2. festivalski dan (več koncertov)

Slovenj Gradec – pri Proštu
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T

erasaFest je mednarodni poletni festival
umetnosti, ki ga Klub ptujskih študentov
v zavetju starega mestnega jedra organizira že peto leto zapored. Obiskovalci se
lahko ob toplih poletnih večerih prepustijo
izredni kulisi starega mestnega jedra, se naužijejo žanrsko neopredeljenih tonov, melodij

in jezikov ter pokramljajo s starimi sošolci in
znanci. TerasaFest je več kot festival sodobne
umetnosti, saj urbanemu vrača urbano in ne
vsiljuje, temveč zgolj spremlja.

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

11. 7. 2012

Teo Ivančič – TeoSon (grafična inštalacija)

Ptuj – Slovenski trg

12. 7. 2012

Gibanje Otpor: Siniša Šikman (predavanje)

Ptuj – Slovenski trg

13. 7. 2012

Jimmy Barka Experience (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

20. 7. 2012

Melodrom (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

26. 7. 2012

Marksizem: dr. Božidar Debenjak (predavanje)

Ptuj – Slovenski trg

27. 7. 2012

Cubismo (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

3. 8. 2012

DisCover The Cure (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

3. 8. 2012

Svetovni dan (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

4. 8. 2012

Crossroads (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

4. 8. 2012

The Hangover (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

8.-24. 8. 2012

(Ne)povratno: Jure Eržen (fotografska razstava)

Ptuj – Kavarna ptujskih študentov

10. 8. 2012

Ana Pupedan (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

17. 8. 2012

Vlatko Stefanovski trio (koncert)

Ptuj – Minoritski samostan

23. 8. 2012

Bobnarska klinika: Marko Soršak - Soki

Ptuj – Slovenski trg

24. 8. 2012

Elemental (koncert)

Ptuj – Slovenski trg
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Tolkalski projekt Takadimi

Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture

N

ino Mureškič, glasbenik in soavtor projekta
Takadimi, je v 90-ih letih v zaradi propada industrije v prostorsko in duhovno
devastiranem mestu Maribor ustvarjal in svoje
glasbeno-tolkalsko znanje nesebično prenašal na
mlade. Ne socialne, ne ekonomske ovire, s katerimi so se mladi in stari v tem obdobju srečevali,
niso omajale zagnanosti in volje mentorskega
in ustvarjalnega dela »mojstra«. V Mariboru se
je razvila močna tolkalna scena, katere vpliv je
v mestu prisoten še danes. Iz te nesebičnosti,
volje in skupnega truda se je rodilo kar nekaj
posameznikov, ki so svoje znanje nadgradili in
so danes uveljavljeni ali pa se še uveljavljajo kot
vrhunski glasbeniki. Ninov podmladek skrbi

za razvoj tolkalne scene s številnimi nastopi in
oblikami neformalnega izobraževanja in tako
nadaljuje mojstrovo poslanstvo.
V letu 2010 je bil v Zavodu Udarnik izveden prvi
iz cikla koncertov. Predstavljal je pregledno
avtorsko delo Nina Mureškiča oz. avtorsko
produkcijo v izvedbi skupin Sagar, Afir bafir in
Ahinsa. ZULK je projekt Takadimi v program
EPK vključil z namenom predstavitve domačih
ustvarjalcev in izvajalcev, ki so bolj prepoznavni
in cenjeni v tujini, kjer so sodelovali s svetovno
priznanimi mojstri, ter njihove ponovne afirmacije v domače okolje. Vrhunec je projekt v
letu 2012 doživel s spektakularno izvedbeno
vsebino. Vodilna nit preteklih izvedb so tolkala.

Datum

naziv dogodka

P rizorišče

16. 11. 2012

StrojMachine (koncert)

Maribor – Kino Udarnik
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Trg umetnosti

Gvido - glasbeno vzgojno izobraževalno društvo

P

rojekt Trg umetnosti je kulturno-umetniški
omnibus, ki so ga sestavljale tri krovne
ideje. Prvi sklop, poimenovan Ooh, današnja mladina, je občinstvu prikazal izvirne
ideje in dejavnosti društva GVIDO – glasbo,
vzgojo in izobraževanje. Za popestritev dogajanja so v obliki plesa, gibanja in risanja skrbele
tudi druge organizacije in društva. Program
ni podpiral uporništva, temveč kreativnost,
samoizražanje in rast, ki so bistveni elementi
kulturnega razvoja. Znotraj sklopa Ta presneta
kultura so na svoj račun prišli mladi, ki se radi

pridružijo debati in prisluhnejo zanimivim
temam. Predstavili so lahko svoj pogled na
to, kdo in zakaj potrebuje umetnost, spoznali
pa so tudi Mozartovo »žurersko« plat. Trg
umetnosti, tretji kulturno-umetniški sklop, je
predstavil preplet različnih zvrsti umetnosti s
poudarkom na kreativnosti in prepoznavanju
trenutnega navdiha. Ustvarjalne duše so dobile svojo priložnost na likovni in foto-video
delavnici ter na mobilni razstavi umetniških
del Bazar umetnosti. Obiskovalcem je bila na
ogled tudi zanimiva glasbeno-video trilogija.

Datum

naziv dogodka

P rizorišče

14. 9. 2012

Tolkalska delavnica

Slovenj Gradec – Mladinski
kulturni center Slovenj Gradec

14. 9. 2012

Uradna otvoritev Trga Umetnosti in koncert
srednješolskih glasbenih skupin

Slovenj Gradec – Glavni trg

14. 9. 2012

Bazar umetnosti (umetniška tržnica)

Slovenj Gradec – Glavni trg

15. 9. 2012

Kulturni naval na občane (javna predstavitev tolkalske delavnice)

Slovenj Gradec – Glavni trg

15. 9. 2012

Glasbena trilogija (koncert)

Slovenj Gradec – Glavni trg

15. 9. 2012

Bazar umetnosti (umetniška tržnica)

Slovenj Gradec – Glavni trg

Š tevilo dogodkov
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Vino ni voda

Klub ptujskih študentov

F

estival Vino ni voda je zopet poskrbel za
ugled žlahtne kapljice, ki jo je predstavil
predvsem kot kulinarično dobroto in ne le
kot alkoholno pijačo. Glede na vinorodni okoliš,
v katerem se nahaja mesto Ptuj, je bil projekt že
od svojega začetka izjemnega pomena predvsem
zaradi tesne vezi med lokalno družbo in kulturo
pitja vina. Že enajsta edicija festivala je v letu
2012 v vseh pogledih predstavljala nadgradnjo
festivalov iz preteklih let: v petih vikendih so

se pred občinstvom zvrstile predstavitve in
degustacije 20-ih različnih vinarjev iz vseh treh
slovenskih vinorodnih okolišev in tujine; vsak
izmed njih je poleg svojih vin in vinskega hrama
predstavil tudi svoj pogled na vinsko kulturo.
Nedelje so bile namenjene obiskom vinskih kleti
izbranih vinarjev, obiskovalci pa so lahko izkusili
in doživeli tudi trgatev v Halozah. Degustacije so
nadgrajevali nastopi domačih glasbenih zasedb
ter druge kulturne in gastronomske prireditve.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

15. 9. 2012

Trgatev

Zavrč - Vinogradništvo vinarstvo
Janžekovič – Turčan

12. 10. 2012

Pinky Chick večer z DJ Stančem

Ptuj – Kolnkišta

12. 10. 2012

Svečana otvoritev festivala
(osrednji dogodek s predstavitvijo vin in koncertom)

Ptuj – Romanski palacij
Ptujskega gradu

13. 10. 2012

Samo Budna & Band (koncert)

Ptuj – Kolnkišta

13. 10. 2012

Degustacija vin

Ptuj – Stari zapori

18. 10. 2012

Predstavitev Vinogradništva Turčan in nastop Bernardke
in pevk s Strmca

Ptuj – Kolnkišta

19. 10. 2012

Samson (koncert)

Ptuj – Kolnkišta

19. 10. 2012

Predstavitev Vinske kleti Štoka

Ptuj – Atrij Knjižnice Ivana Potrča

25. 10. 2012

Predstavitev Vinarstva Fürst in Gross ter nastop glasbenikov
Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Ptuj – Minoritska klet

26. 10. 2012

Predstavitev španskih vin in nastop
Mateje Turk acoustic dua

Ptuj – Stari zapori

27. 10. 2012

Krema Kawa (koncert)

Ptuj – Slovenski trg

27. 10. 2012

Predstavitev Vinarstva Gaube

Ptuj – Stari zapori

30. 10. 2012

Druženje z vini Pullus in čokolado Lucifer

Ptuj – Ptujska klet

2. 11. 2012

Predstavitev Vinotoča kleti Jelenič in koncert Tadeja Žibrata

Ptuj – Hotel Mitra

2. 11. 2012

Delavnica o sladkornih stopnjah v vinu

Ptuj – Hotel Mitra

3. 11. 2012

Čompe (koncert)

Ptuj – Kolnkišta

3. 11. 2012

Predstavitev Vinarstva Štekar

Ptuj – Stari zapori

4. 11. 2012

Izlet na Vinsko domačijo Zidarich (Kras) in obisk
Vinarstva Ščurek (Brda)

Ptuj – Pred železniško
postajo Ptuj
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8. 11. 2012

Predstavitev vin Krajnc in koncert glasbenikov
Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Ptuj – Minoritska klet

9. 11. 2012

Brina (koncert)

Ptuj – Kolnkišta

9. 11. 2012

Predstavitev penin Radgonskih goric

Ptuj – Romanski palacij
Ptujskega gradu

9. 11. 2012

Dobrodelna dražba vin v festivalu sodelujočih vinarjev

Ptuj – Ptujski grad Slavnostna dvorana

10. 11. 2012

Zaključek festivala Vino ni voda in študentsko martinovanje

Ptuj – Slovenski trg

10. 11. 2012

Kostanjev piknik

Ptuj – Slovenski trg
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Županov oder prijateljstva

Animateka v Mariboru

Media voice d.o.o

Ž

upanov oder prijateljstva, oder Ključev
mesta, je bil idejno zadnji zasnovan. Ideja o
odru se je porodila zaradi odličnih odnosov
mesta Maribor s pobratenimi in prijateljskimi
mesti. Tako so se na podiju predstavili glasbeniki
s prostora bivše Jugoslavije in drugih evropskih
mest. V letu EPK so mariborski župan in drugi
najvišji predstavniki Mestne občine Maribor

Datum

gostili vsa pobratena in prijateljska mesta, ki
so se lahko predstavila in zagotovila glasbeno
vsebino ob Hiši Stare trte in v bližini sončne
ure na Lentu. Program je potekal vsako nedeljo
med majem in septembrom 2012.

N aziv dogodka
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Društvo za razvoj filmske kulture
Š tevilo dogodkov

23

Š tevilo obiskovalcev

2.880

M

ednarodni festival animiranega filma
Animateka vsako leto predstavi novo
produkcijo kratkometražnega animiranega filma iz Vzhodne in Srednje Evrope,
s čimer je postal stična regionalna točka za
izmenjavo izkušenj domačih in tujih avtorjev,
študentov, selektorjev, novinarjev in občinstva.
Eden osrednjih programov festivala v letu 2012 je
bil Otroški in mladinski program Slon, v okviru

katerega so organizatorji pripravili razširjen
vzgojno-izobraževalni program za otroke, mlade
in odrasle. Animateka s sistematičnim izborom
predstavitev nacionalnih produkcij animiranega
filma riše zemljevid svetovne produkcije ter
tako na področju, kjer v slovenskem kulturnem
prostoru zeva praznina, skrbi za večjo raznolikost kulturnih dogodkov in programov, med
katerimi lahko izbira domače in tuje občinstvo.
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

25. 6. 2012

Premakni! (delavnica animiranega filma)

Maribor – Srednja šola
za oblikovanje

24. 4. 2012

Otvoritev odra

Maribor – Stara trta

6. 5. 2012

Leteči Pekinezeri/Skopje, Makedonija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

13. 5. 2012

Desmond Doyle/Clonmel, Irska (koncert (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

8. 12. 2012

Družinski Slon: Ernest in Celestina (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

20. 5. 2012

Franko Krajcar&Indivia/Pula, Hrvaška/ (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

9. 12. 2012

Simpozij: Camera ETC

Maribor – Kino Udarnik

27. 5. 2012

Fumetti Skazzati/Udine, Italija(koncert)

Maribor – Hiša stare trte

9. 12. 2012

Simpozij: Delavnica animiranega filma za udeležence simpozija

Maribor – Kino Udarnik

3. 6. 2012

Varljiv obrt/Valjevo, Srbija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

10. 12. 2012

Lars Fiske (razstava stripov)

Maribor – Kino Udarnik

10. 6. 2012

Betty Schön in Daniel Kersting/Marburg, Nemčija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

10. 12. 2012

Celovečerni animirani film Gube (otvoritvena premiera)

Maribor – Kino Udarnik

17. 6. 2012

Berndt Luef/Avstrija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

10. 12. 2012

Simpozij: Predavanja in pogovori

Maribor – Kino Udarnik

24. 6. 2012

Tasty Granny/Tours, Francija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Lars Fiske (pogovor z umetnikom)

Maribor – Kino Udarnik

1. 7. 2012

Harkov/Ukrajina (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Mali Slon: Mednarodna delavnica animiranega filma

Maribor – Kino Udarnik

8. 7. 2012

Piramidaj/Maribor, Slovenija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Program Cartoon d’Or 2012 (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

15. 7. 2012

Samo Šalamon in Zlatko Kaučič/Maribor, Slovenija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Mali Slon/Mini: Mednarodni festival otroških
in mladinskih animiranih filmov (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

22. 7. 2012

Humus/Celovec, Avstrija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Evropski študentski tekmovalni program I (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

29. 7. 2012

Klapa Filip Dević/Split, Hrvaška (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Argus jazz band/Osijek, Hrvaška (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

Simpozij: Predavanja in pogovori, ogled nastalih praskank
in zaključek simpozija z evalvacijo

Maribor – Kino Udarnik

5. 8. 2012
12. 8. 2012

Voler Mouche/Szombathely, Madžarska (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

11. 12. 2012

Slonov tekmovalni program I (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

19. 8. 2012

Andre Mergethaler/Petange, Luksemburg (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

12. 12. 2012

Mali Slon: Mednarodna delavnica animiranega filma

Maribor – Kino Udarnik

26. 8. 2012

Folklorna skupina Ilirici/Krapina, Hrvaška (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

12. 12. 2012

Svetovni jagodni izbor II (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

2. 9. 2012

Nikola Peković, Bojana Peković, Zoran Milojčević
in Filip Mitrović/Kraljevo, Srbija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

12. 12. 2012

Mali Slon/Midi: Mednarodni festival otroških
in mladinskih animiranih filmov

Maribor – Kino Udarnik

9. 9. 2012

Trio Tritonus/Cetinje, Črna Gora (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

12. 12. 2012

Evropski študentski tekmovalni program II (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

16. 9. 2012

Putokazi/Reka, Hrvaška (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

12. 12. 2012

Slonov tekmovalni program I (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

23. 9. 2012

Big Band Novi Sad/Novi Sad, Srbija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

13. 12. 2012

Mali Slon: Mednarodna delavnica animiranega filma

Maribor – Kino Udarnik

30. 9. 2012

Dada in Marko/Maribor, Slovenija (koncert)

Maribor – Hiša stare trte

13. 12. 2012

Svetovni jagodni izbor II (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik
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13. 12. 2012

Mali Slon/Maxi: Mednarodni festival otroških
in mladinskih animiranih filmov (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

13. 12. 2012

Evropski študentski tekmovalni program III (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

13. 12. 2012

Slonov tekmovalni program III (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

14. 12. 2012

G-fest Goričko (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

14. 12. 2012

Mali Slon: Mednarodna delavnica animiranega filma (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

14. 12. 2012

Svetovni jagodni izbor III (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

15. 12. 2012

Mali Slon: Podelitev nagrad Mali Slon in zaključna projekcija
zmagovalnega filma Animateka 2012

Maribor – Kino Udarnik

15. 12. 2012

Družinski slon: Slovaške risanke (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

16. 12. 2012

Program sodobnega brazilskega animiranega filma (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

16. 12. 2012

Celovečerni animirani film CRULIC

Maribor – Kino Udarnik

16. 12. 2012

Družinski Slon: Celovečerni animirani film Hiša pravljic (projekcija)

Maribor – Kino Udarnik

298 - ključi mesta

Art kamp

Narodni dom Maribor		

A

rt kamp se je v letu 2012 z bogato in vsestransko ustvarjalno vsebino predstavil
petič. Prvotno namenjen ustvarjalnemu
druženju otrok in mladostnikov ter družin
postaja vse bolj zanimiv tudi za druge ciljne
skupine, predvsem za domače in tuje turiste.
Art kamp je bil prizorišče živega in aktivnega
mednarodnega sodelovanja in soustvarjanja in
je med drugim ponujal tudi celo paleto predstavitvenih možnosti za kulturne, multimedijske,
umetniške in ostale kapacitete regije, in sicer
skozi delavnice in predstave ter spremljajoče aktivnosti. Tako je postal osrednja točka

druženja, izmenjave idej in dobrih praks ter
temelj za povezovanje tako na lokalni kot tudi
na evropski in svetovni ravni. Velik poudarek
je bil namenjen vsebinam, povezanim v Festival
kultur, v sklopu katerega so se na posamične
dni festivala predstavili določeni narodi s kulturnim in jezikovnim izročilom, približanim
skozi predstave, performanse, predstavitve,
potopise in delavnice. Festival kultur je zajemal
gostovanja predstavnikov partnerskih mest
ter predstavnikov narodov in držav z vseh
kontinentov s poudarjeno vlogo sosednjih in
drugih evropskih držav.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

22. 6. 2012

Art kamp (otvoritev)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

22. 6. 2012

Zborovski bum (glasbena prireditev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

22. 6. 2012

Muzikalno igrišče – letna produkcija šole muzikala
(glasbeno-plesna prireditev)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

22. 6. 2012

Baletna produkcija (plesna prireditev)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

23. 6. 2012

Orffomania (glasbena prireditev)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

23. 6. 2012

Avenija 25 (plesna prireditev)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

23. 6. 2012

Balada o Sneguročki: Svetlana Makarovič
(glasbeno-literarna balada)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

24. 6. 2012

Vsakomur nekaj manjka (gledališka predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

24. 6. 2012

Miniature (plesna predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

24. 6. 2012

Jazz in simfonični orkester (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

25. 6. 2012

Ustvarjalko se odpravi v svet (glasbeno-plesna predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

25. 6. 2012

Kako je Bubi dobil krila (odlomek plesne predstave)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

25. 6. 2012

Marimba band/JAR (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

26. 6. 2012

Pika Nogavička (gledališka predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

26. 6. 2012

Marko Brecelj (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

27. 6. 2012

Gusar Berto (gledališka predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

27. 6. 2012

4 Wanted (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

28. 6. 2012

Zemlja pleše (gledališka predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

28. 6. 2012

Zemljin ples (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

Š tevilo dogodkov

44

Š tevilo obiskovalcev

50.000

299

OT R O Š K A I N M L A D I N S K A U S T VA R J A L N O S T

29. 6. 2012

Saj si vendar punca (gledališka predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

29. 6. 2012

Katalena (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

29. 6. 2012

Ori(l)ental pod zvezdami (plesna delavnica)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

30. 6. 2012

Glasba – univerzalni jezik (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

30. 6. 2012

Seku Kouyate trio (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

30. 6. 2012

Stopinje (plesno-glasbeni večer)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

1. 7. 2012

Kaj pa zdaj (lutkovna predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

1. 7. 2012

Škrat sanjavec (plesna slikanica za otroke)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

1. 7. 2012

Planetarni gongi: zvok onkraj zvoka (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

2. 7. 2012

Harmonikarski orkester Primoža Zvira:
S harmoniko na rajžo (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

2. 7. 2012

Plesna abeceda (igralno-plesna predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

2. 7. 2012

Shima islands/JPN (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

3. 7. 2012

The Daddy Project (plesna predstava, sodobni ples)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

3. 7. 2012

Ljubi kruhek (plesna predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

3. 7. 2012

Pliš (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

4. 7. 2012

Pika Nogavička (musical)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

4. 7. 2012

Celtic hour (plesna prireditev)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

4. 7. 2012

Prlekstanski folkrock blues, mi smo tü zakon (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

5. 7. 2012

Selfmade in zsa zsa bizarre (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

5. 7. 2012

Pravljice iz bele dežele (pripoved s pantomimo)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

5. 7. 2012

Vesela harmonika (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

6. 7. 2012

Moja glasba – moj svet (koncert)

6. 7. 2012

Aye festival

Kulturno umetniško društvo Čar griča

C

ilj Aye festivala je bil povezati na Ptuju
in v njegovi okolici delujoča društva in
ustanove, ki uspešno delujejo na področju kulture, umetnosti in izobraževanja otrok,
združiti moči in energijo ter delovati enotno s
skupnim ciljem prepoznavnosti Ptuja v Sloveniji,
Evropi in po svetu. Z organizacijo različnih
dogodkov je festival k sodelovanju pritegnil
predvsem mlade ustvarjalne Ptujčane in jim
omogočil, da izrazijo svoje kreativne potenciale
in se hkrati družijo z vrstniki.
Ob otvoritvi Aye festivala 2012 je bila izvedena premiera angleškega muzikala Rainbow
Spectacular v produkciji KD Allegro in KUD Čar
Griča ter v izvedbi pevcev in pevk mladinskega
zbora Allegro.
V času med 4. in 8. julijem so bile najmlajšim na
voljo sledeče aktivnosti: Pravljična dežela, kjer
so se otroci prepustili prikupni in igrivi pravljičarki v popoldanski senci dreves, ob tem pa so

si lahko v pravljičnem kotičku izdelali darilce
prijateljstva; Grajske lutke iz blaga, kjer so otroci
skupaj z mentorji prebirali muzejske knjižice
z grajskimi pravljicami in iz kuhalnic, blaga in
volne izdelovali lutke – pravljične grajske like;
Eko navihančki, kjer so mali in veliki ustvarjalci
odkrivali in spoznavali, kako uporabne so stvari, ki jih mama sicer vrže stran; Srednjeveški
plesi, delavnica, na kateri so se otroci seznanili
z dvorno etiko, sestavili plesno koreografijo in
osvojili plesne osnove srednjeveških plesov ob
primerni glasbeni spremljavi.
Tako otrokom kot odraslim so bile namenjene
rokodelske delavnice Ko kamen spregovori (klesanje kamna za odrasle in otroke), Ustvarjalno
lepopisje in Izdelava afriškega nakita ter glasbeno-razvedrilna delavnica Tolkalistični odklop.
Organizirane so bile tudi delavnice z naslovi
Novinarski kotiček, Gibalne igrarije, Zelišča za
vsak dan in Najstniška preobrazba.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

14. 6. 2012

Rainbow spectacolar (premiera muzikla)

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

V senci zelene lune (plesna predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

30. 6. 2012

Mavrična poslikava ulic Ptuja

Ptuj – po mestu

6. 7. 2012

Symbolic orchestra (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

4.-8. 7. 2012

festivalsko dogajanje (več otroških delavnic)

Ptuj – Park Ljudski vrt

7. 7. 2012

The story of Snow White (musical)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

300 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

1.500
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OT R O Š K A I N M L A D I N S K A U S T VA R J A L N O S T

Čitalnica na jasi

Narodni dom Maribor			

Č

italnica na jasi je projekt, ki nudi sproščeno
prebiranje knjig in revij, listanje časopisov
ali zgolj ustvarjalno lenarjenje v miru in
udobju zelenih površin in odmaknjenih kotičkov
Mestnega parka Maribor. Prepogosto se namreč
zgodi, da minejo meseci, ne da bi sploh odprli
kakšno knjigo, zato so se prijavitelji odločili stopiti ljudem naproti in jim omogočiti brezplačen
dostop do knjig ter drugih načinov zdravega in
aktivnega preživljanja prostega časa v naravi,

izven ustaljenih praks in norm. Svoje knjige so
lahko obiskovalci tudi izmenjali s knjigami s
polic Knjižne bolhe, ob naštetih dejavnostih pa
je nudila Čitalnica na jasi tudi vrsto drugih aktivnosti; ustvarjalne delavnice, pravljice, predstave,
koncerte ali predstavitve knjig, Shiatsu masažo
in športne igre.

Š tevilo dogodkov

199

Š tevilo obiskovalcev

50.000

26. 5. 2012

Bil je konjenik: Izdelovanje lutk konjev (lutkovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 5. 2012

Ahilov ščit (tehnična delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

27. 5. 2012

Prazna vreča ne stoji pokonci: Pripravljanje zdrave hrane,
(kulinarična delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

27. 5. 2012

Ahimsa (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

27. 5. 2012

Zvočni stebri: Izdelovanje rain-stickov (tehnična delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

27. 5. 2012

Veriga prijateljstva: Slikanje na veliko podlago (likovna delavnica) Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

30. 5. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

30. 5. 2012

Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost: Izdelava večjega
smerokaza (geografska delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

30. 5. 2012

Leteče ribe: Izdelovanje vetrokazov (reciklažna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

31. 5. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

31. 5. 2012

Strast je rdeče barve: Ustvarjanje z različnimi materiali
(likovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

19. 5. 2012

Andrej Rozman Roza (literarno gledališki nastop)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 5. 2012

Marjetka Krapež (predstavitev avtorice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 5. 2012

Sonce in sence (Izdelovanje sončnih ur, tehnična delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 5. 2012

Roka je drevo, roka je reka: Odtiskovanje rok (likovna delavnica) Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

31. 5. 2012

Lectovo srce: Izdelovanje lectovih src (etnološka delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 5. 2012

Stresamo iz rokava (izdelovanje lutk, nakita in uporabnih
predmetov, reciklažna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 6. 2012

Mokre slike: Slikanje na mokro podlago (likovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 6. 2012

Pravljice na koncu Mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

20. 5. 2012

Bilbi in Grega (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 6. 2012

Joga za otroke

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

20. 5. 2012

Zidamo v višave: Postavljanje stolpov (arhitekturna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 6. 2012

Voda igra vodomet: Poskusi z vodo (fizikalna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

20. 5. 2012

S škripcem je lažje: Škripec tako in drugače (fizikalna delavnica) Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 6. 2012

Zlato jabolko (lutkovna predstava)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

20. 5. 2012

Pot do neba: Poslikava velike lestve (likovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 6. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

23. 5. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 6. 2012

Dan s širokim razgledom (različne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

23. 5. 2012

Nariši si dan (likovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 6. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

23. 5. 2012

Skrivni dnevnik: knjigoveznica (tehnična delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 6. 2012

Koncert vokalnega oddelka glasbene šole B.A.S.E.

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

24. 5. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 6. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

24. 5. 2012

Krojaček hlaček: Izdelovanje lutk (lutkovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 6. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

24. 5. 2012

Gumbarija: Izdelovanje nakita iz gumbov (reciklažna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 6. 2012

Dan močno začinjen (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 5. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

6. 6. 2012

Pravljice na koncu mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 5. 2012

Joga za otroke z Bernardom Cvetkom

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

6. 6. 2012

Dan sveta v malem (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 5. 2012

Šoping? Ne, hvala!: Izdelovanje plakatov (likovna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 6. 2012

Čitalnica na jasi Pravljice na koncu mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 5. 2012

S splavom po reki navzgor: Izdelovanje preprostih splavov
iz lesa (tehnična delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 6. 2012

Dan večnega mornarja (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 5. 2012

Pravljice Bravljice (posebna predstava)

Maribor – Mestni park

8. 6. 2012

Pravljice na koncu mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 5. 2012

Sam Sebastjan in gospodična Petrova (cirkuški variete)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 6. 2012

Joga za otroke - Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 5. 2012

Če verjameš, deluje: Iskanje amuleta in izdelava
mošnjička (čarna delavnica)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 6. 2012

Dan opuščenih svetišč

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 6. 2012

Sam Sebastian in gospodična Petrova (cirkuški variete)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

302 - ključi mesta
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9. 6. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 6. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 8. 2012

Joga za otroke – Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 6. 2012

Dan skrivališč (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

3. 8. 2012

Dan sidrne vrvi (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 6. 2012

Duo Najoua (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

4. 8. 2012

Najboljši ciganski muzikant: Gledališče Bičikleta
(lutkovna predstava)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 6. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
4. 8. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 6. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
4. 8. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 6. 2012

Dan iz drugačnega testa (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
4. 8. 2012

Dan trkanja na vest (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

13. 6. 2012

Pravljice na koncu mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
5. 8. 2012

Duo Najoua (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

13. 6. 2012

Dan naslednjega otroštva (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
5. 8. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 6. 2012

Pravljice na koncu mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
5. 8. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 6. 2012

Dan nežnega greha (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
5. 8. 2012

Dan osvežujočih neviht (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 6. 2012

Joga za otroke - Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
8. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 6. 2012

Pravljice na koncu mavrice

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
8. 8. 2012

Dan plezajočega bršljana (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 6. 2012

Dan drugih planetov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
9. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

16. 6. 2012

Animacijski program: Klub dupleških
mažoretk (nastop mažoretk)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
9. 8. 2012

Dan plime in oseke (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

16. 6. 2012

Dan prerojene radosti (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

17. 6. 2012

Družinski ansambel za prosperiranje
poezije in glasbe Papir (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 8. 2012

Joga za otroke – Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

10. 8. 2012

Dan poležane trave (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan varnega šotora (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

17. 6. 2012

11. 8. 2012

Dan nedolžne igre (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Ljubezenke (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

11. 7. 2012

11. 8. 2012

Dan odprte kletke (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

12. 7. 2012

11. 8. 2012

Dan brez seznamov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan letečih preprog (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

13. 7. 2012

12. 8. 2012

Dan razvozlanih vozlov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Zoopotniki: Lutkovno gledališče Pupila (lutkovna predstava)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 7. 2012

12. 8. 2012

Dan nedosegljivih pragozdov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 7. 2012

12. 8. 2012

Dan morske pene (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

18. 7. 2012

12. 8. 2012

Dan modrega kamna (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan dovolj za zrelost (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 7. 2012

15. 8. 2012

Dan spuščenega vesla (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

20. 7. 2012

15. 8. 2012

Dan odpeljan drugam (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan obredov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

21. 7. 2012

16. 8. 2012

Dan svetlega naročja (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

22. 7. 2012

16. 8. 2012

Dan za obzorjem (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan izgubljenega sina (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 7. 2012

17. 8. 2012

Dan gorskih vrhov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Joga za otroke – Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 7. 2012

17. 8. 2012

Dan bosih nog (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Literarno popoldne s Tomom Podstenškom in Lučko Zorko

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

27. 7. 2012

17. 8. 2012

Dan slepih potnikov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Izložba založba: Predstavitev Založbe Litera

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

28. 7. 2012

17. 8. 2012

Dan nakodranih sanj (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan prave priložnosti (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

29. 7. 2012

18. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Pogovor s Primožem Suhodolčanom

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 8. 2012

18. 8. 2012

Dan šibkega vetra (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 8. 2012

18. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 8. 2012

18. 8. 2012

Dan čipkastih odločitev (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

Dan zasebnega vesolja (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 8. 2012

304 - ključi mesta
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19. 8. 2012

Orkestrada instrumental (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

5. 9. 2012

Dan dozorelih semen (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19.8.2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

6. 9. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 8. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

6. 9. 2012

Dan hranljivega sočutja (delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

19. 8. 2012

Dan sedme žetve (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 9. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

22. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 9. 2012

Joga za otroke

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

22. 8. 2012

Dan ovc in pastirjev (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 9. 2012

Čutim Maribor (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

23. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 9. 2012

Virtuozi plesa (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

23. 8. 2012

Dan odprtih steklenic (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 9. 2012

Dan srebrnih meglic (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

24. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 9. 2012

Čitalnica na jasi – Virtuozi plesa in glasbe, improvizacija

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

24. 8. 2012

Joga za otroke – Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 9. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

24. 8. 2012

Dan bele ceste (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 9. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 8. 2012

Quartet Four (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 9. 2012

Delavnice Plesne izbe Maribor

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 8. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

8. 9. 2012

Dan mojstrov in samoukov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 8. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Calling Africa & Sory Diabate (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

25. 8. 2012

Dan dobrodušnega molčanja (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 8. 2012

Zrcalce: Gledališče Nebo (predstava)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 8. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Delavnice Plesne izbe Maribor

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 8. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

9. 9. 2012

Dan bajnih bitij (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

26. 8. 2012

Dan visokih valov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

12. 9. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

29. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

12. 9. 2012

Dan brvi in mostov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

29. 8. 2012

Dan babilonske zmešnjave (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

13. 9. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

30. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

13. 9. 2012

Dan uslišanih prošenj (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

30. 8. 2012

Dan obrambnih nasipov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 9. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

31. 8. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 9. 2012

Joga za otroke

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

31. 8. 2012

Joga za otroke – Joga Mavrica

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 9. 2012

Čutim Maribor (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

31. 8. 2012

Dan solze, vode časa (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

14. 9. 2012

Dan sestankov in dokumentov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 9. 2012

Poly Weedhouse (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 9. 2012

Pevska šola CS, OPZ Junior CS in OPZ PU (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 9. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 9. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 9. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 9. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 9. 2012

Dan abecednega reda (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

15. 9. 2012

Dan domišljijskih trikov (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

1. 9. 2012

Dan abecednega reda (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

16. 9. 2012

Patetico (koncert)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 9. 2012

Ne bodi kot drugi (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

16. 9. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 9. 2012

Ljubezenke (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

16. 9. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 9. 2012

Plaže masaže (masaža)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

16. 9. 2012

Dan rešen pojasnjevanj (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 9. 2012

Prožni in složni (športne in rekreativne aktivnosti)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

2. 9. 2012

Dan karavane na poti (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

5. 9. 2012

Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
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Črno-beli svet
Šahohlačnik d.o.o.

V

Mariboru je novembra 2012 potekalo
Svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo,
ki se ga je udeležilo okrog 3000 gostov z
vsega sveta. Zato se je šah sistemsko predstavljal
skozi vse leto, vrhunec pa je projekt doživel
novembra, ko je bil Mariborčanom in Slovencem
ponujen niz atraktivnih dogodkov in prireditev,
povezanih z igro na 64-ih poljih. Eden izmed
glavnih ciljev prvenstva je bil približati šah
mladim in predvsem vrniti šah Mariborčanom,
kajti mesto ob Dravi že dolga desetletja velja za
enega od pomembnih šahovskih središč v tem
delu Evrope. Smiselni cikli kulturnih, športnih in
izobraževalnih dogodkov so se zaključili z nizom
spektakularnih dogodkov, kakršnih Maribor
(in tudi Slovenija) še ni imel priložnosti videti
v živo. Posebej velja izpostaviti spektakularni

šah na slepo, kjer se je mlad šahovski mojster
z zavezanimi očmi pomeril z več šahisti hkrati.
V okviru programskega sklopa Življenje na dotik
je bil šah predstavljen na več različnih načinov,
predvsem pa z redno spletno rubriko, kjer je vsebina posodabljana na dnevni ravni (anekdota, izjava, zanimivost, šahovski problemček, povezava
dneva, zaigrajte proti računalniku, redne rubrike,
napovednik dogodkov, koledar – odštevalnik do
SP) in neposrednimi spletnimi prenosi določenih
atraktivnih dogodkov v Mariboru in partnerskih
mestih. Odlično izpeljanega svetovnega prvenstva se je udeležilo 1584 igralcev iz 92 držav, ki
so odigrali neverjetnih 8712 tekem. Na podelitvi
nagrad najboljšim mladim šahistom je zbrane v
dvorani Tabor nagovoril zvezda šahovskih polj
Garry Kasparov.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 5. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

12. 5. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - otroci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

19. 5. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

26. 5. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - mladinci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

2. 6. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

9. 6. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - mladinci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

16. 6. 2012

Dvoboj slovenska Štajerska: avstrijska Štajerska

Maribor – Trg svobode

23. 6. 2012

Šahovski turnir zaVeliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

30. 6. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - otroci

Maribor – Vetrinjski dvor

7. 7. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

14. 7. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

21. 7. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

28. 7. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

4. 8. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - mladinci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

11. 8. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

25. 8. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

1. 9. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - otroci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana
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8. 9. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

15. 9. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - mladinci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

22. 9. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - člani

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

6. 10. 2012

Šahovski turnir za Veliko nagrado EPK - otroci

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

6. 10. 2012

Simultanka na slepo

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

8. 11. 2012

Svetovno mladinsko prvenstvo v šahu

Maribor – Snežni stadion
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De te fabula narratur

Drugajanje

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

V

okviru osnovnošolskega projekta De te
fabula narratur je bila predstavljena zgodovina Ptuja in njegove okolice od rimskih
časov skozi srednji vek do danes. Namen projekta
je vzpostaviti živo vez med lokalno zgodovino in
zdajšnjimi prebivalci in prispevati k identifikaciji
prebivalcev z mestom, s čimer se dolgoročno
prispeva k oživljanju starega mesta skozi aktivnosti prebivalcev. Posamezna zgodovinska
obdobja so razdeljena med pet osnovnih šol
mestne občine Ptuj. Učenci in njihovi mentorji
so se pri svojem delu povezali s kulturno-zgodovinskimi in drugimi ustanovami in društvi.
Projektno delo v okviru šolskega leta 2011/12
je vključevalo tudi udeležbo na Kurentovanju

2012, popestritev turistične ponudbe z nastalimi spominki, literarno, likovno, gledališko,
plesno in glasbeno dejavnost, oživitev starih ali
ustanovitev novih kulturnih in naravoslovnih
poti, tematske dneve šole, skupno zaključno
javno prireditev ter izdajo publikacije.
Učenci so v treh ločenih večerih predstavili tri
različna obdobja ptujske zgodovine: rimske čase,
čas in lik Kralja Matjaža ter srednjeveški čas.
V okviru projekta sta izšla tudi Utrinki, informativno-literarno glasilo učencev podružnične
šole, ter zbornik z naslovom Da te fabula narratur.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 3. 2012

Rimljani smo (uprizoritev rimske tržnice)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj:
Športna dvorana

OT R O Š K A I N M L A D I N S K A U S T VA R J A L N O S T

Bunker, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov

Š tevilo dogodkov
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F

estival Drugajanje je letos (tudi zaradi prispevka EPK) doživel večjo in polnejšo izdajo.
Drugajenje je sedaj del mednarodne mreže
festivalov, ki skupaj pripravljajo projekt Global
city Local city, v okviru katerega bodo skušali
organizatorji z umetniškimi intervencijami
dolgoročno vplivati na razvoj mesta. V Mariboru
je seveda poudarek na ustvarjalnosti mladih.
Letošnji program festivala je bil osredotočen
na politični aktivizem oziroma na aktivno

državljanstvo mladih – kje je prostor za njihovo
politično udejstvovanje oziroma kako je lahko
njihov glas slišan, tudi ko niso potrošniki, ampak
politični subjekti?
Tridnevni festivalski program je bil umeščen v
tako imenovani CityLAB, kjer je gostovalo 15
umetnikov iz partnerskih organizacij mreže.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

27. 11. 2012

Zato sem srečen: Jure Novak (performans)

Maribor – II. gimnazija

27. 11. 2012

Zato sem srečen: Jure Novak (performans)

Maribor – II. gimnazija

27. 11. 2012

Vsak dan en bojevnik več: Via Negativa (zaključna produkcija delavnice)

Maribor – II. gimnazija

28. 11. 2012

Damir Avdić (koncert)

Maribor – Kino Udarnik

28. 11. 2012

Jaz sem Janez Janša (projekcija filma)

Maribor – Kino Udarnik

20. 4. 2012

Dan OŠ Ljudski vrt Ptuj, podružnice Grajena:
Zbudimo Kralja Matjaža (predstava)

Grajena - Osnovna šola Ljudski vrt
Ptuj: podružnica Grajena

28. 11. 2012

Lirični utrinki v šoli (predstava)

Maribor – II. gimnazija

25. 4. 2012

Dan šole: Otroški srednjeveški vsakdan
(ustvarjalne delavnice)

Ptuj – Osnovna šola Mladika

29. 11. 2012

Dolg Rakef Saške: Saška Rakef (solo performans)

Maribor – II. gimnazija

29. 11. 2012

Kviescenca semena: Silvia Costa (intimistična solo predstava)

Maribor – II. gimnazija

29. 5. 2012

De te fabula narratur (predstavitev zbornika)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

29. 5. 2012

Dan Ptujskih osnovnih šol
(predstavitev osnovnih šol)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt
Ptuj: Športna dvorana
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Družabno družboslovje

Evropska pravljica

MKC Maribor

D

ružabno družboslovje je tradicionalni
cikel predavanj in diskusijskih večerov na
različne družbene teme, ki jih pripravljata
dr. Vesna V. Godina in dr. Andrej Fištravec v
sodelovanju z zavodom MKC. Vsako leto se v
mariborskem klubu KGB odvijata spomladanski
in jesenski cikel. Eminentni gostje izpostavljajo
konkretno vsebino na izrazito deficitarnem
mestnem področju: na področju oblikovanja
intelektualne kulture, ki na osnovi različnih humanistično-družboslovnih spoznanj vzpostavlja

OT R O Š K A I N M L A D I N S K A U S T VA R J A L N O S T

Mariborska knjižnica

specifično samorefleksivno družboslovno-humanistično refleksijo in samoumeščanje mesta
ter tega dela Slovenije v sočasne nacionalne in
nadnacionalne intelektulane tokove.
Vsa srečanja v okviru Družabnega družboslovja
so v avdio ali video obliki objavljena na spletnem
dnevniku http://druzabnodruzboslovje.org/.
Dnevnik dopolnjujejo tud fotografije.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

5. 3. 2012

Aleksander Lucu (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

12. 3. 2012

Nataša Pirc Musar (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

19. 3. 2012

dr. Božidar Debenjak (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

26. 3. 2012

dr. Anton Komat (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

2. 4. 2012

podpredsednik Komisije za preprečevanje korupcije
Rok Praprotnik (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

16. 4. 2012

mag. Boris Radosavljevič (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

23. 4. 2012

Literarno-kritičen zaključek Družabnega družboslovja

15. 10. 2012

Š tevilo dogodkov
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L

judske pripovedi niso plod domišljije enega
samega človeka, ampak prinašajo občečloveška spoznanja številnih rodov, zato
so zanimive in aktualne še danes. Lotevajo
se temeljnih bivanjskih vprašanj, ki človeka vznemirjajo že od davnine. Ker govorijo v
simbolnem jeziku, nam v različnih starostnih
obdobjih in življenjskih okoliščinah razkrivajo
različne pomene. Skozi tisočletja so svojo obliko
izbrusile do monumentalne preprostosti. V letu
2012 so bila na simpoziju Evropska pravljica,
na katerem je sodelovalo 21 referentov in koreferentov, osvetljena sledeča področja: tipične
značilnosti (tematske, motivne in slogovne)
evropske ljudske pravljice; vpetost slovenskih
in pripovedi drugih narodov v splošno evropsko
tradicijo in njihova specifičnost; vloga pravljice v
otrokovem razvoju oz. njen vpliv na oblikovanje
osebnostne in narodne identitete; razlogi in
možnosti za ohranjanje interesa za poslušanje/
branje literature (posebej pravljic) pri otrocih v

času prevlade vizualnih medijev; odgovornosti
sodobnega pripovedovalca pri posredovanju
in interpretaciji (ljudskih) pravljic otroški in
odrasli publiki; proces terminologizacije pojma
pravljica; klasične in sodobne avtorske pravljice in priljubljene (po izvoru anglosaksonske)
fantastične pripovedi. Strokovni prispevki s
področja temeljnih teoretičnih vprašanj so
bili obogateni še s pripovedovalskimi nastopi
v večernem delu prvega simpozijskega dne.
Nastopili so pripovedovalci pravljic s Škotske
(Tom Muir in Lawrence Tulloch), Norveške
(Maritha Nielsen) in Srbije (Ana Hofman);
poleg tujih sta bili povabljeni tudi dve osrednji
slovenski pripovedovalki, Anja Štefan in Ana
Duša. Prispevki s simpozija so bili objavljeni v
osrednji slovenski reviji za vprašanje mladinske
književnosti Otrok in knjiga.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

Maribor – Klub KGB

21. 5. 2012

Mednarodni pripovedovalski večer za odrasle

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

dr. France Bučar (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

22. 5. 2012

Mednarodni pripovedovalski večer za odrasle

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

22. 10. 2012

dr. Dušan Keber (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

23. 5. 2012

Pravljični dan in Pravljična šola

Maribor – Vodni stolp

29. 10. 2012

dr. Vlado E. Sruk (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

24. 5. 2012

Mednarodni pripovedovalski večer za odrasle

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

5. 11. 2012

dr. Mateja Kožuh Novak (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

24. 5. 2012

Mednarodni simpozij: pripovedovalska dediščina
posameznih evropskih držav

Maribor – Hotel City

12. 11. 2012

Peter Kovačič Peršin (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

25. 5. 2012

Mednarodni pripovedovalski večer za odrasle

19. 11. 2012

dr. Renata Karba inmag. Nina Štros (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

Murska Sobota – Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota

26. 11. 2012

dr. Jože Pirjevec (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

26. 9. 2012

Pravljične ure za najmlajše

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

3. 12. 2012

dr. Andrej Naterer (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

10. 12. 2012

prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru in Robert Presker,
prorektor – študent Univerze v Mariboru (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB

17. 12. 2012

dr. Andrej Kurnik in dr. Marta Gregorčič (predavanje, diskusijski večer)

Maribor – Klub KGB
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Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

360
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Fotografska izkušnja

Kulturni dnevi

LokalPatriot

F

otografska izkušnja je mednarodni natečaj za
mlade fotografe v okviru Dnevov evropske
kulturne dediščine, ki ga organizira Svet
Evrope in že vrsto let koordinira Generalitat de
Catalunya iz Španije. Programu se je leta 1998
priključila tudi Slovenija. Od leta 2002 ga izvaja
LokalPatriot iz Novega mesta. V času intenzivne
globalizacije iz njene monokulture počasi, a
vztrajno izginjajo lokalne posebnosti in značilnosti
malih narodov. Fotografska izkušnja je v letu 2012
mlade ozaveščala, kako pomembno je ohranjati

Datum

27. 9.-25. 10. 2012
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N aziv D O G O D K A

Nagrajenci in ožji izbor (razstava)
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Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture		

posebnosti kulturne dediščine Slovenije in jo z
razstavami predstavljati v različnih evropskih
državah. Z natečajno temo so mladi dokumentirali
in beležili dediščino posamezne regije, okolja in
mesta ter na ta način prispevali k »odklepanju
in prenavljanju pozabljenih spominskih podob«
ter posledično k varovanju ostankov naše preteklosti. Dediščino so na ta način vključevali v
vsakodnevno življenje. V začetku septembra je bila
v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine na
ogled postavljena razstava zmagovalnih fotografij.

P rizorišče

Novo mesto – Klub LokalPatriot

Š tevilo dogodkov

1

T

emeljni namen kulturnih dni je bil v okviru
EPK omogočiti mariborskim osnovnošolcem, da spoznajo svoje mesto in zaznajo njegovo raznovrstno kulturno dogajanje.
Kulturni dnevi so tako ponudili obiske prireditev,

dogodkov in delavnic ter vodene oglede mesta
in njegovih znamenitosti. Projekt je nastal na
pobudo delavcev mariborskih osnovnih šol.

Š tevilo obiskovalcev

100

Š tevilo dogodkov

29

Š tevilo obiskovalcev
Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

18. 9. 2012

Lutkovna predstava

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

18. 9. 2012

Zapleši z menoj (predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

18. 9. 2012

Svet na dlani: kositrni vojaki (ogled razstave)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

18. 9. 2012

Čevljarčkova pot (vodeni ogled po Mariboru)

Maribor – Lokacije po mestu

18. 9. 2012

Kulturni dnevi EPK v Kinu Udarnik

Maribor – Kino Udarnik

18. 9. 2012

Mali arhitekti (arhitekturna delavnica)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

18. 9. 2012

Zmrdica in zmrdek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

18. 9. 2012

Mariborske vedute

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

18. 9. 2012

Pravljična urica pesmic s škratom Matevžem

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

18. 9. 2012

Zabavna ura z ugankami Iva Stropnika

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

18. 9. 2012

Kam gredo spat tovornjaki?
(pravljično-likovna ura)

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

18. 9. 2012

Predstavitev slikanice Lev Rogi

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

19. 9. 2012

Vsakomur nekaj manjka (predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

19. 9. 2012

Zapleši z menoj (folklorne delavnice)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

19. 9. 2012

Svet na dlani: kositrni vojaki(ogled razstave)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

19. 9. 2012

Čevljarčkova pot (vodeni ogled po Mariboru)

Maribor – Lokacije po mestu

19. 9. 2012

Kulturni dnevi EPK v Kinu Udarnik

Maribor – Kino Udarnik

19. 9. 2012

Vsakomur nekaj manjka (predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

19. 9. 2012

Srečanje z Jurko Burko (predstavitev knjige)

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

19. 9. 2012

Zabavna ura z ugankami Iva Stropnika

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

19. 9. 2012

Predstavitev slikanice Lev Rogi

Maribor – Osnovna šola Toneta Čufarja

20. 9. 2012

Pink (predstava)

Maribor – Narodni dom

20. 9. 2012

Učne urice z DJ-em

Maribor – Hiša znanosti - Center eksperimentov

20. 9. 2012

Delavnica o grafitih

Maribor – Lokacije po mestu

3.300
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20. 9. 2012

Kulturni dnevi EPK v Kinu Udarnik

Maribor – Kino Udarnik

20. 9. 2012

Lutkovna predstava

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

20. 9. 2012

Čevljarčkova pot (vodeni ogled po Mariboru)

Maribor – Lokacije po mestu

20. 9. 2012

Svet na dlani: kositrni vojaki (ogled razstave)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

20. 9. 2012

Zapleši z menoj (folklorne delavnice)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

316 - ključi mesta

Kulturni dnevnik
Narodni dom Maribor

K

ulturni dnevnik je projekt, ki je nastal
z namenom, da se spodbudi šolajočo se
mladino k lastnemu ustvarjanju ter obisku
kulturnih ustanov, hkrati pa se ji omogoči, da
čim bolje spozna različne kulturne poklice.
Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja,
katere pomemben del in eden od temeljnih
ciljev je vzgajanje kritičnega in občutljivega
gledalca in soustvarjalca kulturnih prireditev.
Program vsebuje obisk trinajstih prireditev,

ki se odvijajo enkrat ali dvakrat mesečno.
Program posameznega obiska traja do 120 minut. Abonenti so glede na starost razporejeni v
različne redove, ki sta jim prilagojena program
Kulturnega dnevnika in zahtevnost ustvarjalnih
delavnic. V letu EPK je bil obisk Kulturnega
dnevnika brezplačen.

Š tevilo dogodkov

34

Š tevilo obiskovalcev

4.080

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

17. 4. 2012

Optični poskusi in eksperimenti za Rumeni red

Maribor – Hiša znanosti - Center
eksperimentov

17. 4. 2012

Ogled animiranega filma za Rumeni red

Maribor – Kino Udarnik

19. 4. 2012

Ogled animiranega filma za Zeleni red

Maribor – Kino Udarnik

19. 4. 2012

Optični poskusi in eksperimenti za Zeleni red

Maribor – Hiša znanosti - Center
eksperimentov

26. 4. 2012

Janko in Metka: Engelbert Humperdinck (kulinarična
poustvarjalnica z Danilom Ivanušo)

Maribor – Dvorana Union

8. 5. 2012

Vodeni ogledi razstav v muzejih, poustvarjalnice
na prostem za Rumeni red

Maribor – Muzej narodne
osvoboditve Maribor

10. 5. 2012

Vodeni ogledi razstav v muzejih, poustvarjalnice
na prostem za Modri red

Maribor – Muzej narodne
osvoboditve Maribor

17. 5. 2012

Vodeni ogledi razstav v muzejih, poustvarjalnice
na prostem za Zeleni red

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor

24. 5. 2012

Vodeni ogledi razstav v muzejih, poustvarjalnice
na prostem za Zeleni red

Maribor – Muzej narodne
osvoboditve Maribor

9. 6. 2012

Maribor – Mestni park
Čitalnici na jasi (ustvarjalno druženje), zaključna prireditev in
podelitev priznanj in značk za Zeleni, Rumeni, Modri in Rdeči red

4. 10. 2012

Maestro (lutkovna delavnica za Rdeči red)

Maribor – Dvorana Union

4. 10. 2012

Glasbena pravljica Maestro za Modri in Rdeči red (koncert)

Maribor – Dvorana Union

4. 10. 2012

Maestro (lutkovna delavnica za Modri red)

Maribor – Dvorana Union

23. 10. 2012

Maestro (lutkovna delavnica za Rumeni red)

Maribor – Dvorana Union

23. 10. 2012

Glasbena pravljica Maestro za Zeleni in Rumeni red (koncert)

Maribor – Dvorana Union

23. 10. 2012

Maestro (lutkovna delavnica za Zeleni red)

Maribor – Dvorana Union

6. 11. 2012

Ribič Taro (lutkovna predstava za Zeleni red)

Maribor – Lutkovno
gledališče Maribor

8. 11. 2012

Kolaž za Rdeči red (likovna ustvarjalnica)

Maribor – Dvorana Union
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8. 11. 2012

Kolaž za Modri red (likovna ustvarjalnica)

Maribor – Dvorana Union

8. 11. 2012

Sledimo soncu: Zbor Carmina Slovenica
(koncert za Modri in Rdeči red)

Maribor – Dvorana Union

13. 11. 2012

Izdelava glasbil: Glasbena ustvarjalnica za Rumeni red
(tehnična delavnica)

Maribor – Dvorana Union

13. 11. 2012

Kraljestvo glasbe (zborovski koncert CS za Zeleni in Rumeni red) Maribor – Dvorana Union

13. 11. 2012

Izdelava glasbila; Glasbena ustvarjalnica za Zeleni red
(tehnična delavnica)

Maribor – Dvorana Union

22. 11. 2012

Deževnikarji (lutkovna predstava za Modri red)

Maribor – Lutkovno
gledališče Maribor

27. 11. 2012

Sneguljčica (lutkovna predstava za Rumeni red)

Maribor – Lutkovno
gledališče Maribor

4. 12. 2012

Najboljši par za Rumeni red (tehnična delavnica)

Maribor – Dvorana Union

4. 12. 2012

Najboljši par za Zeleni red (tehnična delavnica)

Maribor – Dvorana Union

4. 12. 2012

Duet: Glasbeni dvogovor (ali Čaj za dva) za Zeleni in Rumeni red

Maribor – Dvorana Union

6. 12. 2012

Najboljši par za Rdeči red (tehnična delavnica)

Maribor – Dvorana Union

6. 12. 2012

Najboljši par za Modri red (tehnična delavnica)

Maribor – Dvorana Union

6. 12. 2012

Duet: Glasbeni dvogovor (ali Čaj za dva) za Modri red

Maribor – Dvorana Union

11. 12. 2012

Animateka (projekcija risank za Rumeni red)

Maribor – Kino Udarnik

13. 12. 2012

Animateka (projekcija animiranih filmov in pogovor za Rdeči red)

Maribor – Kino Udarnik

13. 12. 2012

Animateka (projekcija animiranih filmov in pogovor za Modri red)

Maribor – Kino Udarnik
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Lutke Minoriti

Lutkovno gledališče Maribor

V

evropskem letu kulture je Lutkovno gledališče Maribor ob izvedbi lutkovne predstave Kurent kot osrednjega umetniškega
projekta izvajalo tudi vsebine, ki se združujejo
pod krovnim naslovom 12 za 12, pri katerih gre
za razširjeno politiko izmenjav, intervencij in
delavnic skozi vse leto. V okviru izmenjav je
bilo vabljenih več presežnih lutkovnih predstav iz tujine. Tako je bil omogočen dodaten
permanentni festivalski program skozi vse leto.
V sklopu produkcijskih delavnic, ki so rezultirale
v lutkovnih akcijah po mestu, so lutke z glasbo
in zgodbami nagovarjale naključne prisotne na
ulicah in trgih, v klubih, nakupovalnih središčih
ter drugih umetniško manj konvencionalnih
prostorih. Delavnice so proizvedle samostojne
drobne lutkovne uprizoritve po motivih znanih
evropskih pravljic; to so bili mali umetniški zalogaji, žlahtni lutkovni drobci, vizualne

estetizacije besed, ki bodo našle svoje mesto v
komornih gledaliških prostorih.
Poletje, Minoriti, letni oder, lahen veter ob Dravi
in lutke, lutke, predvsem lutke … Vse to se je
združilo v podobo 23. Poletnega lutkovnega
pristana, tokrat prijetno raztegnjenega skozi
vso dvanajstko. Če so organizatorji skozi leto
v skladu z evropskim predznakom barvali svoj
program z barvami iz vse Evrope, dodatno pa
še iz Izraela in Japonske, so v poletnem času
natančneje pregledali, kaj se je v sezoni 2011/2012
dogajalo na slovenskem lutkovnem prizorišču.
Spet so postavili Kita in ga tretjič oblekli drugače,
igrali in ustvarjali so na lutkovnih delavnicah,
izmislili pa so si še kup drugih lutkovnih norčij,
saj jih je pestro leto kar sproti nagovarjalo k
novim in novim zamislim.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

28. 1. 2012

Agathe Notnagl in gospod sosed/Avstrija
(lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

28. 1. 2012

Zgodba v belem/Avstrija (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

28. 1. 2012

Zgodba v belem/Avstrija (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 2. 2012

Krst pri Savici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 2. 2012

Krst pri Savici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 2. 2012

Krst pri Savici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 2. 2012

Krst pri Savici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

3. 2. 2012

Krst pri Savici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

3. 2. 2012

Krst pri Savici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

6. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

7. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

7. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

9. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

10. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

11. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

Š tevilo dogodkov
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19.064
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13. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

28. 4. 2012 Proces ali Žalostna zgodba Josefa K.

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

(premiera lutkovne predstave)

13. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

14. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

14. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

15. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

15. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

16. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

16. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

17. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

17. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

18. 2. 2012

Kurent (lutkovna predstava)

20. 2. 2012

10. 5. 2012

Salto mortale (1. premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

10. 5. 2012

Salto mortale (2. premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

11. 5. 2012

Salto mortale (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

12. 5. 2012

Salto mortale (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

19. 5. 2012

Vrnitev v Bullerbyn (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

24. 5. 2012

Janček Ježek (1. premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

24. 5. 2012

Janček Ježek (2. premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

3. 7. 2012

Lutkovna okupacija (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

11. 8.-3. 9.
2012

Poletni lutkovni pristan: Look at me (fotografska razstava)

Maribor – Vojašniški trg

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

Kurent (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

11. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Mestece v kitu
(prostorska postavitev)

Maribor – Vojašniški trg

25. 2. 2012

Vitez Janoš (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

11. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Zoopotniki (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

3. 3. 2012

Volk in kozlička (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

12. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Zoopotniki (lutkovna predstava)

Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park

7. 3. 2012

Trash (lutkovna predstava)

Maribor – Klub KGB

18. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

10. 3. 2012

Kako so sloni dobili rilec (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

18. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: O Rdeči kapici (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

10. 3. 2012

O Rdeči kapici (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

17. 3. 2012

Ročne in prstne lutke (delavnica za odrasle)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

22. 3. 2012

Rdeča kapica (premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

24. 3. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

25. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Umazano krilo (lutkovna predstava)

31. 3. 2012

Pesmi od zgoraj (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

25. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Roke in rokavice (lutkovna predstava) Maribor – Vojašniški trg

2. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

25. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Ustvarjalne delavnice

2. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

26. 8. 2012 Poletni lutkovni pristan: Zrcalce (lutkovna predstava)

3. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

31. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Sneguljčica (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

3. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

31. 8. 2012

Poletni lutkovni pristan: Produkcija otroške lutkovne
delavnice Poletnega lutkovnega pristana

Maribor – Vojašniški trg

4. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Gagarin! (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

4. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Vojašniški trg

5. 4. 2012

Za zaveso (delavnice za otroke)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Punch in Judy (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

5. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Punch in Judy (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

5. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Punch in Judy (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

6. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Punch in judy (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

6. 4. 2012

Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan (glasbeno-lutkovna delavnica)

Maribor – Vojašniški trg

7. 4. 2012

Zmrdica in Zmrdek (premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Oskar na vlaku (lutkovna predstava)

Maribor – Vojašniški trg

12. 4. 2012

Za zaveso (delavnice za otroke)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 9. 2012

Janček Ježek (premiera lutkovne predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

Poletni lutkovni pristan: Gabi in leteči dedek
(lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

14. 4. 2012
21. 4. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Metuljček in metuljčica
(lutkovna predstava)

Maribor – Umetnostna galerija Maribor

21. 4. 2012

Slavec (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor
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24. 8. 2012 Poletni lutkovni pristan (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Vojašniški trg

24. 8. 2012 Poletni lutkovni pristan: Josa in čarobna violina

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

(lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

Maribor – Vojašniški trg
Maribor – Čitalnica na jasi: Mestni park
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3. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan: Ko je Šlemil šel v Varšavo
(lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

3. 9. 2012

Poletni lutkovni pristan (glasbeno-lutkovna delavnica)

Maribor – Vojašniški trg

8. 9. 2012

Kositrni vojak (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

13. 9. 2012

Lutkovna okupacija: Konflikti (lutkovna predstava)

Maribor – Europark

14. 9. 2012

Lutkovna okupacija: Konflikti (lutkovna predstava)

Maribor – Europark

2. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

2. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

3. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

3. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

4. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

4. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

5. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

5. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

6. 10. 2012

Janček Ježek (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

12. 10. 2012 Japonska jesen (otvoritev)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

13. 10. 2012 Japonska jesen: Sanbaso (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

13. 10. 2012 Japonska jesen: Čudež pri templju Tsubosaka -Yoshitsune in

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

13. 10. 2012 Japonska jesen: Sanbaso (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

13. 10. 2012 Japonska jesen: Čudež pri templju Tsubosaka

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

20. 10. 2012 Japonska jesen: Ninja (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

21. 10. 2012 Proces ali Žalostna zgodba Josefa K. (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

21. 10. 2012 Proces ali Žalostna zgodba Josefa K. (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

tisoč cvetočih češenj (lutkovna predstava)

Mali arhitekti s čarobnim svinčnikom
Mikrourbanika - kreativno združenje

M

ali arhitekti s čarobnim svinčnikom so
bili otroci zadnjih starostnih skupin
vseh mariborskih vrtcev ter prvih in
drugih razredov enajstih mariborskih osnovnih
šol, ki so se v okviru EPK lotili dveh likovnih
podvigov. V prvem so po slikanici Mala arhitekta
avtorice Manice Klenovšek Musil oblikovali
glinene hiške, ki so v obliki mesta v malem
razstavljene na trgu Leona Štuklja. Projekt
spodbuja otroško ustvarjalnost in hkrati postavlja na ogled malo mesto malih arhitektov. V
drugem likovnem podvigu so otroci po pravljici

Čarobni svinčnik, katere avtorica je prav tako
Manica Klenovšek Musil, v tehniki monotipije slikali županovo hišo. Plastificirane slike
so razstavili na Maistrovem trgu, kjer je stala
galerija na prostem, sestavljena iz 35 stebrov
v obliki čarobnih svinčnikov in treh kubusov,
na katerih je bilo potiskano platno z nazivi
vseh sodelujočih ustanov in z ilustracijami iz
slikanice Čarobni svinčnik.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

10. 4. 2012

Čarobni svinčnik v Europarku (razstava)

Maribor – Europark

14. 4. 2012

Mali arhitekti (razstava glinenih hišic)

Maribor – Trg Leona Štuklja

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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(lutkovna predstava)

17. 11. 2012

Volk in kozlička (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

1. 12. 2012

Kravljica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

8. 12. 2012

Kocke (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

8. 12. 2012

Kocke (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

15. 12. 2012 Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

22. 12. 2012 Rdeča kapica (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor
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Mladibor

Bunker, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov
v sodelovanju z II. Gimnazijo Maribor

F

estival Mladibor, ki je potekal od 21. do 24.
maja 2012, predstavlja zaključek projekta,
ki se je začel že leta 2011. Namen projekta je
bil ponuditi mladim njim zanimiva umetniška
orodja, in sicer na način, ki od njih zahteva
aktivno vključitev, saj so v kulturni ponudbi
pogosto spregledani; med pestrim spektrom
aktivnosti za otroke ter uveljavljenimi kulturnimi
repertoarji za splošno, odraslo publiko, ravno
za mlade ni programa. Zato festival Mladibor v
prvi vrsti pomeni predstavitev dela večmesečnih
delavnic s področja fotografije, filma, raziskovanja
nevsakdanjih oblik glasbe, arhitekturnega premisleka o prostoru, DJ-anja, animiranega filma,
uličnega in senčnega gledališča in drugih. Vsak
festival pa prinaša s seboj tudi nevidni, socialni
moment, ki prelevi mesto v prostor fizičnih in
miselnih srečanj ter sprehajanj. V ta namen je
festival ponujal tudi sklop »igrarij«.
V letu 2012 je koproducent zavod Bunker končal
raziskavo, obdelal in objavil rezultate in izvedel
več delavnic oziroma dogodkov, ki so jih vodili
sledeči mentorji: Urška Boljkovac (fotografija),
sodelavke kolektiva prostoRož (opremljanje

prostora, arhitektura in urbanizem), Maša Ceglar
& Sam Sebastian (ulično gledališče s prvinami
cirkusa), Tomaž Pavkovič, Društvo zaveznikov
mehkega pristanka – Luksuz produkcija (film),
Borja Močnik – DJ Borka (DJ tehnike).
Festival je (razen preddogodkov) potekal v dopoldanskem času, ko so bile na sporedu predvsem
delavnice, ob popoldnevih pa so prevladovali
gledališki program, scensko-glasbeni nastopi
ter intervencije v javni prostor. Prvi dan festivala
so potekale otvoritve posamičnih dogodkov in
instalacij, zadnji dan pa je zaznamoval glasbeni
zaključek na Trgu svobode, izveden v povezavi
s festivalom Igraj se z mano. Nekaj dogodkov
je bilo zaradi dežja prestavljenih v šole ali na
kasnejši datum. Čeprav so tovrstne neprilike
občasno vrgle žalostno senco na festival, to ne
zamegli dejstva, da je procesno delo projekta, ki
so ga mentorji od januarja izvajali s srednješolci
in osnovnošolci partnerskih šol, proizvedlo rezultate, ki po inovativnosti in kakovosti dosegajo
izjemno visok nivo. Prav tako je bil festival deležen
presenetljivo močnega odziva, tako medijskega
kot med splošno javnostjo.

19. 5. 2012

Cirkus za pokušino (javna cirkuška vaja)

Maribor – Mestni park

21. 5. 2012

Odprti oder (predstavitve avtorjev)

Maribor – Rotovški trg

21. 5. 2012

Maribor (predstava Gledališke šole
Prve gimnazije Maribor)

Maribor – Rotovški trg

Š tevilo obiskovalcev

21. 5. 2012

Maribor – Kino Udarnik

1.961

Ali koncert potrebuje glasbo? (koncert Mladiborove
delavnice raziskovanja zvoka s Tomažem Gromom)

21. 5. 2012

Deček iz džungle v mestu
(odlomki iz mjuzikla II. gimnazije Maribor)

Maribor – Grajski trg

21. 5. 2012

Povej svojo zgodbo (pripovedovanje zgodb)

Maribor – Židovski trg

21. 5. 2012

Mobilna kolesarska delavnica

Maribor – Glavni trg

21. 5. 2012

Lunin sen (predstava delavnice senčnega gledališča)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

21. 5. 2012

Mladiborovi filmi in animirani filmi
(projekcije, pogovori z avtorji)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

21. 5. 2012

Slavnostna projekcija filmov in animiranih filmov
Mladibora

Maribor – Rotovški trg

21. 5. 2012

Roll &Scratch (predstavitev MLadiborovih DJ-jev)

Maribor – Židovski trg

21. 5. 2012

Mladiborove fotografske razstave (vodeni ogledi)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

21. 5. 2012

Orfov instrumentarij (glasbena delavnica
Osnovne šole Franc Rozman Stane)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

21. 5. 2012

Ulica portretov in Naša hiša (Mladiborove prostorske
inštalacije)

Maribor – Židovski trg

Š tevilo dogodkov
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

21. 5. 2012

Mlada parada (odprtje festivala Mladibor)

Maribor – po mestu

13. 2. 2012

Mladiborova delavnica (film)

Maribor – Prva gimnazija Maribor

21. 5. 2012

Skupna ustvarjalnost mentorjev fundacije
Yehudi Menuhin

Maribor – Osnovna šola borcev
za severno mejo

13. 2. 2012

Mladiborova delavnica (ulično gledališče s prvinami
cirkusa)

Maribor – Osnovna šola borcev
za severno mejo

21. 5. 2012

Teden Mladibora

Maribor – Trg Leona Štuklja

13. 2. 2012

Mladiborova delavnica (opremljanje prostora,
arhitektura, urbanizem)

Maribor – Osnovna šola borcev
za severno mejo

22. 5. 2012

Lunin sen (predstava delavnice senčnega gledališča)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

22. 5. 2012

Odprti oder (predstavitve avtorjev)

Maribor – Rotovški trg

13. 2. 2012

Mladiborova delavnica (fotografija)

Maribor – Osnovna šola borcev
za severno mejo

22. 5. 2012

Povodni mož (predstava OŠ Franca Rozmana Staneta)

Maribor – Rotovški trg

12. 4. 2012

Mladiborova delavnica (DJ tehnike)

Maribor – II. Gimnazija

22. 5. 2012

Modna muha (delavnica polstenja)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

19. 4. 2012

Mladiborova delavnica (film II)

Maribor – II. Gimnazija

22. 5. 2012

Tehnična delavnica praktičnih stvari za mimoidoče

Maribor – Grajski trg

18. 5. 2012

Animiranje predmetov z Mladiborovimi osnovnošilci
(predstavitev delavnice)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

22. 5. 2012

Mobilna kolesarska delavnica

Maribor – Glavni trg

18. 5. 2012

Animiranja predmetov z družinami
(predstavitev delavnice)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

22. 5. 2012

Delavnica animiranega filma in optičnih igrač

Maribor – Židovski trg

22. 5. 2012

Mladiborovi filmi in animirani filmi
(projekcije, pogovori z avtorji)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

22. 5. 2012

Roll &Scratch (predstavitev MLadiborovih DJ-jev)

Maribor – Židovski trg

22. 5. 2012

Mularija (predstava gledališke šole Prve gimnazije)

Maribor – Rotovški trg

18. 5. 2012

Animiranje predmetov s Xavierjem Bobesom (delavnica) Maribor – Dvorišče Slovenska 13

18.-24. 5. 2012

Fotografska dela Mladiborovih fotografov (razstava)
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Maribor – Dvorišče Orožnova 7
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22. 5. 2012

Intimna posvetovalnica Dr. Mile (predstava gledališke
šole Prve gimnazije)

Maribor – Rotovški trg

22. 5. 2012

Mladiborovi fotografi (vodeni ogledi razstave)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

22. 5. 2012

Skupna ustvarjalnost mentorjev
fundacije Yehudi Menuhin

Maribor – Osnovna šola borcev
za severno mejo

23. 5. 2012

Lunin sen (predstava delavnice senčnega gledališča)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

23. 5. 2012

Odprti oder (predstavitve avtorjev)

Maribor – Rotovški trg

23. 5. 2012

Skupna ustvarjalnost (predstavitev delavnice)

Maribor – Rotovški trg

23. 5. 2012

V iskanju mladinske kulture: Jane`s walk (urbani sprehod)

Maribor – Kulturni center Pekarna

23. 5. 2012

Ali koncert potrebuje glasbo? (koncert Mladiborove
delavnice raziskovanja zvoka s Tomažem Gromom)

Maribor – Kino Udarnik

23. 5. 2012

Mobilna kolesarska delavnica

Maribor – Glavni trg

23. 5. 2012

Delavnica pripovedovanja zgodb

Maribor – Židovski trg

23. 5. 2012

Modna muha (potisk majic)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

23. 5. 2012

Deček iz džungle v mestu
(odlomki iz mjuzikla II. gimnazije Maribor)

Maribor – Grajski trg

23. 5. 2012

Sen kresne noči
(predstava gledališke šole Prve gimnazije)

Maribor – Rotovški trg

Mladiborovi filmi in animirani filmi
(projekcije, pogovori z avtorji)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

23. 5. 2012

Mladiborovi fotografi (vodeni ogledi razstav)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

23. 5. 2012

Skupna ustvarjalnost mentorjev
fundacije Yehudi Menuhin

Maribor – Osnovna šola borcev
za severno mejo

23. 5. 2012

Izdelovalnica izvirnih inštrumentov
(delavnica OŠ Gustava Šiliha)

Maribor – Grajski trg

24. 5. 2012

Igraj se z mano (delavnice)

Maribor – Trg svobode

24. 5. 2012

Future City Game (delavnice)

Maribor – Vetrinjski dvor

23. 5. 2012
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Otroški pevski zbor EPK

OŠ Bratov Polančičev Maribor		

»Ž

ivljenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi
čas,a spet in spet sije nam skozi mrak
v veselih lučkah.«

Posebej za EPK je Otroški pevski zbor EPK
pripravil koncert z naslovom Pesmi z vrtiljaka. Na vrtiljaku je ponudil evropske ljudske
pesmi za otroški zbor ter uglasbena besedila
slovenskih pesnikov. Raznovrstni glasbeni

izrazi Evrope ter sodobna literarno-glasbena
ustvarjalnost slovenskih pesnikov in skladateljev nista prižgala veselih lučk samo na
vrtiljaku, ampak tudi v očeh obiskovalcev.
Središče mesta je tako še dodatno oživelo ob
spremljavi ubranih otroških glasov.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

15. 3. 2012

Pesmi z vrtiljaka (koncert)

Maribor – Slovensko narodno gledališče:
Kazinska dvorana

3. 10. 2012

Japonski zbor Sanyo OG in otroški zbor Evropske
prestolnice kulture (koncert)

Maribor – Dvorana Union
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Pikin festival

Festival Velenje		

P

ikin festival je največji festival kulture,
vzgoje, izobraževanja in zabave za otroke
in mladostnike v Sloveniji. Že več kot
dvajset let pod njegovim okriljem v Velenju
septembra poteka bogat in celovit skop raznolikih programov za otroke in mlade: od
lutkovnih, gledaliških in plesnih predstav,
glasbenih in likovnih delavnic, koncertov,
uličnega gledališča, ustvarjalnih delavnic in
športnih aktivnosti do različnih predavanj in
pogovorov, natečajev in tekmovanj, vzgojnih in
izobraževalnih vsebin, mednarodnega sodelovanja, razstav, kulturnih izmenjav …. Festivalska
prizorišča so razširjena po vsem mestu, središče
dogajanja pa je na prireditvenem prostoru ob
Velenjskem jezeru. V času festivala vse mesto
diha s Piko: na ogled so postavljene številne
Pikine razstave, na treh odrih potekajo Pikine
predstave, ob jezeru stoji pravo Pikino mesto
z več kot 100-timi ustvarjalnimi delavnicami,

koncerti, predstavami na prostem ter številnimi
vzgojno-izobraževalnimi vsebinami za otroke
in mladostnike. Vsakodnevno obratuje Pikin
kino, ki postreže s filmskimi poslasticami za vse
gusarje in Pike. Potekal je festival mednarodne
otroške plesne ustvarjalnosti Pika miga ter
številna sodelovanja, natečaji in razstave. Poleg
Pikinega tedna Festival Velenje pripravlja niz
celoletnih Pikinih aktivnosti, od novih predstav lastne produkcije Festivala Velenje (lutke,
ples, muzikal) in koprodukcijskih aktivnosti
(založništvo, likovna umetnost, intermedijski
projekti) do mesečnih tematskih produktov za
otroke. Kulturno-vzgojni programi so ponujali
Pikine poletne vikende, Pikino akademijo,
Pikino bralno značko, Mednarodno konferenco
o vključevanju plesne umetnosti v vzgojno-izobraževalne zavode, nacionalne natečaje, malo
šolo lutkarstva in gledališke improvizacije ter
številna mednarodna gostovanja.
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18. 8. 2012

Pikasto poletje pri vili Čira čara

Velenje – TRC Jezero v Velenju: ob vili Čira-Čara

1. 9. 2012

My Fair Lady (muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

5. 9. 2012

Ženski kupe (premiera plesne predstave)

Velenje – Dom kulture Velenje

10. 9. 2012

Žabe (mladinski kabaret)

Velenje – Dvorana Centra Nova

12.-30. 9. 2012

Narava: Stanko Lavrič (fotografska razstava)

Velenje – Velenjski grad

13.-30. 9. 2012

Slovaški ilustratorji (razstava)

Velenje – Knjižnica Velenje

13. 9. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

14.-30. 9. 2012

Narava v risbi - risba v naravi: Alja Krofl
(razstava likovnih del)

Velenje – eMCe plac

14. 9. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Knjižnica Velenje

15. 9. 2012

Pikin kino: Pogum (animirana pustolovščina)

Velenje – Kino Velenje – Hotel Paka

15. 9. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Knjižnica Velenje

15. 9. 2012

Pikin planinski pohod v neznano

Velenje – po mestu

16. 9. 2012

Svečana otvoritev 23. Pikinega festivala

Velenje – TRC Jezero - Zeleni oder

16. 9. 2012

Pikin kino: Kratki risani filmi
iz Animateke Rdeči Slon

Velenje – Kino Velenje – Hotel Paka

16. 9. 2012

Pikin kino: Pogum

Velenje – Kino Velenje – Hotel Paka

16. 9. 2012

Pikin otvoritveni družinski dan

Velenje – TRC Jezero v Velenju: ob vili Čira-Čara

17. 9. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

17. 9. 2012

Volk in sedem kozličkov (otroška predstava)

Velenje – Tomažev oder: Dvorana Centra Nova

17. 9. 2012

Ko bom velika, bom ... (plesna predstava)

Velenje – Aničin oder: Glasbena
šola Fran Korun Koželjski

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

15. 3. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

30. 3. 2012

Strahec (otroška predstava)

Velenje – Dom kulture Velenje

2. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

3. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

4. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

17. 9. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

4. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

17. 9. 2012

Dogajanje v Pikinem mestu

Velenje – TRC Jezero: zunanja prizorišča

17. 4. 2012

Frdama pravljica (premiera)

Velenje – Dvorana Centra Nova

17. 9. 2012

Pikine ustvarjalne delavnice

Velenje – TRC Jezero: Bela dvorana in okolica

21. 4. 2012

Deževnikarji (lutkovna predstava)

Velenje – Dom kulture Velenje

18. 9. 2012

Večer s častno pokroviteljico Anunciada
Fernández de Córdova

Velenje – Vila Bianca

23. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje
18. 9. 2012

Težko je biti priden (gledališka predstava)

Velenje – Tomažev oder: Dvorana Centra Nova

24. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje
18. 9. 2012

Cesaričnina nova oblačila (predstava)

25. 4. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

Velenje – Aničin oder: Glasbena
šola Fran Korun Koželjski

4. 5. 2012

Aladin Jr. (mladinski muzikal)

Velenje – Dom kulture Velenje

18. 9. 2012

Cesarjeva nova oblačila (lutkovna predstava)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

17. 5. 2012

Moj dežnik je lahko ... (premiera)

Velenje – Dom kulture Velenje

18. 9. 2012

Dogajanje v Pikinem mestu

Velenje – TRC Jezero: zunanja prizorišča

23. 5. 2012

Volk in sedem kozličkov (otroška predstava)

Velenje – Dom kulture Velenje

18. 9. 2012

Pikine ustvarjalne delavnice

Velenje – TRC Jezero: Bela dvorana in okolica

30. 5. 2012

Predstava Zlata ptica (premiera)

Velenje – Dom kulture Velenje

19. 9. 2012

Dinozavri v Cirkusu (lutkovna predstava)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje
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19. 9. 2012

Pika praznuje rojstni dan

Velenje – Aničin oder: Glasbena
šola Fran Korun Koželjski

19. 9. 2012

Srečna hiška

Velenje – TRC Jezero: Zeleni oder

19. 9. 2012

Čarovnica Grdomila išče črno zlato
(plesna predstava)

Velenje – Aničin oder: Glasbena šola
Fran Korun Koželjski

19. 9. 2012

Dinozavri v Cirkusu (lutkovna predstava)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

19. 9. 2012

Dogajanje v Pikinem mestu

Velenje – TRC Jezero: zunanja prizorišča

19. 9. 2012

Pikine ustvarjalne delavnice

Velenje – TRC Jezero - Bela dvorana in okolica

20. 9. 2012

Večer prijateljstva

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

20. 9. 2012

Juri Muri v Afriki (otroška predstava)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

20. 9. 2012

Strahec (otroška predstava)

Velenje – Tomažev oder: Dvorana Centra Nova

20. 9. 2012

Nič ni narobe (plesna predstava)

Velenje – Aničin oder: Glasbena
šola Fran Korun Koželjski

20. 9. 2012

Juri Muri v Afriki (otroška predstava)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

20. 9. 2012

Dogajanje v Pikinem mestu

Velenje – TRC Jezero: zunanja prizorišča

20. 9. 2012

Pikine ustvarjalne delavnice

Velenje – TRC Jezero: Bela dvorana in okolica

21. 9. 2012

Jezernik Velenjč (otroška predstava)

Velenje – TRC Jezero v Velenju: ob vili Čira-Čara

21. 9. 2012

Izgubljeni ton (lutkovna predstava)

Velenje – Pikin oder: Dom kulture Velenje

21. 9. 2012

Dogajanje v Pikinem mestu

Velenje – TRC Jezero – zunanja prizorišča

21. 9. 2012

Pikine ustvarjalne delavnice

Velenje – TRC Jezero - Bela dvorana in okolica

22. 9. 2012

Zaključna svečanost festivala

Velenje – TRC Jezero – zunanja prizorišča

22. 9. 2012

Regata za zlato piko

Velenje – Velenjsko jezero

22. 9. 2012

Pikina mini avantura

Velenje – Titov trg

22. 9. 2012

Gasilsko tekmovanje za zlato Piko

Velenje – TRC Jezero: Bela dvorana in okolica

22. 9. 2012

Pikin dan

Velenje – TRC Jezero: Bela dvorana in okolica

12. 10. 2012

Mini festival otroških plesnih skupin, 1. del

Velenje – Dom kulture Velenje

13. 10. 2012

Mini festival otroških plesnih skupin, 2. del

Velenje – Dom kulture Velenje

26. 10. 2012

1. mednarodno klavirsko tekmovanje Aci
Bertoncelj, 1. del

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

27. 10. 2012

1. mednarodno klavirsko tekmovanje Aci
Bertoncelj, 2. del

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

28. 10. 2012

1. mednarodno klavirsko tekmovanje Aci
Bertoncelj, 3. del

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

28. 10. 2012

1. mednarodno klavirsko tekmovanje Aci
Bertoncelj (zaključni koncert)

Velenje – Glasbena šola Fran Korun Koželjski

17. 11. 2012

Ženski kupe (plesna predstava)

Velenje – Dom kulture Velenje

1. 12. 2012

Zlata ptica (predstava)

Velenje – Dom kulture Velenje

8. 12. 2012

Zvezdica Zaspanka (virtualna lutkovna predstava)

Velenje – Dom kulture Velenje

15. 12. 2012

Ne s peklenščki češenj zobat
(premiera lutkovne predstave)

Velenje – Dom kulture Velenje
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Predstavitev Šolskega centra Velenje
Šolski center Velenje

Š

olski center Velenje (ŠCV) se je v okviru
EPK predstavil z različnimi prispevki, med
drugim tudi s projektoma Velenje – mesto
mladih in Mladi – prihodnost v kulturi. Prvi se
je osredotočal na risbe in sporočila. Risbe velikih
dimenzij iz industrijskih in kanalizacijskih cevi
so bile nameščene na fasade stavb v središču
Velenja. Hkrati so bila v mestnem jedru na zelenih površinah postavljena nežna in spodbudna
sporočila iz elastičnih industrijskih cevi, ki so
spominjala na ročno izpisana besedila. Nasprotje
med uporabljenimi materiali, vsebinami in
prostorom je ustvarilo napetost, ki je potrebna,
da likovno delo zaživi v kontekstu mesta. Med
vsebinskimi cilji projekta so bili aktualizacija
urbanega okolja, razvoj komunikacije na relaciji
umetnost – mesto, ustvarjanje možnosti za

obstoj umetniškega dela brez spomeniškega
značaja in mentalna prevetritev meščanov s
spodbudnimi sporočili, ki predstavljajo nasprotje
vsakdanjim, sivim in političnim sporočilom. V
okviru projekta Mladi – prihodnost v kulturi
je Gimnazija Velenje v sodelovanju z vsemi
ostalimi slovenskimi umetniškimi gimnazijami
pripravila obsežno razstavo. Osnovna ideja razstave je spodbujanje in povezovanje kreativnih
potencialov, ki predstavljajo bodočo sedanjost
naše kulture. Tematsko povezana dela mladih so
pokazala paleto ustvarjalnih poti, ki jih odpira
kreativnost. Razstava ni imela tekmovalnega,
temveč pregledni značaj.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

24. 5. 2012

Inventura 12 (predstavitev ustvarjalnosti dijakov)

Velenje – Galerija Velenje
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Teden mlade Evrope

Zavod Antona Martina Slomška

V

Slovenijo se je vrnila kampanja Evropske
komisije Mladi in mobilnost (Youth on
the Move), katere cilj je informirati mlade
o orodjih in programih za izboljšanje njihovih
veščin, znanj in možnosti (za)poslovanja. Tokrat
se je kampanja v okviru Tedna mlade v okviru
EPK ustavila na Trgu Leona Štuklja v Mariboru.
Obiskovalci so lahko spoznali projekte in sodelujoče v okviru evropskih programov Vseživljenjsko
učenje in Mladi v akciji, sodelovali v razpravah
in delili svoje izkušnje, povezane s študijem,
opravljanjem prakse in delom v tujini. V okviru
projekta so potekale naslednje aktivnosti:
• Uradna otvoritev Tedna mlade Evrope in
podelitev nagrad za najboljši Erasmus video
posnetek, fotografijo in zgodbo. Okrogla miza
z udeleženci programov Erasmus, Leonardo
da Vinci in Mladi v akciji ter z Erasmus
ambasadorjema. Predstavitev primerov dobre
prakse programov Erasmus in Leonardo da Vinci
na stojnicah v okviru šotora Mladi in mobilnost.
• Predstavitev primerov dobre prakse programov
Comenius in Leonardo da Vinci na stojnicah
v okviru šotora Mladi in mobilnost. Okrogla
miza z dijaki – udeleženci projektov Comenius
in Leonardo da Vinci ter kulturni, jezikovni,
glasbeni in strokovni nastopi. Udeležencem
je bilo omogočeno tudi strokovno vodstvo
po Mariboru.
• V okviru kampanje Mladi in mobilnost je potekal
sejem informacijskih mrež in kontaktnih točk
Evropske komisije v Sloveniji, na katerem
so njihovi predstavniki obiskovalcem nudili
praktične informacije in nasvete, povezane z

bivanjem, zaposlovanjem, študijem, nakupi
in poslovanjem v Evropski uniji.
• Projektna tržnica: mladinske organizacije iz
vse Slovenije, ki so za svoje projekte prejele
sredstva iz programa Mladi v akciji, so javnosti
predstavile svoje lokalne in mednarodne učne
projekte, katerih cilji so bili pridobivanje
kompetenc in večanje zaposljivosti mladih,
spodbujanje aktivnega vključevanja vseh
mladih v družbo ter medkulturnega
razumevanja in dialoga.
• V okviru Tržnice evropskih različnosti so
prostovoljci iz različnih držav, ki izvajajo
evropsko prostovoljno službo v Sloveniji, na
kulturni tržnici predstavljali svoje države ter
z mimoidočimi delili svoje izkušnje bivanja
in opravljanja prostovoljne službe v Sloveniji.
• Predavanje na temo mladinskih izmenjav;
mladinske izmenjave so tradicionalna in
najbolj razširjena oblika učnih mobilnosti v
mladinskem delu, pri čemer učni proces traja
mnogo dlje od neposrednega časa skupnega
bivanja in dela sodelujočih dveh ali več skupin
mladih. Predavanje je odgovorilo na vprašanja,
kdaj začeti z učno potjo, v katerih smereh
lahko poteka in kako praktično organizirati
delo skupin z namenom doseganja učnih
učinkov sodelovanja v projektu. Prva dva
dneva srečanja je potekal fotografski natečaj
za najboljši utrinek z dogodka; najboljše
fotografije so bile razstavljene in nagrajene.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 5. 2012

Comenius in Leonardo da Vinci
(predstavitev dobrih praks programov)

Maribor – Trg Leona Štuklja

7. 5. 2012

Udeleženci projektov Erasmus, Leonardo da Vinci, Mladi
v akciji ter Erasmus ambasadorji (okrogla miza z dijaki)

Maribor – Trg Leona Štuklja

7. 5. 2012

Uradno odprtje Tedna mlade Evrope

Maribor – Trg Leona Štuklja

8. 5. 2012

I’m Erasmus

Maribor – Trg Leona Štuklja

8. 5. 2012

ŠOUM (predstavitev vsebin)

Maribor – Trg Leona Štuklja
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8. 5. 2012

Udeleženci projektov Comenius in Leonardo da Vinci
(okrogla miza z dijaki)

Maribor – Trg Leona Štuklja

8. 5. 2012

Comenius in Leonardo da Vinci
(predstavitev dobrih praks programov)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

EURES - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Kulturni program OŠ Antona Ingoliča

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Evropske vsebine (improvizacijsko gledališče)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

EURES - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Kulturni program OŠ Gustava Šiliha Laporje

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Mladi in podjetništvo (okrogla miza)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Eva in Nika Prusnik, ambasadorki pobude Mladi in mobilnost
(glasbeni nastop)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

EURAXESS - nudenje pomoči raziskovalcem za delo v državi
(predstavitev mreže)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Program EU Kultura: evropski kulturni festivali in mladi
(predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Evropski socialni sklad (predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

SOLVIT in storitve Tvoja Evropa (predstavitev centra)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Moderne metode poučevanja in interaktivni
pouk (predstavitev na stojnicah)

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Evropska vas

Maribor – Trg Leona Štuklja

9. 5. 2012

Sejem informacijskih mrež in kontaktnih točk
Evropske komisije v Sloveniji

Maribor – Trg Leona Štuklja

10. 5. 2012

Razvoj lokalnih instrumentov spodbude in podpore razvoju
učnih mobilnosti v mladinskem delu (predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

10. 5. 2012

Youthpass (predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

10. 5. 2012

Evropsko sodelovanje na področju mladine: vključevanje
nacionalne, regionalne in lokalne ravni (predstavitev)

Maribor – Trg Leona Štuklja

10. 5. 2012

Uporaba mladinske izmenjave kot orodja za učenje (predstavitev) Maribor – Trg Leona Štuklja

10. 5. 2012

Tržnica evropskih različnosti

Maribor – Trg Leona Štuklja

10. 5. 2012

Projektna tržnica programa Mladi v Akciji

Maribor – Trg Leona Štuklja
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EPK v KGB

Evropa pleše

Pernat GTS d.o.o.

K

ratica KGB pomeni Kulturno glasbeni
brlog. Gre za klub, ki je že dolga leta eno
izmed središč kulturnega in družabnega
dogajanja v mestu ob Dravi. Vsako leto se v njem
zvrsti več kot sto dogodkov: številni koncerti
različnih glasbenih zvrsti, kabareji, predstavitve
mladih literatov, komedije, lutkovne predstave
in performansi. Klub ima dolgoletno tradicijo
in je priljubljen prostor srečanj in druženj, ki

Festival Velenje (Verena Šulek)		
vedno znova preseneča z inovativnimi pristopi
in s podporo pri produkciji mladih ustvarjalcev.
Ko se v Mariboru odvijajo tradicionalne prireditve, kot so Borštnikovo srečanje, Festival Lent
in Lutkovni pristan, številne dogodke gosti
tudi klub KGB. V letu EPK se je v klubu odvijal
predvsem kabarejski program s predstavitvijo
pretežno slovenske vrhunske produkcije, nekaj
pa je bilo tudi tujih gostov.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 3. 2012

Nikol ni prepozn za slavo: Radio yu tup (radijska predstava)

Maribor – Klub KGB

22. 3. 2012

CABAres CABArei: Zijah A. Sokolović (monokomedija)

Maribor – Klub KGB

4. 4. 2012

A. P. Čehov: Medved: Zijah A. Sokolovič in LOLITA (komedija)

Maribor – Klub KGB

7. 4. 2012

Patty Diphusa: izpovedi porno dive (kabaret)

Maribor – Klub KGB

13. 4. 2012

Fake Orchestra (kabaretni koncert)

Maribor – Klub KGB

9. 6. 2012

Duo Oba (kabaret v glasbi)

Maribor – Klub KGB

16. 6. 2012

Jure Ivanušič: Kabaret za tuje turiste (kabaret)

Maribor – Klub KGB

6. 11. 2012

Tadej Toš v živo! (predstava)

Maribor – Klub KGB

8. 11. 2012

Vasko Atanasovski in The Mood for love (predstava)

Maribor – Klub KGB

23. 11. 2012

Maistrov kabaret (glasbeni kabaret)

Maribor – Klub KGB
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V

Velenju, takrat še mladem rudarskem
mestu, je bila pred približno 40 leti
Evropa pleše tradicionalna vsakoletna
prireditev, na kateri so se zbrali najboljši plesni
pari iz skoraj vseh takratnih evropskih držav.
Med obiskovalce je pritegnila prijatelje plesa
iz Slovenije in tujine ter gledalce iz širšega
zaledja šaleško-savinjske, celjske in koroške
regije. Prireditve so spodbudile razvoj izredno razvejane plesne dejavnosti v Velenju, ki
je temeljila predvsem na vključevanju otrok
in mladostnikov. Plesno društvo Kazina iz

Ljubljane je po zamrtju velenjske prireditve v
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega
stoletja organiziralo prireditev z enakim naslovom v obliki turneje po vsej takratni Jugoslaviji.
V letu 2012 je bila prireditev ponovno obujena
in vsebinsko nadgrajena in obogatena tako, da
je primerna današnjemu času. V okviru projekta
je potekalo evropsko prvenstvo za profesionalne
plesalce v obeh tekmovalnih disciplinah, v
standardnih in latinsko-ameriških plesih, ki
ga je Plesni zvezi Slovenije v izvedbo zaupala
Svetovna plesna zveza WDSF.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 10. 2012

Evropsko prvenstvo v standardnih in latinsko-ameriških plesih 2012

Velenje – Rdeča dvorana

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.000

335
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Flash mob

Generosity Experience, Between us

Pingi International d.o.o.

P

lesna šola Pingi je priznana mariborska
plesna šola, ki svojo dejavnost redno prikazuje. Najbolj poznan dogodek, ki ga
organizira, je prav gotovo Maturantska parada, ki
vsako leto poveže na stotine maturantov v plesu
četvorke. V okviru projekta Flash mob so se plesalci plesne šole predstavili v nekoliko drugačni
luči. S pomočjo umetniške skupine La Strada iz
avstrijskega Gradca so po mestu uprizorili več
umetniških intervencij v prostor, imenovanih
»Flash mob«. »Flash mob« označuje skupino

Zavod Senzorium

ljudi, ki na javnem mestu izvedejo nenavadno
akcijo (npr. vsi hkrati odprejo dežnike, vsi hkrati
se uležejo na tla, vsi hkrati glasno ploskajo ...).
Ideje, ki so se oblikovale, so bile raznovrstne
in so na obiskovalce mestnega jedra zagotovo
delovale šokantno. Kje in kdaj so bili dogodki
izvedeni, je bila skrivnost, saj so le tako dosegli
svoj namen in delovali kot presenečenja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 4. 2012

Javna intervencija

Maribor – Trg Leona Štuklja
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.000

P

redstava Med nama/Between Us je produkt
mednarodnega projekta The Generosity
Experience, ki se je pričel odvijati jeseni
2010 s sodelovanjem senzorialnih gledališč z
Danske, Belgije, Francije in Slovenije pod vodstvom Enriqueja Vargasa, utemeljitelja gledališča
čutil in enega najvplivnejših režiserjev zadnjih
desetletij. Izpod okrilja njegovega gledališča
Teatro de los sentidos, stacioniranega v Barceloni
se je rodilo tudi gledališče Senzorium, ki velja
za pionirja v raziskovanju senzorialnega jezika
pri nas. Med nama/Between Us išče navdih v
velikodušju, vrednoti, ki je v današnji neoliberalni družbi odrinjena povsem na rob in nezadržno izgublja prestiž ideala. Skozi labirintno
inscenacijo so mladostniki, izbrani na avdicijah
v sodelujočih državah in pod mentorstvom
prekaljenih režiserjev, obiskovalce popeljali v
kontemplativno introspekcijo s pomočjo čutnih
zaznav, v preizpraševanje o sistemu vrednot in
vrednosti velikodušja, ki so bili izpostavljeni.
Karavana, razseljena po sodelujočih državah,

se je združila julija 2012, ko je vodstvo prevzel
Enrique Vargas, nato pa se je podala na pot od
Belgije prek Francije in Danske do Slovenije,
kjer je nastopila v okviru EPK. O slovenskem
procesu nastanka predstave ter o celotni turneji
bosta posneta dva dokumentarna filma.
Predstavo je režiralo šest režiserjev (slovenska
režiserka in vodja projekta je bila Barbara Pia
Jenič), ostali režiserji so bili Benoit Gasnier, Sarah
John, Jean-Marie Oriot, Julie Seiller, Inge Van
Gestel. Gre za korpodukcijski projekt med gledališči De Warande (Belgija), De generaal in zijn
tuin (Belgija), Carte Blanche (Danska), Théâtre
à l’envers (Francija), Senzorium (Slovenija).
Projekt je bil sofinanciran s strani EACEA Culture
Programme 2007–2013, medijski partner pa
je bila RTV SLO. Predstava je bila zaključena
v juliju in se je procesno dopolnjevala skozi
performanse v vseh partnerskih državah.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 8. 2012

Between us (premiera senzorične predstave)

Maribor – Mesti park

7. 8. 2012

Between us (senzorična predstava)

Maribor – Mesti park

8. 8. 2012

Between us (senzorična predstava)

Maribor – Mesti park

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

350

337

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Heiko Beck v Mariboru

Hotel Splendid

Katja Kos - producentka

H

eiko Beck Kos sam zase pravi, da je umetnik v javnem prostoru. Izvaja akcije in
instalacije, ki človeka iztrgajo vsakdanji
rutini in ga spodbudijo k interakciji. Dela z zelo
enostavnimi, neposrednimi izjavami o mislih
in občutkih, ki jih vsi poznamo, a jih nihče ne
spregovori. Pri njegovem delu gre zmeraj za
poštenost kot osnovo za zaupanje, ki lahko
pripomore k sočutju in vsesplošni ljubezni.
Njegovo delo se odvija v tesni povezavi s temeljno
situacijo prostora in ljudi, ki tam živijo. Deluje

Imaginarni, zavod za kulturno dejavnost

zelo spontano, da doseže avtentično misel ali
intervencijo v javnem prostoru. Na podlagi
Heikove filozofije so bile v okviru projekta
izvajane delavnice za šole z zaineteresirano
mladino. Kot javni atelje za umetniško akcijo je
avtor izbral nekdanjo gostilno Koper na Koroški
cesti, ki ga je zasedal vse do konca leta 2012.
Avtor je po mestu in v svojem ateljeju pripravljal
različne oblike svojih družbeno angažiranih
akcij, ki se jih je loteval s pomočjo različnih
medijev in izraznih sredstev.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 1. 2012

Prostorska instalacija

Maribor – Kino Udarnik

13. 4. 2012

Otvoritev ateljeja

Maribor – Gostilna Koper

19. 5. 2012

Prostorska intervencija

Maribor – Gostilna Koper

15. 6. 2012

Prostorska intervencija

Maribor – Gostilna Koper

24.-28. 7. 2012

Haircut, creativity and fun (dogodki v umetnikovem ateljeju)

Maribor – Gostilna Koper

20. 8.-25. 9. 2012

Tekstovna instalacija

Maribor – Glavni most

27. 8. 2012

Intervencija grafitiranih izjav

Maribor – po mestu

5. 10. 2012

1000 poljubov (dogodek z umetnikom)

Maribor – Glavni trg

25. 10. 2012

Post-It (delavnica)

Maribor – Gostilna Koper

6. 11. 2012

Zid iskrenosti (poslikava)

Maribor – Kolosej Maribor

7. 12. 2012

Intervencije s plakati

Maribor – po mestu
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Š tevilo dogodkov

11

Š tevilo obiskovalcev

1.020

H

otel Splendid je eno izmed redkeje uprizarjanih dramskih besedil francoskega kultnega dramatika Jeana Geneta.
Njegova drznost in živa gledališkost sovpadata
s sodobnostjo, v kateri se je znašla družba na
prehodu v novo tisočletje. Zgodba, ki bi lahko
bila tudi tista povampirjenega neoiberalizma,
se je odvijala v hotelski garaži, kar je vsestranskemu umetniku, igralcu in režiserju Primožu
Ekartu omogočalo vključitev principa »in
site« gledališča. Ta izhaja iz posebnosti prostorov uprizoritve in na ta način vzpostavlja
nove prostore misli in čustvovanja. Tako sta

Primož Ekart in njegov zavod Imaginarni po
skoraj desetletju nenavadnih odrskih, mejnih
projektov, mariborskemu občinstvu predstavila
novega, še neodkritega Geneta.
Producent se je odločil za izvedbo predstave
v garaži hotela Orel, za kar je moral pridobiti
mnogo tehničnih dovoljenj, za katera se je
uspešno dogovoril, čeprav gre za prvo tovrstno
uporabo prostora. Sicer pa gre za vrhunsko
predstavo, v kateri že prizorišče samo kliče po
navdajanju gledalca s pristno atmosfero, saj se
predstava poigrava z zgodbo o gangsterjih in
policistih, ujetih v kleti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 6. 2012

Hotel Splendid (premiera drame)

Maribor – Garaža hotela Orel

18. 6. 2012

Hotel Splendid (drama)

Maribor – Garaža hotela Orel

19. 6. 2012

Hotel Splendid (drama)

Maribor – Garaža hotela Orel

20. 6. 2012

Hotel Splendid (drama)

Maribor – Garaža hotela Orel

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

195
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Jalova

Lutkovne intervencije Lile Prap

Kulturno umetniško društvo Borza

17.

julija 2009 je bil na Hrvaškem sprejet
sporni zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z
biomedicinsko pomočjo. Javnost ga je ocenila kot
enega najbolj kontroverznih zakonov v Evropi,
saj je mnogim hrvaškim parom, ki se borijo z
neplodnostjo, odvzel osnovno človekovo pravico
do potomstva. V zadnjem času zaradi novega
zakona na desetine hrvaških parov prihaja v
Maribor, na priznan Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer

Društvo lutkovnih ustvarjalcev		

lahko uresničijo svoj življenjski sen in spočnejo
otroka. Jalova je glasbeno-gledališki performans, svojevrstna koncertna verzija izpovedi
in dnevniških zapiskov žensk iz časa pred in po
neuspelih poskusih umetne oploditve. Pisana
je kot glasbena partitura za glasove benda, ki
je istočasno tudi partner v dialogu, sopotnik,
komentator in pomemben sogovornik. Jalova
je gledališki projekt, v katerem sodelujejo štiri
hrvaške avtorice, dramaturginje in režiserke:
Ivana Sajko, Anica Tomić, Jelena Kovačić in
Magdalena Lupi Alvir.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

9. 11. 2012

Jalova (premiera gledališke predstave)

Maribor – II. gimnazija

10. 11. 2012

Jalova (gledališka predstava)

Maribor – II. gimnazija

11. 11. 2012

Jalova (gledališka predstava)

Maribor – II. gimnazija
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Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

I

lustratorka Lila Prap s svojimi slikanicami
razveseljuje otroke v Sloveniji, ZDA, Franciji,
Španiji, Nemčiji, na Japonskem in drugje.
Prav njenemu imaginariju je bila posvečena
lutkovna animacija mesta, fascinantna ulična
povorka dinozavrov, ki so nastali po njenih likih.
Ogromne in vizualno fascinantne lutke, ki jih

animira po več oseb (plesalci, igralci, animatorji), merijo v dolžino do 14, v višino pa do 7
metrov. Njihovo povorko na ulici je spremljala
ekipa ženskih plesalk, ki so skupaj z glasbeniki
tvorile plesno-cirkuško ekipo. Pisana mešanica
lutk, plesa in cirkusa je v hipu razgibala življenje
ulic in gledalcev vseh starosti.

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

1.850

149
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6. 2012

Ulična povorka (premiera)

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

16. 6. 2012

Ulična povorka

Maribor – Tyrševa ulica 3

17. 6. 2012

Ulična povorka

Maribor – Tyrševa ulica 3

18. 6. 2012

Ulična povorka

Murska Sobota – po mestu
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Micika in Aldo

Otroci Lenta

Društvo Cafe Teater

S

e nam toži po starih časih ali smo veseli, da
smo, kjer smo in se samo preveč pritožujemo? Posredni cilj gledališke predstave,
ki temelji na besedilu Toneta Partljiča, je bilo
obnavljanje zgodovine in spomina mesta. Gre
za priseljevanje Primorcev na Štajersko, zlasti
v Maribor, ki je potekalo v prejšnjem stoletju.
Leta 1915 so bežali pred Soško fronto; leta 1922
je fašizem v Italiji sprožil politično in kulturno
emigracijo; leta 1935 je bil vzrok za preselitve umik pred vpoklicem v italijansko vojsko

Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo
v času okupacije Etiopije (abesinska vojna).
Skupaj lahko naštejemo v Mariboru več kot
4000 beguncev, z izjemnim vplivom na štajersko
kulturno in politično zavest. Znana je trditev,
da je slovenščina v Mariboru postala ulični
jezik šele s prihodom Primorcev. Gre za trk
dveh govoric, kultur, načinov prehranjevanja,
skupkov običajev in za velik socialni pomen!
Producent je za izvedbo Partljičeve predstave sodeloval z režiserjem Vinkom Moederndorferjem,
igrala pa sta Mojca Partljič in Renato Jenček.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 3. 2012

Micika in Aldo (premiera komedije)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

4. 4. 2012

Micika in Aldo (komedija)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

17. 4. 2012

Micika in Aldo (komedija)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

7. 5. 2012

Micika in Aldo (komedija)

Maribor – Narodni dom: Mali oder

8. 5. 2012

Micika in Aldo (komedija)

Maribor – Narodni dom: Mali oder
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Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

423

O

troci Lenta je gledališka igra s petjem
in plesom avtorja Toneta Partljiča, ki
jo je izvajala gledališka skupina DKD
Svoboda iz Senovega. Avtor se je popolnoma
naslonil na temo mariborske zgodovine. V
dramskem delu najdemo nenehen pogovor s
preteklostjo, odkrivanje korenin v obeh velikih
vojnah (še zlasti v drugi) prejšnjega stoletja in v
industrijskem značaju mesta ob Dravi. Želel je
ohraniti spomin na Lent, zaznamovan z revščino,

upornostjo, tovarištvom in zvestobo. Poskušal
je ujeti »zgodovino« s predvojno atmosfero,
krutost druge svetovne vojne in »diktaturo
proletariata« po vojni. V »kroniki« gre v bistvu
za kolektivnega junaka, klapo fantov z Lenta,
ki jih družijo mladost, socialna determiniranost
revnega porekla in revnega dela mesta ob Dravi,
drugačno nacionalno poreklo, ljubezen do glasbe
in neke vrste socialna upornost. Prijateljstvo in
ljubezen pa rušita mnoge pregrade in predsodke.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 5. 2012

Otroci Lenta (premiera gledališke predstave)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

22. 6. 2012

Otroci Lenta (gledališka predstava)

Maribor – Dom kulture Pekre

23. 6. 2012

Otroci Lenta (gledališka predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

15. 11. 2012

Otroci Lenta (gledališka predstava)

Brežice – Prosvetni dom Brežice

7. 12. 2012

Otroci Lenta (gledališka predstava)

Krško – Kulturni dom Krško

12. 12. 2012

Otroci Lenta (gledališka predstava)

Slovenj Gradec – Kulturni dom Slovenj Gradec

21. 12. 2012

Otroci Lenta (gledališka predstava)

Senovo – Dom XIV. Divizije

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

1.420
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PechaKucha

Performa

Mediamix komunikacije d.o.o.		

P

echaKucha je neprofitni projekt, ki spodbuja kreativnost in izvirnost. Noč PechaKucha
ali PechaKucha Night se odvije v enem
večeru, v katerem se predstavi vsaj deset kreativnih ljudi z različnih področij delovanja. V
svojih predstavitvah na kratko opišejo in uprizorijo, kaj in kako delajo in kaj jih pri tem delu
navdihuje. Vsak sodelujoči ima na razpolago
natanko 20 podob in 20 sekund za zgodbo o

MKC Maribor		

vsaki izmed njih – skupaj torej 6 minut in 40
sekund, nato pride na vrsto naslednji.
Tovrstni večeri potekajo že v 318 mestih po
svetu, njihovo število pa se iz dneva v dan veča.
Mednarodno izvedbo dogodka PechaKucha v letu
2012, ki Maribor trdneje postavlja na zemljevid
kulturnih metropol, so spremljala predavanja in
razstava plakatov. Vsi dogodki znotraj projekta
so brezplačni in tako dostopni vsem.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 1. 2012

PechaKucha Night: Vol. 7 (predstavitve)

Maribor – Vodni stolp

22. 3. 2012

PechaKucha Night: Vol. 8 (predstavitve)

Maribor – Stolp 3

17. 5. 2012

PechaKucha Night: Vol. 9 (predstavitve)

Maribor – Vetrinjski dvor

22. 11. 2012

PechaKucha Night: Vol. 10 (predstavitve)

Maribor – Klub KGB
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Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

580

P

erforma je mednarodni festival performansa in inovativnih umetniških akcij
s področja glasbe, literature, gledališča,
likovne in drugih umetnosti. V svojem programu ponuja video instalacije, reartikulacije
znanih performansov iz zgodovine umetnosti,
premierne projekcije videoperformansov, video
in performans predavanja, ulične performanse, performativne instalacije, multimedijske,
literarne in glasbene performanse. V vseh teh
umetniških oblikah so se različni umetniški
žanri pogosto hibridno prepletali in rezultirali
v umetniških novumih.
V projektu Hiša vzhajajočega sonca/House of the
rising sun avtorja, uveljavljenega mariborskega
likovnega umetnika Jožeta Šubica, zanimajo
ozadja, motivi, duševna stanja, intimne zgodbe,
impulzi, ki subjekt pripeljejo do tega, da postane

odjemalec spolnih storitev. Vsi osebki vstopajo
v tak prostor kot anonimne osebe, anonimni
odjemalci storitev, v sebi pa vendarle vsak nosi
svojo zgodbo. Te zgodbe je želel avtor povezati
v prav tako enake, na prvi pogled anonimne,
lesene škatle (skrinjice ugodja), ki pa nosijo
v sebi tisto intimno zgodbo, zaradi katere se
določena skrinjica tam sploh nahaja.
V mariborski četrti rdečih luči so vsak konec
tedna med 25. majem in 28. julijem v umetniško
predelanih odsluženih pohorskih gondolah
delovale intelektualne kurbe različnih profesionalnih profilov – mlade intelektualke,
ki so strankam nudile svoje znanje v obliki
pogovora, nasveta in debate o literaturi, umetnosti, antropologiji, filozofiji, psihoanalizi in
drugih temah akademskega diskurza; seveda
za ustrezno plačilo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 4. 2012

Hiša vzhajajočega sonca (umetniška instalacija)

Maribor – Galerija Media Nox

25. 5. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

26. 5. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

1. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

2. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

8. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

9. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

15. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

16. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

22. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

23. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

29. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

30. 6. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

6. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

7. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

13. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

14. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

Š tevilo dogodkov

37

Š tevilo obiskovalcev

1.290
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20. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

21. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

27. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

28. 7. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

10. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

11. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

17. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

18. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

24. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

25. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

31. 8. 2012

Intelektualne kurbe (urbani performans)

Maribor – Poštna ulica

28. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks (otvoritev)

Maribor – Galerija Media Nox

29. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks: Impulz
(avdio-vizualni rekviem)

Maribor – Prvi oder

29. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks: Razvezana tišina
(literarno-zvočni performans)

Maribor – Prvi oder

29. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks: Performans (predavanja)

Maribor – Železniška postaja

29. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks: Video-Performa
(projekcija)

Maribor – Galerija Media Nox

30. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks: Tebi
(multimedijski performans)

Maribor – Kino Udarnik

30. 11. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks,: Moje meso je tvoje meso Maribor – Kino Udarnik
(multimedijski performans)

1. 12. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks: IQ kurbanje (projekcija)

Maribor – Bar Huda kava

1. 12. 2012

17. festival sodobnih performativnih praks, Video-Performa
(projekcija)

Maribor – Galerija Media Nox
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Plesna pravljica

Športno kulturno društvo Plesni studio Novo mesto

P

lesni projekti, nastopi in dogodki Plesnega
studia Novo mesto so prežeti z energijo
mladih, z njihovim navdušenjem in zanosom, ko lahko svoje poslanstvo – zaplesati
svoje sanje – predstavijo tudi drugim. Nad
njihovimi nastopi se navdušujejo tako mladi
kot malce manj mladi, plesni navdušenci in
tisti brez plesnega predznanja. Plesna pravljica
je plesna predstava, nastala na pobudo mladostnikov, ki raziskujejo moderne in inovativne
pristope s spajanjem različnih zvrsti »novih«,

modernih oblik plesa. Navdih zanjo so našli v
pravljičnih Vrtovih dolenjskega muzeja, ki v
poletnih mesecih niso zaživeli zgolj s pomočjo
projekta Muzejski vrtovi, temveč tudi skozi
sodoben plesni utrip. S projektom so poskušali
organizatorji pospešiti družabni duh v malce
pozabljenem starem mestnem jedru in ga na
ta način prebuditi iz otopelosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 6. 2012

Plesna predstava (premiera)

Novo mesto – Dvorana Marof

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.000
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Rimske igre

Društvo Poetovio LXIX

R

imske igre časovno zajemajo dogodke in
običaje rimskega mesta Poetovia leta 69,
ko je bil v takratnem rimskem taboru
zbor vojskovodij Podonavskih legij. Sestanek
je vodil Markus Antonius Primus, ki je zbrano
vojsko popeljal proti Rimu, ga osvojil in predal
poveljstvo izvoljenemu cesarju Vespazianu.
Takratni Ptuj je bil največje mesto daleč naokrog
in je imel več kot 40.000 prebivalcev, od tega
do 10.000 vojščakov. Zadnji branik imperija s
kovnico denarja, carinsko upravo in davkarijo je bil na temeljih stare jantarjeve poti tudi
takrat trgovsko središče z velikim številom
takratnih »turistov«. Predstave Rimskih iger so
obudile zgodbe iz življenja takratnih veljakov,
vojščakov, svobodnih ljudi in sužnjev. Projekt
ne pripomore zgolj k ozaveščanju lokalnega

prebivalstva o zgodovini mesta, v katerem
prebivajo, ter o zgodovini njihovih prednikov,
temveč da zgodovinskemu izročilu nov pomen
turistične, izobraževalne in znanstvene vsebine.
Rimske igre so tradicionalni projekt, ki se izvaja
na Ptuju kot enem zgodovinsko pomembnejših mest v Sloveniji. Program se je pričel 16.
avgusta in je trajal tri dni. Vsako dopoldne so
bile izvedene kreativne delavnice za otroke,
večino dogodkov se je odvijalo v rimski vasi
v Termalnem parku Ptuj. Program je zajemal
predstavitev vseh prijavljenih rimskih skupin,
osrednji del pa so zasedle rimske igre – dvoboji
med prijavljenimi skupinami. Poleg tega je bil
organiziran spremljevalni program, ki je ponujal
gledališke predstave v tamkajšnjem amfiteatru
in pohode skupin po mestnem jedru.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 8. 2012

Otvoritev pri III. Mitreju

Ptuj – Terme Ptuj

16. 8. 2012

Pohod z baklami do III. Mitreja

Ptuj – Terme Ptuj

16. 8. 2012

Srečanje vseh skupin in ostalih ljubiteljev Rima

Ptuj – Terme Ptuj

17. 8. 2012

Zabava z DJ-em in nočno kopanje

Ptuj – Terme Ptuj

17. 8. 2012

Rimska večerja in fire show

Ptuj – Terme Ptuj

17. 8. 2012

Bitka med Rimljani in barbari

Ptuj – Terme Ptuj

17. 8. 2012

Zbor vseh Rimljanov in Rimljank za spopad med Rimljani in barbari

Ptuj – Terme Ptuj

17. 8. 2012

Rimski otroški tabor malega Primusa in male Prime

Ptuj – Terme Ptuj

18. 8. 2012

Rimska veselica

Ptuj – Terme Ptuj

18. 8. 2012

Zasedanje rimskega Senata v Amfiteatru

Ptuj – Terme Ptuj

18. 8. 2012

Minikomedija v Amfiteatru

Ptuj – Terme Ptuj

18. 8. 2012

Predstavitev rimskih skupin v Amfiteatru

Ptuj – Terme Ptuj

18. 8. 2012

Rimska povorka

Ptuj – Po mestu

18. 8. 2012

Rimski otroški tabor malega Primusa in male Prime

Ptuj – Terme Ptuj

19. 8. 2012

Zaključek - Komedija o loncu (predstava)

Ptuj – Terme Ptuj

19. 8. 2012

Slavnostna postavitev spominskega stebra V. Rimskih iger

Ptuj – Terme Ptuj

19. 8. 2012

Rimski pogreb

Ptuj – Terme Ptuj
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Š tevilo dogodkov
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19. 8. 2012

Podelitev nagrad najboljšim rimljanskim skupinam

Ptuj – Terme Ptuj

19. 8. 2012

Tekmovanje v rimskih igrah

Ptuj – Terme Ptuj

19. 8. 2012

Rimski otroški tabor malega Primusa in male Prime

Ptuj – Terme Ptuj

Š tevilo obiskovalcev

4.000
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Safari tour Maribor

Kulturno umetniško društvo Borza

T

uristični vodnik, igralec Nenad Tokalič –
Nešo, je v predstavi Safari tour Maribor v stilu
stand-up komedije kot vodnik po mestu in
voznik turističnega vlakca pripovedoval zanimive
zgodbe mesta in njegovih prebivalcev, začinjene
z elementi črne komedije. Uro in pol trajajoče
večerno popotovanje je bilo polno smeha, saj so
bili na duhovit način predstavljeni mariborski
marginalci, posebneži, kriminalci, prostitutke,
mali »lumpen-proletarci« in boemi. Kot vsako
mesto ima tudi Maribor lokalno mitologijo, svojo

temno stran, marginalce in čudake, ki mu dajejo
prav poseben pečat in značaj. Njihove življenjske
zgodbe in anekdote lahko povedo veliko o esenci
mesta. Če so bili potniki tujci, je bil nastop v
nemščini, angleščini ali hrvaščini. Ta kulturni
dogodek je imel tudi elemente turizma, saj so
potniki na vlakcu skozi igralski nastop spoznavali
mestne znamenitosti in zgodovino ter predvsem
ljudi, za katere vemo, da o njih ne vemo veliko.
Režija in zamisel sta bila delo Matjaža Latina, za
scenarij pa je poskrbel Rok Vilčnik.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 8. 2012

Safari tour Maribor (premiera ulične predstave)

Maribor – Turistični vlakec

22. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

23. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

24. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

28. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

29. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

30. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

31. 8. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

3. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

4. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

5. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

7. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

10. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

11. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

13. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

18. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

19. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

20. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

26. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

27. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

28. 9. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec
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Š tevilo obiskovalcev

1.450

3. 10. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

5. 10. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

11. 10. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

12. 10. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec

13. 10. 2012

Safari tour Maribor (ulična predstava)

Maribor – Turistični vlakec
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Standup fest

Špasfest

Kulturno umetniško društvo Borza		

M

ariborčanom dobro znan in obiskan
Stand-up se je s pomočjo EPK preobrazil v prvi mednarodni festival javnega
govora in stand-up komedije v regiji in širše.
Festival je uvedel več sekcij z mednarodno žirijo
in nagradami ter spretno združil dve vrsti javnega nastopanja, komično in resno, ki postajata
v svetu vedno bolj spoštovani.
Na ta način je prerasel utečene okvirje in se
logično razvil v smer festivalskega dogajanja

na način, ki na prostoru širše regije še ne obstaja. To mu je omogočilo nove priložnosti za
mreženje, s čimer je predstavil pionirsko delo
na tem področju.
Producent je program festivala, ki se je osredotočal na komike JV Evrope, oblikoval s pomočjo
razpisa za stand-up komike iz držav nekdanje
Jugoslavije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

22. 6. 2012

Stand up music: Tadej Toš, Sebastijan Duh

Maribor – Vetrinjski dvor

23. 6. 2012

Nemški stand-up večer

Maribor – Vetrinjski dvor

24. 6. 2012

Šta se desi, kada Vuk sretne Ramba: Željko Vukmirica in Rambo Amadeus
(stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

25. 6. 2012

Improliga

Maribor – Vetrinjski dvor

26. 6. 2012

Tin Vodopivec, Perica Jerković, Vinko Šimek,
Aleš Novak, Žan Papić/SLO (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

27. 6. 2012

Adi Fejzić, Filip Andronik, Mirko Komljenović - Mirkan/BIH (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

28. 6. 2012

London Calling Stand-up Night, part I.:
Martin Mor, Steve Hall, Colin Manford/GBR (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

29. 6. 2012

Dalibor Grbić Dapach/HR, Srđan Jovanović/SRB (stand-up večer)

30. 6. 2012

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

G.i.z. Stari Maribor GIZ

Š tevilo dogodkov

16

Š tevilo obiskovalcev

3.110

Š

pasfest, ki ga pripravlja Gospodarsko interesno združenje Stari Maribor, je kulturna
revitalizacija starega mestnega jedra v
povezavi z gospodarsko dejavnostjo, ki poteka
že od leta 2004. Na festivalu se predstavljajo
slovenski in tuji kulturni izvajalci s področja
uprizoritvene dramske, plesne in glasbene
umetnosti. Festival želi s kakovostnimi kulturnimi vsebinami pospešiti uspešen razvoj
turizma v mestu ter sooblikovati turistično
destinacijo Maribor.
Prireditve so potekale v dopoldanskih, popoldanskih in večernih urah. V srednjeveški
kovačnici so nam na tradicionalen in umetniški način prikazali srednjeveško kovaštvo. Za
obiskovalce so izdelovali podkvice za srečo z

logotipom Maribora in Slovenije. Obiskovalci so
lahko tudi sami izdelali vsak svoj kovaški izdelek.
Kovačnica kot velika atrakcija z ognjem, toploto
in posebnim zvokom je popeljala obiskovalce v
srednji vek. Skulptura srednjeveške kovačnice
ima lastnosti glamurja, ki je bila v srednjem
veku namenjena aristokraciji. Obiskovalci so si
lahko ogledali tudi glumače, ki so prinesli humor, žongliranje, hodulje ter ognjeni zaključek
z bruhanjem ognja. Večeri so bili namenjeni
koncertom (Cubismo in Soulfingers) in stand-up
komediji (Tin Vodopivec, Aleš Novak, Domagoj
Pinterič, Phil Kay in Tadej Toš).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 9. 2012

Soulfingers (koncert)

Maribor – Grajski trg

4. 9. 2012

Zijah A. Sokolovič (monodrama)

Maribor – Vetrinjski dvor

4.-8. 9. 2012

Festivalsko dogajanje (spremljevalni program)

Maribor – po mestu

5. 9. 2012

Nenad Danilović in Srdjan Jovanović (stand up)

Maribor – Narodni dom - Mali oder

6. 9. 2012

Phil Kay (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

Maribor – Vetrinjski dvor

7. 9. 2012

Aleš Novak, Tin Vodopivec, Domagoj Pintarić (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

Stand up cannabis: Pedja Bajović/HR, Srdjan Jovanović/SRB, Aleksandar
Perišić/SRB, Jonas Žnidaršič/SLO, Dalibor Grbić Dapach/HR, Jelena
Radanović/SRB (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

8. 9. 2012

Cubismo (koncert)

Maribor – Grajski trg

8. 9. 2012

Tadej Toš (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

1. 7. 2012

Ženski večer: Andreja Andrassy/HR, Marina Orsag/HR, Lucija Čirović/SLO,
Jelena Radanović/SRB (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

2. 7. 2012

London Calling, part II.: Tin Vodopivec/SLO, Sean Hughes/GBR
(zmagovalec Edinburga 1990) (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

3. 7. 2012

Javni govor: Marko Brecelj, Franci Blašković (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

4. 7. 2012

Nesha Bridges/SRB, Srdjan Dinćić/SRB, Ivan Tomić/SRB, Oliver Sotra/SRB,
VB, Jelena Radanović/SRB (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

5. 7. 2012

Saško Kocev/MK, Nikola Todoroski/MK, Marjan Georgievski/MK (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor

6. 7. 2012

Simposium in noč standup komika

Maribor – Vetrinjski dvor

7. 7. 2012

Mentalni Freestyle: Vojko Belšak/SLO, Ivo Kopetsky/SLO (stand-up večer)

Maribor – Vetrinjski dvor
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8

Š tevilo obiskovalcev

150.000
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Vpetost

Was ist Maribor?

Frizerski salon Bojan Brigadir s.p.

K

o se je v Ključih mesta oblikoval koncept
skupine, se je najprej pomislilo na gospoda
Brigadirja in njegov frizerski salon v centru mesta. Kontinuiteta salona in stalen stik z
ljudmi, ki živijo in delajo v centru, sta navdihnila skupino, da je začela razmišljati o vsebini
sklopa, kot se je kasneje oblikovala. Prvotna
ideja je bila lase in kulturo povezali tako, da
bi lasje postali likovni material. Tako je bila k
sodelovanju povabljena gospa Sonja Miklaužič,
umetnica, ki predava na Srednji frizerski šoli
v Ljubljani. Izoblikovala je osnutek postavitve,

Datum

6. 10.-20. 12. 2012

N aziv dogodka

Prostorska postavitev

354 - ključi mesta

ki ga je sama opisala z naslednjimi besedami:
»Prostorska postavitev bo zajela skulpture iz
las in žive modele, ki bodo z ekstravagantnimi
pričeskami fizično zliti s skulpturo in bodo torej
njen sestavni gibajoči se del. Gre preprosto za
zamisel, ki načne mnoga vprašanja in odpira
široko polje asociacij o času in prostoru, v katerega smo ujeti: lasje kot močan odtis socialno
političnih pomenov, kot primarna obsesija
človeka za tvorbo identitete ali pa preprosto
fascinacija nad nenavadnim materialom, ki
nosi v sebi naš celoten genski zapis.«

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Kulturno umetniško društvo Borza

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
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D

okumentarna proslava Was ist Maribor?,
posvečena Tovarni avtomobilov in motorjev Maribor, je potekala kot obeležitev
najsvetlejših točk umrlega giganta in zadnji
poklon ključni identitetni točki Maribora, ki se
je v drugi polovici 20. stoletja oblikovala okoli
podjetja, ki nosi njegovo ime: Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor (TAM). Identiteta
Maribora po 2. svetovni vojni je zgodba o vzponu
in padcu enega največjih in najuspešnejših
podjetij nekdanje Jugoslavije in prvo breme
nove države Slovenije, ki ga ni ne zmogla ne
prenesla, temveč žrtvovala.

Predstava je nastajala pod vodstvom Aljoše
Ternovška. Glede na vsebino, ki narekuje pristno
uprizoritev in vrnitev v čas, ko je TAM v Mariboru
predstavljal enega največjih gigantov in zaposloval malodane polovico mariborskih delavcev,
ki so nato z danes na jutri ostali na cesti, se je
producent odločil v predstavo vključiti prav te
ljudi, ki lahko najbolj prvinsko uprizorijo svojo
zgodbo. V predstavi tako igrajo delavci, amaterji.
Predstava je zastavljena kot proslava. V socialističnem duhu je bila za obiskovalce brezplačna
in je omogočala dostop širši množici, saj je tudi
prizorišče dopuščalo velik obisk gledalcev.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

800

P rizorišče
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6. 2012

Was ist Maribor? (premiera dokumentarne proslave)

Maribor – TAM: Stara kotlovnica

17. 6. 2012

Was ist Maribor? (dokumentarna proslava)

Maribor – TAM: Stara kotlovnica

Maribor – Frizerski salon Brigadir
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Zidova objokovanja

Zvezdica Zaspanka

MASKA Ljubljana

S

kozi Zidova objokovanja se je Janez Janša
znova ukvarjal z zidovi kot začasnimi
konstrukti v javnem prostoru. Izhajal je
iz političnega razumevanja zidu kot prostora
ločevanja. Zid vedno postavi ena stran, ki se
želi ločiti od druge, ne glede na to, ali druga
stran privoli v izgradnjo zidu ali ne. Zidova
objokovanja sta bila instalacija, sestavljena
iz dveh ledenih zidov, rdečega in črnega, na
nekoliko nagnjenem terenu, tako da se je voda
počasi talila v bazen v obliki mape Slovenije.
Rdečkasta in temnosivkasta voda se je skupaj z
umazanijo z ulice zlivala v rjavkasto mlakužo.
Drugi del Zidov objokovanja se je posvečal

KD Slovenj Gradec v sodelovanju z Mini Teatrom

intimnemu performansu joka. Prizorišče joka
oziroma solzedajalske akcije so bile sestavljene iz
treh lakrimatorijev: individualnega, v katerem
se posameznik poskuša razjokati ob osebnem
spominu, kolektivnega, v katerem gledalec
izbira med posnetki, ki ga lahko pripravijo do
joka, ter fiziološkega, kjer se razjoče ob pomoči
dražila. Gledalec je sam preizpraševal lastna
čustva in spomin ter spomin na znane lokalne
in svetovne dogodke; ne da bi ga kdo gledal,
je postal ustvarjalec, izvajalec in priča hkrati.
Zid je pritegnil mnogo gledalcev, ki so lahko na
listke zapisali želje in jih zataknili med zidne
reže, kot je to praksa Jeruzalemskega zidu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

9.-24. 3. 2012

Prostorska instalacija

Maribor – Slomškov trg in
Slovensko narodno gledališče
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

5.000

R

obert Waltl je vsestranski lutkovni, gledališki in čezmedijski ustvarjalec, režiser, igralec in vztrajen iskalec novega.
Tokrat je v virtualni lutkovni predstavi Zvezdica
Zaspanka kombiniral računalniško animacijo
z lutkovno oziroma gledališko predstavo, ki se
odvija v virtualnem okolju. Pravljični junaki
so na platnu oživeli s pomočjo animatorjev in
ob pomoči občinstva rešili glavno junakinjo
iz zapletenih situacij. Odprtost in gnetljivost
virtualnega prostora omogoča pravljici bogato

kreativno okolje, kar navdušuje najmlajše gledalce, saj predstavo lahko tudi sami aktivno
soustvarjajo. Vsaka situacija je sestavljena iz
več različnih rešitev. Pravilna rešitev in odločanje znotraj posameznih situacij pomensko
vrednost klasične lutkovne predstave še nadgradi z uvedbo izobraževalnega elementa. Ker
pa avtorji predstave želijo delovanje zahtevne
tehnologije približati otrokom, se lahko ti po
predstavi sami preizkusijo v vlogi animatorjev
in obudijo glavne junake pravljice v življenje.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

22. 11. 2012

Virtualna lutkovna predstava (premiera)

Slovenj Gradec – Kulturni dom

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

100

357

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Živa dvorišča

Tretjakova afriška zbirka

Društvo Gledališče Ane Monro

P

rojekt Živa dvorišča je zaživel leta 2010
kot vsebinski sklop festivala uličnega
gledališča Ana Desetnica. Do leta 2013
bo vključeval predstave uličnega gledališča, za
katerega je značilno neposredno navezovanje
stika z občinstvom in prilagajanje dejanskemu
prostoru, ki tako dobi funkcijo scenografije.
Program uravnoteženo vključuje mariborske, slovenske in tuje ustvarjalce s področja
intervencij v prostor, plesa, uličnega in site
specific gledališča, glasbe ter intermedijskih
in likovnih instalacij. Leta 2012 je program
doživel prostorsko in časovno razširitev, v
letu 2013 pa se bo preoblikoval v samostojno
enoto, katere težišče naj bi postala predvsem
dejavnost ljudi, ki živijo na in ob teh dvoriščih.

Koroški pokrajinski muzej		

Na festivalu so sodelovali mladi mariborski
ustvarjalci, potekale so delavnice za senzibilizacijo lokalnega prebivalstva in spodbujanje
participacije prebivalcev pri oživljanju prvotne
funkcije dvorišč: druženja. V danih okvirih so
potekale delavnice permakulture, reciklaže,
spretnosti »naredi sam« in druge ustvarjalne
delavnice, prebivalce pa se je spodbujalo tudi k
vsem oblikam amaterskega ustvarjanja.
Ekipo Živih dvorišč Maribora sestavljajo: Polonca
Podgoršek, Taja Rukavina, Tajša Perović, Nina
Mavrin, Nataša Usar, Larisa Polajžar, Goro
Osojnik in Katja Beck Kos.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 1. 2012

O Radosti, Iskrenosti, Solzah in Ljubezni (umetniška intervencija)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

26.-28. 1. 2012

Živi muzej dvorišč (razstava)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

26.-28. 1. 2012

Heiko Beck v Mariboru (razstava)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

26. 1. 2012

Pravljice Simone Kopinšek

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

26.-28. 1. 2012

Bubice: Nina Šulin (instalacija)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

27. 1. 2012

Pravljičarji Mariborske knjižnice (pripovedovanje pravljic)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

27. 1. 2012

Zvezdnate pesmi: Barbara Gabrielle (petje pesmi)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

28. 1. 2012

Srečanje prebivalcev dvorišč z Borm Greinerjem

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

28. 1. 2012

Jasna B. Staman pripoveduje ob spremljavi Petra Andreja

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

28. 1. 2012

Mariborske vedute: Dragica Haramija
(pripovedke o Mariboru in okolici)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

28. 1. 2012

Živi muzej dvorišč

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

9.-11. 3. 2012

Dvorišča luči (svetlobna instalacija)

Maribor – Dvorišče Židovska 11

9.-11. 3. 2012

Dvorišča luči (svetlobna instalacija)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

10.-11. 3. 2012

Dvorišča luči (svetlobna instalacija)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

26. 4. 2012

Živa dvorišča: Dvorišča plešejo (plesni program)

Mariborska dvorišča

28. 6.-7. 7. 2012

Živa dvorišča
(večerne zabave na vseh lokacijah dvorišč v Mariboru)

Maribor – Mariborska dvorišča
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Š tevilo dogodkov

16

Š tevilo obiskovalcev

5.000

S

lovenj Gradec se ponaša z izjemno zbirko
predmetov in umetnosti, ki predstavljajo
Afriko v času osvobajanja izpod kolonializma in iskanja priznanja v svetu. Mestu jo je
leta 1977 podaril domačin Franc Tretjak, ki je
osemnajst let živel na afriški celini, kjer je deloval kot gospodarski svetovalec pri Organizaciji
združenih narodov. V letu 2012 je Koroški pokrajinski muzej pripravil novo stalno postavitev te
zanimive zapuščine, in sicer z dodanimi novimi
didaktičnimi pripomočki, ki natančneje predstavljajo vsebino zbirke, sestavljeno večinoma iz

najrazličnejših daril afriških domačinov. Zbirka
obsega skoraj 300 del s kulturno in umetniško
vrednostjo, med katerimi so še posebej zanimivi
dankalijski noži in brlivka iz odpadne embalaže. V zbirki je še 1500 diapozitivov, filmski in
magnetofonski trakovi, razglednice, zemljevidi
in nekaj literature o Afriki. Francu Tretjaku je
mestna občina Slovenj Gradec za prispevek h
gospodarskemu razvoju afriških držav podelila
naziv častni občan.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 5. 2012

Tretjakova afriška zbirka (stalna postavitev)

Slovenj Gradec – Koroški pokrajinski muzej

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.460
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Arheološka pot po Mariboru z okolico

Arheološko najdišče Betnava

A

P

Društvo mladih raziskovalcev Maribor
rheološke ostaline pri nas redko najdejo
svoje mesto v turistični ponudbi, čeprav
so te krajevne znamenitosti in posebnosti vredne ogleda ter proučevanja laičnih in
strokovnih javnosti. Bogata arheološka najdišča
ležijo na južnem obrobju predmestja Maribora,
ob arheološko dokazani naselitveni osi SV–JZ:
Radvanje – Betnava – Bohova – Hoče – Slivnica.
V prazgodovinskem času je področja današnjih
nahajališč povezovala široka poselitev po skrajnih obronkih Pohorja, kar jim je dajalo zavetno
varnost, v času antike pa rodovitna okolica
rimske obdravske ceste, ki nakazuje smer in
moč rimske kolonizacije v Podravju. Arheološka
pot povezuje pomembnejša arheološka najdišča,
kot so Villa rustica v Radvanju, Poštela, gomile
v Pivoli in Hoška kripta. Na območju teh najdišč
in na nekaterih dodatno določenih zgodovinsko

pomembnih mestih so postavljene informativne
table, ki jih vsebinsko nadgrajujejo strokovna
knjižica in vodeni ogledi.
Projekt Arheološka pot sestavljata dva osnovna
dela. Prvi je oblikovanje in postavitev 12-ih
informativnih tabel na devetih skrbno izbranih
postajah – v tem delu sta se projektu pridružila ZVKDS OE Maribor (Mira Strmčnik Gulič,
Mihela Kajzer Cafnik) in Center za preventivno
arheologijo Slovenije (dr. Matija Črešnar). Drugi
del predstavlja katalog z razširjenimi besedili
in angleškimi prevodi. Pri poglobljeni recenziji
besedil sta sodelovala tudi dr. Slavko Ciglenečki
(ZRC SAZU) in dr. Biba Tržan (Filozofska fakulteta UNI LJ, Oddelek za arheologijo). Oba
dela dopolnjujejo še vodeni ogledi, časopisni
in strokovni članki, interaktivni zemljevid poti
ter mobilna aplikacija.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 5. 2012

Arheološka pot (stalna postavitev)

Hoče – Botanični vrt Pivola

19. 9. 2012

Arheologija v Hočah in okolici (predavanje)

Hoče – Knjižnica Hoče
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Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

2.500

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
roducent je v okviru večjega, čezmejnega projekta V novi luči, ki ga je vodil
Univerzalni muzej Joanneum iz Gradca,
predstavil zanimivo arheološko dediščino, ki so
jo odkrili pri obnovitvenih delih Dvorca Betnava.
Producent je arheološke najdbe raziskal in jih
smiselno predstavil na razstavi.
Baročni Dvorec Betnava je s svojo neposredno
okolico umeščen med pomembna arheološka
območja v Sloveniji. Tako so na razstavi bile
predstavljene izkopanine bogate Vile rustice

oz. postojanke ob rimski cesti, ki je vodila
po poteh iz Celeje in Poetovije proti Rušam
oziroma Virunumu. Najdeni so bili številni
predmeti, med katerimi prevladujejo lončene
in steklene posode, nagrobni kamni in novci.
Eno pomembnejših odkritij je antični zid.
Razstava ni bila na ogled v Dvorcu Betnava
do konca razstavljalnega obdobja, saj je bila
zaradi požara v dvorcu predčasno prestavljena
na novo lokacijo v Andreanomu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 10. - 4. 12. 2012

Arheološko najdišče Betnava (razstava)

Maribor – Dvorec Betnava in
Andreanum

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

730
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Art@craft Europe 2012

Artas

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

V

Koroški galeriji likovnih umetnosti v
Slovenj Gradcu je bila na ogled 19. rokodelska razstava z mednarodnim značajem
Art@Craft 2012, kjer so bili predstavljeni izdelki
slovenskih rokodelcev ter nekaterih gostov iz
držav Evropske unije. Prikazani so bili ustvarjalni dosežki kot nadaljevanje zgodovinskega
spomina, sestavine nesnovne kulturne dediščine
ter sodobna iskanja v različnih izraznih načinih
in smereh. Vrhunski rokodelci iz Slovenije in
tujine so svoje mojstrovine ustvarili iz lesa,
kamna, gline, šibja, slame (tudi ličja in trav),
stekla, železa, papirja, naravnih tkanin, volne,
usnja in voska. V času razstave so se rokodelci

sestali na mednarodnem posvetu o prihodnjih
izzivih rokodelske ustvarjalnosti v Evropi,
potekale so številne prireditve, srečanja in
rokodelske delavnice. Vzporedno s osrednjo
razstavo je bila na ogled tudi Razstava ročnih
in likovnih del članov Zveze delovnih invalidov Slovenije in članov invalidskih društev iz
drugih evropskih držav. Častni pokrovitelj je
bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo
Türk. Razstava je avgusta 2012 gostovala tudi
v Stadthaus Klagenfurt v Celovcu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 4.-31. 5. 2012

Koroška rokodelska ustvarjalnost v izložbah mestnih lokalov Slovenj Gradec – Po mestu
(razstava)

18. 4. 2012

Rokodelski festival (tržnica)

Slovenj Gradec – Trg svobode

18.-30. 4. 2012

Ročna in umetniška dela Zveze delovnih invalidov
Slovenije z mednarodno udeležbo (razstava)

Slovenj Gradec – Mladinski kulturni
center Slovenj Gradec

18. 4.-31. 5. 2012

Art@Craft Europe 2012: 19. rokodelska razstava
z mednarodno udeležbo (razstava)

Slovenj Gradec – Koroška galerija
likovnih umetnosti

19. 4. 2012

Izzivi rokodelskih ustvarjalnosti v Evropi
(mednarodna rokodelska konferenca)

Slovenj Gradec – Mladinski kulturni
center Slovenj Gradec

16. 8.-15. 9. 2012

Art@Craft Europe 2012: 19. rokodelska razstava
z mednarodno udeležbo (razstava)

Celovec - Stadthaus Klagenfurt:
Gewölbegalerie in Studiogalerie
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Yago d.o.o.		

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

7.071

P

rogram ARTAS, ki združuje umetnike
različnih umetniških zvrsti in generacij
na ustvarjalnih druženjih, je v letu 2012
predstavljal kolonije in razstave, ki so potekale
od kresne noči 2011 do kresne noči 2012. V tem
obdobju so potekali štirje tabori na Umetniški domačiji Soraj v Pernici ter na mariborski Piramidi,
kjer so umetniki ustvarjali v naravi. Ustvarjena
likovna dela vseh taborov so se najprej predstavila
na priložnostni razstavi na različnih lokacijah,

vsa skupaj pa še ob koncu projekta na Umetniški
domačiji Soraj ter kasneje v razstavišču Art
kavarne hotela Piramida v Mariboru.
Likovna dela, ki so nastala na kolonijah, so
bila pod strokovnim vodstvom kustosov razvrščena v tri zbirke: Zlati fudus za promocijo
umetnikov doma in v tujini; Viteška zbirka
se pokloni klubom Vesen, Rotary in Lions ter
njihovemu dobrodelnemu delovanju; Žrtvene
slike so namenjene nastanku knjige in filma.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

31. 3. 2012

Medeni vikend, čebele regrat (1. ustvarjalni tabor)

Pernica – Umetniška domačija Soraj

23. 4. 2012

Piramida (2. ustvarjalni tabor)

Maribor – Piramida

12. 5. 2012

Bezeg (3. ustvarjalni tabor)

Pernica – Umetniška domačija Soraj

15. 6. 2012

Kresovanje (4. ustvarjalni tabor)

Pernica – Umetniška domačija Soraj

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

940
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Beauty Archives 2002–2012

Cvetlična ulica – Galerija Petrina

Mirjana Rukavina

B

eauty Archives 2002–2012 je serija portretov, ki so nastajali od leta 2002 do leta
2012 in so geografsko osredotočeni na
mesti Maribor in Dunaj. Slednji, mesto s skoraj dvema milijonoma prebivalstva, od tega s
43-odstotnim deležem priseljencev, reflektira
vedno višjo stopnjo multikulturnosti prebivalstva srednje Evrope. Projekt je raziskoval
vprašanja identitet in uspešnost migracij t. i.
prve, druge in tretje generacije otrok priseljencev. Projekt je hkrati raziskoval fenomen

globalizacije in njenih vplivov v kontekstu dveh
različnih mest in njune okolice. Fotografski
projekt Beauty Archives 2002–2012 je hkrati
obravnaval področje sodobnega portreta in se
vključeval v samo tematiko sodobne fotografije
v povezavi raziskave in refleksije identitet,
vsakdana, popkulture, migracij in fenomena
globalizacije. Preizpraševal je vsebinske in
vizualne možnosti ter definicijo sodobnega
portreta s svojimi strategijami in omejitvami,
ki ga definirajo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5.-26. 10. 2012

Beauty Archives 2002-2012 (razstava)

Maribor – Salon 2012

VIZUALNA UMETNOST

Vake&Vake d.o.o.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

500

N

avdih za Cvetlično ulico so izvajalci dobili
v zanemarjenem prehodu s pustim dvoriščem med bloki na Slovenski ulici, kjer
sredi betona sameva vrtnica, ki jo stanovalci
negujejo z veliko ljubeznijo. Na vogalu prehoda
stoji galerija Petrina, ki je polna umetnin na temo
rož in narave. Tam se je porodila ideja, da bi cvetje
podaljšali na ulico in s tem razpršili pozitivno
energijo navzven. Tako je nastala Cvetlična ulica,
ki predstavlja povezanost starega mestnega jedra
z naravo, v neuglednem prehodu pa je zasijalo
življenje. Prehod je postal lepši v sodelovanju s
skupnostjo stanovalcev blokovskega naselja in

Datum

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

645

P rizorišče

23.-28. 9. 2012 Roža za rožo (ustvarjalne delavnice)

Maribor – Galerija Petrina

Otvoritev poslikave

Maribor – Galerija Petrina

30. 9. 2012
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mimoidočimi. Pod mentorstvom Petrine Vake,
vodje galerije Petrina, so od maja do septembra
potekali ustvarjalno-polepševalni dnevi. Takrat
ste lahko na steno naslikali rožo, v zameno za
naslikano cvetlico pa ste dobili pravo. Po zaključku ustvarjalnega dela je prehod oživel: na
stenah so cvetoči travniki, dolgočasna ograja
je prebarvana in okrašena s cvetličnimi koriti.
Za potrebe projekta je bila vzpostavljena vez s
Srednjo gradbeno šolo Maribor: učenci prvega
letnika, smer pleskar črkoslikar (1. f), so v dveh
terminih v času praktičnega pouka naslikali
zeleno pot, gredice in podlago za travnik.

365
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Čajniki v Čajeku

Dediščina na dlani

Š.K.R.A.T. - Bojan Žuran s.p.

V

mariborski čajnici Čajek so bili razstavljeni
ročno izdelani unikatni keramični čajniki
in skodelice za pitje čaja umetnice Metke
Slamič. Kultura pitja čaja ima dolgo zgodovino, njegovo odkritje pa si še danes lastijo tako
Kitajci kot tudi Japonci in Indijci, ki so razvili
prave obrede pitja te pijače. V Evropi so ga sprva
uporabljali kot zdravilo proti glavobolu, astmi,
prehladu in celo kot sredstvo za odvračanje kuge.
Pili so ga tudi za povečanje miselnih sposobnosti.
Pravi ljubitelji dobrega čaja si vzamejo čas za

Gearh d.o.o.

njegovo pripravo, postrežbo in pitje, kajti čaj
ne prenese hitenja. Da ga pravilno pripravimo,
se moramo umiriti, ga z užitkom in počasi pripraviti ter nato popiti. Celotni ritual priprave
in pitja blagodejno vpliva na naše počutje in
nas skupaj z blagodejnimi učinki čaja na naš
organizem varuje pred stresom in infarktom.
Pitje in priprava čaja je tudi družabni dogodek.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 11.-20. 12. 2012

Čajniki v Čajeku (razstava)

Maribor – Čajek Cafe
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

360

V

ečina javnosti arheologijo enači z izkopavanji, a v zadnjih letih je ta disciplina
doživela dramatične spremembe. Eno
večjih sprememb predstavlja vedno bolj pogosta uporaba nedestruktivnih raziskovalnih
metod. Pod vplivom naraščajočih teženj po
številnih novih posegih v prostor se je razvila
preventivna arheologija. Razstava Dediščina
na dlani predstavlja rezultate enega dela palete
nedestruktivnih metod, ki jih dandanes uporablja arheologija. V največji meri gre za aerofotografijo, slikanje iz zraka, ki nam iz človeku
tuje perspektive omogoča povsem drugačno
dojemanje pokrajine in njenih elementov.
Aerofotografija je najbolj uveljavljena metoda,
s katero na povsem drugačen način opazujemo
pokrajino in njene elemente. Izrednega pomena
za gozdnato Slovenijo je nova tehnologija lidar
oz. lasersko snemanje površja, z uporabo katere
lahko natančno izmerimo zemeljsko površje
pod vegetacijskim pokrovom z vsemi sledovi

preteklosti. Za natančnejše nedestruktivno
preverjanje arheoloških ostankov na najdiščih
je v uporabi širok nabor geofizikalnih metod, s
katerimi lahko na podlagi odstopajočih fizikalnih
lastnosti materialov pod površjem prepoznavamo različne arheološke strukture. Podobne
potrebe po dokumentiranju širšega prostora in
dediščine v njem se kažejo tudi v podvodnem
svetu, najsi bo v slovenskem teritorialnem morju
ali rekah in jezerih, pri čemer je na razpolago
npr. snemanje z večsnopnim sonarjem.
Na razstavi je bilo predstavljenih dvajset arheoloških najdišč, izbranih zaradi svoje izpovednosti in geografske razpršenosti. Fotografije
so prikazovale tipološko, časovno in prostorsko
širok spekter nepremične arheološke dediščine
Slovenije, ki je tokrat na nekoliko drugačen
način razkrivala svojo pestrost.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 7.-1. 9. 2012

Poleti v preteklost (razstava)

Maribor – Salon 2012 in Trg Leona Štuklja

1. 10.-15. 12. 2012

(Od)strti drobci preteklosti (razstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

2.500
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VIZUALNA UMETNOST

E2RD

VIZUALNA UMETNOST

Esenca umetniškega nakita – Bistvo
je očem (ne)vidno

E2RD Bojana Kovačič Zemljič s.p.

Ana Holc, s.p.

V

letu EPK je Galerija E2RD na Gosposki
ulici v Mariboru svoj razstavni prostor
namenila dvema slikarskima razstavama
in razstavi unikatnega nakita. Slednji je mešanica
modnega in elegantnega; temelji na sofisticirani
oblikovalski noti in preseneča v detajlih. Z modnim nakitom se je predstavila Bojana Kovačič

Zemljič, svoja slikarska dela pa sta razstavljala
Andrej Brumen Čop in Mitja Ficko.
Slikarska razstava je obsegala dve olji na platnu
v dimenzijah 2,5 m širine in 3,80 m višine ter
2 m širine in 3,80 m višine.

1

Š tevilo obiskovalcev

520

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 4.-20. 11. 2012

Andrej Brumen Čop, Mitja Ficko in E2RD (razstava)

Maribor – Galerija E2RD

368 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

O

bičajno v zlatarnah srečujemo komercialni
nakit, veliko manj ljudi pa pozna ateljejski
nakit. Slednji je delo umetnikov, ki nakit
ustvarjajo v svojih ateljejih. Zato je ateljejski unikaten in raznolik, le redko ga imamo priložnost
videti. Odlikujejo ga odstopanje od pričakovanih
rešitev in uporaba različnih materialov.
Z otvoritvijo razstave Esenca umetniškega
nakita – Bistvo je očem (ne)vidno je kot razstavišče zaživel del poslovalnice Probanke (vhod z
Ulice 10. oktobra). Družinsko podjetje Zlatarne
Holc je v letu 2012 prav tako praznovalo 40 let
delovanja. Lastnica Ana Holc, dobitnica študentske Prešernove nagrade za delo Oblikovanje
ateljejske kolekcije nakita, je ob tem jubileju

povabila štirinajst prepoznavnih in perspektivnih
oblikovalcev ateljejskega nakita iz vse Slovenije,
da pod okriljem EPK predstavijo svoje delo širši
javnosti. Pri snovanju svojih idej so nekateri
sodelovali s slikarji, kiparji, grafičnimi oblikovalci in arhitekti. Skupaj se tako pod unikatne
izdelke podpisuje enaindvajset avtorjev: Petra
Bole, Romi Bukovec, Nataša Grandovec in Mojca
Sekulič Fo, Ana Holc in Andreja Bertoncelj,
Anda Klančič, Sandra Kocjančič in Tilen Žbona,
Olga Košica in Rok Marinšek, Martina Obid
Mlakar in Matic Sonnenwald, Helena Umberger,
Dalija Sega Štok, Irena Zupan Ambrožič in Anja
Tolar, Jožef Vrščaj, Jasmina Weiss (mentor Vojko
Pogačar) ter Žarko Ognjenović in Saša Leban.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 4.-11. 6. 2012

Esenca umetniškega nakita - Bistvo je očem (ne)vidno (razstava)

Maribor – Probanka

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

3.150
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VIZUALNA UMETNOST

Evangeličanski Maribor

Evropa v muzeju – muzej v Evropi

Pokrajinski arhiv Maribor

R

azstava Evangeličanski Maribor je bila
namenjena seznanitvi čim širše domače
in mednarodne javnosti s pomembnim,
vendar skorajda popolnoma prezrtim prelomnim
obdobjem mariborske in dravsko poljske zgodovine – s stoletjem, v katerem so se v Mariboru
in njegovi bližnji okolici pojavile, zasidrale,
cvetele in bile naposled za več kot dve stoletji
pregnane in uničene evangeličanska veroizpoved, skupnost in cerkvena organizacija. Posebna
pozornost velja dogajanju v zadnjih desetletjih
16. stoletja, ko so v Mariboru, predvsem med
vodilnimi sloji v mestu, in na okoliških plemiških

VIZUALNA UMETNOST

Pokrajinski muzej Maribor

sedežih prevladovali evangeličani, mesto pa je
bilo s tem eden najpomembnejših centrov nove
vere v tedanjem dolnjeavstrijskem prostoru
(vojvodine Štajerska, Koroška in Kranjska,
grofija Goriška in Gradiška, habsburški del
Istre in Trst). Razstava je na panojih poljudno
predstavljala tako poglavitna obdobja zgodovine
tukajšnje evangeličanske skupnosti kot tudi
njene najpomembnejše predstavnike in lokalne
antagoniste. Avtor razstave je mag. Žiga Oman.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

391

Z

razstavo Evropa v muzeju, muzej v Evropi
je Pokrajinski muzej Maribor želel vzpodbuditi mobilnost evropskih muzejskih
zbirk in predmetov ter muzej izpostaviti kot
dediča evropske tradicije. Prikaz muzejske
zbirke pohištva, slikarstva, kiparstva in oblačilne
kulture od 16. stoletja do danes so v letu 2012
dopolnili z izbranimi eksponati iz priznanih
evropskih muzejev. S tem so želeli poudariti
skupno evropsko identiteto in hkrati vključiti
kulturno dediščino Štajerske v širši evropski

Datum
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 10.-27. 11. 2012

Evangeličanski Maribor (razstava)

Maribor – K8-Koroška cesta 8

370 - ključi mesta

prostor. Obsežno zbirko Pokrajinskega muzeja
Maribor so tako obogatila priznana in cenjena
evropska dela s področja likovne in uporabne
umetnosti. Štirje razstavni sklopi – razstave
pohištva, slikarstva, kiparstva in oblačil – so
Maribor popeljali v družbo svetovne kulturne
dediščine. Muzejsko pripoved so spremljala
predavanja tujih in domačih strokovnjakov.

N aziv dogodka

14. 3. 2012- Svet na dlani (razstava)
14. 3. 2013

Š tevilo dogodkov

158

Š tevilo obiskovalcev

24.746

P rizorišče

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Kino Partizan

4. 7.-6. 9.
2012

Govorica miru: Orožje iz Landeszeughaus Graz (razstava)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

5. 7. 2012

Govorica miru/Deželna orožarna v Gradcu in njene
povezave z Mariborom: dr. Leopold Toifl (predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

6. 7. 2012

Govorica miru: Konserviranje in restavriranje kovinskih
predmetov (delavnica)

Svečina - Vinogradniški muzej Kebl

7. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

7. 7. 2012

Govorica miru (Vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

8. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

8. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

11. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

11. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

12. 7. 2012

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija
Govorica miru/Oživljeni predmeti - konservatorskorestavratorski posegi na strelnem orožju (žig na kremen):
Antonio Šerbetić (predavanje)

14. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

14. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

15. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

15. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

18. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

18. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

21. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija
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21. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

25. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

22. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

26. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

22. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

26. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

26. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

29. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

26. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

29. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

28. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

30. 8. 2012

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

28. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

Govorica miru/Orožja iz prve svetovne vojne
1914-1918 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije:
mag. Marko Štepec (predavanje)

29. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

1. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino
Partizan

29. 7. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

1. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

1. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino
Partizan

1. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

1. 9. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

4. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

1. 9. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

4. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

2. 9. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

5. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

2. 9. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

5. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

5. 9. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

8. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

6. 9. 2012

Govorica miru/Nemirna dežela Štajerska:
dr. Leopold Toifl (predstavitev knjige)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

8. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

8. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

11. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

8. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

11. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

15. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

12. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

15. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

12. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu (razstava)

15. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

19. 9.19. 10. 2012

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

15. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

20. 9. 2012

Cpl. Erwin Niederberger, pripadnik švicarske
garde v Rimu (predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor

18. 8. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Kino Partizan

22. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

18. 8. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino
Partizan

22. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

18. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

22. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

18. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

22. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

19. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

23. 9. 2012

19. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

22. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

23. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

22. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

26. 9. 2012

23. 8. 2012

Govorica miru/Oživljeni predmeti - restavriranje
orožja iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije: Igor Ravbar
(predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

26. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

25. 8. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

29. 9. 2012

25. 8. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

25. 8. 2012

Govorica miru (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Bastija
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29. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

14. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

29. 9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

14. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

29.9. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

15. 11. 2012

30. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

Josef Straub, najpomembnejši poznobaročni kipar na
slovenskem Štajerskem: dr. Polona Vidmar (predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

17. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

30. 9. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

17. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

3. 10. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

17. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

3. 10. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

17. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

6. 10. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

18. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

6. 10. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

18. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

6. 10. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

21. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

6. 10. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

21. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

7. 10. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

24. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

7. 10. 2012

Uniforma papeške švicarske garde v Rimu
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Grajska
loretanska kapela

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

24. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

13. 10. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

13. 10. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

24. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

24. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

25. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

25. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

20. 10. 2012 Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

20. 10. 2012 Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

27. 10. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

27. 10. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

3. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

28. 11.18. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(razstava)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

3. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

29. 11. 2012

Poljska mizica Tekle Róże Radziwiłł in Michała
Wiśniowieckega: Stefan Mieleszkiewicz in Dorota
Gutkowska (predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

1. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Viteška
dvorana

1. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

1. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

1. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

2. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

2. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

5. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

7.-27. 11. 2012 Kipi bratov Straub (razstava)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

8. 11. 2012

Dela Johanna Baptista Strauba na Bavarskem:
dr. Matthias Wenuger (predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

10. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

10. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

10. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

10. 11. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

11. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana

11. 11. 2012

Kipi bratov Straub (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej
Maribor: Viteška dvorana
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5. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

6. 12. 2012

Evropsko baročno pohištvo - na Poljskem in na
Slovenskem: dr. Maja Lozar Štamcar (predavanje)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

8. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

8. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

8. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

8. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

9. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

9.1 2. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

12. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

12. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

15. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

15. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

15. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

15. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

16. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

16. 12. 2012

Mizica princa Wisniowieckega in princese Radziwill
(vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

19.-31. 12.
2012

Žur za mlade (razstava)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor:
Viteška dvorana

22. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

22. 12. 2012

Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

29. 12. 2012 Svet na dlani (vodstvo v angleškem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan

29. 12. 2012 Svet na dlani (vodstvo v slovenskem jeziku)

Maribor – Pokrajinski muzej Maribor: Kino Partizan
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Evropski dan judovske kulture
Sinagoga Maribor

O

srednja pozornost Evropskega dneva
judovske kulture, ki poteka v tridesetih evropskih državah in predstavlja
judovsko zgodovino, kulturo in dediščino, je
bila leta 2012 namenjena predstavitvi enega
najdragocenejših kulturnih spomenikov judovstva in enega najpomembnejših iluminiranih
rokopisov srednjega veka t. i. Sarajevsko Hagado
in sicer numerirani faksimile rokopisa. Na roko
pisana in z izjemnimi ilustracijami okrašena
verska knjiga na 34-ih straneh pripoveduje
zgodbo o judovskem eksodusu iz starega Egipta.
Nastala je okoli leta 1350 v Barceloni. Leta 1492
je bila ob množičnem izgonu Judov odnešena iz
Španije. Leta 1895 jo je v Italiji kupil sarajevski
Narodni muzej; med drugo svetovno vojno
so jo pred nacisti in ustaši skrili muslimani.
Knjiga obstaja tudi v faksimilu iz leta 1957 in v
kopijah, ki so jih natisnili v Ljubljani leta 1985.

Razstava je predstavila nastanek te pomembne
knjige, njeno pot skozi zgodovino ter vsebino
in slikarske dosežke.
Razstavo je producent pripravil v svojih razstaviščnih prostorih v Sinagogi Maribor v sodelovanju s strokovnjaki iz Sarajeva. Pri pripravi
je mdr. sodeloval tudi predsednik Judovske
skupnosti BiH Jakob Finci, sicer veleposlanik
Bosne in Hercegovine v Švici. Jakob Finci je
hkrati tudi največji poznavalec Hagade nasploh
in jo je doslej pomagal promovirati na vseh že
izvedenih razstavah v Washingtonu, v Londonu,
na Dunaju, v Frankfurtu, Oslu, Bratislavi in v
Beogradu.
Razstavo so spremljali tudi video projekcija, promocijski film in promocijski dvojezični katalog.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

2. 9.-3. 10. 2012

Sarajevska Hagada (razstava)

Maribor – Sinagoga Maribor

Š tevilo dogodkov
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EX-garaža

Fotopub 2012, Festival dokumentarne fotografije

Ustanova fundacija Son:DA		

P

rostori razstav že dolgo niso samo uglajene galerije uveljavljenih institucij. To
so lahko tudi domače garaže ali navadne
majice, ki jih oblečemo in z njimi hodimo po
mestu. Oboje prispeva k pestrosti razstavnih
možnosti in oblikuje nekonvencionalni pristop
v razstavljanju. V tem kontekstu je delovala
EX-garaža, celoletni program razstav sodobne
likovne umetnosti slovenskih in mednarodnih
ustvarjalcev in ustvarjalk. Predstavljala je umetnostne novosti in mejne vsebine v garažnih

LokalPatriot			

prostorih po mestu. Poleg razstav v garažah
so umetniki ustvarjali tudi motive za majice s
kratkimi rokavi, s čimer so te postale mobilna,
hodeča galerija oziroma Walkinggallery.
Nizkoprodukcijski, gverilski projekt EX-garaža
je poskušal s svojim celoletnim programom
dopolniti ponudbo na področju sodobne likovne umetnosti v Mariboru s poudarkom na
fotografiji in novih medijih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 1. 2012

FOTOprivat 1 (razstava) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 4:
Gosposka cesta 17

13. 2. 2012

1Book (predstavitev knjige) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 2:
Medvedova ulica 34

13. 3. 2012

Liddy Scheffknecht (razstava) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 1:
Gregorčičeva ulica 56

13. 4.-10. 6. 2012

Janko Mandić in Marko Mandić (razstava) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 1:
Gregorčičeva ulica 56

13. 6.-10. 7. 2012

Bruce LaMongo (razstava) + Walkinggallery

Maribor – Čajnašop:
Pristaniška 8

13. 7. 2012

2Book (predstavitev knjige) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 2:
Medvedova ulica 34

13. 8. 2012

FOTOprivat (Fotomuzej.si) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 2:
Medvedova ulica 34

13. 9.-10. 10. 2012

FŠK (razstava) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 1:
Gregorčičeva ulica 56

13. 10.-12. 11. 2012

Roland Icking (razstava) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 1:
Gregorčičeva ulica 56

13. 11. 2012

3Book (predstavitev knjige) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 1:
Gregorčičeva ulica 56

13. 12. 2012

FOTOprivat (zaključna razstava) + Walkinggallery

Maribor – Ex-garaža 1:
Gregorčičeva ulica 56
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Š tevilo dogodkov

11

Š tevilo obiskovalcev

1.712

F

estival Fotopub v Novem mestu je mednarodni festival dokumentarne fotografije in
niz fotografskih in multimedijskih delavnic
pripovedovanja zgodb. Prvič je zaživel leta 2001
in od takrat privablja množice fotografov in
fotografij željnih obiskovalcev. Osredotočen na
dokumentarno fotografijo in vsako leto pripravi
okoli deset razstav, vrsto delavnic, predavanj in
fotografskih projekcij. Novo mesto se za nekaj
tednov v poletju prelevi v živahno mednarodno središče fotografije. Delavnice Fotopuba
so bile v letu 2012 odlična priložnost za prvo
spoznavanje s fotografijo in izpopolnjevanje na
najvišji ravni s svetovnimi fotografskimi imeni.

Udeležence je festival spodbujal, da so pogledali
globlje v družbo in se vpletli v dnevno življenje
ljudi. Rezultat je bil natančen vpogled v življenje malega evropskega mesta, kot so ga videli
mladi nadarjeni umetniki. Festival Fotopub 2012
je bil v celoti posvečen Evropi. Izbrana tema
festivala je bila Evrovizija. Umetniški vodja je
bil Chris de Bode (Nizozemska). Festival se je
odvijal na več prizoriščih (Klub LokalPatriot,
Galerija Simulaker, Dolenjski muzej, Jakčev dom,
Knjižnica Mirana Jarca in Atrij knjigarne Goga).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 7.-18. 8. 2012

Fotopub in Time /2001 - 2011/ (razstava)

Novo mesto - Glavni trg

23. 7.-18. 8. 2012

Afganistanske ženske (skupinska razstava)

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca

23. 7.-18. 8. 2012

Emzinove fotografije leta 2012/Slovenija (razstava)

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca

23. 7.-18. 8. 2012

SPP - Slovenia Press Photo 2012 (razstava)

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca

23. 7.-18. 8. 2012

Družinski album: Borut Peterlin (razstava)

Novo mesto - Frančiškanski samostan

23. 7.-18. 8. 2012

Kiribati is Gone: Ciril Zlobec (razstava)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

23. 7. 2012

Anna Stevens (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

23. 7. 2012

Piotr Malecki (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

23. 7.-18. 8. 2012

Izkrivljene linije: George Georgiou (razstava)

Novo mesto - Galerija Simulaker

23. 7. 2012

Otvoritev festivala

Novo mesto - Galerija Simulaker

24. 7. 2012

Uroš Abram (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

24. 7. 2012

Mišo Keskenović (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

24. 7.-18. 8. 2012

Last Days of Arctic: Ragnar Axelsson - Rax (razstava)

Novo mesto - Jakčev dom

24. 7. 2012

eStitch oziroma t.i. vezenje fotografije
(obfestivalsko predavanje)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

25. 7. 2012

ZINe – nov pristop k prezentaciji fotografije
v knjižni izvedbi (obfestivalsko predavanje)

Novo mesto – Klub LokalPatriot

25. 7. 2012

Kolektiv Zorye (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

25. 7. 2012

Meta Krese (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

25. 7.-18. 8. 2012

Iskrica: Jaka Gasar (razstava)

Novo mesto - Knjigarna Goga

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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26. 7. 2012

Akademsko fotografsko izobraževanje
(obfestivalsko dogajanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

26. 7. 2012

Tribuna (obfestivalsko dogajanje)

Novo mesto - Galerija Simulaker

26. 7. 2012

Četrtkove fotografske zgodbe

Novo mesto - Dolenjski muzej - vrtovi

26. 7.-18. 8. 2012

Na poti: Matej Povše, zmagovalec Četrtkove nagrade 2011
(razstava)

Novo mesto - Galerija pri Slonu

27. 7. 2012

Alfredo D’Amato (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

27. 7. 2012

Zed Nelson (projekcija in predavanje)

Novo mesto - Klub LokalPatriot

27. 7.-18. 8. 2012

Devils And Angels, Feasts in Europe:
Friso Spoelstra (razstava)

Novo mesto - Atrij Bergmanove hiše

28. 7. 2012

Projekcija projektov ter podelitev diplom udeležencem

Novo mesto - Klub LokalPatriot
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Geodezični ekološki plavajoči objekt GEPO
in izolacijski teden umetnosti
Mladinski center Velenje (Elvis Halilović)

V

informacijski dobi interneta, telefonije,
oglaševanja, televizije, ostalih vplivov
modernizacije in globalizacije praktično
ni več možno doživeti lastnega miru. S tem
v mislih si je Elvis Halilović na Velenjskem
jezeru zamislil plavajoče mesto kot srečevališče umetnosti, oblikovanja in ekologije z
vsemi značilnostmi futurističnega pristopa
do bivanja in ustvarjanja. Plavajoče mesto je
bilo rezidenca za umetnike iz raznih evropskih
držav, ki so v izolaciji, brez stika z zunanjim
svetom, odpirali nove dimenzije umetniškega
ustvarjanja. Arhitektura plavajočega mesta je
bila zgrajena iz geodezičnih kupol, ki so tvorile
samozadostno in energetsko varčno enoto. Vsi
elementi objekta so bili prirejeni tako, da s svojo
prisotnostjo niso negativno vplivali na okolje.
Poskrbljeno je bilo za elektriko, ogrevanje,
hlajenje, prezračevanje, prehrano, sanitarije,
vodo in ne nazadnje bivanjski in delovni prostor
za končne uporabnike.

Na jezeru plavajoče geodezične kupole, ki so
bile zasnovane na modularni obliki čebeljega
satovja, so bile energijsko varčne in so omogočale samozadostno in zadovoljno bivanje na
eko otoku. Na tednu izolacijske umetnosti so
sodelovali študentje treh evropski akademij (ASP
Krakow, HGB Leipzig in ALUO Ljubljana), ki so
bili izpostavljeni izolacijski spodbudi za odpiranje novih dimenzij umetniške ustvarjalnosti.
Skupina umetnikov je teden dni preživela na
samozadostnih modulih iz plavajočih kupol in
čas zapolnila z umetniškim ustvarjanjem. Ob
zaključku izolacijskega tedna umetnosti je bil
otok prestavljen ob obalo in tako dostopen za
obiskovalce, ki so si lahko ogledali dosežke
projekta. Uradno otvoritev plavajočega mesta
in predstavitev dosežkov izolacijskega tedna
umetnosti sta spremljala program improvizirane
glasbe in nočno kopanje.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 8. 2012

Uradna otvoritev plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

26. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

27. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

28. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

29. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

30. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

30. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

31. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

31. 8. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

1. 9. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

1. 9. 2012

Vodeni ogledi plavajočega mesta

Velenje – Velenjsko jezero

Š tevilo dogodkov
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Glazerjevi nagrajenci – Portreti
mariborskih umetnikov

FOTODESIGN, umetniško ustvarjanje, Branislava Ritonja s.p.

G

lazerjeva nagrada, nagrada za življenjsko
delo ter za posebne dosežke na področju
kulture, se podeljuje posameznikom ali
skupinam ustvarjalcev iz Maribora za vrhunske
umetniške dosežke, s katerimi se je mariborska
kultura uveljavila v širšem prostoru. Gre za
najvidnejše avtorje, ki delujejo in ustvarjajo

v Mariboru in so s svojim delom znatno prispevali h kulturni ustvarjalnosti. Projekt je
predstavil portrete dosedanjih nagrajencev v
avtorstvu priznanega mariborskega fotografa
Branimirja Ritonje.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

275
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7.-23. 3. 2012

Glazerjevi nagrajenci – portreti mariborskih umetnikov (razstava)

Maribor – Fotogalerija Stolp
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Gledat kaj delajo – Slovenci
na avstrijskem Štajerskem

Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

R

azstava Pavlove hiše iz Potrne na avstrijskem
Štajerskem z naslovom Gledat kaj delajo
– Slovenci na avstrijskem Štajerskem je
bila ena izmed razstav v novem mariborskem
razstavišču v nekdanji Veliki kavarni. Med ogledom razstave so obiskovalci spoznavali položaj
Slovencev na današnjem avstrijskem Štajerskem
od prvih naselitev Slovanov na to območje do
danes. Z besedili in vizualnim gradivom ter z
domiselnimi posnetki pogovorov z današnjimi
prebivalci tistega področja je želela razstava
spodbuditi zavedanje in razmišljanje o Slovencih,
ki živijo kot manjšina na avstrijskem Štajerskem.
Čeprav so fizično pravzaprav zelo blizu, so nam
njihova preteklost in zlasti njihove vsakdanje

življenjske prakse manj v zavesti kot večkrat
izpostavljena dejstva o Slovencih, ki živijo na
avstrijskem Štajerskem. Razstavo so spremljali
tudi dogodki v živo, predstavljali so se različni
umetniki, ki so povezani s konceptom razstave.
Na svečani otvoritvi so bili prisotni: mag. Tomaž
Kanlcer, podžupan MOM, mag. Elisabeth Arlt,
kuratorka razstave, dr. Christian Promitzer
z Inštituta za zgodovino na Univerzi Karla in
Franca v Gradcu ter Max Aufischer iz organizacije Kulturvermittlung Steiermark in zastopnik
mesta Gradec.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 7.-14. 9. 2012

Gledat kaj delajo - Slovenci na avstrijskem Štajerskem
(razstava)

Maribor – Velika kavarna Maribor

Š tevilo dogodkov
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Gostujoča razstava hiše mineralov

VIZUALNA UMETNOST

IV. Mednarodni kongres zveze raziskovalcev
svetil Ex Oriente Lux

Muzej Velenje

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož			

H

iša mineralov predstavlja košček neskončnega bogastva zemlje. Deluje od leta 2011
v okviru Muzeja Velenje v stari hiši pod
grajskim obzidjem v Starem Velenju. V njej je
razstavljena največja tovrstna zbirka v Sloveniji z
več kot 2763-imi eksponati in 912-imi minerali z
vsega sveta, ki jih je zbral Velenjčan Jože Rihtar,
rudar iz Premogovnika Velenje. Rihtar je začel
svojo zbirko graditi že v srednji šoli. Iskal, kopal,
menjaval in nakupoval je po širnem svetu, največ

kar v Sloveniji in v Šaleški dolini. V zbirki je nekaj
izjemnih geoloških eksponatov, na primer kos
jantarja, ki ga je Rihtar izkopal v Premogovniku
Velenje, mavrični japonski granat, kremenov
kristal iz Hrastnika pri Škofji Loki in največji
najdeni bariti v Sloveniji.
Muzej Velenje je v letu 2012 izbrane kose iz svoje
zbirke predstavljal v treh muzejih partnerskih
mest – v Slovenj Gradcu, Novem mestu in
Murski Soboti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 3.-15. 4. 2012

Gostujoča razstava Hiše mineralov

Slovenj Gradec – Koroški pokrajinski muzej

5. 6.-12. 8. 2012

Gostujoča razstava Hiše mineralov

Murska Sobota – Pomurski pokrajinski muzej

5. 10.-11. 11. 2012

Gostujoča razstava Hiše mineralov

Novo mesto – Dolenjski muzej
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Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

1.399

I

V. mednarodni kongres zveze raziskovalcev
svetil je obsegal predavanja slovenskih in tujih referentov, ki so se zvrstila v treh dneh.
Program kongresa je vključeval tudi celodnevno
ekskurzijo v druge slovenske kraje in muzeje
s poudarkom na vzhodnem delu Slovenije in
Prekmurju. Med kongresom je potekalo vodstvo
po muzejskih zbirkah Pokrajinskega muzeja Ptuj
in po starem mestnem jedru Ptuja. Sestavni del
kongresa je bila tudi razstava Luči in svetila skozi
čas v sodelovanju s slovenskimi muzeji. Zaupana
organizacija IV. mednarodnega kongresa ILA

pomeni za Pokrajinski muzej Ptuj priznavanje
visoke strokovne ravni, spoznavanje spomenikov
in drugih znamenitosti Ptuja z okolico pa pomemben vpis na svetovni turistični zemljevid. Na vseh
dosedanjih kongresih, kot tudi na zadnjem, so
sodelovali strokovnjaki iz različnih držav (Evropa,
Amerika, Bližnji Vzhod), ki so obravnavali svetila z
območja nekdanjega Rimskega cesarstva. Kongres
na Ptuju je temo zastavil širše: so strokovnjaki
tako govorili o pomenu svetil od prazgodovine do
danes, predstavili pa so tudi spoznanja s področja
eksperimentalne arheologije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 5. 2012

Stopimo iz teme (spremljajoča razstava)

Ptuj – Ptujski grad

16. 5. 2012

Referati in diskusije

Ptuj – Ptujski grad

17. 5. 2012

Referati in diskusije

Ptuj – Ptujski grad

18. 5. 2012

Referati in diskusije

Ptuj – Ptujski grad

18. 5. 2012

Brina (koncert)

Ptuj – Ptujski grad

19. 5. 2012

Pokongresna ekskurzija

Ptuj – Ptujski grad

Š tevilo dogodkov
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Izbor iz stalne zbirke Muzeja konkretne
umetnosti Ingolstadt; Od strani do prostora

VIZUALNA UMETNOST

Izgubljeni kraji v novi luči

Revivas – Društvo za oživitev in promocijo vasi Škale d.d.

Galerija Murska Sobota

R

azstava Izbor iz stalne zbirke muzeja za
konkretno umetnost iz Ingolstadta je
bila ena izmed dveh razstav, s katerima je
Galerija Murska Sobota v letu 2012 predstavila
dela velikanov svetovne likovne umetnosti
dvajsetega stoletja. Joseph Albers, Hans Arp,
Max Bill, Victor Vasarely, Szizuko Yshikawa in
drugi so ključni predstavniki dadaizma, konstruktivizma, pop arta, konkretne umetnosti in
drugih sodobnih umetniških praks. Razstavljena
dela so prišla iz ene najpomembnejših evropskih
zbirk tovrstne umetnosti, zbirke konkretne
umetnosti v Ingolstadtu.
Od strani do prostora/From Page to Space je
bila razstava velikih svetovnih imen likovne

umetnosti 20. stoletja. Zajemala je avtorje
od Marchela Duchampa do Damiena Hirsta.
Predstavljeni so bili vsi najvidnejši predstavniki
raznih slogov, ki so zaznamovali likovno zgodovino v razburljivem preteklem stoletju. Na
ogled je bilo 100 del papier mache, ki so jih ob
že omenjeni dvojici ustvarili še Jean Dubuffet,
Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Christo, Sol
LeWitt, Gilbert & George, Jörg Immendorff,
Andreas Gürsky, Kate Haring, Pipilloti Rist in
številni drugi. Dela prihajajo iz ene najuglednejših evropskih zbirk, Raziskovalnega centra
za publikacije umetnikov bremenskega Muzeja
moderne umetnosti Weserburg. Zasnoval jo je
mednarodno uveljavljeni kustos Guy Schraenen.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 6.-4. 7. 2012

Izbor iz stalne zbirke Muzeja konkretne
umetnosti Ingolstadt (razstava)

Murska Sobota – Galerija Murska Sobota

16. 6. 2012

Strokovno vodstvo po razstavi

Murska Sobota – Galerija Murska Sobota

11. 10. 2012-9. 1. 2013

Od strani do prostora (razstava)

Murska Sobota – Galerija Murska Sobota
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R
Š tevilo dogodkov

3
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evivas – društvo za oživitev in promocijo
vasi Škale je svojemu kraju želelo povrniti
nekdanjo prepoznavnost, obenem pa tudi
opominjati in spominjati, da ima rudarstvo v
Šaleški dolini svetlo in temno plat. V letu 2012
je društvo v Muzeju premogovništva v Velenju
pripravilo razstavo fotografij, slik in dokumentov o izginjanju vasi in manjših krajev v Šaleški
dolini v 20. stoletju. Tla so se namreč zaradi
izkopavanja premoga pogreznila in naselja so

poniknila. Ob primerih iz lokalnega okolja so
bili predstavljeni tudi kraji drugod po Evropi,
ki so doživeli in še doživljajo podobno usodo.
Razstavo je spremljalo neformalno mednarodno
srečanje prebivalcev degradiranih območij in
organizacij, ki se ukvarjajo z zbiranjem gradiv
o izginulih krajih in njihovo revitalizacijo.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

3.326

1.570
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 5.-31. 8. 2012

Izgubljeni kraji v novi luči (razstava)

Velenje – Muzej premogovništva Slovenije
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Izložbe

Izrazi svoje upanje

Pokrajinski arhiv Maribor,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

P

rojekt Izložbe tvorita dva dela:
Izbor okrog sto starejših fotografij Maribora
iz fototeke Pokrajinskega arhiva Maribor
(PAM), posnetih med letoma 1870 in 1970,
oblikovanih v lično podobo, s podnapisi o kraju
in kontekstu nastanka ter s poudarjeno letnico
nastanka posnetka so vlepljene v izložbe lokalov
v središču starega dela mesta. Nagovarjajo z
zanimivimi, večinoma še ne videnimi pogledi
na mesto, prinašajo posnetke minulih prostorov
in mestnega utripa. Mimoidoče nagovarjajo tako
rekoč slučajno, ob sprehodu po mestu. Njihova
privlačnost ni zasnovana na velikosti, saj izložbe
seveda ostajajo v prvotni poslovni funkciji,
ampak v številčnosti, ponavljanju in zanimivih
motivih. Dodatna vrednost tega dela projekta
je tudi spodbujanje lastnikov in najemnikov
lokalov v mestnem središču k soudeležbi.

Natis treh časovno opredeljenih serij tiskanih
razglednic, ki nastanejo iz nabora fotografij,
izbranih za razstavo v izložbah lokalov.
»Promenada« – razstava okrog dvajsetih portretov Mariborčanov iz tridesetih let 20. stoletja,
tudi iz arhivske fototeke PAM. Posnetki so nastali na tipičnih lokacijah, večina na nekdanjem
Državnem mostu in na takratni Aleksandrovi cesti,
posneli pa so jih ulični fotografi, t. i. brzoslikači,
ki so portrete na prostem posneli in jih potem
poskusili prodati portretirancem. Mariborčani,
fotografirani sami ali v paru, v koraku, v podobni
pozi in na podobnem mestu, povečani v naravno
velikost, so želeli v mimoidočem sodobniku z
obojestranskimi panoji ob robu Trga Leona Štuklja
vzbuditi vtis, da srečuje someščane iz preteklosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 1.-31. 12. 2012

Izložbe

Maribor – po mestu

21. 9.-20. 12. 2012

Promenada

Maribor – Trg Leona Štuklja
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Društvo DLUM likovnih umetnikov Maribor

Š tevilo dogodkov

2
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10.500

I

zrazi svoje upanje je interaktivna mobilna globalna likovna razstava s performansi,
različnimi dogodki in delavnicami, ki jo je
leta 2002 zasnoval Mr. Martin s sodelavci iz
nizozemske fundacije 80 Questions kot odgovor na aktualna vprašanja o okolju, revščini,
zdravju, tehnološkem razvoju, oboroževanju,
beguncih, manjšinah, lokalnih prebivalcih,
evropski integraciji, terorizmu, turizmu, potovanjih in gospodarstvu. Leta 2008 je razstava
dobila mednarodne razsežnosti; doslej je pri njej
sodelovalo več kot 600 umetnic in umetnikov
iz Berlina, Indije in z drugih koncev sveta.
Leta 2012 so iniciatorji pripotovali v Maribor z
doma predelanim starim tovornjakom, ki je od

vsega začetka eden izmed razstavnih prostorov
projekta. Pripravili so razstavo umetniških del
na tovornjaku, kjer je Mr. Martin predstavljal
dela avtorjev iz mednarodnega prostora ter
razstavo v Galeriji DLUM, kjer se je z zgodbami
o upanju svobodnega človeka predstavilo okoli
80 umetnic in umetnikov iz Slovenije in po
deset iz republik nekdanje Jugoslavije. Razstavi
so spremljali pripovedovalski performansi Mr.
Martina v Galeriji DLUM in na Glavnem trgu v
Mariboru ter v nekaterih pertnerskih mestih,
ki so k sodelovanju vabili mimoidoče.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 5.-26. 5. 2012

Izrazi svoje upanje (razstava)

Maribor – Galerija DLUM

9. 5. 2012

Pripovedovalski performans

Maribor – Galerija DLUM

10. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Maribor – Glavni trg

11. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Velenje – Pred Muzejem premogovništva

12. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Murska Sobota – Mladinski informativni in
kulturni klub – klubski prostor

15. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Ptuj – Ptujski grad

16. 5. 2012

Pripovedovalski performans

Maribor – Galerija DLUM

17. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Maribor – Glavni trg

18. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Novo mesto – po mestu

21. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Ljubljana – Avtonomni kulturni center
Metelkova mesto

22. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Maribor – Glavni trg

23. 5. 2012

Pripovedovalski performans

Maribor – Galerija DLUM

25. 5. 2012

Razstava na prostem in pripovedovalski performans

Ptuj – Ptujski grad

Š tevilo dogodkov
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Jean Marc Caracci: Homo Urbanus Europeanus
LokalPatriot

P

roducent LokalPatriot in organizator
Galerija Simulaker sta v okviru programa
EPK v Novem mestu predstavila fotografa
Jean-Marca Carracija s serijo Homo Urbanus
Europeanus, ki jo je avtor ustvarjal zadnjih
nekaj let po številnih evropskih prestolnicah
in večjih mestih. Serija črno-belih fotografij
je prikazovala detajle monumentalnih stavb
sodobne arhitekture z naključno anonimno
osebo, ki se je v danem trenutku znašla v arhitekturnem ambientu. Kot sugerira naslov

serije, gre za ovekovečenje »transevropske«
urbane izkušnje, pri čemer pa se prej kot razlike
posamičnih okolij izpostavljajo njihove podobnosti skozi »uporabniško« izkušnjo pasanta.
Avtorjevo delo, posneto v več kot tridesetih
evropskih mestih, sporoča, da smo si Evropejci
precej bolj podobni, kot si mislimo.
Producent je razstavo umestil v javni prostor; v
Kettejevem drevoredu in je bila tako mesec dni
dostopna naključnim mimoidočim, turistom
in ljubiteljem umetnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 5.-15. 7. 2012

Homo Urbanus Europeanus (razstava)

Novo mesto – Kettejev drevored

17. 5. 2012

Predstavitev avtorja

Novo mesto – Klub LokalPatriot
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K8

Pokrajinski arhiv Maribor, Multigraf d.o.o., Arhitekturni
biro Marinič d.o.o., Turistično društvo Maribor, Združenje
rezbarjev, modelarjev lesa Slovenije

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

2.000

K

ljuči mesta so vrnili življenje nekaterim
praznim lokalom v mestnem jedru, med
katerimi je sameval tudi lokal na Koroški
cesti 8, kjer je 6. aprila 2012 zaživela Galerija
K8. Tam se je do konca leta zvrstilo več razstav;
začelo se je s fotografsko postavitvijo z naslovom
Ljubezen spomin opomin, ki je pripovedovala zgodbo o kozolcih, teh preprostih in lepih
spomenikih slovenskega ljudskega stavbarstva,
ki še vedno izpričujejo moč človeških rok. V
postavitvi Živimo z lesom se je predstavilo
Združenje rezbarjev modelarjev lesa Slovenije.
Za evropsko razsežnost so poskrbeli rezbarski
mojstri iz Madžarske, Slovaške in Avstrije, ki
so se na razstavi pridružili svojim slovenskim
kolegom. Navdušila je tudi razstava Zgodovinske
ladje v miniatur z dvajsetimi miniaturnimi
modeli ladijskih maket, replikami pomembnih
zgodovinskih ladij, ki so ročno delo modelarja

Adolfa Polanca. Mednarodna splavarska razstava je odprla novo poglavje v povezovanju
mesta Maribor s sosednjo Republiko Hrvaško
oziroma mestom Osijek in Avstrijo oziroma
mestom Oberdrauburg, Evangeličanski Maribor
pa je na poljudno-znanstven način predstavil poglavitna obdobja zgodovine mariborske
evangeličanske skupnosti. Med Čeligijevim
stolpom in SZ stolpom, kjer je danes ostanek
mariborskega mestnega obzidja, so bili nameščeni nabiralniki iz prosojnega pleksi stekla,
imenovani Zbiradejnica za Maribor, kjer so
lahko ljudje puščali svoja sporočila v obliki idej,
misli, fotografij, rabljenih predmetov, oglasov
in drugih simboličnih elementov, ki odsevajo
njihova doživljanja in razmišljanja. Zaključna
razstava je predstavljala izbrane predmete iz
nabiralnikov, ki so na tak način pripovedovali o
družbenem in kulturnem življenju v Mariboru.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 4.-30. 4. 2012

Ljubezen spomin opomin (razstava)

Maribor – K8

9. 5.-2. 6. 2012

Živimo z lesom (razstava)

Maribor – K8

29. 5.-20. 7. 2012

Lesna debla govorijo (razstava)

Maribor – Qlandia

11. 6.-17. 7. 2012

Zgodovinske ladje v miniaturi (razstava)

Maribor – K8

4. 9.-28. 9. 2012

Splavarska razstava (razstava)

Maribor – K8

14. 9. 2012

Splavarska razstava: Začuti Maribor – turistično
prijazno mesto

Maribor – K8

15. 9. 2012

Splavarska razstava (strokovno vodeni ogled razstave)

Maribor – K8

16. 9. 2012

Splavarska razstava (strokovno vodeni ogled razstave)

Maribor – K8

18. 9. 2012

Splavarska razstava (strokovno vodeni ogled razstave)

Maribor – K8

20. 9. 2012

Splavarska razstava (strokovno vodeni ogled razstave)

Maribor – K8

21. 9. 2012

Splavarska razstava: Splavarski krst na Dravi z botrom

Maribor – Hiša stare trte

22. 9. 2012

Splavarska razstava: Avstrijski splavarski dan

Maribor – po mestu

23. 9. 2012

Splavarska razstava: Večerova tradicionalna rancarija

Maribor – Hiša stare trte

Š tevilo dogodkov
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29. 9. 2012

Splavarska razstava (zaključek evropske splavarske razstave)

Maribor – Europark

6. 10. 2012

Živimo z lesom: Pohod na Pohorje

Fram - Osnovna šola
Fram in Vrtec Slivnica

30. 10.-27. 11. 2012

Evangeličanski Maribor (razstava)

Maribor – K8

3.-20. 12. 2012

Zbiradejnica za Maribor (razstava)

Maribor – K8

Kdo tukaj drži vodo?
Slikar - Jože Šubic

J

ože Šubic je od prvih nastopov z Generacijo
82 do danes prešel pot od postmodernega
slikarja nove podobe do družbeno občutljivega ustvarjalca umetniških intervencij v javne
prostore. Njegova site-specific instalacija, torej
delo, ki nagovarja značilnosti prostora, v katerega
je postavljeno, je bila umeščena v danes degradiran in zapuščen Žički dvor na mariborskem
Lentu ob Dravi. Kompleksna zgodovina stavbe
sega v srednji vek, ko je bila last kartuzijanskega samostana iz Žič, v začetku 19. stoletja so
jo preuredili v vojašnico, nato pa še v vojaške
zapore. V preteklosti je v bližini stala javna hiša
s prodajalkami ljubezni. Vse to je izpovedovala

392 - ključi mesta

Šubičeva instalacija. V prazne okenske niše so
bile postavljene steklene posode, napolnjene
z dravsko vodo, nekakšni bazeni ali akvariji
za glinene ženske in moške glave z odprtimi
usti. Upodabljali so pomen sintagme kdo tukaj
drži vodo oziroma resnico in zavezanost, ki
stojita za izrečeno besedo. Ta ima posebno težo
v kontekstih, ki se navezujejo na zgodovino
Žičkega dvora. V institucijah moči, izključenosti
in seksualnosti, ki so delovale v dvoru z okolico,
so posledice izrečenega lahko usodne.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

10. 5.-30. 9. 2012

Kdo tukaj drži vodo? (instalacija)

Maribor – Žički dvor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

5.000
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Kitajski napisi

Krožišča

Ana Presker s.p.

K

itajci predstavljajo v Mariboru eno večjih
skupin priseljencev, ki ne prihajajo iz
dežel nekdanje Jugoslavije. Zaradi jezikovnih, kulturnih in družbenih razlik se
Kitajci težko vključijo v slovensko družbo.
Ker se raje zadržujejo med svojimi, nastajajo
zaprte skupine, ki vzpostavljajo stik z lokalno
skupnostjo le preko prodaje kitajskih izdelkov
ali strežbe v kitajskih restavracijah. Tako so
postali Kitajci stigmatizirana skupina, saj razen
na delovnem mestu nimajo nobenega stika

Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije
z ostalimi prebivalci mesta. V okviru EPK je
bil Maribor opremljen s kitajskimi napisi. Na
pročelja kulturnih ustanov v Mariboru so bili
tako nameščeni napisi s prevodi imen ustanov
v mandarinščino, enega najbolj govorjenih
jezikov na svetu. Prevodi so predstavljali zelo
majhen poseg v mesto, a pomembno gesto za
kitajsko skupnost. S pomočjo napisov je skušal
organizator vzpostaviti kulturni stik med mestom in kitajsko manjšino ter slednji približati
slovensko kulturo in zgodovino.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

9. 2.-20. 12. 2012

Kitajski napisi

Maribor – po mestu
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

5.000

C

este v mestih in naseljih, ki omogočajo
pretočnost, imajo poseben pomen. Njihova
krožišča so postala novi mestni »trgi«,
nova srečevališča, pravzaprav mimobežišča
ljudi. Kot taka so zanimiva za umetnike in
njihove umetniške zamisli. Društvo likovnih
umetnikov Prekmurja in Prlekije je na treh
izbranih krožiščih v Murski Soboti postavilo

razstavo slikarsko-kiparskih eksponatov v
avtorstvu treh priznanih umetnikov iz lokalnega
okolja. Avtorji, naslovi eksponatov in lokacije
umetniških intervencij so bili: Jože Denko: Šefe,
krožišče na Tišinski ulici v Murski Soboti; Ignac
Meden: Luč v travi, krožišče med Lendavsko
in Partizansko ulico v Murski Soboti; Mirko
Rajnar: Sožitje, krožišče v Nemčavcih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 10.-31. 12. 2012

Krožišča (razstava)

Murska Sobota – po mestu

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

5.000
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Laibach Kunst

Lep pozdrav iz stare Evrope

Muzej premogovništva Slovenije

R

azstavišče v Muzeju premogovništva se
zdi pisano na kožo velikim slikam skupine
Laibach. Ambient je prežet s spominom na
rudarsko delo, ki je eden od izvirnih elementov celostne podobe Laibach. Razstavišče sta
pravzaprav nekdanja slačilnica in umivalnica
rudnika. Pred spustom in po dvigu iz jame so
se rudarji preoblekli. Civilna obleka je ostala
v beli, rudarska pa v črni garderobi. Vmes je
bila umivalnica, da so s sebe sprali rudarski
prah. Velike slike Laibach Kunst, nastale v

zadnjih letih, upodabljajo podobe črnega križa
in industrijsko-rudarskega rdečega revirja v
Zasavju. So povečava malih črno-belih lesorezov
iz prvih let delovanja skupine, ki so bili med
prvimi likovnimi izdelki Laibacha na začetku
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Podobe se
ostale enake, spremenil se je le njihov format,
tako kot se je spremenil družbeni kontekst.

VIZUALNA UMETNOST

Kramarski d.o.o.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.900

R

azstava je predstavljala 50 originalnih starih
razglednic mest, ki so že nosila naslov
Evropska prestolnica kulture. Postavitev
uokvirjenih fotografij na razglednicah (od konca
19. pa vse do sredine 20. stoletja) iz zasebne
zbirke mariborskega zbiratelja Borisa Šinkoviča je
bila zamišljena kot potovanje po Evropi od Aten
mimo Firenc, Berlina, Amsterdama, Helsinkov,
Stockholma, Liverpoola, Madrida in Gradca vse
do Guimarãesa ter nazaj v Maribor. Razstava
je potekala v znamenju 120. obletnice izdaje

prve in najstarejše razglednice Maribora, njen
namen pa je bil skozi arhitekturno in socialno
raznolikost starih mest Evrope, ki so med seboj
že stoletja zgodovinsko in kulturno povezana,
Mariborčanom predstaviti 27 let staro idejo
evropske prestolnice kulture, prav tako pa je
bila svojevrstna dobrodošlica delegacijam in
drugim gostom. Hkrati je bila razstava priložnost
za promocijo ljubiteljskega in profesionalnega
zbiranja razglednic ter ohranjanje dragocene
mestne premične kulturne dediščine.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

6. 9.-18. 11. 2012

Gueck auf (razstava)

Velenje – Muzej premogovništva Slovenije

30. 1.-20. 12. 2012

Lep pozdrav iz stare Evrope (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 3.-5. 5. 2012

Stari Maribor (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

25. 6.-21. 8. 2012

Stari Maribor – Mesto in meščani (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

8.-29. 11. 2012

Stari Guimaraes (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

4.-30. 12. 2012

Stari Pariz (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor
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Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

780
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Ligijev oder

Mariborska mlečna cesta

Muzej premogovništva Slovenije			

V

razširjenem jamskem delu rudnika 180
metrov pod zemljo v tipičnem rudarskem okolju stoji Ligijev oder. Ligi je ime
maskote Muzeja premogovništva Slovenije in
izhaja iz ljubkovalne pomanjševalnice za lignit,
ki ga izkopavajo v velenjskem rudniku. Oder je
posebej prilagojen razmeram prostora. Narejen
je iz lesa, ki ga uporabljajo za podpornike v
rudniku. Namenjen je različnim kulturnim
prireditvam, ki vključujejo vse od gledaliških

in plesnih predstav do koncertov klasične,
sodobne in popularne glasbe.
V letu 2012 je v produkciji Muzeja premogovništva Slovenjie prvič skoraj 200 m pod zemljo
nastopila slavna slovenska glasbena skupina
Laibach z industrijsko suito Kohle ist brot.
Skupina Laibach s svojim težko-industrijskim
zvokom in vpetostjo v revirski prostor (skupina
izhaja iz Trbovelj) je bila logična izbira za osrednji
dogodek Ligijeva odra v letu 2012.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 10. 2012

Kohle ist Brot: Laibach (1. koncert)

Velenje – Muzej premogovništva Slovenije:
Ligijev oder

19. 10. 2012

Kohle ist Brot: Laibach (2. koncert)

Velenje – Muzej premogovništva Slovenije:
Ligijev oder

19. 10. 2012

Kohle ist Brot: Laibach (3. koncert)

Velenje – Muzej premogovništva Slovenije:
Ligijev oder
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MKC Maribor

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

720

M

ariborska mlečna cesta je diskretna
intervencija v javni prostor, ki se nahaja
na 12-ih lokacijah v starem mestnem
jedru Maribora. Miroslav Cukovic, akademski
slikar, ki je prišel v Maribor iz Detroita in ki že
četrto leto živi v Mariboru ter redno razstavlja
v Sloveniji in tujini, je v prežvečenih žvečilkah
videl gradivo za kontekstualizacijo slabe navade. Te drobne, a velikokrat nadležne odpadke

je uporabil v izven-galerijskem site-specific
delu. Na tla prilepljene žvečilke je prebarval s
posebno belo barvo za cestne oznake, ki vsebuje
male kristale, da se ponoči svetijo. Na izbranih
delih ožjega mestnega jedra Maribora so zažarele
svetleče pike, ki so spremenile vizualni prostor vsakdanjega sprehoda po mestu. Projekt
je dokumentiran v obliki knjige, ki je izšla po
končanem projektu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 6. 2012

Mariborska mlečna cesta
(intervencija v javnem prostoru)

Maribor – Trg revolucije 9, Gosposka ul. 1, Poštna 12, Ul. 10.
oktobra 4, Vetrinjska 15, Grajska 5, Krekova 1, Slovenska 22,
Slovenska 7, Glavni trg 1, Rotovž, Slovenska 9

29. 10. 2012

Predstavitev knjige

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

10.000
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Mati korajža

Mednarodni festival vezenja Velenje 2012

Društvo Gledališče Ane Monro

L

egendarno slovensko pocestno gledališče se
je tokrat predstavilo nekoliko drugače: kot
poklon in igriv dialog z velikim avtorjem
epskega in dialektičnega gledališča Bertoltom
Brechtom. Predstava Mati Korajža se vsebinsko
napaja pri Brechtovi drami z istim naslovom,
ost pa obrne v politično sedanjost: tudi v naši
deželi se vse hujša družbena razklanost razplamti
v oboroženi konflikt. Temačna metafora vojne
ni nekaj, kar bi bilo daleč od naše resničnosti.

VIZUALNA UMETNOST

Andragoško društvo - Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje

Depriviligirani mali človek v predstavi pride
in na lepem spozna, da lahko doživi katarzo
skozi virtualno mučenje odgovornih. V novem
spektaklu Gledališča Ane Monro je nastopalo več
kot dvajset akterjev, močno so bili poudarjeni
tudi vizualni elementi: nenavadni stroji, močni
kostumi, impresivna glasba.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

60

F

estival vezenin Velenje 2012 je bila tridnevna
prireditev z razstavo vezenin, kreativnimi delavnicami vezenja in prikazom
posodobitve oblikovanja vezenin s sodobnimi
trendi v slikarstvu, ki je povezala etnološko in
rokodelsko znanje ljudi iz Velenja, Slovenije in
Evrope skozi medkulturno in medgeneracijsko
izmenjavo običajev, starih, novih ter inovativnih
vedenj in znanj. Mojstrovine domačih obrti in
rokodelstva, med katere se uvršča vezenje, so

vsekakor ena izmed žlahtnih prepoznavnih
znamenj človekove ustvarjalnosti in odsev
kulturne podobe – včeraj je še vedno tudi danes.
Glavni povdarki prireditve so bili ohranitev
kulturne dediščine vezenin, izmenjava različnih
tehnik vezenja ter prenos posodobljenih tehnik
v okolje, predvsem na mlajše rodove.

1

Š tevilo obiskovalcev

923

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 9. 2012

Mati korajža (premiera uličnega spektakla)

Maribor – po mestu

9.-11. 11. 2012

Mednarodni festival vezenja Velenje 2012
(razstave, delavnice, nastopi, predavanja)

Velenje – Rdeča dvorana

28. 9. 2012

Mati korajža (ulični spektakel)

Maribor – po mestu
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Meščanstvo na Slovenskem – Maribor,
srce in možgani naše kulture
Muzej narodne osvoboditve Maribor,
Maribor 2012 -Evropska prestolnica kulture

V

sodelovanju dveh slovenskih muzejev
(ob mariborskem še celjski Muzej novejše
zgodovine) se je mariborski Muzej narodne
osvoboditve vključil v sklop hkratno odprtih razstav Meščanstvo na Slovenskem na dveh koncih
Slovenije. Razstava je obiskovalce nagovarjala v
novem mestnem razstavišču, nekdanji mariborski
Veliki kavarni. Osvetlila je razvoj meščanstva v

Mariboru, njegov pomen za mesto ter načine
vsakdanjega javnega in zasebnega življenja tiste
skupine prebivalcev, ki jih je mogoče umestiti
v to prepoznavno družbeno skupino. Razstava
se je osredotočala na prvo polovico 20. stoletja,
zlasti na 20. in 30. leta. Poleg razstave je Muzej
narodne osvoboditve Maribor pripravil še vrsto
spremljevalnih dogodkov.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 10. 201228. 2. 2013

Meščanstvo na Slovenskem - Maribor, srce in možgani
naše kulture (razstava)

Maribor – Velika
kavarna Maribor
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Modna revija

VULCANO MODELS, Metka Kljaderič s.p.

V
Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.150

sodelovanju s trgovinami in lokali, ki
obratujejo na Slovenski in Vetrinjski ulici
ter na Grajskem trgu, je nastala ideja
modne revije na ulici. Koncept projekta je
predvidel javno ličenje in friziranje modelov
ter prikaz in predstavitev modnih oblačil in
modnih dodatkov iz bližnjih trgovin na modni
brvi, postavljeni pred trgovinami. Gledalci so
se lahko na ta način kar na ulici seznanili z
modnimi smernicami in aktualnimi modnimi
dodatki, kot so očala, pasovi, torbice in nakit.
Sprehode modelov po modni brvi je dopolnjeval
komentar moderatorja, ki je gledalcem predstavljal aktualne modne trende.
Projekt je bil dodatno nadgrajen s sodelovanjem
dijakinj Srednje šole za oblikovanje iz Maribora
in zmagovalkami otroškega natečaja Moja eko

obleka. Na Grajskem trgu je bila postavljena
doslej najdaljša modna pista v mestu. Pri izvedbi
revije, ki je potekala 12. maja, je sodelovalo več
kot 60 modelov iz agencije Vulcano models.
Ličenje in friziranje modelov je potekalo javno, kar je obiskovalce še dodatno pritegnilo.
Obiskovalcem starega mestnega jedra so bile
na voljo tudi bleščeče poletne poslikave Andreje
Flis, za ličenje obiskovalk so poskrbele Limoni
parfumerije, za welness svetovanje sodelavci
Vulcano models, za pričeske Simple&Mič Styling
Maribor in za izdelke ter darilni program iz
domače ovčje volne pa podjetje Soven. Odlično
obiskan dogodek so popestrili še ličenje in
striženje obiskovalcev ter modno svetovanje.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 5. 2012

Modna revija

Maribor – Grajski trg

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.000
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Moje mesto

Javni zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

M

urska Sobota postaja napredna in v
prihodnost usmerjena skupnost, ki želi
ohraniti kulturno in naravno dediščino
ter identiteto za prihodnost in zagotoviti, ob
nudenju visokega standarda kakovosti življenja
in bivanja, svojim prebivalcem trajnostno rast
in razvoj. Projekt je vnašal dogodke v osrednji
mestni park in meščane nagovarjal k osebnim, sociološkim in okoljskim razmislekom.
Zelene površine z dodano vsebino so meščanom

Datum

omogočile druženje, praznovanja, navezovanje
novih stikov, sprostitev, igro.
V soboškem parku sredi mesta so se v poletnih
meseci leta 2012 odvijale otroške in družinske
dejavnosti, od družinskega piknika, številnih
delavnic, lutkovnih in glasbenih predstav do
koncertov. Ves dan je bilo poskrbljeno za kulturni
in zabavni program. Na številnih stojnicah s
hrano in pijačo so se udeleženci lahko okrepčali.

N aziv dogodka

21

Š tevilo obiskovalcev

2.020

Mrmranje tokov

SAETA - Zavod za kulturne in promocijske aktivnosti

N

a seminarju Čas, ki teče. Drava, ki se je v
okviru programskega sklopa Ključi mesta
odvil že leta 2011, sta vsak s svojim prispevkom sodelovala tudi umetnik zvoka Boštjan
Perovšek in videastka Ana Pečar. Umetnika
sta svoje ustvarjalne moči v letu EPK združila
v projektu Mrmranje tokov. V središču video-zvočnega projekta je bil koncept, ki se nanaša
na problematiko časa in minevanja na način
realnega beleženja zvočnih dogodkov in video
slik v kombinaciji s simbolnim pomenom toka.

Predstavljen je bil tok reke, ki je v preteklosti
pomenila vir življenja, plovno pot in pretok informacij. Avtorjema reka pomeni simbol pretakanja
in valovanja misli, informacij, dogodkov in dejanj,
ki se realizirajo skozi zvočne dogodke človekovega
govora in zvoka okolja (plasti naravnih in poseljenih območij pred vstopom v Maribor, nevidna
infrastruktura kot kanalizacija, odvodnjavanje,
transformatorske postaje, pluženje snega ...).

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.000

P rizorišče

12. 5. 2012

Družinski piknik

Murska Sobota – Mestni park

30. 6. 2012

Theaker von Ziarno: Minerva (predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

1. 7. 2012

Moje mesto: Slika mojega mesta (ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

7. 7. 2012

Kam Hram: Poglej nebo (predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

8. 7. 2012

Moje mesto: Hiše mojega mesta (ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

14. 7. 2012

Slo koncert: Romana Kranjčan (koncert za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

15. 7. 2012

Moje mesto (plesna ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

21. 7. 2012

Spoznajte gospo Sfrčkljanko: Eva Škofič Maurere
(predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

22. 7. 2012

Moje mesto (bobnarska ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

28. 7. 2012

Kabaret gospoda Laureala: Čarobno gledališče Saltimbanko
(predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

29. 7. 2012

Moje mesto (žonglerska ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

4. 8. 2012

SI VÜPAŠ? (glasbena prireditev za mlade)

Murska Sobota – Trg kulture

5. 8. 2012

Lutkovna ustvarjalnica za otroke v Mojem mestu

Murska Sobota – Mestni park

11. 8. 2012

Volk in sedem kozličkov: Brata Grimm (predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

12. 8. 2012

Moje mesto: Moje čisto mesto (ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

18. 8. 2012

Kako se kuha pravljica o rdeči (lutkovna predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

19. 8. 2012

Moje mesto (etno ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

25. 8. 2012

Poletje v mojem mestu/Skoraj najboljši cirkus: Teater Cizamo
(predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

26. 8. 2012

Moje mesto (cirkuška ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park

1. 9. 2012

Zakladnica glasbil: Damjana Golavšek
(glasbena predstava za otroke)

Murska Sobota – Trg kulture

2. 9. 2012

Moje mesto (mix art ustvarjalnica za otroke)

Murska Sobota – Mestni park
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Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5.-20. 12. 2012

Mrmranje tokov (zvočna instalacija)

Maribor – Salon 2012
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Mura odprto

Namizna poezija

Pomurski muzej Murska Sobota

M

urska Sobota si, ko išče svojo novo identiteto, želi postati mlado, sodobno in
odprto mesto. Vendar tega ne more
narediti z izgubljenim ali uničenim spominom,
s pozabo, brez generacijskih prehodov in brez
civilnega angažiranja celotne skupnosti. Murska
Sobota je bila najbolj mlado mesto od konca šestdesetih in do začetka osemdesetih let minulega
stoletja, ko so jo naseljevali novi priseljenci iz
regije, ki so v mestu dobili službo in stanovanje.
In tu ne moremo mimo Mure – tovarne oblačil,
ki je postala največja konfekcijska industrija v
srednji Evropi in to še vedno je. Mura je dajala
delovna mesta, Mura je gradila stanovanjske

bloke, zaradi Mure se je razvil avtobusni promet,
Mura je gradila počitniška naselja in mnogim
ponudila prvo priložnost doživetja počitnic na
morju, Mura je dajala štipendije, Mura je povezovala s sodobnimi modnimi trendi … Mura je
eden tistih socialnih okvirjev, ki so se tako ali
drugače dotaknili vseh in iz katerih se da zgraditi
vrsto novih razmislekov o lastni identiteti in
razvojnih ciljih. V okviru razstave Mura odprto
je izšel poseben katalog o industrijski dediščini
in kulturnem ter družbenem pomenu Mure.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 4.-31. 12. 2012

Fotografije iz Kabineta umetniškega fotografa Jožeta
Kološe - Kološa (poulična razstava)

Murska Sobota – po mestu

15. 6.-26. 9. 2012

Mura odprto, ustvarjalni svet soboške modne konfekcije Murska Sobota – Pomurski muzej
(razstava)

16. 6. 2012

Digitalni muzej generacij (predstavitev spletne strani)

Murska Sobota – Pomurski muzej

4. 9. 2012

Sodobno slovenski kiparstvo iz Murine zbirke
(predstavitev kataloga)

Murska Sobota – Tovarna Mura

406 - ključi mesta
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Cizl d.o.o., Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture

Š tevilo dogodkov

4

G

ostinske lokale v mestu so v letu EPK preplavile pesmi slovenskih avtorjev starejše
generacije o Mariboru in Mariborčanih.
Poezija Janka Glazerja, Slavka Juga, Kajetana
Koviča, Franceta Forstneriča, Andreja Brvarja
in Marijana Krambergerja je svoje mesto našla

na kavarniških mizah, zato je dobila ime namizna poezija. Obiskovalci določene gostilne,
kavarne ali hotela so lahko tako mimogrede
prebrali pesem, česar na takšnem mestu ne
bi pričakovali. Pesmi so bile prevedene tudi v
angleščino in nemščino.

Š tevilo obiskovalcev

1.045

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 1. 2012

Namizna poezija

Maribor – po mestu

5.000

407
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Nemci in Maribor

Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2012 - Evropska
prestolnica kulture

R

azstava Nemci in Maribor, stoletje preobratov: 1846−1946 je predstavljala osrednjo
razstavo v razstavišču nekdanje Velike
kavarne. Osvetljevala je prisotno podzavest
Mariborčanov, a nikoli celovito predstavljeno
vlogo Nemcev v Mariboru. Razstava je poudarjala dejstvo, da so bili Nemci od časa oblikovanja nacionalnih zavesti pa vse do konca
druge svetovne vojne eden od pomembnih
akterjev razvoja mesta. Zaradi demografskih
razmerij ter gospodarske in politične moči so
bili namreč Nemci pomemben tvorni element
mesta. Razstava je predstavljala proces oblikovanja dveh nacionalnih skupnosti v Mariboru
ter osvetljevala prisotnost in vlogo Nemcev v
mariborskem političnem, kulturnem, gospodarskem in vsakdanjem življenju v različnih

časovnih obdobjih in v različnih zgodovinskih
kontekstih. Del razstave je ponazarjal tudi
dogajanje v mestu in posamične dogodke ter
izpostavljal ustvarjalne posameznike in vsakdanje življenjske prakse.
Scenarije razstave je zasnovala kustosinja dr.
Jerneja Ferlež. Avtorji besedil so bili: dr. Filip
Čuček, Jernej Kosi, dr. Janez Cvirn, dr. Žarko
Lazarević, dr. Christian Promitzer, dr. Maja
Godina Golija, dr. Manica Špendal, dr. Jerneja
Ferlež, mag. Vlasta Stavbar, mag. Jure Maček,
mag. Franci Pivec, Nina Lončar, Gregor Jenuš,
mag. Boštjan Zajšek, Andreja Borin, dr. Alja
Lipavic Oštir, Dejan Kac, Marjan Pungartnik,
Primož Premzl, Sabina Hajnrih in Barbara
Bedenik. Za oblikovanje so poskrbeli Matjaž
Wenzel, Borut Wenzel, Milimeter.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 3.-15. 6. 2012

Nemci in Maribor (razstava)

Maribor – Velika kavarna Maribor

408 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

14.474
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Nova dognanja na piramidi –
Korenine mesta Maribor
TICA SISTEM d.o.o.

T

rdnjava ali grad Gornji Maribor (v virih izpričan leta 1164) kot središče Podravske marke
(March Burg pomeni »grad v marki«) je
zaradi svoje pomembne zgodovinske vloge,
vključno z največjim zemljiškim gospostvom
takratnega časa pri nas, zasnoval, oblikoval
in postavil naselbinske temelje nadaljnjega
urbanega razvoja mesta pod seboj. Na razstavi
so bili predstaviljeni dosežki arheoloških in
zgodovinskih raziskav gradu Gornji Maribor. Z
arheološkimi izkopavanji, ki so prvič potekala

v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in so se
nadaljevala šele leta 2010 in 2011, so uspeli ugotoviti grajsko zasnovo nepričakovanih dimenzij
(ca. 50 x 50 m). Poznavanje stavbno-historičnega
razvoja je bilo podkrepljeno z drobnim arheološkim gradivom, ki je zaobjelo celovito razstavno
interpretacijo. Razstava je prvič omogočila
vpogled v najstarejšo srednjeveško zgodovino
gradu Gornji Maribor in predstavila rezultate
dosedanjih arheoloških izkopavanj. Ob razstavi
je izšel tudi katalog.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 4.-1. 6. 2012

Piramida (razstava)

Maribor – Pokrajinski arhiv Maribor, Razstavišče Had

8. 11.-15. 12. 2012

Piramida (razstava)

Slovenj Gradec – Koroški pokrajinski muzej

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.435
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Obeležja - Mozaik

Oblak

Alja, Daniela Urbanič s.p.

V

letu EPK so meščani pod vodstvom
Mariborčana Igorja Orešiča izdelali skupnostno umetnost (Community
art) – mozaik. Mozaik so meščani izdelovali
na delavnicah v Orešičevem ateljeju, ki se je
za izdelovanje mozaikov izučil v ZDA in Italiji.
Delo je nastajalo v segmentih, ki jih je Orešič po
idejni zamisli sestavil v celoto. Širina mozaika je
2,20, višina pa 3,20 metra. Mozaik je izdelan iz
dveh osnovnih materialov: iz ročno izdelanega
muranskega stekla zelo intenzivnih barvnih

Slikar - Borut Popenko

tonov in iz marmorja v mehkejših barvnih
tonih. Delo je skušalo prikazati osnovno idejo
in prepletenost posameznih sklopov s skupnim
ciljem – ustvariti enoten kulturni in ustvarjalni
prostor. Mozaični vložki predstavljajo logotipe
posameznih partnerskih mest, ki tvorijo vsebinsko celoto EPK. V tem segmentu se Obeležje
likovno povezuje z ostalimi partnerskimi mesti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 5.-25. 8. 2012

Ustvarjalne delavnice mozaika

Maribor – po mestu

21. 9. 2012

Mozaik 2012: Igor Orešič v sodelovanju z meščankami in
meščani (stalna postavitev)

Maribor – Volkmerjev prehod

410 - ključi mesta
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Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

2.080

B

orut Popenko je likovni umetnik, ki je
od devetdesetih let prehodili pot slikarja, videasta in ustvarjalca intervencij v
zunanjih in notranjih prostorih. Njegova dela
izprašujejo interakcijo med likovno govorico
in vidnim ter se vsebinsko odzivajo na resnični
svet. Izvengalerijska instalacija mariborskega
umetnika Boruta Popenka je neposredno materializirala vidno, slušno in čutno. Popenko,

ki je tudi profesionalni smučar, je v poletni
vročini z vodnimi topovi za umetni sneg ustvaril
drobno pršenje dežnih kapljic in meglo. Nastal
je umetni oblak, oblak na zemlji. Ljudje so lahko
vanj vstopili in izkusili novo vidno, slušno in
čutno doživetje. Instalacija je bila postavljena
na snežnem stadionu, ljudje pa so lahko vanjo
vstopili in izkusili primarne elemente: vodo,
zrak, zemljo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15.-18. 6. 2012

Oblak (intervencija v javnem prostoru)

Maribor – Snežni stadion

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

400
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Odkrito/zakrito

Olajševalniki za pse

Pomurski muzej Murska Sobota

P

rojekt Odkrito/zakrito je izšel iz razmisleka
o praktičnih, simbolnih, antropoloških in
filozofskih pomenih vrat, ki odpirajo in
odkrivajo ter zapirajo in zakrivajo. Potekal je v
letih 2011 in 2012. Sestavljali sta ga dve razstavi,
zborna besedila, kratki film, nova umetniška
instalacija in označitve posebno pomembnih
vrat v Murski Soboti s tablicami. Prva razstava
Čist mora s tega sveta je bila realizirana že v letu
2011. Predstavila je žensko, moško in otroško
spodnje perilo in predmete za osebno higieno
od pralnih strojev, mizice, umivalnih garnitur
do brivskih, frizerskih in ličilnih pripomočkov.

Dotaknila se je tudi lepotnega ideala v Pomurju
od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Razstava
Odkrito/Zakrito je sledila zamisli o odkritih in
zakritih prostorih, ki so fizični, družbeni ali
duhovni. Teme se je lotevala v povezavi med
kulturno dediščino in sodobno umetnostjo,
med realnimi družbenimi stanji in duhovnimi
iskanji. Pri razstavi je sodelovalo več avtorjev
z različnih področij, ki so razpravljali o vratih
kot arhitekturnih elementih, svobodi in nesvobodi, dopustnem in nedopustnem, javnem in
prikritem. Enaka vprašanja si je zastavljal avtor
omnibusa treh kratkih filmov.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 5. 2012

Predstavitev označenih vhodov na spomenikih
kulturne dediščine v Murski Soboti

Murska Sobota – Pomurski muzej

18. 10. 2012
-31. 3. 2013

Odkrito/zakrito (razstava)

Murska Sobota – Pomurski muzej

412 - ključi mesta
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Simona Šuc - slikarka

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.485

O

lajševalniki za pse je urban likovni projekt
avtoric Simone Šuc in Polone Maher, ki
se po vsebini, idejni zamisli in sporočilnosti navezuje na problematiko našega odnosa
do psov in vključevanja ter obnašanja le-teh
in njihovih lastnikov v mestu. Projekt sestavlja sedem kiparskih objektov v velikosti ca.
1x1x1 meter: Kompostnik, Zibalnik, Kukalnik,
Cedilnik, Zastiralnik, Olajševalnik in Cesarjeva
nova oblačila.
Poudarek je na domačnosti in prepoznavnosti
oblik in materialov ter igrivosti samih objektov;
projekt je namenjen najširši publiki, ki lahko
v projektu prepozna asociativno, družbeno
tematiko. Gre namreč za duhovno mestno
pohištvo, ki mimoidoče nagovarja k postanku
in premisleku o našem odnosu do hišnih ljubljenčkov. Izhaja iz predpostavke, da je zaznati
dvoličen odnos do domačih živali – pretirana

skrb na eni in zanemarjanje, trpinčenje ter
neodgovorno ravnanje na drugi strani. Dejstvo
je, da morajo lastniki psov upoštevati predpise
glede pojavljanja psov v javnem okolju (pobiranje
iztrebkov). Po drugi strani pa želita avtorici
spomniti na doprinos, ki ga psi vnašajo v naše
vsakdanje življenje.
Psu kot hišnemu ljubljenčku danes pripisujemo vse večjo vlogo, prostor in pomen, še
posebej v mestnem okolju. Šibka točka tega
prenapihnjenega odnosa pa se pokaže, kadar
je potrebno poskrbeti za odstranjevanje pasjih
iztrebkov. Olajševalniki za pse so bili zamišljeni
kot duhovno mestno pohištvo, kot urban likovni
projekt, ki se navezuje na problematiko našega
odnosa do psov in vključevanja ter obnašanja
psov in njihovih lastnikov v mestu. Projekt je
bil umeščen v javni prostor centra mesta ob
vhodih v lokale in institucije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 5.-1. 11. 2012

Olajševalniki za pse (instalacija)

Maribor – po mestu

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

5.000
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Označevalci EPK

VIZUALNA UMETNOST

Označitev kulturne dediščine v starem
mestnem jedru Novega mesta

AU Arhitekti d.o.o.

Zavod za turizem Novo mesto		

P

rojekt Označevalci EPK javnega urbanega
prostora mesta ni vrednotil le kot reprezentančno talno površino za izvajanje
raznovrstnih urbanih aktivnosti, temveč kot
večnamenske prostore, v katere je z domišljenimi arhitekturno-urbanimi intervencijami
vnešena regeneracija prostorskih dogajanj v
mestu. V tem oziru ni toliko pomembno, kako
imenitno je nek javni prostor tlakovan, temveč
je bolj pomembno, kakšen je program oziroma
kakšno urbano opremo za zagotavljanje urbanega
utripa ponuja. Z zviševanjem deleža sodobne

umetnosti na prostem lahko pride do zviševanja
zavesti o vlogi in pomenu kvalitetnega oblikovanja javnega prostora (ne glede na dejstvo, da
lahko gre v več primerih le za urbani design).
V tem oziru lahko z urbanimi intervencijami (z
vnosom specifičnih elementov) urbane opreme
zvišamo uporabno in pomensko simbolno vrednost številnim danes zapostavljenim, razvojno
podcenjenim mestnim območjem.
Projekt je zagotavljal vizualne označevalce
infrastrukturnih objektov – trajnih in začasnih,
odprtih ter zaprtih prizorišč EPK.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 1.-20. 12. 2012

Označevalci EPK (urbana intervencija)

Maribor – Po mestu

414 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

10.000

V

starem mestnem jedru Novega mesta je
več historičnih predelov, ki so v letu 2012
prejeli oznake nepremične kulturne dediščine ter predstavitvene opise v slovenskem in
angleškem jeziku. Označevanje je potekalo prvo
polovico leta, drugo polovico leta pa so lahko
obiskovalci Novega mesta ob obiskih najpomembnejših predelov starega mesta sledili opisom oz. se

po njih sprehajali ob pomoči novega turističnega
vodiča. Označeni predeli so: Frančiškanski trg,
območje Kapitlja, Breg, Kandijski most, spomeniški kompleks »Na vratih«, mestno jedro in
Šance (ostanki srednjeveškega mestnega obzidja).
Turistični vodnik bo tudi po letu 2012 na voljo v
Turistično informacijskem centru Novo mesto
ter v partnerskih mestih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

30. 7.-31. 12. 2012

Označevalci (stalna postavitev)

Novo mesto – po mestu

30. 7. 2012

Gaudeamus (koncert)

Novo mesto – Hiša kulinarike

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

10.000
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Palčki okupirali Maribor

Pariz, London, Berlin v Galeriji 3x

Galerija Hest, Emil Šarkanj s.p.

V

rtni palčki, odganjalci zlih duhov, veljajo
za simbol kiča in slabega okusa. Vendar
ti navihani škrati izražajo veliko stvari.
Govorijo o mitološkem in realnem svetu. Govorijo
tudi o umetnostnih delitvah med tem, kaj je
kič in kaj elitna umetnost. Kot taki so postali
zanimivi za angažirane umetnike. Na povabilo
galerije Hest so izbrani slovenski umetniki in
umetnice keramične vrtne palčke poslikali
ali predelali po lastnem navdihu. Nato sta jih
uporabila Matjaž Andraž Vogrinčič in Roman
Uranjek, ki sta jih umestila na fasado Galerije
Hest in ustvarila prostorsko intervencijo. Mogoče
so te male pravljične figure uspele pregnati težave, ki niso po godu umetnosti in umetnikom.

Jasna Kozar		

Sodelujoči umetniki pri projektu so bili: Beti
Bricelj, Petar Beus, Nikolaj Beer, Igor Banfi, Jože
Ciuha, Peter Ciuha, Rajko Čuber, Sandi Červek,
Barbara Demšar, Dušan Fišer, Klementina Golija,
Lovro Inkret, Alenka Koderman, Aleksij Kobal,
Bojana Križanec, Jiri Kočica, Miran Kreš, Gani
Llalloshi, Jože Marinč, Matteo Massagrande,
Natan, Arjan Pregl, Miha Perne, Ivo Prančič,
Primož Pugelj, Nataša Ribič, Saba Skaberne,
France Slana, Jur Samec, Peter Štrovs, Jože
Šubic, Ejti Štih, Viktor šest, Klavdij Tutta,
Žarko Vrezec, Franc Vozelj, Marij Vrenko, Boris
Zaplatil, Damjana Stopar Štrovs, Jernej Mali.
Postavitev razstave: Matej Andraž Vogrinčič,
Roman Uranjek (Irwin).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 6.-15. 9. 2012

Palčki okupirali Maribor (prostorska intervencija)

Maribor – Galerija Hest

416 - ključi mesta
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

3.000

G

alerija umetnice Jasne Kozar, ki deluje od
leta 2010, je s samo 12 m2 ena najmanjših v
Mariboru, a ima močan umetniški pridih.
Kozarjeva se zavestno izogiba vsemu, kar daje
institucionalnim javnim in zasebnim galerijam
pridih trdosti. Razstave nastajajo sproti in brez
vnaprejšnjega večmesečnega načrta. Vrata odpira
umetnikom, ki so ji blizu in ki jih ne nadleguje
z administrativnimi deli. Program je odziv
na sprotne izzive. Galerija ni le prostor razstav, temveč tudi prostor druženja, ki vzdržuje

umetniško skupnost. Z akcijami, pogostitvami
in glasbenimi nastopi se mnogokrat seli na ulico
in poživlja okoliško četrt. V letu 2012 je bilo še
posebej pestro; razstavljena dela umetnice in
drugih ustvarjalcev, mladih, starejših, uveljavljenih ali tistih na začetku kreativne poti
so bila v pristnem romantičnem umetniškem
ambientu brez dvoma vredna ogleda.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 1.-31. 12. 2012

Jasna Kozar (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 2. 2012

Februarsko srečanje/Ljubezenska poezija 17. stoletja (recital)

Maribor – Galerija 3X

25. 3. 2012

Marčevsko srečanje/Gregor Lozar (branje kratke proze)

Maribor – Galerija 3X

25. 4.-24. 5. 2012

Aprilsko srečanje/Sabina Hvastija (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 5.-24. 6. 2012

Majsko srečanje/Pička-čipka: Alja Rems (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 6.-24. 7. 2012

Junijsko srečanje/Mali-bor (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 7.-24. 8. 2012

Julijsko srečanje/Kr neki (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 8.-24. 9. 2012

Avgustovsko srečanje/Pustimo se presenetiti (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 9.-24. 10. 2012

Septembrsko srečanje/Kocka je padla (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 10.-24. 11. 2012

Oktobrsko srečanje/Od risbe do slike: Milan Đaković (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 11.-24. 12. 2012

Novembrsko srečanje/Gib roke in vizija v
klasični in računalniški tehniki (razstava)

Maribor – Galerija 3X

25. 12. 2012

Decembrsko srečanje/Novoletni woogie boogie (zaključek)

Maribor – Galerija 3X

Š tevilo dogodkov

12

Š tevilo obiskovalcev

2.080
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Park spomina

Pocestnica

Pogrebno podjetje Maribor d.d.

P

ravica do človekovega dostojanstva ter pieteta do vojnih in povojnih žrtev v ospredje
vse bolj postavlja vprašanje grobišč. Kot
simbol našega skupnega spomina predstavljajo
vojna grobišča pomemben del naše zgodovine. So
svojevrstne pripovedi o zgodovini posameznika,
mest, naroda, družbenih slojev. Pogrebno podjetje
Maribor d.d. je v letu EPK gostilo konferenco
Združenja evropsko pomembnih pokopališč
(ASCE), katere član je tudi samo. Podjetje izvaja
obsežen projekt Vojna grobišča, katerega del je
postal tudi Park spomina. Z njim želi javnosti

predstaviti vojna grobišča kot element odstiranja spomina in predstavitve zgodovine, razbremenjene vseh ideoloških razsežnosti. Park
spomina je razdeljen v tri sklope – grobišča I.
in II. svetovne vojne so na pobreškem pokopališču, grobišča pobitih po II. svetovni vojni
pa se nahajajo na tezenski Dobravi. Postavitev
v obliki parka, posvečenega vsem žrtvam vojn
na mariborskem območju, je pomenila prehod
iz anonimnega grobišča v kulturni spomenik
oz. območje kulturne dediščine, ki se odraža v
višji stopnji javnega interesa.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 6. 2012

Park spomina (stalna postavitev)

Maribor – Park spomina: Pokopališče Dobrava

13. 9.-13. 11. 2012

Evropska pokopališča: Vrtovi duš, raznolikosti
in dediščine (razstava)

Maribor – Park spomina: Pokopališče Dobrava
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KUD Ljud

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

200

P

ocestnica je pripravljena oziroma ready-made galerija na prostem. Predstavlja
novo umetniško prakso v javnem prostoru, ki uporablja že obstoječe »koščke mesta«
(artefakte, kompozicije in instalacije) in jih s
pripisovanjem konceptov preoblikuje v umetnine
oziroma umetniške objekte. Namen projekta je
bil zgraditi predstavo »mesta kot galerije« –
prostora, ki vsakomur ponuja tako možnosti za
preživljanje prostega časa kot tudi možnosti za
osebni izraz. KUD Ljud je neformalna skupina

ustvarjalcev, ki v gledališču in sorodnih medijih
prepoznavajo potencialni prostor soustvarjanja in
nadgradnje lastnih idej. Zanima jih delo v javnih
urbanih prostorih ter eklektično združevanje
žanrov, tehnik in slogov. K sodelovanju v projektih vabijo umetnike, urbaniste in umetnostne
zgodovinarje ter lokalne prebivalce. Končni
cilj projekta je bil izvedba mestne raedy made
galerije na prostem in spletna stran stretwalker.si, kjer so izbrani artefakti predstavljeni v
virtualni mestni galeriji.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 6. 2012

Izvedba delavnic za mlade

Maribor – po mestu

31. 7. 2012

Vodeni ogled galerije

Maribor – Hiša stare trte

1. 8. 2012

Vodeni ogled galerije

Maribor – Hiša stare trte

4. 8. 2012

Vodeni ogled galerije

Maribor – Hiša stare trte

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

165
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Poljubi & objemi

Ponovno povezani

B & B, Petra Varl s.p.

N

a izbranih lokacijah v peš coni v Mariboru
je likovna umetnica Petra Varl na obstoječe stebre (svetilke in drogove) postavila
trideset znakov s svojimi risbami. Znaki s podobami ljubezni in prijateljstva so bili subtilno umeščeni v prostor in so tako nagovarjali
naključnega mimoidočega k povezovanju z
drugimi. V ožjem smislu gre za povezovanje
v krogu najbližjih, družine in prijateljev, v
širšem smislu pa za povezovanje med prebivalci
mesta ter udeleženci in obiskovalci EPK. Eden
od ciljev namestitve znakov je bil javnemu
urbanemu prostoru dodati novo dimenzijo in poskušati mesto narediti bolj prijazno
meščanom in obiskovalcem. Mesto ponuja

OLOOP Ljubljana
različne možnosti preživljanja prostega časa
in različne ravni kakovosti življenja. Z instalacijami po mestu je želela avtorica spodbuditi
prebivalce in obiskovalce mesta k njegovemu
raziskovanju, hkrati pa izpostavlja vlogo, ki bi
jo umetnik lahko imel oziroma bi jo moral imeti
v sooblikovanju javnega prostora in kakovosti
življenja v mestu. Projekt Poljubi & objemi
avtorica pripravlja že od leta 2009; v tem času
je znake postavila v Mariboru, na hrvaškem
otoku Susku, v Podljubelju na Koroškem, Škofji
Loki, Ljubljani in drugih mestih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 2. 2012

Poljubi&objemi (otvoritev in pogovor z umetnico)

Maribor – MMC KIBLA

14. 2. 2012

Poljubi&objemi (stalna postavitev)

Maribor – po mestu
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Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

I

dejna zasnova projekta Ponovno povezani je spomin in poklon tekstilni industriji,
ženski delovni sili ter moči človeških rok.
Trak – njen osnovni gradbeni element – kljub
svoji navidezni neznatnosti tvori neuničljivo
in mogočno površino, ki navdihuje in poživlja
ljudi, prostor in mesto.

Zahtevna tekstilno-elastična instalacija, ki je
bila postavljena v avli Probanke, je opominjala
na mrtvo mariborsko tekstilno industrijo, hkrati
pa je prikazala sodobne pristope k rešitvi in
zapolnitvi praznih prostorov z danes ponovno
modernimi tekstilijami.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

5.000

1.580
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

17. 7.-20. 12. 2012

Ponovno povezani (instalacija)

Maribor – Probanka
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Preanimacija

VIZUALNA UMETNOST

Preteklost Novega mesta in njegova
premična dediščina

KUD Ljud, Zdravstveni dom Maribor

Dolenjski muzej Novo mesto		

Č

e ekonomist Mićo Mrkaić trdi, da kultura
dobesedno ubija, potem je geslo projekta
Preanimacija, ki je potekal v času EPK,
»Kultura vam lahko reši življenje – in to dobesedno«. V okviru Preanimacije se je na področju
zdravja/zdravstva zgodilo kar nekaj projektov.
Konec avgusta je v Univerzitetnem kliničnem
centru mednarodni umetniški kolektiv KUD
Ljud izvedel eksperiment z naslovom Čakalnica
De Luxe, pri katerem je skupina prostovoljcev
prevzela vlogo čakajočih pacientov, ti pa so v
»luksuzni čakalnici« uživali svoj čas na prostem, obdani z umetniki, in tako redefinirali
izkušnjo čakanja. Prav tako je Univerzitetni
klinični center Maribor marca za zainteresirano

strokovno javnost organiziral simpozij Medicina
in pravo – Odsev medicine in prava v sodobni
družbi ter razstavo Odsev medicine in prava na
družbo v zgodovinski perspektivi (www.acj.si).
Reševalna služba Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor je interesentom na enem mestu
predstavila delovanje reševalne službe, temeljne
postopke oživljanja, osnove prve pomoči ter
uporabo avtomatskih srčnih defibrilatorjev,
ki so dandanes postali tako avtomatični, da jih
lahko uporabljajo tudi neprofesionalci in tako
osebi z zastojem srca rešijo življenje.

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

1.000

P

rojekt Preteklost Novega mesta in njegova
premična dediščina predstavlja različna
pomembna obdobja iz zgodovine današnjega Novega mesta in njegovega zaledja. Na
prvem mestu je bilo to halštatsko obdobje in
njegova situlska umetnost, zaradi katere zaseda Novo mesto eno najpomembnejših mest
evropske prazgodovine. Prva razstava iz leta
2011 je prikazala zgodovino mesta v času med
letoma 1848 in 1918. Skušala je ponazoriti utrip
življenja prebivalcev Novega mesta v drugi polovici 19. stoletja. Izpostavljenih je šest vsebin:

Avstrijsko cesarstvo, Krka in Novo mesto, mesto
in mestni simboli, podobe mesta in ljudi, uprava in gospodarstvo ter društveno in družabno
življenje. Druga razstava se je osredotočila na
bogato arheološko dediščino iz prazgodovinskega
časa. Tretja razstava pa je predstavila etnološko
dediščino, ki je izpostavila povezanost mesta s
podeželjem, letna opravila ter obrti, ki so bile
prisotne v mestu in na podeželju.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 3. 2012

1. dan: Odsev medicine in prava na družbo v
zgodovinski perspektivi (simpozij)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

25. 11. 2011-31. 12. 2014

Novo mesto 1848-1918 (razstava)

Novo mesto – Dolenjski muzej

30. 3. 2012

2. dan: Odsev medicine in prava na družbo v
zgodovinski perspektivi (simpozij)

Maribor – Univerza v Mariboru-Rektorat

1. 6.-30. 9. 2012

Odsevi prazgodovine v bronu –
Situlska umetnost Novega mesta (razstava)

Novo mesto – Dolenjski muzej

29. 8. 2012

Čakalnica de Luxe (intervencija)

Maribor – Univerzitetni klinični center Maribor

4. 10.-18. 11. 2012

Odsevi prazgodovine v bronu –
Situlska umetnost Novega mesta (razstava)

Slovenj Gradec – Koroški
pokrajinski muzej

27. 9. 2012

Temeljni postopki oživljanja (delavnica)

Maribor – Lukna: Dvorana Ljudski vrt

30. 11. 2012-31. 12. 2014

Dolenjska in njeni ljudje (razstava)

Novo mesto – Dolenjski muzej
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4

Š tevilo obiskovalcev

4.939
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Prinesi kos neba s seboj v dolino

Retro promo EPK

Planinsko društvo Maribor Matica

P

laninstvo ni zgolj prostočasna aktivnost,
usmerjena v hribovito krajino. Je pomemben del slovenske kulture, ki s sistemom
pravil in zapovedi, z vzorci prilagajanja in obnašanja sooblikuje posameznikov in širši družbeni
odnos do narave, sočloveka, domovine.
Da je planinstvo več kot le rekreacija, pričajo
tudi načini, s katerimi se prezentira in izraža v
družbi. Podvigi in dosežki planinstva se opisujejo
in dokumentirajo z vso paleto izraznih sredstev,
najsi gre za fizične označitve vrhov, planinsko
literaturo, fotografijo, film ... Planinsko društvo
Maribor Matica že več kot 90 let sooblikuje in
bogati kulturno dogajanje v Mariboru. Z organizacijo fotografskega natečaja in razstavo

nagrajenih del na promenadi mariborskega
mestnega parka, kjer je tudi začetek Kozjaške
poti, je želelo izpostaviti, da se planinstvo ne
dogaja le v gorah, temveč je prisotno tudi v dolini,
ne le v naravi, temveč tudi v urbanem okolju.
Na promenadi v mestnem parku je bilo razstavljenih 30 fotografij, ki jih je komisija izbrala
med prispelimi na natečaj Planinskega društva
Maribor Matica. Avtorji fotografij so bili ljubiteljski in profesionalni fotografi, motivi pa so slikali
planinsko dejavnost, gorsko krajino, stavbno
dediščino ter dogodke in pojave gorskega sveta.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7.-21. 9. 2012

Prinesi kos neba s seboj v dolino (razstava)

Maribor – Mestni park – promenada
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Kramarski d.o.o.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

3.000

S

klop razstav Retro promo EPK predstavlja
263 originalnih mariborskih in evropskih
mestnih razglednic, fotografij in preslikav
s konca 19. ter začetka in sredine 20. stoletja.
Slogan razstave je bil Ko stare razglednice pripovedujejo zgodbo mesta. Obiskovalci so si
ob ogledu lahko predstavljali, kakšno je bilo
včasih življenje v Mariboru in drugih evropskih
mestih. Obsežno razstavo starih razglednic, ki
jih je zbral in javnosti predstavil Boris Šinkovič,
je sestavljalo pet tematskih sklopov: Maribor

skozi čas, Nekoč je tam stala 100 let stara hiša,
Stara Evropa, Stari Maribor: Identiteta sedanjosti
v imenu preteklosti in Stari maribor: Naša hiša
ima danes rojstni dan. Postavitev razstave je
bila v znamenju 120. obletnice izdaje prve in
najstarejše razglednice Maribora ter starih razglednic z motivi mest kot prvih in najstarejših
evropskih turističnih urbanih spominkov.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 2.-27. 9. 2012

Maribor skozi čas (razstava)

Maribor – Fotogalerija Rjava razglednica

21. 3.-5. 5. 2012

Nekoč je tam stala 100 let stara hiša (razstava)

Maribor – Fotogalerija Rjava razglednica

25. 6.-21. 8. 2012

Stara Evropa (razstava)

Maribor – Fotogalerija Rjava razglednica

20. 10.-4. 12. 2012

Stari Maribor: Identiteta sedanjosti v imenu preteklosti
(razstava)

Maribor – Fotogalerija Rjava razglednica

10.-30. 12. 2012

Stari Maribor: Naša hiša ima danes rojstni dan
(razstava)

Maribor – Fotogalerija Rjava razglednica

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

215
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Revitalizacija promenade

Situacija: Anophthalmus hitleri

Mladinski center Velenje (Bojan Pavšek)			

T

rg mladosti v Velenju je pravzaprav ulica s
pomembnimi javnimi stavbami, na kateri
je prepovedan promet za motorna vozila.
Čeprav je namenjena pešcem in je nekakšna promenada, ni v prav dobrem stanju. Poškodovana
urbana oprema odvrača ljudi in jim zbuja nelagodje. Projekt Promenada je skušal to stanje
izboljšati. Podobno kot nekdanje delovne brigade
je v izvedbo vključil lokalno prebivalstvo. V letu
2012 so se izvedle delavnice, na katerih so strokovnjaki za urbanizem, arhitekturo, umetnost
in krajinsko arhitekturo ter lokalni uporabniki
prostorov spreminjali podobo Trga mladosti.
Povezalo se je znanje stroke in ljudi, ki prostor
poznajo iz prve roke, ter se združilo v predlogih

preoblikovanja in spremembe urbane opreme.
Producent je izvedel dvodnevno delavnico, na
kateri so strokovnjaki (arhitekti, urbanisti) skupaj z uporabniki javnega prostora t. i. Promenade
(dijaki, šolarji, meščani) iskali rešitve za njeno
preureditev. Svoja dognanja, vizije in predloge
so predstavili v knjigi Promenada – urbano razigrano. Dogodek je spremljala otvoritev enega
urbanega elementa, katerega podoba je prav
tako nastala na delavnici, ter glasbena točka
in prebiranje razvojnih vizij mlajše generacije
prebivalcev Velenja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 4. 2012

Kreativna delavnica

Velenje – Kunigunda: Regionalni multimedijski center

15. 4. 2012

Kreativna delavnica

Velenje – Kunigunda: Regionalni multimedijski center

23. 6. 2012

Predstavitev knjige Promenada – urbano
razigrano in otvoritev urbanega elementa

Velenje – Promenada Velenje
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Jasmina Cibic - kiparka

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

6.000

J

edro projekta je bila izdelava prostorske instalacije in replike jamskega okolja za hrošča, ki
je ogrožen endemit v Sloveniji, saj živi samo v
približno petnajstih podzemnih jamah. Fenomen
in zgodovina poimenovanja Anophthalmus
hitleri sega v leto 1933, ko ga je odkril slovenski
naravoslovec Vladimir Kodrič v jami v okolici
Celja. Za pomoč pri določanju je prosil Oskarja
Scheibla, zagrebškega amaterskega entomologa,
zbiralca, ki pa je bil med drugim tudi nacistični
simpatizer. Leta 1937, po štirih letih preverjanja,
je bil Oskar Scheibel končno prepričan, da je
Kodrič odkril novo vrsto jamskega hrošča; kot
velik Hitlerjev občudovalec je drobno slepo žival

poimenoval Anophthalmus hitleri. Vse jamske
živali v Sloveniji so ogrožene zaradi onesnaženja
okolja in divjih lovcev, Anophthalmus hitleri pa
je zaradi svojega imena še posebej pogosta žrtev;
v zadnjih letih posamezni primerki na sejmih-borzah žuželk v Frankfurtu namreč dosegajo
izredno visoke vsote. Prav tako je ta hrošč skorajda antipod sicer glavnemu izvoznemu artiklu
slovenske nacionalne predstavitve – človeške
ribice, in to zgolj zaradi nesrečnega imena. S to
povezavo je želel projekt tudi nasloviti potek
določitve nacionalnih simbolov in njihove politike. Avtorica razstave Anophthalumus hitleri
je vizualna umetnica Jasmina Cibic.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

9. 11.-1. 12. 2012

Situacija: Anophthalmus hitleri (prostorska instalacija)

Maribor – Salon 2012

1. 12. 2012

Performance in pogovor z gosti

Maribor – Slavija No 11

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

400
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Srednjeveške in renesančne knjižne
umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor

Stalna razstava Pustne
maske na ptujskem območju

I

M

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor			

zjemna razstava v produkciji EKTC Maribor
je javnosti prvič predstavila srednjeveške in
renesančne knjižne ali na knjigo navezujoče
se umetnine iz zakladnice arhiva Nadškofije
Maribor. Ta zaklad rokopisov, fragmentov,
iluminiranih inkunabul in prvih tiskanih knjig je
v Maribor prinesel Anton Martin Slomšek pred
152-imi leti, ko je premestil sedež škofije iz St.
Andraža. Maribor je tako postal eno od najbolj
prestižnih nahajališč tovrstnega knjižnega
gradiva v Sloveniji. Razstava je pokrivala čas
velikega civilizacijskega preloma v Evropi, ko

sta po Gutenbergovi iznajdbi tiska leta 1450
ročno prepisovanje in slikanje postopoma izumrla in sta ju nadomestili tiskana beseda in
podoba. Razstavljenih je bilo okoli štirideset
umetnin, med katerimi je bil najstarejši fragment
iz otonskega časa (prbl. leta 1000). Likovni izraz
umetnin je pokazal, da je bila knjiga vedno
predmet izmenjave in povezovanja, saj so dela
v zbirki nastala v različnih kulturnih okoljih
od Dunaja, Prage in Bavarske do italijanskih
pravnih in znanstvenih središč. Razstavo je
spremljal katalog s strokovnimi besedili.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 10.-4. 12. 2012

Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice
Nadškofije Maribor (razstava)

Maribor – Andreanum
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

630

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož		
aske niso le pustni rekviziti, s katerimi
se ljudje zakrijejo in postanejo nekaj
drugega, kar jim omogoča, da se lahko
vedejo neobičajno, zganjajo norčije in se zabavajo. V resnici zavzemajo maske v vsej zgodovini
človeštva in tudi dandanes pomembno mesto,
prištevamo pa jih med najzanimivejše kulturnozgodovinske predmete. Novo postavljena
zbirka pustnih likov in rekvizitov v Pokrajinskem
muzeju Ptuj-Ormož, ki je postavljena v nekdanji
grajski konjušnici, je predstavila šemljenja na
Ptujskem in Dravskem polju ter v Slovenskih
goricah in Halozah. Zbirka je edinstvena zaradi
števila in raznovrstnosti tradicionalnih pustnih
mask, ki jih hrani. Zaradi različnih okoliščin

je zlasti Ptujsko polje, predvsem Markovci in
sosednje vasi, tudi nekakšno klasično šemsko ozemlje Slovenije, kjer na dokaj majhnem
območju naletimo na vse poznane tipe mask:
živalske, človeške, rastlinske in fantazijske.
Producent je za novo stalno postavitev renoviral zapuščen del Ptujskega gradu – grajsko
konjušnico. V novo obnovljenem prostoru je
nato postavil del svoje zbirke, ki še ni bila na
ogled – zbirko pustnih mask in šem s ptujskega
območja. Razstava je postala del stalne postavitve
ptujskega muzeja in bo na ogled tudi v letu 2013.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 5. 2012

Pustne maske na ptujskem območju (stalna postavitev)

Ptuj – Ptujski grad

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

32.337
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Stari Kramarski

Stolni zvonik

Kramarski d.o.o.

S

tari Kramarski je zbirateljski sejem starin,
umetnin, rabljenih stvari, knjig in razglednic, ki ga je zbiratelj starin in promotor
mariborske mestne kulturne in turistične identitete Boris Šinkovič na Židovskem trgu prvič
organiziral daljnega leta 1984. Zadnji sejem
starin se je zgodil leta 1990, v letu EPK pa je
ponovno zaživel. Prvič so stojnice z dragocenimi in zanimivimi starimi predmeti napolnile
Židovski trg pred Svetovnim dnevom knjige, 23.
junija, sejem pa se je zaključil 10. novembra. Na

Stolna župnija Maribor
stojnicah so razstavljali in prodajali povabljeni
zbiratelji in trgovci. Eden najlepših trgov v
Mariboru je ob sobotah ponovno postal stičišče
zbirateljev in meščanov. Sejem je spremljala
stara evergreen glasba. Predmeti na Starem
Kramarskem so za zbirateljstvo zagotovo navdušili marsikaterega mimoidočega, sejem pa
je bil tudi pravi magnet za turiste.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

23. 6. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

30. 6. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

7. 7. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

14. 7. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

15. 9. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

22. 9. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

29. 9. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

6. 10. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

13. 10. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

20. 10. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

27. 10. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

3. 11. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

10. 11. 2012

Stari kramarski (sejem)

Maribor – Židovski trg

430 - ključi mesta
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Š tevilo dogodkov

13

Š tevilo obiskovalcev

920

V

zvoniku stolne cerkve svetega Janeza
Krstnika je bila nekoč požarna opazovalnica, ki je skupaj z organizirano požarno obrambo delovala kot zaščita mesta pred
uničujočimi požari; slednji so Maribor večkrat
popolnoma razdejali. Na vrhu zvonika je bilo
urejeno majhno stanovanje, kjer je prebival
požarni opazovalec, ki je z udarci po zvonovih
meščane opozarjal na nevarnost. Leta 1933 so
mestne oblasti opazovalnico zaprle, zadnjo požarno opazovalko pa odpustile in vse od takrat je
zvonik ostal zaprt in nedostopen za obiskovalce.
Leta 2003 sta Stolna župnija in Mestna občina

Maribor zvonik obnovili in odprli za obiskovalce.
Zvonik je zaradi vandalizma dostopen le organiziranim skupinam. V okviru projekta EPK je
Pokrajinski muzej Maribor v prostorih zvonika
postavil muzejsko zbirko, ki je prikazovala dan
v življenju požarnega opazovalca in predstavila
velike uničujoče požare, ki so v preteklosti
večkrat popolnoma opustošili mesto. Zvonik
in zbirka sta bila v odpiralnem času dostopna
vsem obiskovalcem.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 4.-26. 11. 2012

Stolni zvonik

Maribor – Stolnica Maribor: zvonik

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.900

431

VIZUALNA UMETNOST

Svetlobno mestno obzidje

Tlakovci spomina

Kraševec Joško s.p.

N

a mestu, kjer se je nekdaj raztezalo mogočno srednjeveško obzidje, se je do danes
zaradi rušenja, uničenja in prezidave
ohranilo zelo malo. V virtualni rekonstrukciji
so obiskovalci lahko občudovali svetlobno
obzidje, ki je od poznega srednjega veka naprej varovalo mesto, v letu 2012 pa označevalo
centralni prostor dogajanja in vabilo prebivalce
in obiskovalce na obisk dogodkov. Virtualno
srednjeveško obzidje je bilo zgrajeno s pomočjo

reflektorske svetlobe, projekcij in talnih označb.
Na določenih zgodovinskih lokacijah so bili na
prazen prostor med mestnimi zidovi, stavbami
in ulicami projicirani deli mestnega obzidja,
na drugih lokacijah pa sta bila uporabljena dva
reflektorsko usmerjena snopa svetlobe, ki sta
obzidje označevala na višini šestih metrov.

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 1.-31. 12. 2012

Svetlobno mestno obzidje

Maribor – po mestu

432 - ključi mesta

Sinagoga Maribor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

10.000

Datum

VIZUALNA UMETNOST

T

lakovci spomina, tudi »spotakljivci« (izvirno Stolpersteine), predstavljajo umetniški
projekt nemškega umetnika Guntherja
Demniga, ki skuša od leta 1994 po načelu »en
tlakovec za eno ime« obuditi do pred kratkim
brezimne in pozabljene žrtve nacizma oziroma
množici tragično izgubljenih življenj povrniti imena, obraze in življenjske usode. Gre za
standardizirano spominsko obeležje v obliki
kamnitega tlakovca – kocke v velikosti približno
10 × 10 cm, prevlečene s slojem medenine, na
katero so vgravirani osebni podatki posamične
žrtve. Avtor v sodelovanju z lokalnimi organizatorji takšne tlakovce fizično instalira na tla/
pločnike pred hišami in stanovanji, kjer so osebe,
ki so jim tlakovci posvečeni, prebivale, preden
jih je doletela nesrečna usoda. »Spominjati se

holokavsta zahteva pogum: odkrito se soočiti
s prikazom tega zla brez milosti, trpeti zaradi
neutolažljive žalosti otrok in staršev, občutiti
praznino in izgubo, brati nedoumljiva pričevanja
o izprijenem in zlobnem človeškem umu, zavleči
se v senco dvoma, ki jo poskuša holokavst vreči
na moralo vseh ljudi in narodov. Da bi izgubljena
življenja milijonov imela trajno vrednost, se
moramo spominjati in ostati budni. Takrat
lahko pepel in neoznačeni grobovi teh žrtev
postanejo posvečena tla, iz katerih bodo rasli
človeško upanje, strpnost in moralna hrabrost.«
Pri tehnični izvedbi projekta je poleg MOM
sodelovalo tudi javno podjetje Nigrad Maribor.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 7. 2012

Da sledovi preteklosti ne bodo zbledeli
(stalna postavitev)

Maribor – Na vogalu Glavnega trga 20 in
Ulice kneza Koclja 2

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.000
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Tris razstav

Muzej Velenje (Anja Jerčič, Nataša Tajnik Stupar, Uroš Potočnik)

V

razstavišču Muzeja Velenje na velenjskem
gradu so se v treh mesecih zapovrstjo, s
samostojnimi razstavami predstavili trije
umetniki: Anja Jerčič, Nataša Tajnik Stupar in
Uroš Potočnik. Ustvarjalci, rojeni v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja, so študirali umetnost in
živijo v Velenju ali njegovi bližini. Vse tri privlači

tradicionalna tehnika slikanja. V času prevladujoče digitalne tehnike bi nemara rekli, da je slika
nostalgičen, blasfemičen in arhaičen medij. A je
prav nasprotno. Deluje aktualno in sveže. Slika,
ki je neizbrisno vpisana v zgodovino kulture,
govori o konstantah, ki umetnosti dajejo značilnosti institucije in zaradi tega značaj spomenika.

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

2.250
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1.-26. 8. 2012

Kuriozum: Anja Jerčič Jakob (razstava)

Velenje – Muzej Velenje

1.-26. 9. 2012

Jaz sem tvoj šesti čut: Nataša Tajnik Stupar (razstava)

Velenje – Muzej Velenje

1.-26. 10. 2012

Jump: Uroš Potočnik (razstava)

Velenje – Muzej Velenje

434 - ključi mesta
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Ulični strip

KUD Zid na meji Kozjak pri Ceršaku

V

centru Maribora je tako kot v mnogih
mestih po svetu vse več zapuščenih,
propadajočih in izginjajočih hiš, na ulice
zrejo polomljena okna in izložbe ter razpadajoče
fasade. Mesto je z zapuščenimi hišami videti
žalostno, zato je bil glavni cilj postavitve stripa na
ulici ta, da zapolni nekaj zapuščenih izložbenih
oken in pročelij v mariborskem mestnem jedru.
Projekt »Ulični strip – Violent« je opozarjal
na problem zapuščenosti in sporočal, da so t.
i. mestne packe potrebne obnove. Ker je strip
urban in priljubljen način pripovedovanja zgodb,
je idealen za komunikacijo z meščani. Projekt
»Ulični strip – Violent« je poskusil packe mesta
polepšati oziroma jih zakriti. Pisatelj, prevajalec,
novinar in scenarist Zdravko Duša ter akademski slikar in ilustrator Damijan Stepančič sta
skupaj ustvarila zgodbo o Violah, nogometnih
navijačih, ki se z večno aktualno mariborsko
tematiko vije po Koroški cesti preko Tkalskega
prehoda do ulice Ob jarku.
»Viole se pripravljajo na nogometno tekmo,
ko se pripeljejo Dragonsi in začnejo razbijati
po mestu. Navijači obeh moštev se spopadejo,

posreduje policija, ki ukroti razgreteže. Le prva
viola, njihov vodnik, jim uide in se zmagoslavno
prebije na stadion, kjer ga vidimo v velikem
kadru z gorečim stadionom v ozadju in velikim
transparentom: MI SMO MARIBOR.«
Zgodba bi lahko bila povsem resnična, a se je v
letu EPK znašla v popularnem in priljubljenem
načinu pripovedovanja in branja zgodb – stripu.
Ulični strip je rezultat cilja programskega sklopa
Ključi mesta, da v središču mesta ne bi bilo nobenega praznega lokala. Mestno jedro namreč
vsebino izgublja, več stavb je zapuščenih, propadajočih, izginjajočih. Da bi opozorili javnost na
problem, ki ga zasledimo tudi v drugih mestih,
smo na razpadajoče fasade in v polomljena okna
namestili strip, ki je zakril ter na poseben način
ponovno odkril mestne packe.
Odziv javnosti je bil velik, članki o stripu so bili
na primer objavljeni v Mladini, na portalu MMC
RTV SLO, v Delu, Večeru in na Radiu Slovenija.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 1.-20. 12. 2012

Violent (prostorska instalacija)

Maribor – po mestu

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

6.000
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Veleblagovnica Situla
Zavod Situla

S

taro mestno jedro Novega mesta, kjer
se nahaja Kavarna Situla, je v letu 2012
oživljala vrsta dogodkov, v katerih so se
prepletli kulturna zgodovina mesta in Dolenjske
ter sodobni izzivi časa. V okviru Veleblagovnice
Situla so se skozi leto tedensko vrstila kulturna
srečanja z naslovom Četrtek v Situli, intimni

koncerti Skriti vrt Situle, rokodelske, arheološke
in likovne delavnice Situlas Salutis, Ristanc ter
kulturne delavnice, predavanje in projekcije
Spoznajte zgodbo daljne preteklosti.

Š tevilo dogodkov

49

Š tevilo obiskovalcev

2.500

13. 9. 2012

Četrtek v Situli (potopisno predavanje)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

15. 9. 2012

Spoznaj zgodbo daljne preteklosti (projekcije)

Novo mesto – Kavarna Situla

20. 9. 2012

Četrtek v Situli: Eksperiment Tajska
(potopisno predavanje)

Novo mesto – Kavarna Situla

26. 9. 2012

Španski dan v Situli: Uno, Dos, Tres (jezikovna delavnica) Novo mesto – Kavarna Situla

27. 9. 2012

Četrtek v Situli: Srfanje (potopisno predavanje)

Novo mesto – Kavarna Situla

28. 9. 2012

Skriti vrt Situla: Greg & domine (koncert)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

5. 10. 2012

Četrtek v Situli: Prekolesarimo Portugalsko
(potopisno predavanje)

Novo mesto – Kavarna Situla

11. 10. 2012

Četrtek v Situli: New York (potopisno predavanje)

Novo mesto – Kavarna Situla

18. 10. 2012

Četrtek v Situli: Bipolarna motnja (diskusija)

Novo mesto – Kavarna Situla

20. 10. 2012

Keltski pir: Široki Wwin – Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

25. 10. 2012

Četrtek v Situli: Margin Call (projekcija filma in debata)

Novo mesto – Kavarna Situla

2. 11. 2012

NOFIŠ po NOFIŠ (filmsko zabavni večer)

Novo mesto – Kavarna Situla

3. 11. 2012

Keltski pir: Radnički– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 2. 2012

Ristanc: Počitniške fotozgodbe (fotografska delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

21. 2. 2012

Ristanc: Počitniške fotozgodbe (fotografska delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

23. 2. 2012

Nikaragva (potopis)

Novo mesto – Kavarna Situla

9. 6. 2012

Spoznaj zgodbo daljne preteklosti (projekcije)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

14. 6. 2012

SitulaSalutis
(delavnica izdelave naravnega domačega mila)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

15. 6. 2012

Skriti vrt Situla (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

8. 11. 2012

Četrtek v Situli: Potopisno predavanje

Novo mesto – Kavarna Situla

22. 6. 2012

Skriti vrt Situla: Konec šole malo drugače

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

13. 11. 2012

Keltski pir: Pinar Karsiyaka– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

29. 6. 2012

Skriti vrt Situla: Retrospektiva Rock Otočca

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

15. 11. 2012

Četrtek v Situli: Joga obraza (delavnica)

Novo mesto – Kavarna Situla

30. 6. 2012

Skriti vrt Situla: Retrospektiva Rock Otočca

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

17. 11. 2012

Keltski pir: Crvena zvezda diva– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

6. 7. 2012

Skriti vrt Situla (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

22. 11. 2012

Četrtek v Situli: Kronist Novega mesta (pogovorni večer)

Novo mesto – Kavarna Situla

7. 7. 2012

Spoznaj zgodbo daljne preteklosti (projekcije)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

27. 11. 2012

Keltski pir: Etha– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

13. 7. 2012

Skriti vrt Situla (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

29. 11. 2012

Novo mesto – Kavarna Situla

14. 7. 2012

Skriti vrt Situla: Prireditev za študente

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

Četrtek v Situli: The Ides of March
(projekcija filma in debata)

14. 7. 2012

Spoznaj zgodbo daljne preteklosti (projekcije)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

2. 12. 2012

Keltski pir: Cedevita– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

20. 7. 2012

Skriti vrt Situla: Yoga is Music

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

6. 12. 2012

Četrtek v Situli (potopisno predavanje)

Novo mesto – Kavarna Situla

27. 7. 2012

Skriti vrt Situla: Fotopub (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

13. 12. 2012

Četrtek v Situli (potopisno predavanje)

Novo mesto – Kavarna Situla

3. 8. 2012

Skriti vrt Situla (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

15. 12. 2012

Keltski pir: MZT Skopje Airport– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

10. 8. 2012

Skriti vrt Situla: Jazzinty (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

19. 12. 2012

Keltski pir: Szolnoki Olaj– Krka (projekcija)

Novo mesto – Kavarna Situla

18. 8. 2012

Spoznaj zgodbo daljne preteklosti (projekcije)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

20. 12. 2012

Četrtek v Situli: Rare Exports (projekcija filma in debata) Novo mesto – Kavarna Situla

24. 8. 2012

Skriti vrt Situla (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

25. 8. 2012

Spoznaj zgodbo daljne preteklosti (projekcije)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

1. 9. 2012

Skriti vrt Situla: Prvi nešolski dan

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

8. 9. 2012

Skriti vrt Situla (glasbeni večer)

Novo mesto – Skriti vrt Situla: Kavarna situla

436 - ključi mesta
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Velika forma, človeška podoba

Zbiradejnica za Maribor

Festival Velenje

O

sem žensk, članic Društva šaleških likovnikov v Velenju, je izdelalo nove
keramične kipe v tehniki kačic v podobi
človeških figur v naravni velikosti. Razstavile so
jih v poletnih mesecih na prostem v Vili Bianci
v Velenju. Keramične skulpture so bile komemoracija upodabljanja klasično pojmovanega
človeškega lika, ki je nastal v antični Grčiji in
Rimu in se je razvijal v umetnosti od renesanse do začetka dvajsetega stoletja. Postavitev

Datum

28. 6.-28. 7. 2012

438 - ključi mesta

skulptur je bila tudi komemoracija glini in
keramiki, temu staremu, a nikoli prestarem
materialu. Tako kot nekoč ga tudi danes še vedno
uporabljajo za izdelavo sekularnih in sakralnih,
vsakodnevnih in posvečenih predmetov. Doma
je v umetnosti, ker je doživel nešteto izrazov
in oblik. V njen čudežni svet se lahko hitro
vključi prav vsak.

N aziv dogodka

Velika forma, človeška podoba (razstava)

VIZUALNA UMETNOST

Preboj, Društvo za trajnostni razvoj

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

520

M

ariborsko mestno obzidje med Čeligijevim
stolpom in SZ stolpom, locirano na
dvorišču med stanovanjskim blokovskim
sklopom, sedaj visoko zgolj 50 cm, je le bled
odsev nekoč šest metrov visokega mogočnega
zidu. Obzidje je v starih časih varovalo mesto,
na simbolni ravni pa lahko ima tudi drugačen
pomen: pomeni lahko izolacijo in/ali prekinjeno komunikacijo, opredeljuje prostor zunaj in
znotraj, omejuje gibanje; je tudi simbol ločitve.
Tako opisujeta prostor umetniške intervencije

avtorici projekta Aleksandra Gruden in Saba
Skaberne, ki sta na del obzidja namestili sklop
nabiralnikov iz prosojnega pleksi stekla, katerih
vsebina je bila vidna. Nastal je prostor, kjer
so ljudje lahko pustili svoja sporočila v obliki
idej, misli, fotografij, neuporabnih predmetov,
oglasov in drugih simboličnih elementov, ki
odsevajo njihova doživljanja in razmišljanja.
Konec leta 2012 je bila iz zbranih predmetov
postavljena razstava, ki je bila odraz socialnega,
družbenega in družabnega življenja v Mariboru.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

260

P rizorišče
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 7.-20. 12. 2012

Zbiradejnica (instalacija)

Maribor – Čeligijev stolp

Velenje – Vila Bianca
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Zgodovina mariborskih hiš

Zidnice

Pokrajinski arhiv Maribor

P

okrajinski arhiv je na podlagi svojih virov pripravil označevalne table za hiše
in razstavo izbora gradbenih načrtov hiš
mariborskega mestnega jedra. S projektom je
odstrl pogled v gradbene razmere in razvoj
starega mestnega jedra ter poiskal vzporednice
s stanjem v današnjem času. Izbrane so bile
predvsem hiše, ki nimajo nujno pomembne javne
funkcije, imajo pa zaradi gradnje ali dogajanja v
njih zanimivo preteklost. Strnjene informacije
so zbrane na tablicah na hišah, izbrane hiše
pa so podrobneje predstavljene v znanstveni

monografiji. Označevalne table v starem mestnem jedru so nekakšne informacijske točke,
ki obiskovalce mesta in domačine seznanjajo
s pomenom določene zgradbe v preteklosti. Z
označevalnimi tablami najpogosteje označujemo pomembnejše javne zgradbe in hiše, v
katerih so se rodili zaslužni meščani, arhivski
projekt pa je zanimiv zato, ker je usmerjen k
preprostim zgodbam o hišah in ljudeh, ki so v
preteklosti v njih preživljali svoj poslovni in
zasebni vsakdan. Označevalne table bodo na
hišah ostale trajno.

VIZUALNA UMETNOST

Preboj, Društvo za trajnostni razvoj

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

180

O

d nekdaj mogočnega severnega mariborskega obzidja je danes ostal le Čeligijev
stolp. Ta poznosrednjeveški obrambni objekt je že dolgo potreben obnove. Kljub
poskusom mesta, da bi objekt sanirali in ga
preuredili v turistične namene, obnova še
vedno ni stekla. Zaradi dotrajanosti objekta
je dostop do njega onemogočen, preprečuje
ga kovinska zaščitna ograja. Klavrna podoba
Čeligijevega stolpa kazi srednjeveško veduto
mesta. Avtorici Aleksandra Gruden in Saba
Skaberne sta v letu EPK na mestu, kjer je bila

prej ograja, ustvarili unikatno umetniško intervencijo. Železno ograjo je nadomestila nova
kiparsko-arhitekturna rešitev, ki ščiti stolp in
obiskovalce. Rešitev predstavlja novo vizualno in
pomensko podobo, ob kateri lahko obiskovalci
začutijo srednjeveški utrip mesta. Umetniška
intervencija omogoča povezavo zgodovine s
sodobnim utripom Maribora in ponuja nove
vsebine. Skupaj z drugimi projekti v bližini
(Svetlobno mestno obzidje in Zbiradejnica)
so Zidnice popularizirale kulturno dediščino
tega dela mesta.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

3. 12. 2012

Zgodovina mariborskih hiš (stalna postavitev)

Maribor – Pokrajinski arhiv:
Razstavišče Archivum

27. 7.-20. 12. 2012

Zidnice (umetniška intervencija)

Maribor – Čeligijev stolp
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

260
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Aleksandra Tisa – študijske risbe

Bombni napad na Maribor

OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana

P

o izjemno uspešnih in odmevnih razstavah
v Beogradu in v Zagrebu, kjer je imela
razstavljalka izreden uspeh in so jo mediji
poimenovali za čudežnega otroka, je prav, da
se je mlada avtorica v okviru EPK predstavila
tudi slovenskemu občinstvu v Mariboru.
Aleksandra Tisa Jelinčič Plemeniti je učenka 4.
b razreda OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani.
Slikati je začela pri sedmih letih v slikarski šoli
Zmaga Modica, kamor so jo sprejeli na osnovi
njenih predhodnih risb. Za odkritje njenega
talenta je najbolj zaslužen Brane Kovič, generalni sekretar svetovnega združenja likovnih
kritikov, ki je napisal tudi kritični predgovor
za prva dva kataloga.
Na ogled je bilo postavljenih 20 risb v tehniki
oglje/papir ali akril/papir, praviloma v velikosti

130 x 95 cm, ki so nastale v okviru slikarske
šole akademskega slikarja Zmaga Modica.
Razstava je imela tri sklope. V prvem sklopu,
ki je obsegal osem risb, so bili predstavljeni
arhitekturni objekti, v drugem in tretjem pa
moški in ženski akt, vsak s po šestimi risbami.
Ob razstavi je bil izdan tudi katalog, katerega
oblikovanje je prevzel vodja projekta Zmago
Jelinčič Plemeniti. Otvoritev razstave je vodila Petra Bauman, govorniki pa so bili: Mitja
Čander, programski direktor MARIBOR 2012,
Mario Berdič, likovni kritik, Marjan Gorup,
ravnatelj OŠ Prežihov Voranc, prebrano je bilo
pismo novoizvoljenega predsednika republike
Slovenije Boruta Pahorja in učitelja Aleksandre
Tise Zmaga Modica. Otvoritev je popestril še
Gregor Korošec z glasbenim nastopom.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5.-20. 12. 2012

Aleksandra Tisa (razstava)

Maribor – Fotografski muzej

442 - ključi mesta
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Športno društvo Letalski center Maribor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

117

D

ogodek je bil namenjen spominu na bombardiranja in žrtve bombardiranj, ki so med
2. Svetovno vojno zaznamovali Maribor.
V četrtek, 12. aprila 2012 je 12 športnih letal v
nizkem preletu mesta izvedlo »bombardiranje«, ki je bilo nenadno in enkratno. Napad z
letali je potekal po načelu presenečenja – torej
tako, kot so potekala bombardiranja med drugo
svetovno vojno. Med »bombardiranjem« je bilo
iz letal nad mesto odvrženih 483 predmetov, ki
so simbolno opomnili na 483 človeških žrtev
zavezniških bombardiranj Maribora do konca
druge svetovne vojne.
Aktivnosti v sklopu projekta so se začele že maja
2011, ko so v sklopu Ključi mesta začeli z idejno
zasnovo projekta in angažiranjem Letalskega
centra Maribor, ki je bil v projekt vključen s

svojimi letali. V četrtek, 12. aprila 2012, natančno
67 let po zadnjem bombardiranju Maribora, je
ob 10.15 dvanajst športnih letal v nizkem preletu ožjega mestnega središča Maribora izvedlo
simbolno in spominsko »bombardiranje«. Med
slednjim je bilo iz letal nad mesto odvrženih
nekaj tisoč letakov z zgodovinskim besedilom
medvojnih bombardiranj, z nekaterih poslopij
ob Trgu Leona Štuklja, Trgu svobode in Grajskem
trgu pa je bilo odvrženih 483 frizbijev, prav
tako opremljenih s spominskim besedilom,
ki so simbolizirali bombe in so opomnili na
483 človeških žrtev zavezniških bombardiranj
Maribora do konca druge svetovne vojne. Med
udeleženci simbolnega »bombardiranja« je bilo
tudi veliko učencev osnovnih šol, ki so imele
ta dan kulturni dan v okviru EPK.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

12. 4. 2012

Bombni napad na Maribor (intervencija v javnem prostoru)

Maribor – Trg Leona Štuklja

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.800
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Center eksperimentov

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

C

enter eksperimentov se je v program
EPK vklučeval s programom na osnovni
lokaciji v dvorcu Betnava in kot del Hiše
znanosti na Glavnem trgu v Mariboru. Kot edina
»hands on science« ustanova na področju SV
Slovenije je izvajal aktivnosti, ki so povezane s
promocijo znanosti in raziskovanja, kjer se prek
doživljajsko-izkustvene pedagogike predvsem
mladi spoznavajo z znanostjo in raziskovanjem
na zabaven način. Skozi vse leto so se odvijale
različne vsebine: predstavitve zbirk poskusov, s
katerimi so lahko obiskovalci raziskovali naravne

Datum

zakone, predstavitve poskusov, ki temeljijo
na modernih tehnologijah ter omogočajo tudi
bistveno večje prepletanje umetnosti in znanosti, ustvarjalne delavnice Kako deluje?, ki so
bile direktno povezane z sodobno vsakdanjo
tehnologijo (televizija, telefon, računalnik),
gostovanja znanstveno-umetniških performansov, predstav in intervencij ter spretnostne in
kreativne delavnice. Center se je s potujočimi
poskusi povezoval tudi s partnerskimi mesti ter
v okviru programa EXP-ERT 2020 s Celovcem
in Kočuho z avstrijske Koroške.

N aziv D O G O D K A

Š tevilo dogodkov

94

Redne mesečne študentske okrogle mize

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

20. 3. 2012 Predstavitev teorij matematičnega modeliranja družbe

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

20. 3. 2012 Družboslovje in humanistika v Mariboru: red. prof. dr. Bojan Borstner

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

22. 3. 2012 Predstavitev interaktivnih eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

22. 3. 2012 Fiziologija v vsakdanjem življenju - Ateroskleroza:

asist. Andraž Stožer, dr. med. (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

27. 3. 2012

Predstavitev poskusov, ki prikazujejo naravne pojave,
ki jih znanost ne zmore razložiti

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

27. 3. 2012

Sokrat in naučena nevednost: doc. dr. Boris Vezjak (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

2. 4. 2012

Predstavitev novega eksperimenta “Avtocesta”

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

14. 3. 2012

Š tevilo obiskovalcev

4.484

povezanih z biologijo in medicino

P rizorišče

18. 1. 2012

Redni program (predavanja in delavnice)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 4. 2012

Predstavitev projekta: Ali je kaj trden most?

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

18. 1. 2012

Otvoritev prostorov Hiše znanosti - Centra eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 4. 2012

“Rišem, gradim” (eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

24. 1. 2012

Ženske v znanosti - Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji:
doc. dr. Dunja Mladenić, Darja Brodnik/IJS (razstava)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

5. 4. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju - Mehanika dihanja in pljučni pretoki ali
zakaj astmatik težje diha ponoči?: asist. dr. Jurij Dolenšek (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

24. 1. 2012

Na poti k univerzi - Razvoj znanosti v Mariboru
in regiji: mag. Franci Pivec (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

5. 4. 2012

“Človeško telo: umetnost dihanja” (eksperimentalne delavnice)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 2. 2012

ČudaZrak (eksperiment)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

12. 4. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju - Ekscentrična mišična kontrakcija
ali kaj je “muskelfiber”: asist. dr. Lidija Križančić Bombek (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

10. 2. 2012

Umetnost in znanost, povezovanje izven standardnih dojemanj predstavitev eksperimentov in uporabe teh za povezovanje
znanosti in umetnosti

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

15. 4. 2012

Dan odprtih vrat Hiše znanosti-Centra eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

10. 2. 2012

Univerza izven škatle: red. prof. dr. Danijel Rebolj (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

21. 4. 2012

Izvajanje eksperimentalnih delavnic

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

23. 2. 2012 Predstavitev eksperimentov povezanih s psihologijo

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

21. 4. 2012

Predstavitev in izvajanje eksperimentov na temo “zemlja”

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

23. 2. 2012 Dosjeji Ψ: 1. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

25. 4. 2012 Modrost ali znanje? (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

29. 2. 2012 Predstavitev Lutke za raziskovanje vpliva okolice na zdravje in počutje in

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

25. 4. 2012 Predstavitev interaktivnih eksperimentov skozi eksperimentalne delavnice:

“Robotski um” v sodelovanju s FERI Univerze v Mariboru

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

29. 2. 2012 Ali napredujemo? Projekt mladi za napredek Maribora (predstavitev)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

8. 5. 2012

Predstavitev Science centra EXPI, predstavitev NAWI centra in predstavitev
interaktivnih eksperimentov EKTC Maribor

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

predstavitev raziskovalnih nalog z uporabo Lutke

8. 3. 2012

Predstavitev interaktivnih eksperimentov
povezanih z matematiko

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

10. 5. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju:
Uravnavanje koncentracije glukoze v krvi (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

8. 3. 2012

Razvoj naravoslovja in matematike v Mariboru:
red. prof. dr. Joso Vukman (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

12. 5. 2012

“Svet robotkov” (eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

12. 5. 2012

Dan odprtih vrat Hiše znanosti - Centra eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov
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16. 5. 2012

Odprta univerza - Četrt stoletja kasneje:
Andrej Fištravec, Igor Kramberger (predavanje)

“Varujmo svoje okolje” (eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

21. 8. 2012

24. 5. 2012 Umetnost okrog 1400 (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

28. 8. 2012 “Izdelava rakete” (eksperimentalna delavnica)

24. 5. 2012 Predavanje prof. dr. Dušana Petrača na temo pomena

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 9. 2012

“Jadralna letala po modelu Leonarda da Vinci-ja”
(eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

28. 5. 2012 Ustvarjalne delavnice z uporabo gostujočega

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 9. 2012

Predstavitev verižnega eksperimenta

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

28. 5. 2012 Ustvarjalne delavnice na temo naravnih in obnovljivih virov energije

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

11. 9. 2012

“Kemija v svetu čarobnih napojev” (eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

29. 5. 2012 Predstavitev interaktivnega eksperimenta »Risanje z zvokom«

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

18. 9. 2012

“Izdelava mozaika”-mesto Maribor-EPK 2012
(eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

29. 5. 2012 Slovenska znanstvena fundacija: izvedba eksperimentalne delavnice

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

20. 9. 2012 Dosjeji Ψ: 3. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

30. 5. 2012 Na mladih svet stoji-na čem pa stojijo mladi? (okrogla miza)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

21. 9. 2012

raziskovalne kulture in raziskovalnih vrednot mladih
eksperimenta Zvoki valov morja

»Znanost v luči arheologije in glasbe«.

Dan odprtih vrat v okviru mednarodnega dneva miru

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov
Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

31. 5. 2012

Dosjeji Ψ: 2. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

25. 9. 2012 Eksperimentalna delavnica na temo lesa in vode

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

2. 6. 2012

Čudaluža za najmlajše (lutkovno - znanstvena predstava)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

27. 9. 2012 Zvoki pradavnin: dr. Boštjan Odar (predavanje)

Maribor – MMC KIBLA

28. 9. 2012 Prireditve v sklopu projekta “Noč raziskovalcev”
2. 6. 2012

Predstavitev interaktivnega eksperimenta Milno risanje na prostem

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

5. 6. 2012

Predstavitev eksperimentov povezanih z okoljem

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

6. 6. 2012

Kaj pa ti - kako socialen si? (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

7. 6. 2012

Wikipedija in mi - priložnosti odprte spletne enciklopedije
v slovenskem jeziku (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

12. 6. 2012

Eksperimentalni svet kemije - Slovenska znanstvena fundacija:
dr. Edvard Kobal (predavanje)

3. 10. 2012

Teden otroka (delavnica s področja meteorologije)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

10. 10. 2012 Delavnica s področja sodobne tehnologije v spletu znanost-umetnost

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

15. 10. 2012 Zimska šola Design week 2012

Maribor – Fakulteta
za strojništvo in druge
lokacije po mestu

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

18. 10. 2012 Ali je bila Titova Jugoslavija totalitarna država? (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

26. 6. 2012 Arheologija dinozavrov (predstavitev interaktivnega eksperimenta)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

23. 10. 2012 Eksperimentalna miza razmišljanja

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

27. 6. 2012 Predstavitev sklopov eksperimentov na temo znanost-umetnost

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

23. 10. 2012 Dan odprtih vrat

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

2. 7. 2012

Eksperimentalna delavnica “Zrak-pritisk”

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

24. 10. 2012 Vsak lahko pomaga - Osmosis now: zmagovalci Imagine cup 2012

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 7. 2012

Eksperimenti “kako deluje” jajce

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

24. 10. 2012 “Viden in neviden svet, svet kristalnih mrež mineralov” (delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

9. 7. 2012

Eksperimentalna delavnica “Voda”

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

25. 10. 2012 Glasbena delavnica

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

16. 7. 2012

Delavnice “neNewtonske tekočine”

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

25. 10. 2012 Predstavitev projekta Urbana preža

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

8. 11. 2012

Umetnost okrog 1400: globalni in regionalni pogledi
(predstavitev zbornika)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

“Gradim okolju prijazno” (delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

20. 7. 2012 Out of the Box Lab

27. 7. 2012

“Dinozavri” - vezano na eksperiment “Arheologija dinozavrov”
(eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

8. 11. 2012

7. 8. 2012

“Izdelava vozil in plovil na zračni pogon” (eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

15. 11. 2012 Kdo je skeptik in kaj skeptik.si? (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

14. 8. 2012

“Izdelava elektromotorja” (eksperimentalna delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

15. 11. 2012 Matematična delavnica

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov
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20. 11. 2012 Kaj skrivajo internetne brenčavke?: Lenart J. Kučić (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

22. 11. 2012 Delavnica Svet rastlin (delavnice)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

26. 11. 2012 Predstavitev različnih projektov Univerze za umetnost in

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

29. 11. 2012 Delavnica na temo orientacije v naravi

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

design Linz in Ars electronice

3. 12. 2012

Dan odprtih vrat

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

4. 12. 2012

Kako do znanosti in vednosti?: dr. Danilo Šuster (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

7. 12. 2012

Svet komunikacij (delavnica)

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

13. 12. 2012 Dosjeji Ψ: 4. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

21. 12. 2012 Zaključni dogodek

Maribor – Hiša znanosti Center eksperimentov

Festival Lent

Narodni dom Maribor,
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

F

estival Lent vsako leto spremeni Maribor
v čaroben svet v malem. Letos smo imeli
priložnost videti, slišati in čutiti edinstvene
prireditve, med drugim koncerte jazza, rocka,
popa, klasične in etno glasbe; večere s kantavtorji in šansoni; gledališke in plesne predstave;
dramska in lutkovna gledališča; ustvarjalne
delavnice za otroke; športne dogodke in še
mnogo več. V okviru festivala so prav tako
potekali mednarodni folklorni festival Folkart,
jazz festival Jazzlent in festival uličnih gledališč
Ana Desetnica. Prireditve so potekale na več kot
30-ih prizoriščih po celotnem mestu. Glavni
oder na Dravi s približno 2000 sedeži je tudi letos
gostil vrsto odličnih izvajalcev, med katerimi je
bila zagotovo prva zvezda letošnjega festivala
dobitnica nagrade Grammy, R & B in soul pevka
z značilnim raskavim glasom Macy Gray. Tudi
letos je na Glavnem odru potekal Folkart z izjemnimi skupinami iz Benina, Moldavije, Rusije,
Uzbekistana, Peruja, Mehike, Srbije, Italije
in Slovenije. Jazzlent je prepričal z odličnim
izborom mednarodnih jazz zvezd, hkrati pa je
dal priložnost tudi izvrstnim slovenskim jazz
ustvarjalcem. Med drugimi so navduševali John
Scofield, Erik Truffaz, Dhafer Youseff in Toni
Kitanovski s Cherkezi Orchestra. Večerov oder
je skrbel za udarne rockovske ritme, poleg njih

Datum

pa smo lahko prisluhnili odličnim hip-hop, R &
B in metal skupinam ter raznovrstnemu izboru
slovenskih in balkanskih zasedb. Oder Rotovž,
umeščen med arkade mestne hiše, je bil z izvrstno akustiko idealen za gledališke predstave. Za
doživetje jutrišnjih glasbenih zvezd je poskrbel
Mladinin oder na novem prizorišču v Kinu
Udarnik, kjer so združili moči z elektronskim
odrom Creative Underground in vzpostavili
prizorišče za celonočno zabavo. V prijetni in
intimni atmosferi Špeglcelta so v soju sveč in
bakel potekali predvsem jazz nastopi, večeri
šansonov in etno koncerti. Privrženci klasične
glasbe so prišli na svoj račun v Dvorani Union in v
Sinagogi, ki sta prepričali s svojstvenim šarmom
in odlično akustiko. Stand-up komedija pa je svoj
novi dom našla v Vetrinjskem dvoru, na sedežu
EPK. Ljubitelji kulinarike so uživali v prikazih
priprave vrhunskih jedi ulične prehrane, ki so
se odvijali v okviru Festivala ulične prehrane
Sladolent na promenadi ob Dravi. Ljubitelji
športa so se lahko iz gledalcev prelevili v aktivne
udeležence dogajanj v okviru Športnega Lenta.
Ulično gledališče Ana Desetnica je v drugem
festivalskem tednu oživilo mariborske ulice in
trge z neštetimi predstavami, ki so zajemale
vse od očarljivih klovnov in uličnih teatrov do
pirotehničnih spektaklov.

N aziv D O G O D K A

Š tevilo dogodkov

382

Š tevilo obiskovalcev

650.000

P rizorišče

22. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

22. 6. 2012 Adi Smolar & Mestni postopači (koncert)

Maribor – Špeglcelt

22. 6. 2012 Leni Kravac (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

22. 6. 2012 Toni Kitanovski & Cherkezi orchestra/mkd, cub/usa

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

22. 6. 2012 Jonas Žnidaršič: Moja dežela (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

22. 6. 2012 Tadej Toš: Stand up music & Sebastijan Duh (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

22. 6. 2012 Indexi in prijatelji/bih, cro, slo (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

22. 6. 2012 Skindred/gbr, HEX/SLO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

22. 6. 2012 Dan D Unplugged (koncert)

Maribor – Špeglcelt

22. 6. 2012 Yooronyaa, Damaris, Nibeye (koncert)

Maribor – Creative Underground

(koncert)

448 - ključi mesta

449

22. 6. 2012 Zoran Predin (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

24. 6. 2012 Mihela Brecelj in Danijel Brecelj (koncert)

Maribor – Dvorana Union

22. 6. 2012 Cveto Kobal, Jakša Zlatar (koncert)

Maribor – Dvorana Union

24. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

22. 6. 2012 Baletna produkcija

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

24. 6. 2012 Laido, Iaijutsu, Naginatajutsu, Kendo, Kyudo (predstavitev)

Maribor – Mestni park

22. 6. 2012 Pihalni orkester KUD Pošta Maribor (koncert)

Maribor – Promenada na Lentu

24. 6. 2012 Zzrolano mesto (športni dogodek)

Maribor – Trg svobode

22. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

24. 6. 2012 Rafting – državno prvenstvo 2012

Maribor – Drava: Malečnik

22. 6. 2012 Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

24. 6. 2012 Brezplačni mini golf

Maribor – Športni center Marinko Galić

22. 6. 2012 Predstavitev tajskega boksa

Maribor – Mestni park

24. 6. 2012 Odprti hitropotezni šahovski turnir

Maribor – Gostilna Taborka

22. 6. 2012 Šolska umetnost mladih: Zborovski bum (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

25. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

22. 6. 2012 Brezplačni mini golf

Maribor – Športni center Marinko Galić

25. 6. 2012 Rock hard večer: Inmate (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

23. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

25. 6. 2012 Jazz podij 1: Igor Bezget plan 9 - the songbook (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

23. 6. 2012 Dhafer Youssef Quartet/tun,aut, usa, can, est (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

25. 6. 2012 Impro liga: Prva gimnazija Maribor

Maribor – Vetrinjski dvor

23. 6. 2012 Pink: Janja Vidmar (predstava za mlade)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž
25. 6. 2012 Si ali nisi (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

23. 6. 2012 Nemški večer/ger, slo (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor
25. 6. 2012 Ana moura/por, Deolinda/por (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

23. 6. 2012 Time/cro, mkd, September/mkd, slo (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi
25. 6. 2012 Mala vita/ned (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

23. 6. 2012 S.A.R.S./Srb, Trash candy (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder
25. 6. 2012 Vox Arsana (koncert)

Maribor – Špeglcelt

23. 6. 2012 Terrafolk (koncert)

Maribor – Špeglcelt
25. 6. 2012 Wylie Dux, Mysta gee & Navi Van Hollod,

Maribor – Creative Underground

23. 6. 2012 Dusty kid/ita, Theluckyone, Black Absynth, Pistachiho’s

Maribor – Creative Underground

25. 6. 2012 Adi Smolar (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

vs. Druga gimnazija Maribor

project, Benjamin Shock, Malek, Immortal, Luke Marcus,
Bench (koncert)

Nathan Dexter, Splash panic (koncert)

23. 6. 2012 Mef & NOB (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

25. 6. 2012 Prokofiev guitar duo (koncert)

Maribor – Dvorana Union

23. 6. 2012 Kvintet Stringakord (koncert)

Maribor – Dvorana Union

25. 6. 2012 Marimba band/jar (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

23. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

25. 6. 2012 Kickboxing (vadba)

Maribor – Osnovna šola Maksa Durjave

23. 6. 2012 Den devils dirt jump Contest (tekmovanje)

Maribor – Dirt park Kardeljeva

25. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

23. 6. 2012 Mladinski šahovski turnir (u7 - u18)

Maribor – Železničarski šahovski klub

25. 6. 2012 Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

23. 6. 2012 Brezplačni mini golf

Maribor – Športni center Marinko Galić

25. 6. 2012 Teniški tečaj za odrasle

Maribor – Teniški park Branik

23. 6. 2012 Ulična košarka

Maribor – Giga Sport

26. 6. 2012 Cinema Komunisto (projekcija)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

23. 6. 2012 34. kolesarski maraton okoli Pohorja

Maribor – Trg svobode

26. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

Maribor – po mestu

26. 6. 2012 Folkart 2012 (povorka)

Maribor – Lent

24. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

26. 6. 2012 Favela Blast Off (koncert)

Maribor – Creative Underground

24. 6. 2012 Dope D. O. D./Ned (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

26. 6. 2012 L’ kok/cro, Diskobajagi/bih (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

24. 6. 2012 Žiga Murko 13/slo, usa (koncert)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

26. 6. 2012 Jure Pukl’s Abstract society/usa, slo (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

24. 6. 2012 Balkanska špijonka: Dušan Kovačević (predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

26. 6. 2012 Star fotr: Bjarni Haukur Thorsson (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

24. 6. 2012 Rambo Amadeus/mne, Željko Vukmirica/cro (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

26. 6. 2012 Tin Vodopivec, Perica Jerković, Vinko Šimek, Aleš Novak,

Maribor – Vetrinjski dvor

24. 6. 2012 Darja Švajger in Simfonični orkester RTV Slovenija (koncert)
24. 6. 2012 Kiril in gostje/mkd, gbr (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

26. 6. 2012 24. Folkart/ita, uzb, mex, srb, ben, mda,

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

24. 6. 2012 Vlatko Stefanovski trio/mkd (koncert)

Maribor – Špeglcelt
26. 6. 2012 Big foot mama, Jelen band (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

24. 6. 2012 Cookie, Mixxle, Joste, Erzor, Da piero (koncert)

Maribor – Creative Underground
26. 6. 2012 Kabaret za tuje turiste: Jure Ivanušič (koncert)

Maribor – Špeglcelt

24. 6. 2012 Milan Kamnik (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder
26. 6. 2012 Vlado Kreslin (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

(150, 70, 50, 30 km)

450 - ključi mesta

Žan Papić (stand up)

per, rus, slo (otvoritev)

451

26. 6. 2012 Ansambel za renesančno glasbo in ples Cortesia (koncert)

Maribor – Dvorana Union

28. 6. 2012 Disciplin A Kitschme/SRB, Zircus (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

26. 6. 2012 Kickboxing (vadba)

Maribor – Osnovna šola Maksa Durjave

28. 6. 2012 Mar Django Quartet (koncert)

Maribor – Špeglcelt

26. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

28. 6. 2012 21. Odprta plesna scena: Off Beat/SVK, SLO,

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

26. 6. 2012 Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

28. 6. 2012 Omnibus kantfest/CRO, SLO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

26. 6. 2012 Teniški tečaj za odrasle

Maribor – Teniški park Branik

28. 6. 2012 Maksim Bogdanov, Maja Klinar, Neža Papler,

Maribor – Dvorana Union

26. 6. 2012 Sabljanje - elegantni ambasador športa

Maribor – Lukna - Dvorana Ljudski vrt

26. 6. 2012 14. Otroški folkart/ltu, slo

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

28. 6. 2012 Kickboxing (vadba)

Maribor – Osnovna šola Maksa Durjave

27. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

28. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

27. 6. 2012 Folkart 2012 (povorka)

Maribor – Center mesta

28. 6. 2012 Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

27. 6. 2012 Folkart 2012/mex

Maribor – Športna dvorana v Miklavžu

28. 6. 2012 Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

27. 6. 2012 Kontradikshn (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

28. 6. 2012 Teniški tečaj za odrasle

Maribor – Teniški park Branik

27. 6. 2012 Adam Lane Full Throttle Orchestra/usa, por, isr (koncert) Maribor – Festival Lent: Jazzlent

28. 6. 2012 Sabljanje - elegantni ambasador športa

Maribor – Lukna - Dvorana Ljudski vrt

27. 6. 2012 Maks seks šop (koncert)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

28. 6. 2012 14. Otroški folkart/BIH, HUN)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

27. 6. 2012 Adi Fejzić, Filip Andronik, Mirko Komljenović - Mirkan/bih,

Maribor – Vetrinjski dvor

29. 6. 2012 Namišljene ljubezni (predstava)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

29. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

27. 6. 2012 24. Folkart/BEN, MDA, PER, UZB

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

29. 6. 2012 20 let v ognju poletja (projekcija)

Maribor – Narodni dom

27. 6. 2012 Lollobrigida/CRO, Pipschips & Videoclips/CRO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

29. 6. 2012 Dejan Pečenko Electric Trio/AUT, SLO (koncert)

Maribor – Špeglcelt

27. 6. 2012 Vasko Atanasovski Trio (koncert)

Maribor – Špeglcelt

29. 6. 2012 Kontinoom (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

27. 6. 2012 Ian Hunt, Tommy Gee White,

Maribor – Creative Underground

29. 6. 2012 Tamikrest/MLI (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

27. 6. 2012 Duo Oba (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

29. 6. 2012 Ubežnici: P. Palmade, C. Duthuron (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

27. 6. 2012 Peter Kuhar, Urška Roškar (koncert)

Maribor – Dvorana Union

29. 6. 2012 Dalibor Grbić - Dapach/CRO,

Maribor – Vetrinjski dvor

27. 6. 2012 Kickboxing - vadba

Maribor – Osnovna šola Maksa Durjave

29. 6. 2012 The Jungle Boy (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

27. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

29. 6. 2012 Tito and Tarantula/MEX, USA, Los Explosivos/MEX (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

27. 6. 2012 Pingi Show (plesna predstava)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

29. 6. 2012 Jararaja (koncert)

Maribor – Špeglcelt

27. 6. 2012 Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

29. 6. 2012 Redo, Mak, Moof, Urke, Pohi, Tomelj (koncert)

Maribor – Creative Underground

27. 6. 2012 Teniški tečaj za odrasle

Maribor – Teniški park Branik

29. 6. 2012 21. Odprta plesna scena: Mladi plesni upi

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

27. 6. 2012 Sabljanje - elegantni ambasador športa

Maribor – Lukna - Dvorana Ljudski vrt

29. 6. 2012 Ibrica Jusić/CRO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

27. 6. 2012 14. otroški Folkart/RUS, UKR

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

29. 6. 2012 Klavirski trio Gud (koncert)

Maribor – Dvorana Union

28. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

29. 6. 2012 Kickboxing (vadba)

Maribor – Osnovna šola Maksa Durjave

28. 6. 2012 Folkart 2012 (povorka)

Maribor – Center mesta

29. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

28. 6. 2012 Den7el, Qualiass, Plankton (koncert)

Maribor – Creative Underground

29. 6. 2012 Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

28. 6. 2012 The Spandeks, Gogs (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

29. 6. 2012 Katalena (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

28. 6. 2012 Erik Truffaz Quartet/FRA, SUI (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

29. 6. 2012 Teniški tečaj za odrasle

Maribor – Teniški park Branik

28. 6. 2012 Manjka, mi manjka (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

29. 6. 2012 Sabljanje - elegantni ambasador športa

Maribor – Lukna - Dvorana Ljudski vrt

28. 6. 2012 London calling: A night of stand up

Maribor – Vetrinjski dvor

29. 6. 2012 20. mednarodna veslaška regata študentskih

Maribor – Drava: Oreško nabrežje

29. 6. 2012 Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

MC Pedja Bajović/cro (stand up)

Memi, Mistina, Trick-C (koncert)

comedy part 1/GBR (stand up)

28. 6. 2012 24. Folkart/RUS, ITA, MEX, SRB

452 - ključi mesta

Šraufajte, tovariši

Igor Vičentić (koncert)

Srđan Jovanović/SRB (stand up)

osmercev in tekmovanje v raftih

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

453

30. 6. 2012 Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

1. 7. 2012

Jet ski Alpe-Adria 2012

Maribor – Drava: Oreško nabrežje

30. 6. 2012 Folkart 2012 (povorka)

Maribor – Center mesta

1. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

30. 6. 2012 Folkart 2012 (povorka)

Maribor – Center mesta

1. 7. 2012

Toti pecikl: S kolesom ob Dravi do Ptuja in nazaj (60 Km)

Maribor – Kolosej Maribor

30. 6. 2012 Wrong Moose (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

2. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

30. 6. 2012 Ognjemet

Maribor – Lent

2. 7. 2012

Popotni orkester/ESP (koncert)

Maribor – Center mesta

30. 6. 2012 Fake Orchestra (koncert)

Maribor – Špeglcelt

2. 7. 2012

Grema na morje: Štefka in Poldka

Maribor – Stara trta

30. 6. 2012 Tigran Hamasyan Trio/ARM, SWE, USA (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

2. 7. 2012

Čao Portorož (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

30. 6. 2012 Stand-up Cannabis/CRO, SRB, SLO (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

2. 7. 2012

Jazz podij 2: Igor Bezget Global Community
/SLO, IND, MKD, GBS/FRA (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

30. 6. 2012 Micika in Aldo: Tone Partljič (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž
2. 7. 2012
Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

London calling: A night of stand up comedy
part 2/GBR, SLO (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

30. 6. 2012 24. Folkart/UZB, ITA, BEN, SRB,

2. 7. 2012

Čas za spermembo: Branko Đurić, Marko Pokorn (predstava) Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

30. 6. 2012 Leeloojamais, Gušti (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder
2. 7. 2012

Enoah/SLO, CRO (ulično gledališče)

Maribor – Dvorišče Lekarniška 3

30. 6. 2012 Sékou Kouyaté/GBS (koncert)

Maribor – Špeglcelt
2. 7. 2012

Jamaican Legends & Bitty Mclean/JAM, GBR (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

30. 6. 2012 Dan Mitra, Chinx, Thee-Jay, Helahirn, Djane Sista (koncert)

Maribor – Creative Underground
2. 7. 2012

El Diabolo/GER (koncert)

Maribor – Slomškov trg

30. 6. 2012 14. otroški Folkart/RUS, LTU, HUN, UKR, BIH, SLO

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi
2. 7. 2012

Trkaj (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

30. 6. 2012 21. odprta plesna scena: Mladost, prosim … nujno!

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor
2. 7. 2012

Patetico (koncert)

Maribor – Špeglcelt

30. 6. 2012 Tomaž Domicelj (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder
2. 7. 2012

Ry & Ray, Markizzeti, David Mel, G-Lectic (koncert)

Maribor – Creative Underground

30. 6. 2012 Trobilni ansambel Akademije za glasbo v Ljubljani (koncert)

Maribor – Dvorana Union
2. 7. 2012

Osel/ITA (ulično gledališče)

Maribor – Trg Leona Štuklja

30. 6. 2012 Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu
2. 7. 2012

Perzijska noč/IRI (ulično gledališče)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

30. 6. 2012 Full contact (predstavitev)

Maribor – Mestni park
2. 7. 2012

Napoj (ulično gledališče)

Maribor – Poštna ulica

2. 7. 2012

Kamchatka/ESP (koncert)

Maribor – Center mesta

2. 7. 2012

Janez Bončina - Benč (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

2. 7. 2012

Vokalni ansambel Musica (koncert)

Maribor – Dvorana Union

2. 7. 2012

Napoj (ulično gledališče)

Maribor – Poštna ulica

2. 7. 2012

Ples iz vseh strani neba

Maribor – Trg Leona Štuklja

2. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

2. 7. 2012

Koek Koek/BEL (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

2. 7. 2012

Veličastni veliki ogled (s sirom) (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

2. 7. 2012

Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

2. 7. 2012

Bomo zaigrali, G. Moliere?/KGZ (ulična predstava)

Maribor – Slomškov trg

2. 7. 2012

Novo zlato/GBR (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

2. 7. 2012

Photoprenia/BLR (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

2. 7. 2012

Bowling

Maribor – Kolosej Maribor

2. 7. 2012

Šolska umetnost mladih:
Harmonikarski orkester Primoža Zvira

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

MEX, MDA, PER, RUS, SLO (zaključek)

30.6.2012

Jet ski Alpe-Adria 2012 in Freestyle

Maribor – Drava: Oreško nabrežje

30. 6. 2012 Šolska umetnost mladih: Glasba - univerzalni jezik

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

30. 6. 2012 Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

1. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

1. 7. 2012

Robent, Miss M, Reconceal, Api (koncert)

Maribor – Creative Underground

1. 7. 2012

John Scofield Hollowbody Band/USA (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

1. 7. 2012

Ženski večer/CRO, SRB, SLO (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

1. 7. 2012

Svobodni zakon: Dario Fo, Franca Rame (koncert)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

1. 7. 2012

Preko mure, preko drave (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

1. 7. 2012

SevdahBaby Live/SRB, Neomi (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

1. 7. 2012

Caña Balcaña (koncert)

Maribor – Špeglcelt

1. 7. 2012

Dandelion Children (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

1. 7. 2012

Slon in Sadež (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

1. 7. 2012

Airstring Duo (koncert)

Maribor – Dvorana Union

1. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

1. 7. 2012

10. pokal Radia City v padalskih skokih na vodo

Maribor – Drava

2. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

1. 7. 2012

Iaido, Iaijutsu, Naginatajutsu, Kendo, Kyudo (predstavitev)

Maribor – Mestni park

2. 7. 2012

Brezplačna košarka, minigolf in odbojka na mivki

Maribor – Športni center Marinko Galić
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3. 7. 2012

Visoke sanje/CZE (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

4. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

3. 7. 2012

Che – Novi človek (projekcija)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

4. 7. 2012

Travolovsky, Jk Soul (koncert)

Maribor – Creative Underground

3. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

4. 7. 2012

Dama v belem (ulična predstava)

Maribor – Stara trta

3. 7. 2012

Minerva/AUS (ulična predstava)

Maribor – Stara trta

4. 7. 2012

Buh/ITA (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

3. 7. 2012

Sunshine Trip (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

4. 7. 2012

Jacob Fred Jazz Odyssey’s Race Riot Suite/USA (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

3. 7. 2012

Enoah/SLO, CRO (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Lekarniška 3

4. 7. 2012

Ne stavi na Angleže: Vladimir Đurđević (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

3. 7. 2012

Jazz podij 3: IGOR BEZGET PANGEA – FREE
THE WORLD/SLO, IND, MKD, GBS/FRA) (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

4. 7. 2012

Standup.RS/SRB, GBR (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

4. 7. 2012

Franci Blašković & Marko Brecelj - Realni
Stand-Up/JAVNI GOVOR/CRO, SLO (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

Poglej nebo/CRO (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

3. 7. 2012

4. 7. 2012

In the dust & Compassion/GBR, SLO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

3. 7. 2012

Mesto na ex: Miki Bubulj (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

4. 7. 2012

!Deladap/AUT (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

3. 7. 2012

Macy Gray/USA (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

4. 7. 2012

The Artbeaters, House Movement (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

3. 7. 2012

Mignone/RUS (ulična predstava)

Maribor – Slomškov trg

4. 7. 2012

Sedef (koncert)

Maribor – Špeglcelt

3. 7. 2012

The Bambi Molesters/CRO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

4. 7. 2012

Moljerada (ulična predstava)

Maribor – Slomškov trg

3. 7. 2012

Borut Mori & Igmar Jenner/AUT, SLO (koncert)

Maribor – Špeglcelt

4. 7. 2012

Kafetkanje/SLO, FRA (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

3. 7. 2012

Uptech, Minox, Matt The House Fox,
Timo G., Marx P (koncert)

Maribor – Creative Underground

4. 7. 2012

Minerva/AUS (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

3. 7. 2012

Pripovedovalci/TUR (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Židovska 11

4. 7. 2012

Rumpelstiltskin/AUS (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

3. 7. 2012

Kamchatka/ESP (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

4. 7. 2012

Marko Grobler (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

3. 7. 2012

Mariachi Clowns/MEX (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

4. 7. 2012

Slovenska gruda (koncert)

Maribor – Sinagoga Maribor

3. 7. 2012

Kafetkanje/SLO, FRA (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

4. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

3. 7. 2012

Tadej Vesenjak (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

4. 7. 2012

De Propere Fanfare/BEL (ulična predstava)

Maribor – Trg svobode

3. 7. 2012

Jadranka Juras, Tomaž Štular, Tadej Horvat (koncert)

Maribor – Dvorana Union

4. 7. 2012

75+/ESP (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

3. 7. 2012

Pliš (koncert)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

4. 7. 2012

Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

3. 7. 2012

Veličastni veliki ogled (s sirom) (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

4. 7. 2012

El Diabolo/GER (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

3. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

4. 7. 2012

Lunapark/NED (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

3. 7. 2012

De Propere Fanfare/BEL (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

4. 7. 2012

Bowling

Maribor – Kolosej Maribor

3. 7. 2012

Rumpelstiltskin/AUS (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

4. 7. 2012

Dama v belem (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

3. 7. 2012

Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

4. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

3. 7. 2012

Agencija za osvobajanje duha (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

4. 7. 2012

Brezplačna košarka, minigolf in odbojka na mivki

Maribor – Športni center Marinko Galić

3. 7. 2012

Veličastni veliki ogled (s sirom) (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

5. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

3. 7. 2012

Popotni orkester/ESP (koncert)

Maribor – Center mesta

5. 7. 2012

Bin Fackeen, David Manali, Didaa (koncert)

Maribor – Creative Underground

3. 7. 2012

Bowling

Maribor – Kolosej Maribor

5. 7. 2012

Mariachi Clowns/MEX (ulična predstava)

Maribor – Stara trta

3. 7. 2012

Edo-Daikagura/JPN

Maribor – Grajski trg

5. 7. 2012

Bosa/BRA, SLO (koncert)

Maribor – Špeglcelt

3. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

5. 7. 2012

Schaerer & Oester/SUI (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

3. 7. 2012

Brezplačna košarka, minigolf in odbojka na mivki

Maribor – Športni center Marinko Galić

5. 7. 2012

Vid Valič & Denis Avdić, Udar po moško! (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

4. 7. 2012

Novo zlato/GBR (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

5. 7. 2012

Uroš Kuzman, Nikola Todoroski,
Marjan Georgievski/MKD (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

4. 7. 2012

75+/ESP (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

5. 7. 2012

Buh/ITA (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja
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5. 7. 2012

Sozvočja Slovenije 2012

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

6. 7. 2012

Simposium & Noč stand-up komika/
SRB, CRO, MKD, SLO (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

5. 7. 2012

Mi2, Tide (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

5. 7. 2012

Sopot/BIH, After je bolji od partija/CRO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

6. 7. 2012

Magnifico & Srpski vojni orkestar Stanislav
Binički/SRB, SLO (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

5. 7. 2012

Pripovedovalci/TUR (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Židovska 11

6. 7. 2012

Pajkovka (ulična predstava)

Maribor – Trg svobode

5. 7. 2012

Fun-Da-Mental (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

6. 7. 2012

Pankrti, Res Nullius (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder

5. 7. 2012

De Plaga Cordis/ITA (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 28

6. 7. 2012

Elda Viler & Ana Dežman (koncert)

Maribor – Špeglcelt

5. 7. 2012

Osel/ITA (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

6. 7. 2012

Arhibald Arhibaldovich, Milk Drinkers, Twinator,
Dr. Klash, Kris Kylven

Maribor – Creative Underground

5. 7. 2012

Oh, ne! (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

6. 7. 2012

El Diabolo/GER (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

5. 7. 2012

Edo-Daikagura/JPN (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

6. 7. 2012

De propere fanfare/BEL (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

5. 7. 2012

Pero Lovšin (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

6. 7. 2012

Mišela (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

5. 7. 2012

Pihalni kvintet Noobsayswhat

Maribor – Dvorana Union

6. 7. 2012

Edo-Daikagura/JPN (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

5. 7. 2012

Minerva/AUS (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

6. 7. 2012

Fajrund (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

5. 7. 2012

Invazije (ulična predstava)

Maribor – Trg svobode

6. 7. 2012

D politik (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

Katja Meljnikov, Ana Šinkovec, Kvartet
Saksofonov Colourfour (koncert)

Maribor – Dvorana Union

5. 7. 2012
5. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

6 .7. 2012

Perzijska noč/IRI (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

5. 7. 2012

Rumpelstiltskin/AUS (ulična predstava)

Maribor – Poštna ulica

6. 7. 2012

Poglej nebo/CRO (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

5. 7. 2012

Oh, ne! (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

6. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

5. 7. 2012

Agencija za osvobajanje duha (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

6. 7. 2012

Bomo zaigrali, g. Moliere?/KGZ (ulična predstava)

Maribor – Slomškov trg

5. 7. 2012

Skoraj najboljši cirkus (ulična predstava)

Maribor – Oder Park doživetij: Mestni park

6. 7. 2012

D politik (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

5. 7. 2012

Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

6. 7. 2012

Visoke sanje/CZE (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

5. 7. 2012

Photoprenia/BLR (ulična predstava)

Maribor – Center mesta

6. 7. 2012

Vespera/BRA (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

5. 7. 2012

Lunapark/NED (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

6. 7. 2012

Šola ameriškega nogometa, Flag football

Maribor – Športni park Železničar

5. 7. 2012

Pravljice iz bele dežele (ulična predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

6. 7. 2012

V zeleni senci lune (ulična predstava)

Maribor – Oder Art kamp: Mestni park

5. 7. 2012

Nogomet na mivki (3:3)

Maribor – Mariborski otok

6. 7. 2012

Lunapark/NED (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

5. 7. 2012

El Diabolo/GER (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

6. 7. 2012

Rumpelstiltskin/AUS (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

5. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

6. 7. 2012

Nogomet na mivki (3:3)

Maribor – Mariborski otok

5. 7. 2012

Brezplačna košarka, minigolf in odbojka na mivki

Maribor – Športni center Marinko Galić

6. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

5. 7. 2012

Mignone/RUS (ulična predstava)

Maribor – Slomškov trg

6. 7. 2012

Brezplačna košarka, minigolf in odbojka na mivki

Maribor – Športni center Marinko Galić

6. 7. 2012

De Plaga Cordis/ITA (ulična predstava)

Maribor – Mestni park

7. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

6. 7. 2012

Mammuth (ulična predstava)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

7. 7. 2012

Ognjemet

Maribor – Lent

6. 7. 2012

Spremljevalne prireditve

Maribor – po mestu

7. 7. 2012

The Skatalites/JAM (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

6. 7. 2012

Edo-Daikagura/JPN (ulična predstava)

Maribor – Stara trta

7. 7. 2012

Mentalni free-style (stand up)

Maribor – Vetrinjski dvor

6. 7. 2012

Ana Bezjak (koncert)

Maribor – Špeglcelt

7. 7. 2012

Moped Show (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

6. 7. 2012

Ludovik Material (koncert)

Maribor – Festival Lent: Mladinin oder

7. 7. 2012

Edo-Daikagura/JPN (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

6. 7. 2012

Marc Ribot Y Los Cubanos Postizos/USA, CUB (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jazzlent

7. 7. 2012

Pajkovka (ulična predstava)

Maribor – Trg svobode

6. 7. 2012

Gajaš, Arestant: Feri Lainšček (predstava)

Maribor – Festival Lent: Oder Rotovž

7. 7. 2012

Lucky Peterson/USA (koncert)

Maribor – Festival Lent: Glavni oder na Dravi

7. 7. 2012

Zoran Predin & Cover Lover (koncert)

Maribor – Festival Lent: Večerov oder
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7. 7. 2012

Mildreds/CRO, SLO (koncert)

Maribor – Špeglcelt

7. 7. 2012

Alex Di Stefano/ITA, Norbert Davenport/ITA, Agent Mushroom,
Deesee, Qunero, Sellypeg, Jamie Ricaro, Cogo (koncert)

Maribor – Creative Underground

7. 7. 2012

Mariachi Clowns/MEX (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

7. 7. 2012

Kafetkanje/SLO, FRA (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 11

7. 7. 2012

Fun-da-mental (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

7. 7. 2012

De Plaga Cordis/ITA (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Gosposka 28

7. 7. 2012

El Diabolo/GER (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

7. 7. 2012

Magnifico (koncert)

Maribor – Festival Lent: Jurčkov oder

7. 7. 2012

Tjaša Šulc (koncert)

Maribor – Dvorana Union

7. 7. 2012

Sladolent (kulinarika)

Maribor – Promenada na Lentu

7. 7. 2012

Nežka/GBR (ulična predstava)

Maribor – Dvorišče Slovenska 13

7. 7. 2012

Minerva/AUS (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

7. 7. 2012

Mišela (ulična predstava)

Maribor – Trg Leona Štuklja

7. 7. 2012

Rumpelstiltskin/AUS (ulična predstava)

Maribor – Glavni trg

7. 7. 2012

Skoki v vodo

Maribor – Stari most

7. 7. 2012

Photoprenia/BLR (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

7. 7. 2012

Minerva/AUS (ulična predstava)

Maribor – Grajski trg

7. 7. 2012

Živa dvorišča Maribora

Maribor – po mestu

7. 7. 2012

Brezplačna košarka, minigolf in odbojka na mivki

Maribor – Športni center Marinko Galić

Festival umetnosti in
dediščine – Artfest in Etnofest
Javne službe Ptuj d.o.o.

P

rojekt sestavljata dva vsebinsko in tematsko med seboj povezana festivala, Artfest
in Etnofest. Artfest je vključeval predvsem umetniške vsebine (glasbeno-gledališka
predstava Korantova svatba in Ex-tempore).
Korantova svatba uprizarja zgodbo, vezano
na devet tradicionalnih pustnih likov in etnografsko izročilo danega okolja. Zgodba govori o
božanskem, naravi in prvinskosti skozi nesnovno
dediščino in izročilo. Tematika Ex-tempora
2012 je bila karnevalsko obarvana, vendar je bila
slikarjem prepuščena tudi možnost ustvarjanja
na prosto temo. Razpisani temi sta bili Kurent
in kozmos ter Prosta tema. Mestna občina Ptuj
je ob podelitvi nagrad izbrala štipendista, ki je

do konca leta prejemal simbolično štipendijo
za nemoteno ustvarjanje.
Etnofest je združeval različne etnografske vsebine: trinajsto otvoritveno slovesnost na 52.
Kurentovanju s predajo oblasti princu karnevala
in s tradicionalnim FECC srečanjem slovenskih
pustnih likov in mask, prvi medcelinski Etnofest,
mednarodno srečanje pihalnih godb in mažoretnih skupin ter mednarodni Karnevalfest.
Festival je ponudil tudi razstave, predstave,
mednarodni znanstveni simpozij, otroški in
mladinski program ter humanitarni program.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

2. 2. 2012

Združenje karnevalskih mest (FECC)

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

2.-21. 2. 2012 1. medcelinski Etnofest (razstava)

460 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

34

Š tevilo obiskovalcev

100.000

Ptuj – Grajska konjušnica

2. 2. 2012

12. tradicionalni Kurentov - Korantov skok

Ptuj – Domačija 2. princa karnevala
Matevža Zokija

3. 2. 2012

Med slovenskimi kurenti in sibirskimi šamani

Ptuj – Galerija Magistrat

4. 2. 2012

Tradicionalni prinčev pohod z baklami

Ptuj – Grad Turnišče

6.-19. 2. 2012 Fašenk.je ali Življenje z masko (ustvarjalne delavnice)

Ptuj – Dvorana Gimnazija Ptuj

6.-24. 2. 2012 Mednarodni slikarski Ex tempore Ptuj karneval 2012

Ptuj – Galerija Magistrat, Tenzor in
razstavišče Novi Svet

9. 2. 2012

Rimske karnevalske zgodbe in Komedija o loncu

Ptuj – Karnevalska dvorana

10. 2. 2012

Večer princev Ptujskega karnevala v Grand hotelu Primus

Ptuj – Hotel Primus

10. 2. 2012

Korantova svatba s svečano otvoritvijo
EPK 2012 na Ptuju (art muzikal)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj:
Športna dvorana

11. 2. 2012

Tradicionalna karnevalska dobrodelno – kulinarična obarjada

Ptuj – Vinarski trg

11. 2. 2012

13. otvoritvena slovesnost 52. Kurentovanja

Ptuj – Mestni trg

12. 2. 2012

Korantova svatba (art muzikal)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj:
Športna dvorana

12. 2. 2012

Mednarodno karnevalsko srečanje pihalnih godb
in mažoretnih skupin

Ptuj – Mestni trg
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12. 2. 2012

Prikazi tradicionalnih pustnih likov in mask
Dravsko – Ptujskega polja v starem mestnem jedru Ptuja

Ptuj – Slovenski trg

12. 2. 2012

Prikazi tradicionalnih pustnih likov in mask
Dravsko – Ptujskega polja v starem mestnem jedru Ptuja

Ptuj – Mestni trg

12. 2. 2012

Korantova svatba (art muzikal)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj:
Športna dvorana

14. 2. 2012

Srečanje kulturne dediščine na Ptuju

Ptuj – Ptujski grad

15. 2. 2012

Družabno srečanje in ples invalidnih
organizacij Podravja in okolice

Ptuj – Karnevalska dvorana

16. 2. 2012

Kurentanc

Ptuj – Športna dvorana Campus

16. 2. 2012

Praznovanje pomladi

Ptuj – Miheličeva galerija

16. 2. 2012

Pustna pravljica za najmlajše

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

16. 2. 2012

Poli žur

Ptuj – Karnevalska dvorana

17. 2. 2012

Pustni disko večer

Ptuj – Center interesnih dejavnosti

17. 2. 2012

8. likovna kolonija Bejži čopič, kurent gre

Ptuj – Mestno gledališče Ptuj

17. 2. 2012

Gimnazijski ples v maskah

Ptuj – Karnevalska dvorana

18. 2. 2012

Veliki karnevalski bal

Ptuj – Karnevalska dvorana

18. 2. 2012

Pustna poroka

Ptuj – Ptujski grad

18. 2. 2012

Slovenski humanitarni pustni ples v Grand hotelu Primus

Ptuj – Hotel Primus

19. 2. 2012

Mednarodni karnevalfest – 52. mednarodna pustna
in karnevalska povorka

Ptuj – Mestni trg

19. 2. 2012

Muzejske delavnice za otroke

Ptuj – Ptujski grad

20. 2. 2012

Velika otroška maškarada

Ptuj – Karnevalska dvorana

20. 2. 2012

Mednarodno srečanje veselih maškar iz vrtcev

Ptuj – Mestni trg

21. 2. 2012

Pokop pusta in predaja oblasti

Ptuj – Mestni trg

462 - ključi mesta

Mestna izpovednica
Soundbiro d.o.o.

K

ljuči mesta so nudili tudi priložnost javnega
izražanja. O Evropski prestolnici kulture
in o Zavodu MARIBOR 2012 ima vsak svoje
mnenje. Kresale so se iskre, javnost se je razdelila na dva pola, nekateri ljudje so od naziva
pričakovali veliko, drugi niso pričakovali nič.
Svoje mnenje je lahko v letu 2012 povedal vsak
na glas in da ne bi katerega izmed njih preslišali, smo pripravili – izpovednico. Ta je vabila
k izpovedi vse, ki so se želeli javno izraziti, 24
ur na dan, vse dni v tednu. V izpovednici ste
lahko izrazili svoje mnenje, občutke, čustva,
tudi jezo, kritiko in seveda pohvalo. Izbira
teme je bila poljubna. Kamera je prisluhnila
vsem in zabeležila vse, od izpovedi na temo
EPK do izpovedi osebnega značaja in vse vmes.
Izpovednica je bila popolnoma odprtega značaja, kar je simbolno nakazovala odsotnost
vrat. V prostoru sta bila le stol in kamera, ki je
posnela izpoved. Občutek, ki ga zaradi pogovora z nekom, ki ga ne vidi, dobi obiskovalec

izpovednice, aludira na katoliško spovednico
in sistem oddaje Veliki brat. Izbor posnetkov
je bil predvajan na spletni strani EPK.
Največ ljudi, predvsem študentov in dijakov, je
izpovednico obiskalo v petek ali soboto v poznih
večernih in nočnih urah, njihove izpovedi pa
se dotikajo širokega spektra tem: od pozitivnih
oz. negativnih opredelitev do projekta EPK
in kritičnih izjav na račun mestne oblasti ter
slovenske politike (»Ljudje stradajo«) do
lahkotnejših izpovedi trenutnega navdiha
(»Danes sem zamudila koncert svojega brata«
ali »Midve se imava fajn«). Predvsem mlajša
generacija je izpoved raje opravila v družbi,
redki pa niso bili niti tisti, ki so se na izpoved
vnaprej pripravili. Mestno izpovednico je obiskalo tudi precej tujcev s Hrvaške, iz Avstrije,
Nemčije, Španije, Malezije, z Japonske itd. Še
posebej so bili za tovrstni način sodobnega
komuniciranja odprti študenti, ki so v Mariboru
na študijskih izmenjavah.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

3. 3.-20. 12. 2012

Mestna izpovednica

Maribor – Mestna izpovednica

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.600
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Mirovniški festival Od ljudi za ljudi

Multi Furgula

Koroška galerija likovnih umetnosti		

P

rojekt Od ljudi za ljudi, s katerim se je
mesto Glasnik miru Slovenj Gradec kot
partner vključil v program EPK, je sestavljalo več vsebinskih sklopov, ki so se med
seboj prepletali in dopolnjevali.
Tradicionalni Mirovniški festival je manifestativno predstavil program nevladnih organizacij v
starem mestnem jedru (v sodelovanju s Klubom
za Unesco Slovenj Gradec) in se prvič povezal
še z uveljavljenim Festivalom drugačnosti, ki
ga organizira Društvo paraplegikov Koroške.
Festival je idejo nenasilja in promocijo kulture
miru povezal s temami in idejami družbene participacije, urbanega javnega prostora in socialnega
vključevanja. Kot tak je nagovarjal meščane in
obiskovalce, ki niso zgolj pasivni potrošniki
urbanega spektakla, temveč pomemben člen
participatorne demokracije, kritičen in dejaven
subjekt pri obnavljanju socialnega in naravnega
okolja. Celodnevno dogajanje sta dopolnila še
predstavitev natečaja Mestne občine Slovenj
Gradec z razstavo otroških likovnih in literarnih del ter odprtjem mednarodnega projekta z
naslovom Javni govor (Public Speech) v Koroški
galeriji likovnih umetnosti.

Natečaj za izvirno otroško risbo in spis ter fotografijo v mestu Glasnik miru Slovenj Gradec
že devetnajsto leto zapored nagovarja mlade,
da angažirano razmišljajo o problemih sodobnega sveta, leta 2012 pa je zajemalo področje
socialnih in okoljevarstvenih dejavnosti. Mladi
so ustvarjali v okviru nabora treh mednarodnih tem: Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijskega sodelovanja, Mednarodno
leto zadrug 2012 in Mednarodno leto trajnostne energije.
Umetniški projekt Javni govor/Public Speech je
nastal v sodelovanju z multimedijskim umetnikom
Tadejem Pogačarjem in njegovim P.A.R.A.S.I.T.E.
muzejem sodobne umetnosti, pri njem pa je sodelovala mednarodna skupina umetnikov (Alma
Suljević iz Sarajeva, Maria Papadimitriou iz Grčije,
Darinka Popmitić iz Beograda, Isa Rosenberger z
Dunaja, Abaz Dizdarević iz Črne Gore in Polonca
Lovšin iz Slovenije).

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 10. 2012

14. Mirovniški festival Od ljudi za ljudi (festivalsko dogajanje)

Slovenji Gradec – po mestu
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Subkulturni azil, Maribor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.697

S

ubkulturni azil Maribor je v okviru EPK
priredil enodnevni dogodek Multi Furgula,
ki se je zgodil 28. aprila 2012 v centru
Maribora, na zgornjem delu Slovenske ulice.
Dogodek je bil namenjen predstavitvi t. i.
žive kulturne dediščine v njenem »naravnem
okolju« – na ulici. Dogajanje je potekalo v
prijetnem vzdušju, spremljal pa ga je tudi
lokalni radio City.
Igor Irgolič, v Mariboru splošno poznan kot
Furgula, je mariborski posebnež, ki je zaslovel
kot izdelovalec »alternativnih« hlač, ki jih je
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nosila
polovica Mariborčanov. Furgula se je predstavil
v vlogah krojača, DJ-ja in mojstra kramarije. V
okviru projekta je bila izdana še promocijska
LP-plošča mariborskih rokerjev iz 60. in 70.

let, izveden pa je bil tudi spremljevalni kulturni program. Za potrebe izdaje promocijske
LP-plošče je bil pregledan celoten arhiv Radia
Maribor. Multi Furgula je bil urbani kramarski
sejem, kakršne poznajo v vseh večjih svetovnih mestih, pri nas pa se pojavljajo redko in v
okrnjenih oblikah. Temu verjetno botrujejo
tudi zahtevani birokratski postopki, ki lahko
zatrejo spontanost dogodka. Cilj prireditve,
ki je bila pri Mariborčanih odlično sprejeta, je
bil ponuditi unikatne modne izdelke in nakit,
rabljena oblačila, knjige, stripe, vinilne plošče
in staro glasbeno opremo ter zabavati mimoidoče s kulturnim programom. Sodelujoči so
želeli oživiti mariborske ulice s pisanim uličnim
dogajanjem, namenjenim predvsem ustvarjanju
družabnosti na mestnih ulicah.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 4. 2012

Multi Furgula (sejem)

Maribor – Slovenska ul. 28

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.500
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Na pomoč! Požar

NK Maribora

Prostovoljno gasilsko društvo Maribor – mesto

P

rostovoljna gasilska dejavnost ima v
Mariboru bogato zgodovino. Mesto so
večkrat opustošili veliki požari in že leta
1852 so mestne oblasti sprejele nov požarni red,
po katerem so se v mestu začele ustanavljati
prve prostovoljne gasilske čete. Prvo prostovoljno gasilsko društvo je mesto dobilo leta 1871
in velja za eno najstarejših v državi. Tradicija
prostovoljstva na področju požarne varnosti v
mestu ostaja živa vse do danes, kar dokazujeta
dve prostovoljni industrijski društvi in kar deset
prostovoljnih društev, ki delujejo v okviru Mestne

občine Maribor. V času EPK so prostovoljni gasilci
predstavili svojo dejavnost v mestnem jedru.
Prikazali so praktično gašenje požara, priredili
so koncert gasilske godbe in parado gasilcev
prostovoljnih gasilskih društev. Pri dogodkih
so sodelovali tudi predstavniki prostovoljnih
gasilcev iz Marburga, s katerim mariborski
gasilci sodelujejo že več kot trideset let.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 5. 2012

Na pomoč! Požar (gasilska vaja Rotovž)

Maribor – Glavni trg

6. 5. 2012

Na pomoč! Požar (gasilska parada)

Maribor – po mestu
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Smiljan Kreže s.p.

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

530

N

ogometni vikend v Mariboru je otvorila premiera dokumentarnega filma
o zvezdi slovenske nogometne arene
Zlatku Zahoviču; film je bil posnet v Mariboru
in Guimarãesu. V nedeljo, 10. junija, so se v
športnem centru Marinka Galića zvrstile prijateljske tekme med veterani in zlato generacijo
NK Maribor. Nogometni dogodek je spremljal
koncert znanega tria, ki ga sestavljajo Zoran
Predin, Vlado Kreslin in Peter Lovšin. Zlatko
Zahovič je profesionalno nogometno pot začel
prav v Mariboru, Fundacija Guimarães pa ga je
v letu 2012 imenovala za ambasadorja njihove
Evropske prestolnice kulture, zato je upravičeno
v središču naše nogometne zgodbe, ki je počasi
začela brisati mejo med športom in umetnostjo.
V petek, 8. junija 2012 je v Koloseju Maribor

potekala premiera dokumentarnega filma o
Zlatku Zahoviču z naslovom Pregnani mojster. Premiera, ki so se je udeležili predstavniki zlate generacije NK Maribor, Nogometne
zveze Slovenije, Zlatko Zahovič, veterani NK
Maribor ter drugi pomembni gostje, povezani z
nogometom, je bila dobro obiskana. O uspehu
premiere je bilo možno prebrati tudi v člankih
v raznih časopisih ter na internetnih straneh.
V povezavi s filmom je bil organiziran tudi nogometni piknik v Športnem centru Marinko Galić
pod Pekrsko Gorco, na katerem so se prav tako
zbrali veterani in zlata generacija NK Maribor,
Zlatko Zahovič ter njegovi najbližji prijatelji.
Potekale so tekme med nogometaši, kjer rezultat sploh ni bil pomemben. Pomembna sta bila
druženje nekdanjih igralcev ter prijetno vzdušje.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

10. 6. 2012

Nogometna kultura Maribora

Maribor – Športni center M.Galić

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

200
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P.U.S.T. ali Pusti umetnosti svobodni tok

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Ptuj in ZKD Ptuj

P

rojekt P.U.S.T. ali Pusti umetnosti svobodni tok je vključeval različna področja
kulturnega ustvarjanja: folkloro, ohranjanje kulturne dediščine, likovno in literarno
ustvarjanje. Osrednji del projekta, katerega
rdeča nit je bilo mednarodno leto aktivnega
staranja, so bili Folklorni kimavčevi večeri.
Folklorni kimavčevi večeri so udeležencem
ponudili možnost vzajemnega delovanja in
sodelovanja v medkulturnem dialogu. Projekt
je temeljil na kulturnem izražanju in kulturni
identiteti ter ljudski dediščini posameznega
partnerja. Osrednja tema projekta je bila aktivno

staranje, kar sodelujoča društva omogočajo
prav vsakemu posamezniku. Slovenskemu,
torej vodilnemu partnerju, so se pridružile
številne druge organizacije. Cilj projekta je bil
zajeti čim več predstavnikov kulturne javnosti
mesta Ptuj in njegovega ruralnega zaledja, kjer
je ljudska dediščina še bolj prisotna. Kot uvod
v projekt je bila organizirana etno razstava
narodnih noš vseh udeleženih partnerjev in
noš lokalnega območja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 6. 2012

Predstavitev monografije Podoba in beseda z razstavo likovnih del

Ptuj – Narodni dom

3. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Mednarodna razstava ljudskih kostumov

Ptuj – Galerija Magistrat

12. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Nastop mladih ljudskih pevk in pevcev

13. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Folklorni koncert skupin

Š tevilo dogodkov

8

Š tevilo obiskovalcev

1.300

O S TA LO

Polenta

Zavod Kultivacija Zg. Polskava

V

sakdanje dogajanje, druženje in deljenje,
ki kot takšno že stoletja daje moč in polni
življenja, je julija in avgusta napolnilo
Maribor in mariborske ulice ter popestrilo poletno dogajanje v mestu, predvsem po festivalu
Lent, ko v mestu praviloma vlada »zatišje«.
Polenta je predstavljala osnovno bazo delovanja
raznih mariborskih organizacij, institucij ter
kulturnih delavcev, ki so se povezali na bazi
med-kulturnega, med-rasnega, med-spolnega,
med-celinskega, med-žanrskega in centralno-perifernega dialoga. Gre za vse tisto, kar se z
enostavnimi dodatki spremeni v okusen obrok ali
celovečerni film, performans, instalacijo oziroma
v temelj trajnostno-naravnanega in stabilno-kvalitetnega menija, dialoga, diskurza. Nastala
so nova prostorska žarišča mesta: Info-škatla
v centru, ki je služila kot informacijska točka,

prostorska intervencija in galerija; Čajnašop in
platforma tržnice sta skupaj tvorila Čajnataun,
kjer so se izvajale delavnice, intervencije, druženja, delavnica koles; Mobilna plaža z bio-eko
okrepčevalnico, tuši, spa-masažami in aroma
terapijami ter druženjem na Lentu; Babica fotomuzej na Medvedovi 34 z delavnicami, muzeji,
druženjem; Mobilni udarnik , ki je v različnih
mestnih četrtih ponujal projekcije, čitalnice in
delavnice; Foodology.menza s različno hrano
in delavnicami v različnih mestnih žariščih. Na
različnih lokacijah so se predstavljali umetniki
s samostojnimi razstavami, po mestu pa se je
vsak konec tedna odvila povorka, ki je zaokrožila
sklop tematskih dogodkov.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

Ptuj – Minoritski samostan

20. 7. 2012

Fotomuzej

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

Ptuj – Minoritski samostan

20. 7. 2012

Mobilna plaža

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

14. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Folklorni koncert skupin – Slovenski večer Ptuj – Minoritski samostan

20. 7. 2012

Polentina škatla (otvoritev)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

15. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Folklorni koncert skupin – Slovenski večer Ptuj – Minoritski samostan

20. 7. 2012

Čajnašop (otvoritev)

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

15. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Mednarodna povorka folklornih skupin

Ptuj – Po mestu

21. 7. 2012

Kabaret gospoda Laureala: Čarobno gledališče
Saltimbanko (lutkovna predstava)

Maribor – Glavni trg

16. 9. 2012

Folklorni kimavčevi večeri: Koncert skupine Eva Hren in Sladcore

Ptuj – Minoritski samostan

21. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

21. 7. 2012

Polentina škatla: Spletne aplikacije (delavnice)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

22. 7. 2012

Mišje zgodbe: Gledališče Bobek (lutkovna predstava)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

22. 7. 2012

Polentina škatla: Spletne aplikacije (delavnice)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

22. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

22. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

23. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

23. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

23. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

23. 7. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

23. 7. 2012

Polentina škatla: Urbana intervencija (delavnice)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)
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Š tevilo dogodkov

168

Š tevilo obiskovalcev

5.500
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24. 7. 2012

UTD - univerzalni temeljni dohodek (predstavitev)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

30. 7. 2012

Čajnataun: Produkcija PIArt

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

24. 7. 2012

Turmistika (predavanje in delavnica)

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

30. 7. 2012

Mobilna plaža: Tango na plaži

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

24. 7. 2012

Presna hrana (predavanje in delavnica)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

30. 7. 2012

Mobilna plaža: Oblikovanje kamna in afriški batik

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

24. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

30. 7. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

24. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

31. 7. 2012

Čajnataun: Produkcija PIArt

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

24. 7. 2012

Polentina škatla/Razumevanje mesta skozi javni prostor
ProstoRož (arhitekturno predavanje)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

31. 7. 2012

UTD - univerzalni temeljni dohodek (predstavitev)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

24. 7. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

31. 7. 2012

Turmistika (predavanje in delavnica)

Maribor – Gostilna Stara Lipa

24. 7. 2012

Polentina škatla: Urbana intervencija

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

31. 7. 2012

Čajnašop: Presna hrana (predavanje in delavnica)

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

25. 7. 2012

Športne aktivnosti

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

31. 7. 2012

Mobilna plaža: Oblikovanje kamna in afriški batik

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

25. 7. 2012

Foodologija

Maribor – po mestu

31. 7. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

25. 7. 2012

Fotodelavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

1. 8. 2012

Mobilni Udarnik

Maribor – po mestu

25. 7. 2012

Mobilni Udarnik

Ruše - Po mestu

1. 8. 2012

Čajnataun: Produkcija PIArt

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

25. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

1. 8. 2012

Resistencia Cultural (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

25. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

1. 8. 2012

Mobilna plaža: Oblikovanje kamna in afriški batik

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

25. 7. 2012

Polentina škatla: Filokafe

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

1. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

25. 7. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

1. 8. 2012

Polentina škatla: Delavnica vezenja knjig oz. zvezkov

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

26. 7. 2012

Video galerija za prihodnost: M. Jarc

Maribor – Medvedova ulica 34

1. 8. 2012

Polentina škatla: Filokafe

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

26. 7. 2012

Očividec (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

1. 8. 2012

Fotomuzej (delavnica)

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

26. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

2. 8. 2012

Čajnataun: Produkcija PIArt

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

26. 7. 2012

Gledališke in lutkarske delavnice

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

2. 8. 2012

Video galerija za prihodnost: M. Jarc

Maribor – po mestu

26. 7. 2012

Polentina škatla: Matej Zonta (arhitekturno predavanje)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

2. 8. 2012

Polentina škatla: Polstenje po mestnih ulicah

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

27. 7. 2012

BALON - ulična povorka

Maribor – po mestu

2. 8. 2012

Polentina škatla: Polstenje po mestnih ulicah

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

27. 7. 2012

Polentina škatla/Urbana permakulture: Tomislav Gjerkeš
(arhitekturno predavanje)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

3. 8. 2012

Polentina škatla/Eden za vse - Rick Harsch: Kramberger z
opico Peter Amalietti (predavanje)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

28. 7. 2012

Polentina škatla: Onkraj gradbišča

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

3. 8. 2012

Cvetovanje: Bachove kapljice

Maribor – Mestni park

28. 7. 2012

Instalacija Velemesta

Maribor – Podhod tržnice

3. 8. 2012

Čajnataun: Produkcija PIArt

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

28. 7. 2012

I.D.I.O.T. (literarni večer)

Maribor – Literarna hiša

3. 8. 2012

Mobilna plaža: Oblikovanje kamna in afriški batik

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

28. 7. 2012

Polentina škatla: Alternativno zdravljenje

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

4. 8. 2012

Polentina škatla: Marko Šerbinek (razstava)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

28. 7. 2012

Mobilna plaža: Oblikovanje kamna in afriški batik

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

4. 8. 2012

Cvetovanje: Bachove kapljice

Maribor – Mestni park

28. 7. 2012

Polentina škatla: Delavnica vezenja knjig oz. zvezkov

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

4. 8. 2012

Povorka produkcije PIArt

Maribor – po mestu

28. 7. 2012

Polentina škatla: Delavnica origami

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

4. 8. 2012

Polentina škatla: Polstenje po mestnih ulicah

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

29. 7. 2012

Polentina škatla: Bernard Brečko (razstava)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

4. 8. 2012

Polentina škatla: Alternativno zdravljenje

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

29. 7. 2012

Alternativno zdravljenje

Maribor – Mestni park

4. 8. 2012

Mobilna plaža: Tango na plaži

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

29. 7. 2012

Mobilna plaža: Oblikovanje kamna in afriški batik

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

5. 8. 2012

Alternativno zdravljenje

Maribor – Mestni park

29. 7. 2012

Polentina škatla: Delavnica origami

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

5. 8. 2012

Svetlobna instalacija

Maribor – Piramida

29. 7. 2012

Polentina škatla: Delavnica vezenja knjig oz. zvezkov

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

5. 8. 2012

Mobilna plaža: DJ delavnica

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

30. 7. 2012

Turmistika (predstavitev)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

5. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)
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6. 8. 2012

Iluzije na ulici

Maribor – po mestu

13. 8. 2012

Čajnataun: Presna hrana (predavanje in delavnica)

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

6. 8. 2012

Turmistika (predavanje in delavnica)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

13. 8. 2012

Mobilni Udarnik

Maribor – po mestu

6. 8. 2012

Mobilna plaža: DJ delavnica

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

13. 8. 2012

Fotomuzej: Delavnica krojenja in šivanja

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

6. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

13. 8. 2012

A McQueen grafit: T. Dualik

Maribor – po mestu

7. 8. 2012

Iluzije na ulici

Maribor – po mestu

13. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

7. 8. 2012

UTD - univerzalni temeljni dohodek (predstavitev)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

14. 8. 2012

Mobilna plaža: Živa modna postavitev

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

7. 8. 2012

Turmistika (predavanje in delavnica)

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

14. 8. 2012

UTD - univerzalni temeljni dohodek (predstavitev)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

7. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

14. 8. 2012

Čajnataun: Kozmetična delavnica

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

7. 8. 2012

Čajnataun: Presna hrana (predavanje in delavnica)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

14. 8. 2012

Fotomuzej: Delavnica krojenja in šivanja

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

7. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

14. 8. 2012

Turmistika (predavanje in delavnica)

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

8. 8. 2012

Iluzije na ulici

Maribor – po mestu

14. 8. 2012

Čajnataun: Kozmetična delavnica

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

8. 8. 2012

Mobilni Udarnik

Maribor – po mestu

14. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

8. 8. 2012

Mobilna plaža: DJ delavnica

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

15. 8. 2012

[A]DRESS

Maribor – Dvorišče Orožnova 7

8. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

15. 8. 2012

Polentina škatla: Filokafe

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

8. 8. 2012

Čajnataun: Filokafe

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

15. 8. 2012

Fotomuzej: Foto delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

8. 8. 2012

Fotomuzej: Foto delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

15. 8. 2012

Mobilni Udarnik

Maribor – po mestu

8. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

15. 8. 2012

Čajnataun: Kozmetična delavnica

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

9. 8. 2012

Video galerija za prihodnost: M. Jarc

Maribor – po mestu

15. 8. 2012

Fotomuzej: Delavnica krojenja in šivanja

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

9. 8. 2012

Fotomuzej: VJ delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

15. 8. 2012

Polentina škatla: Arhitekturna svetovalnica

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

9. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

16. 8. 2012

Čajnataun: Urbana aromoterapija

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

10. 8. 2012

Mobilna plaža: Culture is suicide, come and hang with us
(plesno modni perfomance)

Maribor – Kino Udarnik

16. 8. 2012

Mobilna plaža: Živa modna postavitev

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

16. 8. 2012

Video instalacija

Maribor – Kulturni center Pekarna

Produkcija D & B fashion show

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

10. 8. 2012

16. 8. 2012

Fotomuzej: VJ delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

Mobilni Udarnik

Maribor – po mestu

10. 8. 2012

16. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

Video galerija za prihodnost: M. Jarc

Maribor – po mestu

10. 8. 2012

16. 8. 2012

Polentina škatla: Alternativno zdravljenje

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

Mobilna plaža: Živa modna postavitev

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

11. 8. 2012

16. 8. 2012

Čajnataun: Povorka in svetlobno-glasbeni spektakel

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

Fotomuzej: Delavnica krojenja in šivanja

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

11. 8. 2012

17. 8. 2012

Fotomuzej: VJ delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

Polentina zaključna zabava

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

11. 8. 2012

17. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

Turkiz collection: Maruša Novak

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

11. 8. 2012

17. 8. 2012

Mobilna plaža: Jure Avguštiner (DJ delavnica)

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

Aleksandra Arsić (razstava)

Maribor – Bar Huda kava

12. 8. 2012

17. 8. 2012

Svetlobna instalacija

Maribor – Piramida

Miško Šuvaković, Dragorad Kovačević (predstavitev knjige)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

12. 8. 2012

17. 8. 2012

Alternativno zdravljenje

Maribor – Mestni park

MB-SK8 scena

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

12. 8. 2012

17. 8. 2012

Fotomuzej: AV delavnica

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

Polentina škatla: Miško Šuvaković in Dragorad Kovačević

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

12. 8. 2012

17. 8. 2012

Tea Melin (razstava)

Maribor – Centralna postaja, Koroška cesta 5

Čajnataun: Urbana aromoterapija

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

13. 8. 2012

17. 8. 2012

A McQueen grafit projekcije: T. Dualik

Maribor – Kino Udarnik

Čajnašop: Okusen zalogaj (plesna predstava)

Maribor – Čajnašop (Pristaniška 8)

13. 8. 2012

17. 8. 2012

Grafitiranje

Maribor – Podhod tržnice

Mobilna plaža: Magične kretnje (plesno modni perfomance)

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

13. 8. 2012

17. 8. 2012

Turmistika (predavanje in delavnica)

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

Fotomuzej: Delavnica krojenja in šivanja

Maribor – Fotomuzej (Medvedova 34)

13. 8. 2012

18. 8. 2012

Juneshelen (audio performance)

Maribor – Čajnataun (Tržnica)
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18. 8. 2012

Mobilna plaža: Živa modna postavitev

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

18. 8. 2012

Povorka D&B fashion show

Maribor – Polentina škatla (Glavni trg)

18. 8. 2012

Izmenjava oblačil

Maribor – Kino Udarnik

19. 8. 2012

Čajnataun: Tango fashion performance

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

20. 8. 2012

od LOČITI (se): Polentina refleksija

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

20. 8. 2012

od LOČITI (se) (plesno modni perfomance)

Maribor – Mobilna plaža (Benetke)

20. 8. 2012

Čajnataun: Chillout

Maribor – Čajnataun (Tržnica)

474 - ključi mesta

Prestolnica okusov
Vivi d.o.o.

S

lovenska gastronomija v zadnjih letih
sicer napreduje, vendar še vedno zaostaja
za razvito kulinariko v Evropi, kar je še
zlasti izraženo v Mariboru in celotni vzhodni
kohezijski regiji, trenutna gospodarska kriza
pa omenjeno stanje še krepi in zaostruje. Iz
te potrebe in priložnosti so hkrati izhajali cilji
Prestolnice okusov, ki je načrtovala aktivnosti
na področjih izobraževanja, promocije in organizacije prireditev, Maribor in partnerska
mesta pa so postali prepoznavna kulinarična
destinacija. Kakovostna gostinska ponudba
jedi in vin je pomembno prispevala k uspehu
prireditev v okviru EPK; gostje so bili zadovoljni
z gostinsko ponudbo, ki je izražala kakovost,
gostilne pa so bile zadovoljne z gosti, ki jih je bilo

posledično več. Vse aktivnosti v kulinaričnem
projektu Prestolnica okusov imajo trajnostni
značaj – EPK je le začetek in povod, aktivnosti
in kakovostni napredek se bo z dobrim začetkom nedvomno nadaljevali tudi po letu 2012.
Prestolnica okusov je kulinarični pozdrav obiskovalcem in prebivalcem EPK. Cilj projekta, ki
ponuja kulinarično kulturo na pladnju najboljših
regionalnih sestavin, je bil pomagati Mariboru
in partnerskim mestom do prepoznavne kulinarične destinacije in z dvigom kakovosti gostinske ponudbe prispevati k uspehu kulturnih
prireditev v okviru EPK.

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

11. 4. 2012

Kozarec dobrega vina

Maribor – Vinagova klet

12. 5. 2012

Teden restavracij v Mariboru

Maribor – po mestu

16. 5. 2012

Finale domače kuhne

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

22. 6. 2012

SladoLent: Jure Tomič - Ošterija Debeluh, Janez Bratovž Restavracija JB, Tomaž Bolka-Gostilna Krištof (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

23. 6. 2012

SladoLent: Jure Tomič - Ošterija Debeluh, Janez Bratovž Restavracija JB, Tomaž Bolka - Gostilna Krištof (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

24. 6. 2012

SladoLent: David Vračko - Mak, Robi Žibrat - Hotel
Habakuk, Zoran Ristič-Betnava (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

25. 6. 2012

SladoLent: Sebastijan Jurjevec - Rožmarin, Stanko Ramšak Hotel Arena, Robi Žibrat - Hotel Habakuk (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

26. 6. 2012

SladoLent: Marko Pavčnik - Pavus grad Tabor, Tomaž
Kavčič - Gostilna pri Lojzetu, Gašper Čarman - Gostilna
pri Danilu (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

27. 6. 2012

Maribor – Promenada na Lentu
SladoLent: Damjan Fink - Gostilna na gradu, Marko Pavčnik Pavus grad Tabor, Borut Jovan-Restavracija Prestiž (kuharski šov)

28. 6. 2012

SladoLent: Damjan Fink-Gostilna na gradu,
Tanja&Damir Pintarič - Gostilna Rajh, Borut Jovan Restavracija Prestige (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

29. 6. 2012

SladoLent: Andrej Kuhar - Maxim, Tanja&Damir Pintarič Gostilna Rajh, Stanko Ramšak - Hotel Arena (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

30. 6. 2012

Maribor – Promenada na Lentu
SladoLent: Andrej Kuhar - Maxim, Marko Vršič - Restavracija
Betnava, Luka Jezeršek - Hiša kulinarike Jezeršek (kuharski šov)

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev

14.350

475

O S TA LO

1. 7. 2012

SladoLent: David Vračko - Mak, Uroš Fakuč - Dam,
Davorin Verlič - Novi svet pri Stolnici (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

2. 7. 2012

SladoLent: Miriam Novak - Domačija Novak, Ana Roš - Hiša
Franko, Ksenija Mahorčič - Mahorčič (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

3. 7. 2012

SladoLent: Miriam Novak - Domačija Novak, Ana Roš - Hiša
Franko, Ksenija Mahorčič - Mahorčič (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

4. 7. 2012

SladoLent: Uroš Štefelin -1906 Bled, Igor Jagodic - Vila Bled,
Bine Volčič-Gourmet restavracija Promenada (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

5. 7. 2012

SladoLent: Marko Herič - Pri Florjanu, Slaviša Amidžić Panorama v hotelu Draš, Zdenka Lešnik - Gostilna
pri Lešniku (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

6. 7. 2012

SladoLent: Marko Herič - Pri Florjanu, Sebastijan
Jurjevec - Rožmarin, Slaviša Amidžić - Panorama
v hotelu Draš (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

SladoLent: Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem, Maribor (kuharski šov)

Maribor – Promenada na Lentu

Teden restavracij

Maribor – Po Sloveniji

7. 7. 2012

17. 11. 2012

476 - ključi mesta

Radijske akcije Radia Center
Radio Center d.o.o.

R

adio Center je v letu 2012 izvedel šest radijskih akcij, s katerimi je podprl in približal
EPK vsem svojim poslušalcem. Gre za največji vseslovenski komercialni radio nacionalne
pokritosti. Nastal je leta 1999 in je prvi formatiran
slovenski radio s sodobno programsko shemo, v

kateri glasbo ter informativne in zabavne vsebine
pripravljajo na podlagi lastnega večletnega znanja
in izkušenj. V radijske akcije so bile vključene
sledeče aktivnosti: Safari tour Maribor, Festival
Lent, Rimske igre, Pikin festival in Bitka med
spoloma, Was ist Maribor, Skate festival.

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo P O S L U Š A LC E V

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

12. 5. 2012

Radio Center se vključi v projekt Skate festival

Radio Center

12. 8. 2012

Radio Center se vključi v projekt Rimske igre

Radio Center

15. 8. 2012

Radio Center se vključi v projekt Was ist Maribor

Radio Center

17. 8. 2012

Radio Center se vključi v projekt Safari tour Maribor

Radio Center

10. 9. 2012

Radio Center se vključi v projekt Pikin festival

Radio Center

1. 10. 2012

Bitka med spoloma

Radio Center

15. 12. 2012

Bitka med spoloma

Radio Center

111.300

477

O S TA LO

Radio City – akcije v etru

Pravljično dvorišče

Radio City d.o.o.

R

adio City je v letu 2012 izvedel več velikih
in živahnih radijskih akcij, s katerimi je
želel v mesto vnesti še več življenja. Vsaka
akcija je potekala prek radijskih valov, njeno
dogajanje akcije pa se je končalo z zaključkom

O S TA LO

Soundbiro d.o.o.

posameznega projekta. K sodelovanju so bili
vabljeni vsi poslušalci Radia City. V radijske
akcije so bile vključene aktivnosti Bombardiranje
Maribora, Multi Furgula, Hyde park in zaključna
slovesnost EPK.

Š tevilo dogodkov

5

V

atriju Vetrinjskega dvora je od 7. do 23.
decembra 2012 potekal praznični sejem
Pravljično dvorišče. V mrzlih zimskih
dneh je pričaral prijetno, domače vzdušje ob
sladkih dobrotah in toplih napitkih. Na stojnicah so se predstavili slovenski oblikovalci in

invalidske organizacije z izdelki za praznično
obdarovanje. Ob torkih, petkih in sobotah
so ob 18.00 uri nastopili slovenski ustvarjalci
in glasbeniki, ki na svoj način povzemajo in
interpretirajo slovensko ljudsko izročilo ter ga
prepletajo z izročilom drugih kultur.

Š tevilo P O S L U Š A LC E V
Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

5. 1. 2012

EPK prolog (radijska akcija)

Radio City

9. 4. 2012

Bombardiranje Maribora (radijska akcija)

Radio City

23. 4. 2012

Multi Furgula (radijska akcija)

Radio City

16. 6. 2012

Hyde park (radijska akcija)

Radio City

14. 12. 2012

Zaključek EPK (radijska akcija)

Radio City

478 - ključi mesta

100.000

Datum

N aziv D O G O D K A

P rizorišče

7. 12. 2012

Elementali (ognjena predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

7. 12. 2012

Orkestrada (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

11. 12. 2012

Šivilja in škarjice (predstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

12. 12. 2012

Let ptice (video instalacija)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 12. 2012

Horda grdih (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

15. 12. 2012

Brencl banda (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 12. 2012

Lunin med (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

20. 12. 2012

S pesmijo za zdravo in veselo 2013 (pevski dogodek)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 12. 2012

Etno His-trio (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

22. 12. 2012

Bakalina (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

Š tevilo dogodkov

10

Š tevilo obiskovalcev

1.500

479
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Šum reke

KUD Zid na meji, Kozjak pri Ceršaku

G

nastajale bajke, v njej so lahko plavali. Po drugi
svetovni vojni pa je reka zaradi industrializacije
naglo izgubljala svoj mitski potencial. Zadnja
desetletja se o njej pogovarjamo le še v okviru
ekologije. Andrej Hrvatin se je s poustvarjanjem
šuma reke navezal na ustvarjanje specifične
zvočne situacije na odprtem javnem prostoru.
Zvočna inštalacija šumenja reke je pritegnila
pozornost mimoidočih in jih spominjala, da pod
mostom teče mogočna reka, ki je del mesta in
njihovega življenja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 1.-20. 12. 2012

Šum reke (zvočna instalacija)

Maribor– Stari most

480 - ključi mesta

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

2.500

URBANE BRAZDE

lasbenik in oblikovalec zvoka Andrej Hrvatin
je pripravil zvočno inštalacijo zvoka deroče
reke, ki je bila predvajana na Starem mostu.
Z umetniško intervencijo je želel v mimoidočih
zbuditi občutek, da je zvok sestavni del človeškega
življenja. Zvok nas obdaja in se spreminja, pogosto
pa ga sploh ne dojamemo. Namen projekta je bil
pri domačinih obuditi zavest o reki in okrepiti
odnos do nje. Včasih so jo Mariborčani spoštovali, saj je bila deroča in hrupna. Predstavljala je
pomemben element identitete mesta, o njej so

481
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483

U

rbane brazde so eden od 4-ih programskih
sklopov MARIBOR 2012 – Evropske prestolnice kulture. Sestavlja
jih 7 med seboj tesno povezanih projektov, katerih namen je
bil izoblikovati primer celostnega in trajnostno naravnanega
razvoja regije z vidika okoljskih, socialnih in kulturnih potencialov. V grobem jih lahko razdelimo na ekološke projekte, kot
so Trajnostna lokalna preskrba (TLP), Skupnostni urbani vrt,
Semenska knjižnica, ter družbeno angažirane projekte, kot so
Etnomobil, Digitalno nomadstvo, Teleport. Program Urbanih
brazd je začel teči v začetku leta 2011 in se zaključil konec leta
2012. Temeljil je na procesih, prek katerih so raziskovalci iz
tedna v teden izgrajevali različne skupnosti in s tem tudi nove
družbenosti v mestu. Čeprav je program Urbanih brazd postregel tudi z več sto dogodki, pa je bila večina teh namenjena
specifičnim skupinam, njihovemu usposabljanju, izobraževanju,
zagovorništvu, krepitvi itn.
Celotno delovanje in namen programa Urbanih brazd se
nadgrajuje s Centrom alternativne in avtonomne produkcije
(CAAP), prek katerega vsi pravni subjekti, ki so zrasli iz programa
Urbanih brazd, ustvarjajo, izmenjujejo, sodelujejo in razvijajo
nove ekonomske in socialne pristope, zlasti v smeri skupnostnih
podjetij, odgovorne ekonomije ter angažiranih neposrednih
praks, ki odgovarjajo na potrebe ljudi. CAAP, ki je svoje mesto
našel na Valvasorjevi 42, je skupnostni center, ki ponuja infrastrukturo, know-how in prostor za srečevanje idej, iniciativ in
sodelovanj. Je laboratorij za gradnjo novih družbenih ekonomij
in praks, kar so predvsem v tujini že izpostavili kot inovativen
pristop k EPK, prav tako pa tudi inovativen pristop za krepitev
skupnosti v mestu in ustvarjanje nove, drugačne družbenosti.
Na najnižjo samopreskrbo z zelenjavo in sadjem, ki jo ima
Slovenija v primerjavi z Evropo, na dvajsetletno izumiranje malih
tradicionalnih kmetij, na izgubljanje biotske raznovrstnosti,
na dnevno propadanje sedmih hektarjev obdelovalnih površin
ter na vse večja tveganja revščine, brezposelnosti, zdravstvene
negotovosti itn. je program Urbanih brazd odgovoril tako, da
je v sodelovanju z izobraževalnimi in socialnimi institucijami v
četrtni skupnosti Tezno ter s skupnostmi malih tradicionalnih
kmetov iz zaledja Maribora vzpostavil sistem trajnostne lokalne
preskrbe (TLP). Zadruga Dobrina je v letu 2012 postala primer
povezovanja pridelovalcev in predelovalcev iz Slovenskih goric, ki tedensko preskrbuje prek 20 obratov javne prehrane v
Mariboru, meščane pa s sistemom zabojčkov in s ponudbo kmečke
pojedine (catering) oskrbuje prek mestne in spletne trgovine.
Vzporedno z vzpostavljanjem alternativne preskrbe s sezonsko, živo hrano se je gradilo tudi semensko knjižnico. Društvo Varuhi semen zdaj zbira, raz-
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M arta G regorčič

Vodja programskega sklopa Urbane brazde

K A T A L O G P R O J E K T O V urbane brazde
Š T.

N A Z I V P R O J E K TA

PRODUCENT

F I N A N C I R A N J E 20 1 2

Ostalo

množuje in povečuje bogastvo starih avtohtonih sort.
S semenskim arhivom in laboratoriji vzpostavlja sisteme distribucije – digitalni herbarij, da bo sezonska hrana z visoko biotsko
vrednostjo spet na krožnikih. Po zgledu bogatih evropskih
primerov skupnostnega urbanega vrtnarstva je bil v Borovi
vasi, neposredno ob veliki koncentraciji blokovskih naselij,
vzpostavljen prvi primer skupnostnega urbanega ekološko
certificiranega vrta, v vrtcih in šolah pa permakulturni, metuljni in sadni vrtovi, s čimer je bil bogaten pedagoški proces
in so bili vzpostavljeni neposredni stiki med učno snovjo in
naravnim okoljem.
Na najvišjo brezposelnost v zgodovini Slovenije, na stečaje
večine gradbenih podjetij v Mariboru, na diskriminatorne politike
in prakse (samski domovi, EUREMA ipd.), ki so oškodovale prebežnike, migrante itn., je poskušal odgovoriti projekt Digitalnega
nomadstva. Izvedenih je bilo prek 100 izobraževalnih in drugih
aktivnosti: serije digitalnega opismenjevanja, zagovorništva,
svetovanja, sadza batik delavnic in delavnic kritičnega mišljenja
za srednješolce. Raziskovanje z Romi je določilo tri prioritete: z
literarnim delom romske avtorice osvetliti dogovorjene poroke
ter vlogo deklet in žensk v romskih družinah od priseljevanja
Romov v Maribor do danes; z izdelavo slovensko-romskega
slovarja in organiziranjem intenzivnih tečajev romščine vplivati
na jezikovne in druge kulturne raznolikosti mesta in njegovih
meščanov; s terenskim delom v blokovskem naselju Poljane,
kjer so koncentrirane romske družine s socialno problematiko,
uvajati posebne programe za polnomočenje deklet in žensk,
učne delavnice za otroke in glasbeno terapijo. Projekt Teleport –
kolesarjem in pešcem prijazna skupnost z rednimi delavnicami
popravil koles, kritično maso, kolesarskimi paradami in načrti
socialnega podjetništva že neposredno ukrepa proti nasilju
pločevine v mestu ter opozarja na hierarhijo v prometu tako, da
pripravlja posebne strategije in rešitve prostorskih ureditev za
varnost pešcev in kolesarjev, najranljivejših udeležencev v mestu.
Vseh šest navedenih projektov Urbanih brazd se udejanja
pod skupnostno streho Centra alternativne in avtonomne
produkcije – CAAP. V živahnem središču kolektivnega ustvarjanja ekoloških, socialnih, kulturnih in umetniških programov
Združenje ustvarjalk in ustvarjalcev alternativne in avtonomne
produkcije CAAP spleta kooperative, zadruge, socialna in skupnostna podjetja, društva, zavode in vrsto drugih institucij, ki
sledijo nepridobitnim dejavnostim in iščejo vedno nove možnosti
povezovanj in izmenjav, kar počnejo prek pobud, natečajev za
raziskovalne naloge, simpozijev, formalnih in neformalnih srečanj,
kongresov, predavanj za študente in posamezne zainteresirane
skupine kot tudi prek konkretne produkcije.

330

CAAP

Združenje ustvarjalcev alternativne in
avtonomne produkcije

153.097,02

331

DIGITALNO NOMADSTVO

KUD Anarhiv

22.270,05

332

ETNOMOBIL

FREKVENCA, Socialno-kulturno
združenje nemirnih in aktivnih

32.042,68

340

PEŠPOTI

Organizacija prireditev, David Šalamun s.p.

15.000,00

333

SEMENSKA KNJIŽNICA

VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje
biotske pestrosti kulturnih rastlin

35.435,00

339

SUSTAINART

Visoka šola za varstvo okolja

337

TEDEN KULTUR 2012

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela

12.000,00

334

TELEPORT

Društvo Mariborska kolesarska mreža

50.040,00

335

TRAJNOSTNA LOKALNA PRESKRBA

Zadruga Dobrina, Zadruga za razvoj
trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o.

149.630,00

336

URBANO VRTNARSTVO

VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje
biotske pestrosti kulturnih rastlin

100.000,00

Mladinski center Velenje

10.000,00

2.000,00

Otroška in mladinska ustvarjalnost
338
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katalog znamčenih pro j ektov urbanih brazd
N A Z I V P R O J E K TA

N osilna organizaci j a

PODROČJE
UMETNOSTI

KRAJ

Skupaj v igri

Svetovalni center Maribor, OŠ Janko Padežnik, Dom pod gorco,
Vrtec Studenci, Mestna četrt Studenci

OSTALO

Maribor
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1
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CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOMNE PRODUKCIJE (CAAP)

foto POLONCA PODGORŠEK

2

UREJANJE PROSTOROV CAAP foto POLONCA PODGORŠEK

3

OTVORITEV CAAP foto ANDREJ CVETNIČ

4

UREJANJE PROSTOROV CAAP foto VANJA BUČAN

5

DAN ODPRTIH VRAT CAAP foto ANDREJ CVETNIČ

6

SEMENSKA KNJIŽNICA foto ANDREJ CVETNIČ

7

VARUHI SEMEN – foto/oblikovanje KRISTINA KOLER

8

PREDAVANJE V CAAP foto ANDREJ CVETNIČ

9

ZADRUGA DOBRINA foto VANJA BUČAN

10

trgovina ZADRUGA DOBRINA z lokalno pridelano hrano foto ANDREJ CVETNIČ

11

ZADRUGA DOBRINA foto MP PRODUKCIJA

1

6
7

2

8

3

9

4
5

10
11
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12

SKUPNOSTNI URBANI EKO VRT foto MEDIASPEED

13-14

SKUPNOSTNI URBANI EKO VRT foto MIHA SAGADIN

15

BAZAR SEMEN IN SADIK 2012 foto MEDIASPEED

16

BAZAR SEMEN IN SADIK 2012 foto MIHA SAGADIN

17

TELEPORT - KOLESARSKA PARADA foto MP PRODUKCIJA

18-19

TELEPORT - KOLESARSKA PARADA foto MP PRODUKCIJA

20-21

KUD ANARHIV - DIGITALNO NOMADSTVO foto ANDREJ CVETNIČ,
foto/oblikovanje letaka VANJA BUĆAN

22

SLOVENSKO ROMSKI SLOVAR (FREKVENCA)

12

17

13
14

18
19

15

20
21

16
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Digitalno nomadstvo

CAAP

Kulturno umetniško društvo Anarhiv

CAPP, Združenje ustvarjalcev alternativne
in avtonomne produkcije

Z

druženje alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) predstavlja materializacijo
ekoloških in socialnih programov, ki so se
razvili v okviru Urbanih brazd. CAAP je prostor
(v materialnem in vsebinskem smislu), kjer se je
trajno naselila večina skupin in ustvarjalcev, ki so
sodelovali pri razvoju programa Urbanih brazd.
V CAAP-u je bil umeščen center za distribucijo
lokalne sezonske hrane (Trajnostna lokalna
preskrba), pisarne in delavnice socialno-kulturnega programa za delo s pripadniki romske
skupnosti (Etnomobil), kolesarske delavnice
Društva Mariborske kolesarske mreže (Teleport),
računalniške delavnice skupine za delo z migranti (Digitalno nomadstvo), laboratorij in arhiv
društva Varuhi semen (Semenska knjižnica),
info-točka, pisarne, predavalnica/učilnica za

izvajanje seminarjev, usposabljanj, konferenc.
CAAP predstavlja trajnostno dimenzijo Urbanih
brazd. Vsi projekti sklopa Urbane brazde bi se z
iztekom leta 2012 prekinili in zamrli, če ne bi bili
zastavljeni kot trajni programi, ki so zmožni preživeti tudi po izteku EPK. Zato je bil vzpostavljen
CAAP – Združenje alternativne in avtonomne
produkcije, ki poleg prostorskih kapacitet vsem
skupinam in programom, ki delujejo v okviru
Urbanih brazd, nudi vsestransko podporo prav
z namenom zagotavljanja trajnosti. CAAP bo
tem programom nudil podporo pri prijavljanju
na razpise, pri računovodskih storitvah, pri
razvoju programov, pri usposabljanju kadrov
za delo v nevladnih organizacijah in socialnih
podjetjih, pri zagotavljanju opreme za izvajanje
programov ipd.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 11. 2012

Otvoritev Centra alternativne in avtonomne
produkcije – CAAP in teden odprtih vrat

Maribor – Združenje alternativne in
avtonomne produkcije

14. 12. 2012

Dan odprtih vrat v CAAP-u

Maribor – Združenje alternativne
in avtonomne produkcije
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ostalo

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

550

P

rojekt Digitalno nomadstvo je odprl in
povezal vprašanja sodobnih politik migracij z vprašanji proste dostopnosti do
medmrežja, informacij, funkcionalne pismenosti in digitalne tehnologije. Ključna premisa
projekta je bila na različnih ravneh (osebnih,
medosebnih, institucionalnih itd.) zagotavljati
dostopnost do informacij oz. vzpostaviti etično
in ekološko platformo za razvijanje in kroženje
avtonomnih znanj, veščin, vednosti in praks. S
tem je projekt vzpostavil novost v slovenskem
prostoru, saj kljub velikemu številu internetnih centrov in kavarn vprašanja dostopnosti
digitalne tehnologije v povezavi z migracijami
in ekologijo ostajajo neprepoznavna, s tem pa
se ustvarja pomanjkanje orodij in konkretnih
praks za reševanje izzivov sodobnih migracijskih politik ter informacijske in digitalne (ne)
dostopnosti. Kratkoročna vizija projekta je bila
s primarno ciljno populacijo razviti avtonomne
digitalne prakse, prakse samoorganiziranja,

zvišati funkcionalno pismenost ter nuditi svetovalne storitve na način spodbujanja lastne
angažiranosti pri reševanju težav. Izhodišče
projekta je bilo, da so vsi vključeni migranti
(neposredna ciljna populacija) kreativni producenti vsebin projekta in ne pasivni porabniki
storitev. V procesu je bilo udeleženih več kot
700 ljudi, izvedenih skupno 100 izobraževanj
in digitalno opolnomočenih 21 ljudi, ki so po
zaključku projekta prejeli recikliran odprtokodni
prenosnik v last. Dolgoročna vizija projekta, ki
se jo bo zasledovalo v dolgoročni strategiji po
izteku projektnih aktivnosti, je z marginaliziranimi skupinami ustvariti pogoje za prost dostop
do informacijskih tokov, samoorganiziranje in
avtonomno združevanje, v okolju pa sprožiti
mehanizme za ekološko usmerjeno, strpnejšo
in inkluzivnejšo družbo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 2. 2012

Kje je meja? (javni posvet)

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka
dvorana

17. 10. 2012

Pomembnost samoorganiziranja v času neoliberalnega naskoka Maribor – Združenje alternativne in
avtonomne produkcije
na delavske, socialne in človekove pravice (javni posvet)

21. 11. 2012

Dan odprtih vrat projekta Digitalno nomadstvo

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

305

Maribor – Združenje alternativne
in avtonomne produkcije

491
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Etnomobil

FREKVENCA, socialno kulturno združenje nemirnih in aktivnih

E

tnomobil je mobilni projekt, s katerim
so avtorji polnomočili pripadnike romske skupnosti, da lahko ustvarjalno in
aktivno nastopajo v javnem življenju ter sami
uresničujejo svoje interese. Prek aktivnosti
projekta so snovalci in raziskovalci Urbanih
brazd vnašali senzibilnost za prepoznavanje
konfliktov, nesoglasij, nestrpnosti, izključenosti ter nesodelovalnosti med različnimi
družbenimi skupinami in znotraj družbene
skupine ter vzpostavljali kanale za sobivanje,
raznolikosti in povezovanje različnih in posebnih potreb in sposobnosti posameznikov.
Izhajajoč iz predpostavke, da so dobre prakse
alternativne in avtonomne produkcije predpogoj
za strpno, vzajemno in ustvarjalno družbo je
raziskovalna skupina Urbanih brazd v Mariboru
v prvi polovici leta 2011 sodelovala s pripadniki
romske skupnosti, ki so izpostavili, da so bili

iz različnih razlogov nemalokrat izključeni iz
kulturnega življenja; izrazili so potrebo in željo
po učenju romskega in slovenskega jezika, željo
po tem, da delijo svoja znanja z Neromi. Z različnimi programi usposabljanja na jezikovnem
področju, uvajanjem in razvijanjem primerov
dobrih praks raznovrstnih socialno-kulturnih
delavnic, glasbene terapije, zagovorništva ter
učne pomoči v soseski so organizatorji tudi v letu
2012 delovali tam, kjer je prisotno veliko število
socialno ranljivih skupin. Predvsem je projekt
deloval v smeri treh osrednjih ciljev, ki se na
neki točki prepletajo in stikajo: terensko delo
v soseski Poljane, izdaja Slovensko-romskega
slovarja in izdelava literarnega gradiva romske
avtorice. Projekt Etnomobil je trajnostno naravnan, zato so se izvajalci ves čas povezovali in
sodelovali z romologi, različnimi strokovnjaki,
posamezniki in organizacijami doma in v tujini.

Š tevilo dogodkov

4

Š tevilo obiskovalcev

320

ostalo

Pešpoti

Organizacija prireditev, David Šalamun s.p.

I

ndustrijska dediščina Maribora, drugega največjega industrijskega mesta SFRJ, katere začetki
segajo v devetnajsto stoletje, je izjemno bogata
in pestra. Zastopane so (bile) domala vse branže,
po katerih danes dišijo večinoma opuščeni ali za
nove dejavnosti preurejeni tovarniški kompleksi. Malo je ohranjenega v spomin na nekdanje
razkošje, tehnološko inovativnost, načrtovano
smelost in izdelovalsko sposobnost, po čemer so
poznali Maribor in naše izdelke po vsem svetu.
Od takrat, ko je v Mariboru nastal prvi avto,
prvi žerjav, prvi pralni stroj, prvo računalniško
omrežje nekdanje države, je preteklo nekaj
časa, a prostor je ostal isti. Danes so spomini
tega razvoja le deloma materialno ohranjeni,
večinoma so nematerialna dediščina, ki jo podoživimo ob pričevanjih; po označenih poteh
se lahko sprehodimo med njimi, od Tovarne
avtomobilov Maribor do Metalne na Teznu, po

Železničarski koloniji na Taboru ali po širšem
tekstilnem kompleksu v Melju. Projekt Pešpoti
– Industrijska pešpot po Mariboru pelje po poteh mariborskega delavskega sveta od sredine
devetnajstega stoletja do danes. Prikazuje razvoj
železniškega križišča v času Avstro-Ogrske,
širjenje tekstilne industrije v času SHS in njen
razcvet v času Jugoslavije, ko je dobil Maribor
naziv jugoslovanski Manchester. Pokaže prevzem
Nacistov v času okupacije in razcvet industrije
v SFRJ, ko je bilo mariborske izdelke mogoče
zaslediti po vseh kontinentih sveta. Pot med
drugim razkriva življenja delavcev, bivalno
problematiko, higienske razmere in njihov
boj za izboljševanja življenjskih standardov
ter ne nazadnje tudi pot delavskega gibanja;
projekt je predstavljen na internetni strani
www.industrijskapespot.si, pot pa je označena
tudi s fizičnimi tablami – označevalci na poti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

2. 4. 2012

Odprtje IV. festivala romske kulture Romano
Čhon/Romski Mesec: Kdaj bodo Romi pisali o nas?

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

15. 9. 2012

Mariborska industrijska pešpot (otvoritev poti)

Maribor – po mestu

3. 4. 2012

Romi, predstavitev nove tematske številke Časopisa za kritiko
znanosti, domišljijo in novo antropologijo

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

5. 11. 2012

Promocija slovensko-romskega slovarja

Maribor – Združenje alternativne
in avtonomne produkcije

23. 11. 2012

Dan odprtih vrat projekta Etnomobil

Maribor – Združenje alternativne
in avtonomne produkcije
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

600

493
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Semenska knjižnica

Sustainart

VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje biotske
pestrosti kulturnih rastlin

N

amen projekta Semenska knjižnica je prispevati k povečanju lokalne samooskrbe
s semeni in zaustavitvi trenda izginjanja
biotske pestrosti kulturnih rastlin. Pestrost semen
prehranskih rastlinskih vrst predstavlja osnovo
oskrbe s hrano in njeno raznolikost ter pomemben
vir genskih informacij, ki omogoča prilagajanje
rastlin v klimatsko vedno bolj spreminjajočem
se svetu. Z vzpostavitvijo sistema, ki omogoča
fizično hranjenje semen, njihovo kakovost in

brezplačno dostopnost, se s projektom prispeva k
evidentiranju in dolgoročni ohranitvi prehranskih
rastlin, ki se tradicionalno pridelujejo predvsem
na območju Podravske in Pomurske regije. Na ta
način in prek podajanja specifično strokovnih
informacij zainteresirani in širši javnosti se krepi
zavest o pomembnosti lastne pridelave semen,
biotski pestrosti in prehranski samooskrbi,
hkrati pa projekt ljudem tudi vrača znanje, ki
je dediščina preteklih generacij.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 2. 2012

Predstavitev projekta Semenska knjižnica

Videm pri Ptuju – Kulturna dvorana

5. 5. 2012

Bazar semen in sadik

Maribor – Borova vas: Skupnostni
urbani vrt

22. 11. 2012

Dan odprtih vrat projekta Semenska knjižnica

Maribor – Združenje alternativne
in avtonomne produkcije
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ostalo

Visoka šola za varstvo okolja

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

400

P

rehranska samooskrba in pridelava ustreznih količin domače kakovostne in zdrave
hrane bo v kratkem verjetno trd oreh in
strateška naloga na državni ravni. Visoka šola za
varstvo okolja (VŠVO) je v okviru mednarodne
poletne šole izvedla raziskavo možnosti prehranske samooskrbe na vzorčnem območju Šaleške
doline. Raziskovalne vsebine so vključevale
tudi zbiranje podatkov za pripravo semenske
banke iz sadjarstva, poljedelstva in zdravilnih
zelišč. Po ocenah Visoke šole za varstvo okolja
ima lahko sonaravno kmetijstvo v Šaleški dolini
tudi razvojni potencial in ni le stvar zgodovine.
Med udeleženci raziskovalne šole so bili tudi
študenti visokošolskih inštitucij partnerskih
mest Evropske prestolnice kulture, mednarodna
poletna šola pa se je zaključila z znanstvenim
posvetom in okroglo mizo z razstavo. Pomemben
prispevek projekta se kaže v celostno zasnovani
okoljski vzgoji, ki je potrebna za ustrezen odnos
do okolja in posledično ozaveščeno ter odgovorno
sonaravno bivanje.

V uvodnem delu zastavljenega projektnega
programa je bila izvedena 1. mednarodna poletna šola VŠVO s poudarkom na kakovosti
bivanjskega okolja (kakovost življenja, bivanjska
kultura, avtohtone rastlinske vrste, semenska
banka, prehranska samooskrba). Ugotovitve
in ideje raziskovalne skupine, ki se je ukvarjala z okoljskimi tehnologijami, so udeležence
vzpodbudile, da so zbrano gradivo nadgradili
s postavitvijo razstave Snujemo prihodnost –
okoljske rešitve v Šaleški dolini, s katero so
želeli evidentirati in širši javnosti pokazati že
izvedene, pa tudi načrtovane primere dobre
prakse oziroma patente uspešnih okoljskih
izboljšav iz Šaleške doline. Na več prizoriščih
je bila postavljena večmedijska razstava, del
eksponatov pa je bilo postavljenih tudi v zunanje
okolje. Sledila je okrogla miza na temo kulture
bivanja, pridelave in predelave hrane, energetike
in tehnologije, turizma idr. Kuratorke razstave
Kaja Avberšek, Darja Osojnik in Kaja Flis, mlade
velenjske strokovnjakinje, so razvile zanimive
in poučne interaktivne eksponate, plakate ali
avdio in video predstavitve.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 4.-20. 5. 2012

Snujmo prihodnost (razstava)

Velenje – Galerija Velenje

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

60
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ostalo

Teden kultur 2012

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

T

eden kultur je vsakoletno sedemdnevno
festivalsko dogajanje na temo kulturne raznolikosti Novega mesta, ki se je v letu 2012
odvilo že četrtič. Predstavljene so bile kulturne
posebnosti etničnih skupin, ki so zaznamovane s
predsodki, stereotipi in diskriminacijo; obiskovalci so jih spoznavali skozi folkloro, poezijo, prozo,
slikarstvo, glasbo in kulinariko. Radovedneži
so tako spoznavali odtenke različnih kultur in
kulturno širino drugih narodov, ki živijo pri nas.

A festival Teden kultur ni le prikaz kulturne pestrosti prebivalcev Novega mesta; obiskovalcem
daje tudi priložnost, da s priseljenci in drugimi
skupinami vzpostavijo medkulturni dialog.
Dogodek je odlična priložnost, da se zaključene
skupine s kulturnim delovanjem vključijo v
družbo in tako pomagajo pri preobrazbi Novega
mesta iz večkulturnega v medkulturno mesto,
v katerem lahko enakovredno sodelujejo vse v
mestu prisotne kulture.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 6. 2012

Dnevi makedonske kuhinje (kulinarični užitki, delavnice)

Novo mesto – Pizzeria Novljan – Chianti

11. 6. 2012

Dnevi srbske kuhinje (kulinarični užitki, delavnice)

Novo mesto – Gostišče Loka

11. 6. 2012

Dnevi bosanske kuhinje (kulinarični užitki, delavnice)

Novo mesto – Kavarna Situla

11. 6. 2012

Dnevi slovenske kuhinje (kulinarični užitki, delavnice)

Novo mesto – Hiša kulinarike

11. 6. 2012

Iz te gore Žumberačke (žumberški večer)

Novo mesto – Hiša kulinarike

12. 6. 2012

Zlate žice tamburice (hrvaški večer)

Novo mesto – Hiša kulinarike

12. 6. 2012

Veselo dive (romsko popoldne)

Novo mesto – Dnevni center Šmihel –
zabojnik v romskem naselju Šmihel

13. 6. 2012

Osnove kola za vsakogar (delavnica srbskih plesov)

13. 6. 2012

Š tevilo dogodkov

16

Š tevilo obiskovalcev

2.895

ostalo

Teleport

Društvo Mariborska kolesarska mreža

P

rojekt Teleport je prispeval k razvoju kolesarstva kot načina vsakodnevne mobilnosti prebivalstva ter hkrati kot možnosti
gospodarskega razvoja Maribora in širše regije.
Z vzpostavitvijo prostorskih kapacitet za redno
delovanje skupnostnih kolesarskih programov
v okviru CAAP predstavlja projekt Teleport
pomembno zagonsko platformo iniciativam,
idejam, vizijam, projektom in procesom, ki
želijo spodbujati večjo uporabo koles in prispevati k polnomočenju lokalne skupnosti. Cilji
projekta so bili usmerjeni v zagon skupnostnih
kolesarskih programov znotraj produkcijsko-eksperimentalnega prostora BikeLab, ki so
omogočali, in bodo tudi v prihodnje, vključevanje
lokalnega prebivalstva v procese izobraževanja,
polnomočenja in aktivne participacije. Tako so
skozi projekt nastali programi, kot je Mobilna
kolesarska delavnica in samopopravljalnica, ki

so v prvi vrsti ponujali možnost, da si ljudje sami
popravijo ali se naučijo popraviti kolo. Prav tako je
bil vzpostavljen sistem zbiranja odsluženih koles
in njihove predelave v kolesa za ponovno uporabo.
Z zagonom izposojevalnice je bila posameznikom
ali skupinam ponujena možnosti, da si na kratek
ali dolgi rok zagotovijo lastno prevozno sredstvo.
Poleg skupnostnih programov so pomemben
del projekta predstavljali tudi procesi izboljšav
kolesarskega prometa v Mariboru in vpliv na
politične odločevalce za doseganje podpore pri
ključnih kolesarskih projektih v prihodnosti v
Podravju. Pri tem ne smemo pozabiti tudi osveščevalne vloge projekta, ki je med prebivalstvom
populariziral kolesarjenje kot način prevoza po
mestu in hkrati kot življenjski slog.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 1. 2012

Grazibor 2012 (kolesarska parada)

Kolesarska parada
od Gradca do Maribora

Novo mesto – Kulturni center Janeza
Trdine

31. 5. 2012

Simulacija prometa prihodnosti (kolesarska parada)

Kolesarska parada med Glavnim
trgom in Trgom revolucije

Hajd u kolo (srbski večer)

Novo mesto – Kulturni center Janeza
Trdine

20. 9. 2012

Daljinske kolesarske poti – priložnosti za trajnostni razvoj
Slovenije (posvet in kolesarjenje)

Maribor – Univerza v Mariboru

14. 6. 2012

Pogovorni večer z Dušanom Jovanovičem

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

20. 11. 2012

Dan odprtih vrat projekta Teleport v okviru centra CAAP

14. 6. 2012

Bosanski večer in koncert Revijskega orkestra glasbene
mladine Bihać

Novo mesto – Klub LokalPatriot

Maribor – Združenje alternativne
in avtonomne produkcije

15. 6. 2012

Večer Slovencev po svetu (predstavitev)

Novo mesto – Kulturni center Janeza
Trdine

15. 6. 2012

Mnogohod prijateljstva (skupni sprehod)

Novo mesto – Glavni trg

15. 6. 2012

Postaja Novo mesto (sklepna prireditev Tedna kultur)

Novo mesto – Kulturni center Janeza
Trdine

15. 6. 2012

Malo mešano (sejem kultur)

Novo mesto – Kulturni center Janeza
Trdine

15. 6. 2012

Migracije (diskusijska kavarna)

Novo mesto – Hiša kulinarike
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Š tevilo dogodkov
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Trajnostna lokalna preskrba

Urbano vrtnarstvo

Zadruga Dobrina, Zadruga za razvoj trajnostne
lokalne preskrbe, z.o.o.

T

emeljni namen projekta je bila vzpostavitev
trajnostne lokalne preskrbe na območju
Maribora in okolice. Ustanovljen je bil
nov pravni subjekt, Zadruga Dobrina, z.o.o., ki
po principih socialnega podjetništva povezuje
pridelovalce zelenjave, žit in sadja. Zadruga
je povezala podeželje z urbanimi središči ter
omogočila razvoj malih kmetij ter pravične
trgovine z živili. Trajna lokalna preskrba se je
vzpostavljala prek reorganizacije prehranske
verige izobraževalnih institucij v Mariboru s
skupnostjo malih tradicionalnih kmetov iz
Slovenskih goric. S sistemom distribucije so
se obrati javne prehrane v mestu začeli oskrbovati s svežo sezonsko zelenjavo, sadjem in
predelanimi izdelki, meščani pa so se prijavili
v sistem tedenskih zabojčkov. S temi konkretnimi vezmi med ruralno lokalno skupnostjo in
mestom je zadruga začela krajšati pot od vil do
vilic, zmanjševati zdravstvene stroške poceni

hrane ter polnomočiti skupnosti, ki so bile
doslej brez vsakršne interakcije. S sistemom
distribucije mestni otroci znova dobivajo na
krožnike zdravo in varno hrano. Kmetje iz
okoliških kmetij s podpornim okoljem zadružnega združevanja in skupno promocijo svoje
kmetije ohranjajo, kar pripomore k varovanju
kulturne in tehnične dediščine Slovenskih
goric. Skozi projektne dejavnosti zadruge se
promovirajo ekološko kmetovanje in načela
trajnostne lokalne preskrbe s hrano, zato se
člani zadruge preusmerjajo v ekološko in integrirano pridelavo in predelavo. Po drugi strani
pa se izobražuje in informira tudi otroke, starše,
učitelje in druge potrošnike, ki se jim zdi vse bolj
pomembno, s čim se prehranjujejo in kako je
bila hrana, ki jo uživajo, proizvedena. V okviru
celostne ponudbe in promocije zadruga izvaja
tudi storitev priprave in dostave sveže sezonske
hrane – kmečki catering.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 11. 2012

Dan odprtih vrat Zadruge Dobrina

Maribor – Združenje alternativne in
avtonomne produkcije
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Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske
pestrosti kulturnih rastlin
Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

250

U

rbani vrtovi, balkonska korita, sadni
parki in drevoredi, vrtovi na strehah
in pozelenele ograje namesto železa ali
betona – z vsem tem samoorganizirane urbane
skupine v številnih državah sveta revitalizirajo in transformirajo javni prostor. Urbano
vrtnarstvo predstavlja ekonomske, ekološke,
kulturne in socialne izzive lokalnemu prebivalstvu, saj poleg prostora za druženje, menjave,
interakcije, samooskrbe in učenja nudijo tudi
socialni in kulturni korektiv, hkrati pa ponovno
povežejo življenje z neposrednim izkustvom
zadovoljevanja človekovih potreb. V okviru
projekta je bil vzpostavljen prvi primer celostne ureditve organiziranega vrtičkarstva v
Sloveniji, sploh pa prvi primer, ki je v izhodišče

postavil certificirano ekološko pridelavo. Pri
oblikovanju trajnostnega modela vrtičkarstva
so raziskovalci Urbanih brazd sledili potrebam
prebivalstva in njihovim potencialom za dolgoročno zadovoljevanje teh potreb. Prebivalci
iz bližnjih blokov so dobili možnost, da se prek
predavanj, izobraževanj, delavnic oblikujejo v
organizirano skupino vrtičkarjev, imenovano
Društvo Urbani eko vrt, ki je prevzelo urejanje
in vzdrževanje celotnega območja Skupnostnega
urbanega vrta. Ob tem so bili v vrtcih, šolah
in Domu starejših na območju mestne četrti
Tezno urejeni permakulturni, metuljni in sadni
vrtovi, s čimer naj bi bila obogatena pedagoški
in terapevtski proces in ponovno vzpostavljen
stik z naravnim okoljem.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 5. 2012

Izobraževalno-rekreacijski vrtovi (odprtje vrtov in zelenic)

Maribor – Vrtec Tezno
(enota Mehurčki)

15. 5. 2012

Izobraževalno-rekreacijski vrtovi (odprtje vrtov in zelenic)

Maribor – Osnovna šola
Martina Konšaka

15. 5. 2012

Izobraževalno-rekreacijski vrtovi (odprtje vrtov in zelenic)

Maribor – Dom starejših
občanov Tezno

15. 5. 2012

Izobraževalno-rekreacijski vrtovi (odprtje vrtov in zelenic)

Maribor – Dom starejših
občanov Tezno

15. 5. 2012

Izobraževalno-rekreacijski vrtovi (odprtje vrtov in zelenic)

Maribor – Vrtec Tezno
(enota Mehurčki)

15. 5. 2012

Izobraževalno-rekreacijski vrtovi (odprtje vrtov in zelenic)

Maribor – Osnovna šola
Martina Konšaka

23. 6. 2012

Skupnostni urbani vrt (odprtje)

Maribor – Borova vas:
Skupnostni urbani vrt

Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev

460
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otroška in mladinska ustvar j alnost

24. Mednarodni raziskovalni
tabor Velenje 2012
Mladinski center Velenje

delu na taboru dnevno poroča Radio Velenje,
informacije o taborskih aktivnostih pa so dnevno
posredovane tudi vsem pomembnejšim tiskanim in elektronskim medijem ter na Slovensko
tiskovno agencijo. Dnevno osveževane so tudi
spletne strani. Raziskovalni rezultati so najprej
prikazani na zaključni razstavi, za katero vsaka
skupina pripravi plakat, oz. v obliki plesne,
gledališke ali kakšne druge predstave. Kasneje
so vključeni tudi v bilten, ki izide zadnji dan
tabora.
Udeleženci so pod vodstvom mentorjev raziskovali in ustvarjali v petih delavnicah, in sicer:
kemijski, biološki, geografski, umetniški in
fotografsko-novinarski.
Tabor je vsak dan gostil številne goste. Med drugimi so ga obiskali dr. Franc Žerdin, podžupan
MO Velenje; Drago Martinšek, vodja urada za
družbene dejavnosti MO Velenje; Peter Groznik,
koordinator za projekt Evropska prestolnica
kulture v Velenju; mag. Marko Mavec, direktor
ERICo d.o.o. in drugi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20.-25. 8. 2012

24. Mednarodni raziskovalni tabor Velenje 2012

Velenje - Škale pri Velenju
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Š tevilo dogodkov

1

ŽND

R

aziskovalni tabori imajo v Šaleški dolini
dvaindvajsetletno tradicijo. Njihovi idejni
očetje so kustosi velenjskega muzeja.
Prvi tabor so organizirali leta 1989. »Grajski«
kustosi s taborom živijo naprej, saj vsako leto
sodelujejo kot mentorji mladih raziskovalcev.
V več kot dvajsetih letih so šaleški tabori postali
eni najbolj množičnih in interdisciplinarnih
taborov v Sloveniji. Poudarek taborov je na
sonaravnem in trajnostnem razvoju kraja, ki
ga raziskujejo, tako v okoljskem smislu, kot v
smislu varovanja kulturne dediščine. Na taboru
se razvije tudi bogato družabno življenje, ki je
s športnimi, glasbenimi, plesnimi in z drugimi
zabavnimi prireditvami pomemben razlog,
da se dijaki in študentje radi vračajo v Šaleško
dolino. Življenje in delo na taboru vedno skrbno
spremlja novinarska skupina, ki se ukvarja z
notranjo in zunanjo medijsko promocijo tabora,
z video produkcijo, ustvarja video arhiv in TV
dnevnike. Vsak dan izide časopis, v katerem
so predstavljeni delovni in zabavni utrinki, o

Š tevilo obiskovalcev

70

501

ŽIVLJENJE NA DOTIK

502 - Življenje Na Dotik

503

»

Ž

nD bo v osnovi zasledoval dva cilja, prvi je prenos čim bolj zaokrožene slike
programa in dogajanja v okviru Evropske prestolnice kulture
(EPK) Maribor 2012 prek spleta v širše kontekste (…), drugi cilj
pa je vnos (avto)refleksije v projekt, in sicer po dveh trakovih.
Prvi del razmišljanj bo usmerjen v spremljanje in (avto)refleksijo programa, dogodkov in vsebin, ki jih prinaša EPK Maribor
2012 (…), drugi trak refleksije pa se bo vezal na premislek širših
kulturnih in geopolitičnih kontekstov, ki so vplivali in določali
prostore vzhodne kohezijske regije, torej dogajalni prostor EPK
tako skozi zgodovino kot danes.« Na koncu Evropske prestolnice kulture, decembra 2012, tej začetni tezi ni kaj bistvenega
dodati. Tako prvi kot drugi cilj sta glede na pogoje in možnosti
– po naši oceni – izpolnjena vsaj v korektni meri. V enem svojih člankov je priznani srbski avtor Dragan Velikić o spletnem
portalu programskega sklopa Življenje na dotik zapisal celo
sledeče: »Fenomen slovenskega sajta na začetku 21. stoletja
bi poimenoval mariborske fantazije.« S temi besedami je programski sklop Življenje na dotik dobil izjemen kompliment za
svoje oranje virtualne ledine, v grobem zamejene z mejami, ki
jih ponuja novo digitalno okolje, s prostorom, ki si ga je gradil
na polju medijskega eksperimenta, ter upoštevaje dejstvo, da
gre za projekt Evropske prestolnice kulture.
Prvi paradni konj sklopa je bila mednarodna rubrika
besedilnih prispevkov raznovrstnih piscev, ki se gibljejo v
razponu od eminentnih do alternativnih in ponujajo razgibano
branje. Perspektive in refleksije so prinašale razmišljanja iz
najrazličnejših evropskih (in širše) mikro okolij, iz različnih
tradicij, kultur, svetovnonazorskih perspektiv in praktično
vseh družbenih sfer. Njihovi referenčni pogledi sestavljajo
pisano sliko evropskega družbenega konglomerata, v osnovi pa
so bila razmišljanja uokvirjena s temo sodobnih strahov, tako
individualnih, kolektivnih kot sistemskih. Novembra 2011 se je
mariborska delegacija ŽnD prvič uradno srečala z balkanskimi
pisci v Beogradu. Bistvo srečanja je mogoče ponovno strniti z
besedami Dragana Velikića: »Toliko avtorjev različnih generacij
na kupu, formiranih v različnih kulturoloških matricah. Vsem
je skupna osnovna naravnanost k toleranci. Kakšna transfuzija
pameti v siv vsakdan. Kakšna promocija normalnosti. Kakšno
kritično mišljenje, ki ne pušča nepokritega niti koščka realnosti,
kjer korumpirani politiki – na žalost zelo uspešno – izvajajo
čarovniške predstave. Uspeva jim zato, ker je podrejanje najnižjim
zahtevam podanikov danes globalni trend – poneumljanje,
dvorjenje masam, ki s svojimi glasovi podaljšujejo mandate. In
popolnoma vseeno je, vsaj v Srbiji (in še kje v regiji), kdo bo jutri
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prišel na oblast, ker so politiki danes generalno amorfna bitja,
brezbarvna kot človeške ribice, brez krvne skupine, samoživke
brez vsake iluzije, osredotočeni izključno na materialno korist.«
Imena, ki so podpisovala razmišljanja, govorijo sama zase o
referenčnem polju in nivoju izrekanja mednarodne P&R mreže,
ki se je v letih 2011 in 2012 širila, nadgrajevala in poglabljala:
Peter Nadas, Peter Esterhazy, Dubravka Ugrešić, Claudio Magris,
Drago Jančar, Dragan Velikić, Agnes Heller, Aleš Debeljak, Georgi
Gospodinov, Teofil Pančić, Thomas Eriksen, Robert Perišić, Srečko
Horvat, Jelena Lengold, Andrej Nikolaidis, Jagna Pogačnik, Tibor
Keresztury, Jani Virk, Igor Marojević, Ahmed Burić … in ostalih
112 avtorjev iz 25-ih držav. Posebnost pristopa mnenjskih in
esejističnih tekstov Perspektiv in refleksij je bila v tem, da smo
besedila ponudili v prvo (brezplačno) objavo drugim tiskanim in
spletnim medijem (Objektiv, Pogledi …). Rezultat – na koncu je
tekste P&R povzemalo oziroma prevzemalo prek 20 medijev iz
6-ih držav. Skupno je bilo v spletni rubriki objavljenih več kot
530 besedilnih prispevkov v izvirnem jeziku ter slovenskem in
angleškem prevodu. V oktobru in novembru je potekal intenzivni
uredniški izbor besedil za Antologijo perspektiv & refleksij
s podnaslovom Stanje stvari ali v angleški verziji Anthology
of Perspectives & Reflections: The State Of Matters, ki je bila
predstavljena 13. decembra 2012.
Če so Perspektive & refleksije prinašale premisleke o
najrazličnejših skupnih kontekstih, je rubrika Mapiranje Maribora
prinesla ponoven in poglobljen premislek o Mariboru kot mestu,
njegovi zgodovini, premislek ključnih identitetnih zgodb in
poglavij, skozi mnenjske in kritično-analitične članke pa se še
kako zrcali tudi kompleksna slika Maribora danes, tukaj in zdaj
z vsemi aporijami in sistemskimi težavami, s katerimi se mesto
srečuje v aktualnem trenutku. Maribor in vzhodna kohezijska
regija sta s tem nedvomno dobila nekaj novih koordinat v
zgodovinskem smislu, s poudarkom na samopremisleku možnosti
in težav, kar je v končni fazi, če citiramo Petra Tomaža Dobrilo,
»rezultiralo v novi kvaliteti komunikacije med različnimi centri,
ljudmi in institucijami znotraj mesta.« Svoja razmišljanja so,
med drugimi, prispevali tudi Boštjan Narat, Peter Tomaž Dobrila,
Mateja Ratej, Danijel Rebolj, Samo Bohak, Simona Kopinšek,
Rok Vilčnik, Mirko Lorenci, Klemen Brvar in mnogi drugi.
Ena od nalog, ki si jo je programski sklop ŽnD zadal v svojem
medijskem delu, je bila povezovanje regionalnih medijev in
sodelovanje z nacionalnimi mediji.
Projekt MARŠ na Zemljo! je bil vpet v programski sklop
Življenje na dotik na več nivojih. Osnova je bila vzpostavljena
skozi redno sodelovanje programskega sklopa s petimi ključnimi

nosilci institucije, ki je bila v letu 2011 na dnu v smislu materialnih,
finančnih in ostalih pogojev za delovanje. Koncept sodelovanja je
temeljil v prvem koraku na ohranitvi radia MARŠ pred popolnim
kolapsom, nato pa je bila oktobra 2011 na radiu izvedena avdicija,
tej pa je sledilo tudi večplastno izobraževanje pod vodstvom
omenjenih radijskih mentorjev.
V medijski akciji je bila z avdicijo vzpostavljena povezava
z Inštitutom za medijske komunikacije (FERI Maribor), saj so
bili tamkajšnji študentje osrednja ciljna skupina. Po masovnem
odzivu na avdicijo za nove kadre se je izobraževanja v letu 2011
udeležilo 15 zainteresiranih študentov FERI-ja. Njihovo delo na
radiu je bilo upoštevano tudi v študijskem procesu (praksa).
Izobraževanje je potekalo vse do januarja 2012 in se je razvijalo
v smereh treh različnih kadrovskih specializacij: studijski
novinar in »speaker«, terenski novinar in poročevalec ter
radijski tehnik (studio in teren).
V letu 2012 se je ekipa okrepila z novimi kadri in
nadgradila programsko shemo radia z novimi oddajami, kot
tudi z »oživitvijo« nekaterih kultnih oddaj, ki so bile zaradi
primanjkljaja sredstev ukinjene. V oktobru 2012 so recimo pričeli
z oddajanjem poskusnega jutranjega programa v živo, ki se
spreminja v redni del programa radia. Radio je povečal minutažo
radijskega programa v živo z enim do dvema moderatorjema,
stekle so zadnje priprave za formiranje redakcije za družbenokritična vprašanja in za alternativne glasbene vsebine. Omenimo
še začetek izvajanja poskusnega šolskega radia na OŠ Hoče, ki
je namenjen raziskovanju in širjenju glasbenih in družbenih
horizontov mladih. Radio MARŠ je bilo mogoče poslušati tudi
prek spletne strani sklopa ŽnD (kar je imelo izrazito pozitiven
učinek na poslušanost radia). Ob koncu projekta je sledila tudi
druga avdicija radia MARŠ (6. novembra 2012), kar jasno kaže
na uspešno nadaljevanje zastavljene zgodbe.
Z Radiem Maribor kot delom RTV Slovenija je sklop ŽnD
vzpostavil sodelovanje v okviru etnografsko obarvanega
multimedijskega projekta Žive legende, ki oživlja etnološke
vrednosti, naravno in kulturno dediščino vzhodne ter severne
Slovenije s trajnim zapisom in prikazom značilnih poklicev, obrti
ali opravil določenih krajev in socialnih slojev. Projekt je bil v
okviru širšega projekta Po tekstovnih mrežah izveden v dveh
fazah. Prva je temeljila na raziskavah, ki so jih študentje etnologije
in antropologije opravili po pokrajinskih in etnografskih muzejih
vzhodne kohezijske regije. Iz okolja vzhodne Slovenije je bilo
izbranih 16 poklicev oziroma opravil, ki izvirajo iz tradicionalnih
ali posebnih opravil, obrti ali poklicev, ki dandanes počasi
tonejo v pozabo ali posajajo redki, hkrati pa so dolgoročno

bistveno zaznamovali ljudi in okolje. Serija 16-ih dokumentarnih
feljtonov je bila predvajana na spletnem portalu sklopa Življenje
na dotik, hkrati pa so v kulturnem uredništvu Radia Maribor iz
bogatega avdio materiala oblikovali radijske prispevke, ki so jih
predvajali kot napovednike posameznih videov, razložili ozadja
posameznih predstavnikov izvajanih obrti in video prispevke
postavili v širši družbeno-kulturni kontekst. Projekt se je zaključil
z multimedijsko razstavo Žive legende: med legendami, ki je
bila na ogled od konca julija do konca avgusta v galeriji K8.
Konkreten projekt povezovanja regionalnih medijev je dal
za rezultat reportažno oddajo Kultura na dlani, ki je opravila
pomemben del naloge prenosa čim bolj zaokrožene slike programa
in dogajanja v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 v širši
nacionalni prostor. Mesečna oddaja je bila predvajana na vseh
regionalnih partnerskih televizijah: poleg krovne televizije PeTV
s Ptuja, ki je prevzela koordinacijo oddaje skupaj s postprodukcijo
in grafičnimi elementi ter prispevala povezovalca oziroma
voditelja Miho Mastena, so sodelovale še mariborska RTS, Vaš
kanal iz Novega mesta, TV AS iz Murske Sobote in velenjska VTV.
Oddaja je bila prav tako dosegljiva na spletni strani programskega
sklopa ŽnD (skupaj z arhivom vseh prejšnjih oddaj). 8-im
oddajam z letnico 2011 se je pridružilo še 10 oddaj v letu 2012,
ki so prinašale reportaže z dogodkov iz vseh partnerskih mest
Evropske prestolnice kulture. Za posamične reportaže so bile
odgovorne regionalne televizijske postaje – izjema so bili le
dogodki v Slovenj Gradcu, ki jih je, poleg svojih, pokrivala
velenjska televizijska hiša VTV.
V sklopu sodelovanja programskega sklopa ŽnD s tiskanimi
mediji, konkretno s časopisno-založniškim podjetjem Večer, se je
v letu 2012 zgodilo 12 javnih pogovorov z naslovom Večerovi dueli.
V pogovorih, ki sta jih vodila Večerova novinarja Melita Forstnerič
Hajnšek in Zdenko Kodrič, so se soočile osebnosti, ki delujejo
na istih kreativnih ali družbenih poljih; skozi »konfrontacije«
mnenj, poetik in pristopov so se vzpostavljale nove vsebinske
dimenzije, ki zaznamujejo mariborski in tudi širši prostor:
Karpo Godina in Marko Naberšnik, Igor Samobor in Stojan
Kerbler, Alenka Pinterič in Neca Falk, Edward Clug in Anton
Bogov, Oto Riemele in Polona Maher, Samo Šalamun in Vasko
Atanasovski, Branko Jordan in Nataša Matjašec Rošker, Janja
Vidmar in Boštjan Gombač, Karmina Šilec in Uroš Lajovic ter
Matjaž Latin in Andrej Adam.
Poleg sodelovanja in povezovanja z drugimi mediji je bil
programski sklop ŽnD tudi samostojno angažiran, saj je v
koprodukciji s podjetjem Umco izdajal mesečnik Edicija
življenje na dotik – ŽnD v slovenskem jeziku. Vsako soboto
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pred 15. v mesecu je tiskovina izšla kot priloga sobotnega Dela
in prinašala najbolj kakovostne prispevke iz programskega
segmenta Perspektive in refleksije, delovala je kot vsebinski
napovednik za prihajajoče dogodke projekta EPK 2012 ter
odmeve, refleksije in poglede na minule dogodke, poleg tega
pa seveda intervjuje s ključnimi osebami domačega in širšega
evropskega prostora, ki so se dotaknile projekta EPK. Skupno je
izšlo 11 številk v vsakokratni nakladi 70.000 izvodov. Vse številke
edicije so bile natisnjene in vložene v Tiskarskem središču Delo.
Poletna edicija mesečnika, številka 6/7, je bila obsežnejša, saj je
predstavljala dvojno izdajo, obsegala pa je 100 strani. Zadnja, 11.
številka pred zatvoritvijo je prinesla prvi pogled programskih
nosilcev projekta na opravljeno delo.
V kontekstu globalno prepoznavnih kratkih predavanj
poimenovanih TED je bil zasnovan projekt TEDx, skupek
lokalno in samostojno organiziranih dogodkov. Preliminarni,
pripravljalni del, ki je hkrati pomenil ključni del promocije
projekta, je potekal prek spleta in družbenih omrežij, kjer so
si posamezniki, ki jih navdušujejo različne oblike kreativnega
mišljenja in kultura v ožjem pomenu, izmenjevali mnenja
in poglede. Po izvedenem dogodku so bila predavanja TEDx
objavljena na spletni strani Življenja na dotik. Projekt je bil v
letu 2012 sestavljen iz osrednjega dogodka v Narodnem domu,
ki je prestavil osrednjo temo v smislu kulture idej v najširšem
pomenu, ter manjših dogodkov, ki so izhajali iz osrednje teme.
Osrednji dogodek z naslovom Kultura ideje – ideja kulture, ki
je potekal 4. februarja v Veliki dvorani Narodnega doma, je bil
razdeljen na 3 sklope (Out of the Box, Vodenje, Kultura), med
drugim pa so se ga udeležili tudi naslednji gostje in predavatelji:
profesor fizike UM Samo Kralj, profesor UM Uroš Lobnik, športni
psiholog Matej Tušak, Tomaž Perovič (POP TV), Almir Flisar,
antropologinja Vesna V. Godina, Ciril Zlobec, Oskar Kogoj, Zijah
Sokolović in številni drugi.
Medijsko delovanje v okviru gibljive slike je programski sklop
Življenje na dotik bistveno nadgradil z lastno video produkcijo.
Začelo se je s kreativnimi predstavitvami vseh partnerskih mest
in njihovih programov ter vseh programskih sklopov in entitet.
Projekt videoprodukcije Po tekstovnih mrežah je pomenil preplet
najrazličnejših prispevkov v video rubrikah na spletni strani
sklopa ŽnD. V osnovi je bila struktura lastne video produkcije
segmentirana na INFO in REFLEKSIJO. Video ekipa ŽnD je
zaključila delo s 160-imi enotami video reportaž, posnetih je
bilo 59 obrazov, 89 enot v rubriki tv/dok/film, 49 video zgodb,
23 dokov na ex, 62 pogovorov ter 98 predavanj in simpozijev ...
Številke so več kot zgovorne in sugerirajo vsebinsko bogastvo, ki
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je po zaslugi video ekipe ŽnD dobilo trajni video zapis, dosegljiv
na spletu. S tem je kultura na nov, svež in trajen način stopila
v digitalno sfero, hkrati pa je ekipa opravila pionirsko delo
v prilaganju različnih žanrov digitalnemu okolju svetovnega
spleta. Poleg reportaž, pogovorov, različnih poročil in prenosov
predavanj (tudi v živo prek spleta) je video ekipa posnela tudi
nekaj pravih dokumentarnih fejtonov: Kurent, Lent, v juliju pa
je ekipa odšla tudi na snemanje dokumentarnega prispevka o
portugalski prestolnici kulture, ki je bil dokončan v začetku
leta 2013 in je doživel premiero v kinu Udarnik.
ŽnD je 15. decembra 2012, ko se je spustila zavesa EPK,
svojo osnovno raziskovalno in invencijsko medijsko naravo
spremenil v najbolj zaokrožen in celovit arhiv v zgodovini
Evropskih prestolnic kulture do tega trenutka. Po EPK in letu
2012 bo mogoče popotovati skozi informativne in refleksivne
tekstovne žanre, skozi fotografijo, prostorsko fotografijo,
otroke bo mogoče poučiti o zgodovini Maribora skozi igrico
ali interaktivno slikanico, odigrati šahovsko partijo, prebrati
Kasparov potret, si ogledati pogovor z njim v celoti ali prebrati
esej o šahu. Omogočeno bo tudi potovanje skozi veliko večino
projektov, ki si jih bo mogoče ponovno ogledati na video zapisih
ali v skrajšanih reportažnih formah oz. intervjujih, ki jih je video
ekipa prilagodila novemu okolju in izpilila do pravih malih
antoloških miniatur. Izbirati bo mogoče razne žanre, prepotovati
EPK skozi problemske vreze (ključne besede), mesta, projekte,
sklope, entitete … Aktivna drža med projektom in zaokrožen
arhiv v obliki aktivnega digitalnega spomina pa seveda ne bosta
edina zapuščina ŽnD-ja. Delovanje sklopa je namreč nastavljeno
tudi za naprej in ponuja veliko možnosti nadgradnje.
Vse vsebine programskega sklopa ŽnD so bile dosegljive
tudi prek najrazličnejših sodobnih orodij in tehnologij. Mobilne
naprave so v smislu tehnološke in uporabniške izkušnje v
izrazitem vzponu. Opremljene z množico različnih senzorjev in
dodatkov uporabnikom ponujajo številne možnosti. Aplikacija
Maribor 2012, ki je nastala v kooprodukciji Življenja na dotik in
Spletarta, je v osnovi predstavljala mobilni vodič po EPK. Bila
je na voljo tako na platformi Android kot na iOS (iPad, iPhone
itd.), vključevala pa je koledar dogodkov, izpostavljene dogodke,
novice projekta EPK 2012, vsebine programskega sklopa Življenje
na dotik in druge digitalne vodiče po EPK (recimo projekte
Severni sij, predstavitev partnerskih mest …). Aplikacija je
bila skozi leto 2012 nadgrajevana z najrazličnejšimi vsebinami.
S tem zgodba o programskem sklopu Življenje na dotik niti
približno še ni izčrpana. Tukaj so intervencije ŽnD (tako sami
dogodki kot tudi arhiviranje vseh intervencij, nastalih znotraj

sklopa ali kot del drugih programov v Mariboru oz. partnerskih
mestih v letu 2012) ter šahovski kotiček, ki je dobil posebno
osmislitev v Svetovnem mladinskem šahovskem prvenstvu
in seveda v obisku Garryja Kasparova v Mariboru. Potrebno je
omeniti izjemne dosežke prostorske fotografije Janeza Burgerja,
kjer si je bilo mogoče ogledati industrijsko dediščino, skrite
kotičke mest, kombinirane s starimi fotografijami, na voljo so
bili virtualni sprehodi po mestih, ogled znamenitosti, dogodkov,
razstav … Tukaj je satirična nanizanka Hišnik Maribora, ki je
nastajala v sodelovanju Ključev mesta in Življenja na dotik in
je odigrala pomembno vlogo samopremisleka ter sproščanja
nemalokrat napete atmosfere v in okoli projekta. Omeniti je
potrebno neposredne prenose pogovorov iz projekta Dvananjst
prek spletne strani ŽnD, posebej prilagojene vsebine za ljudi s
posebnimi potrebami in nasploh poudarek, ki je bil namenjen
njihovim vsebinam, prvo nagrado društva kritikov za naboljšo
knjigo v celotni letni produkciji, ki jo je financiral ŽnD itd.
Morda je smiselno kratko in zgoščeno predstavitev
najvidnejših dosežkov končati na začetku, z besedami Dragana
Velikića o Življenju na dotik: »Že skoraj pet mesecev na
www.zivljenjenadotik.si v rubriki Perspektive in refleksije
vsak dan zasveti tekst prebivalca naše regije. Teme so različne.
Pogledi nenavadni. Navadil sem se, da pred jutranjim pregledom
tiskanih medijev na internetu najprej pogledam na mariborsko
spletno stran, kjer me po pravilu čaka zanimiv tekst. V kratkem
času se je formiralo neko virtualno ozemlje, katerega obstoj
doživljam v povsem konkretnih dimenzijah. Spominja na naftno
ploščad, na delček umetnega kopna v brezmejnem oceanu,
ker se z mentalnim naporom iz globin kostnega mozga vlečejo
obrazložitve in razlage za mnoge pojave, dogodke, enigme
in fenomene, ki predstavljajo skupni imenovalec resničnosti
naše regije in širše. Tako v preteklosti kot v sedanjosti. Toliko
avtorjev različnih generacij na kupu, formiranih v različnih
kulturoloških matricah. Vsem je skupna osnovna naravnanost
k toleranci. Kakšna transfuzija pameti v siv vsakdan. Kakšna
promocija normalnosti. Kakšno kritično mišljenje, ki ne pušča
nepokritega niti koška realnosti, tam, kjer skorumpirani politiki
izvajajo čarovniške predstave, na žalost zelo uspešno. (…) Z
nekaj pretiravanja si lahko predstavljamo, kako neki nizozemski
zgodovinar na začetku 23. stoletja, strokovnjak za spletne strani
v Evropi na prehodu iz drugega v tretje tisočletje, odkrije, da je
pred skoraj dvesto leti obstajala neka slovenska spletna stran,
registrirana v Mariboru, kjer so se zbirali umetniki in intelektualci
iz regije in javno izpovedovali tolerantnost, enakost in pacifizem.
Z analizo te strani, njenega utopičnega značaja v kontekstu

razvoja takratne Evrope, bi nizozemski zgodovinar naznanil,
da je evropska družba potrebovala še dve stoletji, da se zave
neizogibnosti diktature kot najpravičnejše in najuspešnejše
forme družbene ureditve. Fenomen slovenske spletne strani z
začetka 21. stoletja bi poimenoval mariborske fantazije.«
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katalog znamčenih pro j ektov živl j en j a na dotik

K ATA LO G P R O J E K TOV Ž I V L J E N J E N A D OT I K
Š T.

N A Z I V P R O J E K TA

PRODUCENT

F I N A N C I R A N J E 2012

Avdiovizualna umetnost
341

CENTRALNA POSTAJA

Zavod uho; oko: Maribor

40.000,00

351

DIGITALNI VODIČ EPK

Spletart, Nataša Čoh Nestorović s.p.

350

KULTURA NA DLANI

PeTV, VTV, TV AS, Vaš kanal, Tele 59 d.o.o

525

MARIBOR 2012 - KRONIKA EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE

RTV Slovenija

357

MARŠ NA ZEMLJO!

Društvo za podporo radiu MARŠ Maribor

23.400,00

343

MEDNARODNI FESTIVAL RAČUNALNIŠKE UMETNOSTI

Mladinski kulturni center Maribor

56.000,00

363

ŠTUDENTSKI NATEČAJI

Društvo kvalitetnih kulturno-umetniških
praks SMEHOMAT

2.000,00

344

TEDx MARIBOR 2012: IDEJA KULTURE - KULTURA IDEJ

Adrema d.o.o.

13.500,00

353

TV REPORTAŽE EPK 2012

Tele 59 d.o.o

352

VIRTUALIZACIJA MARIBORA IN PARTNERSKIH MEST EPK 2012

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture, Burger k.d.

7.000,00
40.000,00

N aziv P R O J E K TA

N osilna organizaci j a

P odroč j E umetnosti

K ra j

MLADEN DOLAR: BITI ALI NE BITI

MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

AVDIOVIZUALNA UMETNOST

Maribor

EXTENDING CREATIVE PRACTICE,
MEDNARODNA KONFERENCA

Mitra, Društvo za razvoj avdiovizualnih AVDIOVIZUALNA UMETNOST
kultur in medkulturnega dialoga

Maribor

BOX ARCHITECTURE: Z RISBE V MESTO

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

MULTIMEDIJA IN AVDIOVIZUALNA UMETNOST

150.000,00

0,00
7.700,00

Literatura
356

LIFETOUCH MESEČNIK

UMco d.d.

275.776,00

359

PERSPEKTIVE IN REFLEKSIJE

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture

161.496,74

360

PO TEKSTOVNIH MREŽAH

Društvo kvalitetnih kulturno umetniških
praks SMEHOMAT

105.198,00

349

SLOVENSKI AVTORJI V ROKI

Založba Goga

362

SREČANJE AVTORJEV TEKSTOVNE MREŽE

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture

345

VEČEROVI DUELI

ČZP Večer, d.o.o.

570

ANTOLOGIJA PERSPEKTIV IN REFLEKSIJ: STANJE STVARI

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture, UMco d.d.

15.000,00
9.000,00
18.000,00
8.520,00

Neklasična glasba
342

KIBLA 2012 (DIGITALNA KOMUNA, MED, KIBLIX, FOLIO,
FESTIVAL LJUBEZNI, DNEVI RADOVEDNOSTI)

KID KIBLA

79.000,00

Vizualna umetnost
355

(IZ)BRANE INTERVENCIJE

Društvo kvalitetnih kulturno-umetniških
praks SMEHOMAT

6.600,00

348

KRONIST NOVEGA MESTA

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za
Dolenjsko in Belo krajino

5.000,00

347

ZADNJA VEČERJA

Nataša Prosenc Stearn,
videastka in režiserka

508 - Življenje Na Dotik

4.500,00

509

FOTOGALERIJA // ŽIVLJENJE NA DOTIK

510 - Življenje Na Dotik

1

RAZPOZNAVNI ZNAK ŽIVLJENJE NA DOTIK

2-3

MULTIMEDIJSKA RAZSTAVA ŽIVE LEGENDE foto MATJAŽ TANČIČ

4

TEDX foto ARHIV TEDZ

5

INTERVENCE V JAVNEM PROSTORU foto MIHA SAGADIN

6

MARŠ NA ZEMLJO! foto ARHIV RADIO MARŠ

7-8

STANJE STVARI - ANTOLOGIJA PERSPEKTIV IN REFLEKSIJ foto KATJA PIRC

9

EDICIJA ŽIVLJENJE NA DOTIK foto MIHA SAGADIN

10

VIDEO EKIPA ŽIVLJENJE NA DOTIK foto ARHIV SMEHOMAT

11

MEDNARODNI FESTIVAL RAČUNALNIŠKE UMETNOSTI foto MIHA SAGADIN

12

UVODNA ŠPICA DOKUMENTARNEGA FILMA 5 REZIN SRCA O EVROPSKI PRESTOLNICI
KULTURE Guimarães 2012

13

VEČEROVI DUELI foto MITJA NOVAK - MINOX

1

7
8

2
3

9
10

4
5

11
12

6

13
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Centralna postaja

Digitalni vodič EPK

Zavod Uho; oko Maribor		

C

entralna postaja je bila vzpostavljena kot
informacijsko vozlišče in produkcijski
center v starem mestnem jedru. Skozi
celotno prestolniško leto je z informativnimi
prikazovalniki v izložbenih površinah nagovarjala
mimoidoče, producirala in izobraževala ter tako
sooblikovala estetsko podobo mesta. Dogodki,
tako festivalski kot novonastale (ko)produkcijske
vsebine, so bili razdeljeni v tri vsebinske module:

Spletart, Nataša Čoh Nestorović s.p.

info, media in transmedia. Centralna postaja je v
letu 2012 postala zanesljiva podpora mestnemu
festivalskemu dogajanju in nadgradnja mestne
ponudbe na področju sodobne avdiovizualne
in intermedijske produkcije ter izobraževanja
in informiranja.

Š tevilo dogodkov

11

Š tevilo obiskovalcev

3.910

Datum

N aziv

P rizorišče

24. 5. 2012

Media: modul (program video projekcij)

Maribor – Centralna postaja

21. 6. 2012

Nočna izložba (razstava video/avdio instalacij)

Maribor – Centralna postaja

5. 7.-8. 8. 2012

Berkewerk no. 23: Nataša Goldberk (instalacija)

Maribor – Centralna postaja

12. 7. 2012

Kolektiva in Svit Pintar (projekcija izbranih video del)

Maribor – Centralna postaja

9. 8.-5. 9. 2012

TORINOver012 (razstava video del)

Maribor – Centralna postaja

9. 8.-5. 9. 2012

Zastrte podobe: Borut Popenko (razstava)

Maribor – Centralna postaja

9. 8.-5. 9. 2012

Zvezdni prah: Rajko Bizjak (razstava)

Maribor – Centralna postaja

6.-28. 9. 2012

Petra Mrša, Matej Jarc in Short cut
(fotografska razstava in videoprojekcija)

Maribor – Centralna postaja

26. 9. 2012

Atrofija historičnih mestnih jeder: Vesna Rebernak
(umetniška intervencija)

Maribor – Centralna postaja

1. 10.-8. 11. 2012

Pajser med izložbenimi stekli: Miha Vipotnik (razstava)

Maribor – Centralna postaja

15. 11.-12. 12. 2012 Rene Rusjan, Jure Markota in Sodobna hrvaška fotografija II

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

P

rojekt je sistematiziral in povezal različne
vsebinske sklope Evropske prestolnice
kulture in jih prek spletnih in mobilnih
tehnologij približal obiskovalcem. Prek spletnih
mest in aplikacij za mobilne naprave so uporabniki dostopali do različnih vsebin in vsebinskih
virov, kar jim je ponudilo celostno uporabniško
izkušnjo. Ker sta razmah in lahka dostopnost
sodobnih tehnologij v zadnjem času pripomogla k porastu kreativnih načinov povezovanja
kulture, bivanja in tehnologije, je bila s pomočjo
tehnologije vzpostavljena sodobna platforma,
ki je spodbudila ustvarjalnost kreatorjev vsebin.
Poseben poudarek je bil namenjen snovanju
uporabniške izkušnje in optimalni uporabnosti
mobilnih aplikacij, ki sta bistvenega pomena za
uspešnost projekta. Osnovni namen projekta je
bil širši javnosti posredovati pregled dogodkov
in prizorišč, koledar z iskalnikom in obvestilnikom ter pripadajoče funkcionalnosti, ki so

mu bile v pomoč pri iskanju zanimivih vsebin.
Aplikacije so pridobivale podatke s centralnega spletnega mesta in jih prenašale do strani
sklopa Življenje na dotik. Projekt je v ospredje
postavil vsebine in zgodbe; tehnologija je bila
uporabljena za njihovo predstavitev, ponudila
pa se je tudi možnost njihovega nadgrajevanja
in dodajanja. Gre za skupek več aplikacij in
sistemov na različnih platformah, ki delujejo
usklajeno in konsistentno ter dajejo uporabniku
občutek povezanosti in celovitosti. Poudarjene
so bile mobilne platforme, ki so v zadnjem času
tehnološko zelo napredovale. Še posebej velja
izpostaviti geolokacijske storitve, ki so informacije ponujale glede na lokalni kontekst (iskalčevo
pozicijo v prostoru). Aplikacije so zasnovane
interaktivno, kar je uporabnikom omogočilo
aktivno vlogo in možnost sodelovanja v smislu
komentiranja oziroma podajanja predlogov v
okviru posamičnih vsebinskih zemljevidov.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 5. 2012

Natura ni ovira, Ulični strip, Arheološka pot, Svetlobno obzidje in
Industrijska pešpot (aktivirani digitalni vodiči)

Spletna stran Življenje na dotik

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
/ uporabnikov

3.700

Maribor – Centralna postaja

(razstava)

512 - Življenje Na Dotik
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Kultura na dlani

AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

MARIBOR 2012 – Kronika
Evropske prestolnice kulture

PeTv, VTV, TV As, Vaš kanal, Tele 59 d.o.o.

RTV Slovenija

K

ot programski sklop Življenje na dotik so
tudi prispevki Kultura na dlani delovali
predvsem zaradi potrebe po prenosu čim
bolj zaokrožene slike programa in dogajanja v
okviru EPK. Ogled oddaj je bil mogoč na vseh
regionalnih partnerskih televizijah in prek
spletne strani sklopa Življenje na dotik (ŽnD).
Programski sklop se je povezoval z lokalno in
regionalno ravnjo kot zbirno mesto dogajanja
partnerskih mest. Osnovna zamisel je bila
spremljanje kulturnega dogajanja v mestih in
okolici ter podajanje povratnih informacij v
obliki kritičnih refleksij dogodkov, delovanja
institucij, skupin in avtorjev, s podajanjem
ozadja kulturnih projektov, primerjalno analizo
in oblikovanjem širšega konteksta posameznih
dogodkov, umeščenih v kulturni prostor. S
spremljanjem v živo in poročanjem o dogodkih
ter z gosti v oddajah so bile poslušalcem prikazane različne, včasih celo konfliktne vsebinske
zasnove in zamisli avtorjev projekta. Dan pred
objavo na spletni strani ŽnD je bila oddaja Kultura
na dlani med 18. in 22. uro premierno predvajana
na programih sodelujočih televizijskih hiš v
mrežnem projektu. Sodelujoče televizijske hiše

Datum

N aziv dogodka

v regiji so bile pri soustvarjanju projekta Kultura
na dlani prvič vpete v produkcijo skupnega
projekta na tako močni ravni, proaktivno so si
izmenjeve avdio-video materiale in posnetke
z dogodkov v matičnih partnerskih občinah,
VTV pa je poleg svojih snemal tudi dogodke
EPK v partnerskem mestu Slovenj Gradec.
Posnetke so lahko z medsebojnim soglasjem
uporabili tudi v drugih, lastnih prispevkih, ki so
tematsko nadgrajevali posamične programske
sheme. Rezultat je bila večja in kakovostnejša
izbira reportaž in celostna pokritost poročanja
o dogodkih iz vseh partnerskih mest s posebnim poudarkom na dogodkih, s katerih zaradi
omejenih produkcijskih, snemalnih ali drugih
tehničnih oz. časovnih omejitev sami ne bi
mogli poročati. Prednost mrežnega projekta
Kultura na dlani je bila predvsem informiranost lokalnih gledalcev o dogodkih EPK, ki je
bila enako kakovostna, aktualna, celostna in
reflektirana na vseh lokalnih kanalih v novo
nastali vzhodno kohezijski televizijski mreži.

P rizorišče

Š tevilo dogodkov

12

število spletnih in
televizi j skih gledalcev

10.366

P

rojekt MARIBOR 2012 – kronika Evropske
prestolnice kulture je sestavljalo petdeset
premiernih oddaj, ki so postregle s kreativno
predstavitvijo vsebin EPK širši javnosti. Od januarja do decembra 2012 je ekipa Radio televizije
Slovenija budno spremljala kulturno dogajanje v
prestolnih mestih, spremljala je kulturne vrhunce, osvetljevala zgodbe meščank in meščanov,
gledalce popeljala v multimedijski svet, odstrla
evropsko in svetovno kulturo ter beležila utrinke, ki bodo še dolgo burili spomin. Prek oddaj
se je imela širša javnost možnost informirati o

dogajanju v vzhodno-kohezijski regiji na eni
ter to dogajanje podoživljati na drugi strani.
Na ta način je projekt nosil izredno pomembno
sporočilo: ustvarjalnost EPK pripada celotni
Sloveniji in se razliva tudi preko njenih meja; gre
za vseslovenski in evropski projekt, ki bo v naš
prostor vnesel novi vzlet kulturnega življenja.
Projekt se je končal z daljšo zaključno oddajo,
ki je predstavljala retrospektivni pregled vsebin
EPK v vseh prestolnih mestih. Vse oddaje si je
moč ogledati tudi na internetni strani programskega sklopa Življenje na dotik.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 1. 2012

1. oddaja

RTV – SLO 1

21. 1. 2012

2. oddaja

RTV – SLO 1

28. 1. 2012

3. oddaja

RTV – SLO 1

4. 2. 2012

4. oddaja

RTV – SLO 1

11. 2. 2012

5. oddaja

RTV – SLO 1

18. 2. 2012

6. oddaja

RTV – SLO 1

25. 2. 2012

7. oddaja

RTV – SLO 1

6. 2. 2012

1. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

3. 3. 2012

8. oddaja

RTV – SLO 1

5. 3. 2012

2. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

10. 3. 2012

9. oddaja

RTV – SLO 1

2. 4. 2012

3. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

17. 3. 2012

10. oddaja

RTV – SLO 1

7. 5. 2012

4. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

24. 3. 2012

11. oddaja

RTV – SLO 1

4. 6. 2012

5. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

31. 3. 2012

12. oddaja

RTV – SLO 1

2. 7. 2012

6. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

7. 4. 2012

13. oddaja

RTV – SLO 1

6. 8. 2012

7. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

14. 4. 2012

14. oddaja

RTV – SLO 1

3. 9. 2012

8. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

21. 4. 2012

15. oddaja

RTV – SLO 1

1. 10. 2012

9. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

28. 4. 2012

16. oddaja

RTV – SLO 1

5. 11. 2012

10. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

5. 5. 2012

17. oddaja

RTV – SLO 1

3. 12. 2012

11. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

12. 5. 2012

18. oddaja

RTV – SLO 1

7. 1. 2013

12. oddaja

PeTV, RTS Maribor, Vaš Kanal, TvAS, VTV

19. 5. 2012

19. oddaja

RTV – SLO 1

514 - Življenje Na Dotik

Š tevilo odda j

50

število televizi j skih
gledalcev

1.400.000
Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen
Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta
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26. 5. 2012

20. oddaja

RTV – SLO 1

2. 6. 2012

21. oddaja

RTV – SLO 1

9. 6. 2012

22. oddaja

RTV – SLO 1

16. 6. 2012

23. oddaja

RTV – SLO 1

23. 6. 2012

24. oddaja

RTV – SLO 1

30. 6. 2012

25. oddaja

RTV – SLO 1

6. 7. 2012

26. oddaja

RTV – SLO 1

13. 7. 2012

27. oddaja

RTV – SLO 1

20. 7. 2012

28. oddaja

RTV – SLO 1

27. 7. 2012

29. oddaja

RTV – SLO 1

3. 8. 2012

30. oddaja

RTV – SLO 1

10. 8. 2012

31. oddaja

RTV – SLO 1

17. 8. 2012

32. oddaja

RTV – SLO 1

24. 8. 2012

33. oddaja

RTV – SLO 1

31. 8. 2012

34. oddaja

RTV – SLO 1

8. 9. 2012

35. oddaja

RTV – SLO 1

15. 9. 2012

36. oddaja

RTV – SLO 1

22. 9. 2012

37. oddaja

RTV – SLO 1

29. 9. 2012

38. oddaja

RTV – SLO 1

6. 10. 2012

39. oddaja

RTV – SLO 1

13. 10. 2012

40. oddaja

RTV – SLO 1

20. 10. 2012

41. oddaja

RTV – SLO 1

27. 10. 2012

42. oddaja

RTV – SLO 1

3. 11. 2012

43. oddaja

RTV – SLO 1

10. 11. 2012

44. oddaja

RTV – SLO 1

17. 11. 2012

45. oddaja

RTV – SLO 1

24. 11. 2012

46. oddaja

RTV – SLO 1

1. 12. 2012

47. oddaja

RTV – SLO 1

8. 12. 2012

48. oddaja

RTV – SLO 1

15. 12. 2012

49. oddaja

RTV – SLO 1

22. 12. 2012

50. oddaja

RTV – SLO 1

516 - Življenje Na Dotik

MARŠ na Zemljo!

Društvo za podporo radiu MARŠ Maribor

P

rojekt je vzpodbudil ponovni zagon legendarnega radia MARŠ, ki po kriterijih
vsebin in programske sheme predstavlja
kulturno-intelektualne temelje za prihodnjo
izobrazbeno elito vzhodne kohezijske regije, ki
se kali na Univerzi v Mariboru. Prek avdicije so
v produkciji sklopa Življenje na dotik na radiu
pridobili nove moči, saj se je do konca leta 2011
v radijskem novinarstvu in produkciji tam
izobraževalo več kot 10 študentov, večinoma
s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko v Mariboru (FERI), ki so jih zanimala
specifična področja radijske produkcije: studijski spiker in moderator, terenski novinarski
poročevalec ter radijski tehnik in oblikovalec
zvoka. Vajenci so nato v letu 2012 pripravljali
različne tipe kratkih prispevkov in oddaj o EPK
ter prek radijskih valov radia MARŠ poročali
o dogodkih v Mariboru in partnerskih mestih
ter širili in bogatili že obstoječo programsko

shemo. Novembra 2012 so izvedli še drugo
avdicijo za širšo študentsko populacijo Univerze
v Mariboru, kjer se je ponovno nabralo veliko
interesentov za sodelavce študentskega radia.
Projekt MARŠ na Zemljo! je dal vsem zainteresiranim priložnost za aktivno udejstvovanje
in prispevanje k spodbujanju in odkrivanju
raznovrstnih umetnosti in žanrov, humanistike, sociale in stik z različnimi strokovnimi
področji prek radijskega programa. Ob tem
so bili vsi zainteresirani izvajalci in poslušalci
deležni bogatega nabora glasbenih, kuturno-umetniških ali izobraževalnih oddaj, ob poslušanju katerih si bodo prihodnje študentske
generacije širile obzorja. Pogram radia MARŠ je
bilo mogoče spremljati tudi prek spletne strani
sklopa Življenje na dotik.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 10. 2011

Avdicija 1

Maribor – Radio MARŠ

6. 11. 2012

Avdicija 2

Maribor – Radio MARŠ

Š tevilo dogodkov

2

število udeležencev
in poslušalcev

5.030
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Mednarodni festival računalniške umetnosti

Študentski natečaji

M

P

Mladinski kulturni center Maribor
ednarodni festival računalniške umetnosti je v letu 2012 pripravil zgodovinsko
razstavo konceptualnih umetnosti in
dokumentarno-eksperimentalnih filmov. Sklop
avdiovizualnih nastopov v živo je bil sestavljen
iz predstavitev produkcije slovenskih in tujih
avtorjev, ki delujejo na področju intermedijskih
umetnosti. Za izhodišče festivala je bila v letu
2012 izbrana tema Robotika in novi načini, kako
misliti človeka. V sodelovanju s Fakulteto za

elektrotehniko, računalništvo in informatiko
v Mariboru je bil kot vsako leto izhodiščni temi
namenjen simpozij. Kolektiv A-E/19 je predstavil
tekmovalni program umetniške digitalne produkcije dijakov, dodatno mednarodno razsežnost
pa so izkazale delavnice digitalne produkcije z
gostujočimi tujimi umetniki.

16

Š tevilo obiskovalcev

1.235

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

2.-13. 10. 2012

Ja tvoi sluga, Ja tvoi Rabotnik robotnik (razstava)

Maribor – Galerija na Koroški cesti 18

2. 10. 2012

Open Reel Ensemble Project (otvoritev festivala)

Maribor – Kino Udarnik

3. 10. 2012

So Kanno, Takahiro Yamaguchi, Sašo Sedlaček in Nika Oblak
(pogovor z umetniki)

Maribor – Centralna postaja

5. 10. 2012

Contact Sweet: Susie & Manni (avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

5. 10. 2012

JUNEsHELEN (avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

6. 10. 2012

iT-Crying Games: Irena Tomažin (avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

7. 10. 2012

Hibridne zvočno-mehanične mašine: Marko Batista
(avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

10. 10. 2012

17. študentski natečaj animacij CG – Computer Graphics
(programski izbor)

Maribor – Centralna postaja

10. 10. 2012

Valve/Membrance (avdio-vizualni nastop)

Maribor – Centralna postaja

11. 10. 2012

Minoru Sato, Asuna in Atsuhiro Ito (pogovor z umetniki)

Maribor – Centralna postaja

11. 10. 2012

Atsuhiro Ito (avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

12. 10. 2012

Modularni sintetizator (predavanje)

Maribor – Centralna postaja

12. 10. 2012

Dis-patch Showcase – Beograd Visonics
(avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik

13. 10. 2012

Katsuhiko Harada, Shosei Oishi, Eriko Suzuki, Satoru Higa in
Kensuke Sembo (pogovor z umetniki)

Maribor – Centralna postaja

13. 10. 2012

Začrtovanje sinestezije (predavanje)

Maribor – Centralna postaja

13. 10. 2012

Serendipity in Japanese Digital – Electric Expression
(avdio-vizualni nastop)

Maribor – Kino Udarnik
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Š tevilo dogodkov

Društvo kvalitetnih-umetniških praks Smehomat
rogramski sklop Življenje na dotik (ŽnD) je
nameraval v dogovoru z Univerzo Maribor
prirediti pet študentskih natečajev na petih
različnih fakultetah. V okviru posameznega natečaja so bili študenti določene fakultete pozvani
k razmišljanju o kreativnih rešitvah na tematskih
področjih, povezanih s študijsko vsebino posamezne fakultete. O zmagovalcu so poleg strokovnih
žirij odločali tudi posamezniki, ki so natečaje
spremljali preko socialnih omrežji in spleta.
Objekt Črna škatla/Black Box je bil kot intervencija v mestu Maribor postavljen po načrtih Mojce Kac, Helence Kerin in Žive Gajšek,
študentk zaključnega letnika podiplomskega
programa arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Hkrati je to edini
študentski projekt, ki je bil prijavljen na projekt
Študentski natečaji. Projektno rešitev, za katero
so tri študentke prejele prvo nagradu na internem študentskem natečaju Box Architecture,
so izdelale pod mentorstvom gostujočega predavatelja Wernerja Nussmuellerja iz Gradca in
asistentke Nataše Šprah Horvat v okviru seminarja Trajnostna stavba, ki ga je koordinirala in
izvedla izr. prof. dr. Metka Sitar. Black Box je

predstavljal minimalno samooskrbno bivalno
enoto, oblikovano z namenom, da jo študentje
sami postavijo in v njej tudi prebivajo. Pri realizaciji so kot sponzorji sodelovali Kager hiša
d.o.o., Mayr Melnhof Holz Holding AG, AJM
Okna – vrata - senčila d.o.o., BISOL Group
d.o.o., Print Division d.o.o., Ključavničarstvo
Gajšek Franc s.p. in LAZURA d.o.o. Končno
podporo je izvedbi projekta pod svojim okriljem
v projektu Študentski natečaji nudil producent Društvo kvalitetnih umetniških praks
Smehomat. Sklop ŽnD je izdelavo, postavitev
in načrtovano tridnevno eksperimentalno
bivanje treh avtoric v objektu dokumentiral,
prispevki pa so bili objavljen na spletni strani
www.zivljenjenadotik.si. Do 30. oktobra so
dijaki Prve gimnazije Maribor v okviru Box-a
pripravili bogat program, ki je zajemal tekoči
učni program s področja filozofije, sociologije,
slovenščine ter glasbene in likovne vzgoje. Tudi
dejavnosti dijakov so bile dokumentirane in
predstavljene na spletni strani ŽnD.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

2.10.-10.11. 2012

Black Box (intervencija v prostor)

Maribor – Trg Generala Maistra

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

70
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TEDx Maribor 2012: Ideja kulture – kultura ideje

TV reportaže EPK 2012

V

R

Adrema d.o.o.

duhu idej, ki jih je vredno širiti, je TED
zasnoval program TEDx, skupek lokalno
in samostojno organiziranih dogodkov,
ki udeležence medsebojno povezujejo in jim
ponujajo izkušnjo, podobno prvotni konferenci TED. Dogodek v letu prestolovanja se
je imenoval TEDx Maribor 2012, pri čemer x
pomeni neodvisno organiziran dogodek. Večji
del promocije in priprave projekta je potekal
digitalno – prek spleta in družabnih omrežji,
kjer so si posamezniki, ki jih navdušujejo ideje
in kultura, izmenjali mnenja in poglede na
aktualne obravnavane tematike. Po dogodku
se je projekt izvajal izključno v medmrežju; na

spletnih straneh TEDx Maribor in programskega sklopa Življenje na dotik so bili objavljeni
posnetki vseh predstavitev, s čimer je bila
razsežnost projekta razširjena globalno in podaljšana v trajno javno rabo na spletu. Rdeča
nit dogodka je bila zastavljena v duhu kulture
idej. Dan kulture idej, 4. februar, je ponudil
predstavitev idej, ki tako ali drugače vplivajo
na kulturo bivanja – kulturo organizacij, posameznikov, mikro in makro okolji. Projekt je bil
v letu 2012 sestavljen iz osrednjega dogodka,
ki je prestavljal osrednjo temo v smislu kulture
idej v najširšem pomenu, ter manjših dogodkov,
ki so izhajali iz osrednje teme.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 2. 2012

Ideja kulture – kultura ideje (konferenca)

Maribor – Narodni dom: Velika dvorana

520 - Življenje Na Dotik

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

350

Tele 59 d.o.o.

egionalna mariborska televizija RTS Maribor
je v okviru programskega sklopa Življenje
na dotik (ŽnD) aktivno napovedovala in
poročala o raznovrstnih dogodkih in projektih
EPK, ki so se odvijali skozi vse leto prestolovanja.
Raznoliko, kreativno in nekonvencionalno so v
pestrem naboru reportaž o presežnih vrednostih
kulture v 2012 govorili izpostavljeni in predstavljeni avtorji ter snovalci in izvajalci projektov.
Novinarsko-snemalna ekipa mariborske RTS je
bila potopljena v samo srce projekta, od koder
je javnosti neposredno predstavljala vrhunce
programa vseh štirih programskih sklopov in
entitet, otvoritvenih slovesnosti, enkratnih
mednarodnih projektov, številnih prostovoljskih
akcij ter intervencij. Terenski poročevalci in
novinarji RTS Maribor so poročali o obiskovalcih
vseh starosti in kulturniških skupin, mrzlično

so iskali in zbirali odzive občinstev, meščanov
in meščank, refleksije ter mnenja vrhunskih
kulturnih izvajalcev in raznolikih umetnikov
v vseh mestih EPK. Poleg tega je RTS Maribor
omogočila tudi prenos določenih vrhuncev v
živo prek spletne strani sklopa ŽnD; posnetki
so bili na voljo tudi za predvajanje na vseh
zainteresiranih lokalnih televizijskih postajah
partnerskih mest, arhivirani pa so bili na spletni strani ŽnD. Namen reportaž je bil prikazati
predvsem ozaveščenost in stopnjo naklonjenosti regionalnih prebivalcev projektu EPK,
prav tako pa so obravnavale tudi posamične
izvajalce projektov ter njihovo kreativnost in
mnenje o udeleženosti v kulturnem projektu
nacionalne razsežnosti. Oddajo in reportaže
je ustvarjala in vodila novinarka RTS Maribor
Jana Ujčič z ekipo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

9. 3. 2012

Dvanajst: Boris Groys (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

2. 4. 2012

Dvanajst: Hans Magnus Enzensberger (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

4. 4. 2012

Dvanajst: Tzvetan Todorov (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

7. 5. 2012

Dvanajst: Jan Fabre (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

11. 6. 2012

Dvanajst: Charles Simić (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

30. 8. 2012

Dvanajst: Hernan Diaz Alonso (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

6. 9. 2012

Dvanajst: Vikas Swarup (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

18. 9. 2012

Dvanajst: Felicitas Hoppe (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

27. 9. 2012

Dvanajst: Rebecca Horn (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

12. 10. 2012

Dvanajst: Goran Stefanovski (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

13. 11. 2012

Dvanajst: Garry Kasparov (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

23. 11. 2012

Dvanajst: Jack Lang (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

13. 12. 2012

Okrogla miza Evropski strahovi (prenos v živo)

Spletna stran Življenje na dotik

Š tevilo dogodkov

13

Š tevilo gledalcev

3.120
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Virtualizacija Maribora in partnerskih mest EPK

Lifetouch mesečnik – Edicija ŽnD

P

M

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture, Burger k.d.
rostorski prikaz šestih partnerskih mest in
njihove okolice v projektu Boštjana Burgerja
Virtualizacija Maribora in partnerskih mest
EPK je temeljil na razumevanju kulture kot produkta dejavnosti družbe, ki vključuje moralni
sistem z razvojem in stanjem gospodarstva,
tehnično dediščino, umetnost, urbanizem z
arhitekturo, zgodovino, znanost, »marginalizem« ter nenazadnje tudi same lokacije mest,
ki so od nekdaj pogojevala njihov zgodovinski
razvoj. Vizualizacija ni želela naslikati »razglednic« Maribora, Velenja, Murske Sobote,
Slovenj Gradca, Ptuja in Novega mesta, temveč
prikazati njihovo realno podobo. Sestavljena je
iz treh nivojev – povezovalnega, spiralnega in
geografskega. Prvi se je osredotočil na Dravo:
virtualni sprehod ob reki, ki regijo razdvaja in
hkrati povezuje s sosednjimi kraji, nepozornemu

očesu razkriva skrite podrobnosti in prikazuje
»okna«, ki mesta odpirajo svetu. Na spiralnem
nivoju so mesta postavljena na časovno os, ki
prikazuje trenutke ustvarjanja ali propadanja
regionalnih gospodarskih stebrov s prehodom
iz ruralnih obrobji v urbana središča regije. Pot
vizualizacije vodi mimo starih pročelij – tistih,
ki so obnovljena, in tistih, ki se umikajo novim
arhitekturam – in drugih elementov, značilnih za
posamično mesto. Širše geografsko se mesta raztezajo na vzhodnem robu Alp, zaradi česar so bila
nekatera med njimi s svojo lego tudi pomembna
prometna stičišča. Projekt Boštjana Burgerja je bil
osredotočen na prostorsko fotografijo, prek katere
je gledalcu omogočil virtualno prisotnost v realnih
prostorih, ki jih je avtor posnel in sprocesiral v
vizualni material. Slednji je v svoji celovitosti
tvoril unikatno evidenco prostorskih slik.

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

2.500

UMco d.d.

esečnik Življenje na dotik – ŽnD je
v slovenskem jeziku prinašal najbolj
kakovostne prispevke iz programskega
segmenta Perspektive in refleksije, kjer so svoja
razmišljanja objavljala najeminentnejša imena
iz domačega prostora, regije in Evrope. Redni
del je predstavljal novosti, predstavitve in
reportaže z najpomembnejših dogodkov EPK
ter intervjuje s ključnimi osebami, ustvarjalci
in ostalimi gosti iz tujine. Prav tako ni manjkal

podroben mesečni napovednik z izpostavljenimi ključnimi vsebinami. Edicija je tako nudila
vrhunski bralski užitek ter podajala podrobno
predstavitev EPK in podroben napovednik
dogodkov za vsakokratni prihajajoči mesec.
Edicija je izhajala kot priloga sobotne izdaje
časopisa Delo.

10

Š tevilo bralcev

700.000

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 2. 2012

1. izdaja

Slovenija

10. 3. 2012

2. izdaja

Slovenija

14. 4. 2012

3. izdaja

Slovenija

12. 5. 2012

4. izdaja

Slovenija

9. 6. 2012

5. izdaja

Slovenija

14. 7. 2012

6/7. izdaja

Slovenija

15. 9. 2012

8. izdaja

Slovenija

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 1. 2012

Objava prostorskih fotografij

Maribor – Spletna stran Življenje na dotik

13. 6. 2012

Objava prostorskih fotografij

Maribor – Spletna stran Življenje na dotik

13. 10. 2012

9. izdaja

Slovenija

13. 11. 2012

Objava prostorskih fotografij

Maribor – Spletna stran Življenje na dotik

10. 11. 2012

10. izdaja

Slovenija

8. 12. 2012

11. izdaja

Slovenija
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Š tevilo mesečnikov
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Perspektive in refleksije

Po tekstovnih mrežah

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

P

rojekt je vnašal refleksije v okviru programskih vsebin MARIBOR 2012 – Evropske
prestolnice kulture in ponujal premisleke
širših kulturnih in geopolitičnih kontekstov, ki
so skozi čas vplivali in določali prostore vzhodne
kohezijske regije. Premisleki in samopremisleki
širših časovnih in prostorskih okvirjev so omogočili boljše in natančnejše razumevanje lastne
pozicije in vloge, hkrati pa izrisali duhovne in
refleksivne zemljevide teh prostorov. Šlo je za
besedilne prispevke esejskega tipa najvidnejših
imen iz domačega prostora in celotne Evrope,
ki so jih zaznamovali mentalna svežina, drugačne perspektive, pogum v premišljevanju
in sposobnost vrhunske artikulacije. Eno od
tematskih vodil je bil premislek individualnih,
kolektivnih in sistemskih strahov tukaj in zdaj.
Z drugimi besedami: šlo je za premislek tistih
mišljenjskih pozicij, ki ustvarjajo izključujoče
drže in pozicije. Bogat in obširen nabor tematsko zaokroženih besedil je služil za različne
vsebinske nadgradnje in dodatne premisleke
skozi celotno leto 2012.
V marcu in aprilu leta 2011 se je pod roko odgovornega urednika in vodje sklopa Življenje na
dotik (ŽnD) formirala koordinatorsko uredniška
skupina, ki je s svojimi poznanstvi in poznavanji

določenih evropskih okolji prodrla v tamkajšnji
literarni, novinarski in akademsko-intelektualni
krog ter začela širiti mrežo besedilnih virov po
Evropi in izven njenih meja. 24. maja 2011 je bilo
na spletni strani ŽnD objavljeno prvo besedilo v
okviru projekta Perspektive in refleksije avtorja
Aleša Debeljaka. Svoja besedila so prispevali
mnogi, od mladih alternativnih avtorjev do
evropskih eminenc in nobelovih nagrajencev:
Čarna Popovič, Robert Perišić, Tibor Keresztury,
Dubravka Ugrešić, Peter Nadas, Peter Esterhazy,
Igor Marojević, Ahmed Burić, Claudio Magris,
Drago Jančar, Dragan Velikić ter mnogi drugi –
skupaj 120 avtorjev iz 25 držav po vsem svetu,
ki so v letih 2011 in 2012 prispevali približno 530
pisnih prispevkov, objavljenih v izvirnem jeziku
in slovenskem ter angleškem prevodu. Besedila
Perspektiv in refleksij je programski sklop ŽnD
promoviral tudi na način, da jih je pošiljal v prvo
objavo drugim tiskanim in spletnim medijem.
Na koncu je besedila povzemalo oziroma prevzemalo prek 20 medijev iz 6 držav, Perspektive
in refleksije pa so bile redno objavljane tudi v
mesečni Ediciji Življenje na dotik.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1. 1. 2012

Otvoritev ciklusa objav z območja vzhodne Evrope

Spletna stran Življenje na dotik

2. 1. 2012

Otvoritev ciklusa objav z območja Skandinavije

Spletna stran Življenje na dotik

4. 1. 2012

Otvoritev ciklusa objav z območja jugovzhodne Evrope

Spletna stran Življenje na dotik

3. 5. 2012

Otvoritev ciklusa objav z Madžarske

Spletna stran Življenje na dotik

17. 5. 2012

Otvoritev ciklusa objav z območja severovzhodne Evrope

Spletna stran Življenje na dotik
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Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo bralcev

40.000

P

rojekt videoprodukcije, ki je sledil avtorjem
različnih prispevkov v rubrikah na spletni
strani sklopa Življenje na dotik (ŽnD),
je tekstovne in umetniške vsebine prelival v
gibljivo sliko. Nastali so različni video cikli in
kratki dokumentarni filmi, ki so pokrili širok
spekter vsebin sklopa ŽnD in izpostavljali fenomene in posebnosti Maribora in partnerskih
mest v okviru programa EPK, ključne akterje
ter kulturne ustanove. Projekt je pozornost
usmerjal na posamezne referenčne osebnosti
vseh šestih prestolniških mest, močan pa je bil
tudi poudarek na ciklu prispevkov, ki so bili
prek spletne strani ŽnD prenašani v živo. Video
ekipa ŽnD se je med drugim osredotočala na
snemanje kratkih videov o zanimivih ljudeh,
ustvarjalcih, umetnikih ter drugih lokalnih posebnostih Maribora in partnerskih mest, kjer so
bile izpostavljene tudi zanimivosti posameznega
kraja v raznolikih kulturnih kontekstih. Tako
so se postopoma izrisala kulturna središča EPK,
njihove zgodbe pa so pripovedovale podobe ljudi,
prostorov, javnih zbirališč, uličnega dogajanja
in skritih kotičkov, ki so podali zaokroženo
sliko in avtorefleksijo zgodbe posameznega

mesta. Drugi cikel kratkih videov se je vsebinsko
opredelil do tematik, obravnavanih v prispevkih
Perspektive in refleksije (strah, smrt, revščina,
represija, nacizem, kapitalizem in druge teme),
kjer so se tekstovne slike ponovno prelivale v
kratke videe in odražale stanje družbe tukaj
in zdaj. Nastal je virtualni video zemljevid
Evropske prestolnice kulture MARIBOR 2012,
ki je stičišče časovne in vsebinske premice
kulturnega projekta. Vsi posnetki so bili objavljeni na spletni strani ŽnD. V okviru projekta
Po tekstovnih mrežah je sklop ŽnD sodeloval
tudi pri postavitvi in izvedbi multimedijske
razstave Žive legende: Med legendami v juliju
in avgustu ter na Mariborskem knjižnem sejmu Mariber. V video produkciji ŽnD, kjer sta
sodelovala društvo Smehomat in programski
sklop ŽnD, so nastali tudi trije dokumentarni
filmi: krajši dokumentarec o Festivalu Lent z
naslovom Tisti dnevi v letu – 20 let Festivala
Lent, ki je bil na spletni strani ŽnD premierno
objavljen 30. novembra 2012, v decembru pa
sta bila zmontirana še daljša dokumentarna
filma o portugalski prestolnici kulture in film
o Urbanih vrtovih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 7.-22. 8. 2012

Žive legende: Med legendami (razstava)

Maribor – Galerija K8

30. 11. 2012

Premierno predvajanje dokumentarnega filma: Tisti
dnevi v letu – 20 let Festivala Lent

Spletna stran Življenje na dotik

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

1.250
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Slovenski avtorji v roki

Srečanje avtorjev tekstovne mreže

Založba Goga

S

lovenski avtorji v roki je projekt, namenjen
promociji slovenskih avtorjev. Načrtovan
je bil tako, da omogoči neposredno interakcijo med avtorjem in bralcem; predvsem
v duhu odprte kode, kar pomeni, da bodo
vsebine lahko dodajali vsi, tako založbe kot
tudi producenti in avtorji, v kolikor se bodo
želeli aktivno vključiti v promocijo. Napredna
tehnologija lahko uporabniku lahko uporabniku
omogoča, da ima vse informacije o posameznih avtorjih vedno pri roki, aplikacija pa bo
ponujala informacije o avtorju ne glede na to,
pri kateri založbi bo knjiga izšla ali v katerem
kraju se bo zgodila promocija in predstavitev
ob njenem izidu. Poleg omenjenih vsebin bodo
avtorji lahko dodajali tudi svoje informacije,

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

napisane prav za to okolje, obveščali bralce o
svojih načrtih za prihodnost, novih delih ali
sodelovanjih v mnenjskih debatah in okroglih
mizah. Aplikacija je v začetku vsebovala informacije o predstavitvah slovenskih avtorjev
v tujini, kasneje pa tudi prevedena besedila,
če so se avtorji in prevajalci s tem strinjali.
V zadnji fazi je spletni javnosti ponujen prvi
zaščiteni slovenski e-pub bralnik. Rešitev v
praksi omogoča nujno potrebno zaščito pri
distribuciji dostopa in uporabe aplikacije. Po
zaključku te faze se lahko aplikacija spremeni v
stalen in zanesljiv distribucijski kanal slovenskih
literarnih in poljudnih vsebin, ki je v Sloveniji
že nujno potreben. Nazadnje bodo lahko svoja
besedila samostojno objavljali tudi avtorji.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 11. 2012

E-rešitev slovenske knjige: predstavitev aplikacije Slovenski
avtorji v roki na knjižnem sejmu v Ljubljani

Ljubljana – Cankarjev dom:
Debatna kavarna
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Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

100

S

rečanje avtorjev tekstovne mreže je predstavljalo vsebinsko nadgradnjo tekstovnega projekta Perspektive in refleksije.
Določeni avtorji, ki so prispevali besedila v
rubriko Perspektive in refleksije, so se udeležili
okrogle mize v okviru zaključka EPK. Pogovor
med udeleženimi gosti je moderiral Aleš Čar,
vodja programskega sklopa Življenje na dotik
(ŽnD), ostali udeleženci pa so bili: dr. Mateja
Ratej, zgodovinarka, Peter Tomaž Dobrila, soustanovitelj multimedijskega centra KID KIBLA

in pobudnik ideje EPK v Mariboru, urednica
revije FOLIO in drugih publikacij KID KIBLA
Snežana Štabi, hrvaški pisatelj in novinar Robert
Perišić ter njegov slovenski kolega Dušan Čater.
Dogodek je spremljala video ekipa ŽnD, prenose
dogodka v živo pa si je bilo mogoče ogledati na
spletni strani sklopa ŽnD. Srečanje je spremljal
tudi izid Antologije Perspektiv in refleksij:
Stanje stvari v slovenskem in angleškem jeziku.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 12. 2012

Evropski strahovi – med uporom in vdajo
(okrogla miza)

Maribor – Vetrinjski dvorec: Gledališka dvorana

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

20
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Večerovi dueli

Antologija Perspektiv in refleksij: Stanje stvari

ČZP Večer d.o.o.

Č

asopisno založniško podjetje Večer je v letu
2012 pripravilo projekt dvanajstih javnih
pogovorov z naslovom Večerovi dueli.
V dvanajstih pogovorih so se soočili različni
umetniki, kulturni ustvarjalci ali predstavniki
kakšnih drugih dejavnosti; v »konfrontaciji«
mnenj, poetik in pristopov so bile predstavljene
nove dimenzije delovanja ljudi, ki zaznamujejo
mariborski in tudi širši prostor. Z dueli gostov,
ki so predstavljali sicer bolj ali manj isto sfero
kulturnega delovanja, a so hkrati drug drugemu
pomenili nekakšen provokativni antipod, sta se
spoprijela Večerova novinarja Melita Forstnerič
Hajnšek in Zdenko Kodrič. Srečanja so se v
toplejših mesecih odvijala na terasi Vinagove

UMco d.d., MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture
kleti, v hladnejših obdobjih pa najpogosteje v
Arkadni dvorani. Večerov duel so gostili tudi
na Ptuju in v Ravnah na Koroškem. Zvrstili so
se naslednji dvojci: Karpo Godina in Marko
Naberšnik, Igor Samobor in Stojan Kerbler,
Alenka Pinterič in Neca Falk, Edward Clug in
Anton Bogov, Oto Riemele in Polona Maher,
Samo Šalamun in Vasko Atanasovski, Marko
Letonja in Kristjan Haule, Branko Jordan in
Nataša Matjašec Rošker, Janja Vidmar in Boštjan
Gombač, Karmina Šilec in Uroš Lajovic ter
Matjaž Latin in Andrej Adam.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 2. 2012

Karpo Godina in Marko Naberšnik (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

28. 3. 2012

Igor Samobor in Stojan Kerbler (pogovorni večer)

Ptuj – Ptujska klet

24. 4. 2012

Alenka Pinterič in Neca Falk (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

24. 5. 2012

Edward Clug in Anton Bogov (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

20. 6. 2012

Polona Maher in Oto Riemele (pogovorni večer)

Maribor – Bar Račka

19. 7. 2012

Samo Šalamon in Vasko Atanasovski (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

10. 8. 2012

Marko Letonja in Kristjan Haule (pogovorni večer)

Ravne na Koroškem – po mestu

31. 8. 2012

Branko Jordan in Nataša Matjašec Rošker
(pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

25. 9. 2012

Janja Vidmar in Boštjan Gombač (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

30. 10. 2012 Karmina Šilec in Uroš Lajovic (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

29. 11. 2012

Matjaž Latin in Andrej Adam (pogovorni večer)

Maribor – Vinagova Arkadna dvorana

21. 12. 2012

Vlado Novak in Jernej Lorenci (pogovorni večer)

Maribor – Slovensko narodno gledališče
Maribor: Kazinska dvorana
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Š tevilo dogodkov

12

Š tevilo obiskovalcev

600

K

njižna izdaja izbranih besedil, ki so bila
v spletni rubriki Perspektive in refleksije
sklopa Življenje na dotik (ŽnD) objavljena
v letih 2011 in 2012, je nadgradila in smiselno
zaključila mednarodni literarni projekt, ki je
podal intelektualni pogled in mnenja o stanju
evropske družbe – bodisi kot celote ali po posameznih državah. Mednarodno priznani avtorji
so skozi prizmo svojega pogleda podajali mnenja

in obravnavali simptome družb, v katerih živijo, knjižna izdaja pa zajema najpomembnejše
zorne kote razmišljanj pomembnih kreatorjev
javnega mnejna in družbenih kritikov. Projekt
je zajemal izdajo antološke zbirke v slovenskem
in angleškem jeziku.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
in bralcev

1.020

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 12. 2012

Predstavitev Antologije Perspektiv in refleksij: Stanje stvari/
Anthology of Perspectives and Reflections: The State of Matters

Maribor – Vetrinjski dvorec:
Gledališka dvorana
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NEKLASIČNA GLASBA

Kibla 2012 (Digitalna komuna, MED, Kiblix,
Folio, Festival ljubezni, Dnevi radovednosti)
KID Kibla

K

ibla je prva prezentacijska in produkcijska
institucija v Sloveniji na področju multimedijske in intermedijske umetnosti in
kulture s celoletnim programom. Intenzivno
spodbuja eksperimentalne in specifične projekte
na področju intermedije ter vpeljuje kreativno
in praktično rabo sofisticiranih tehnologij na
področju kulture, katere končni cilj je funkcionalna podpora delujočim mrežam, ki digitalizirajo, prezentirajo in decentralizirajo kulturno
Slovenijo in Evropo. Kibla je v EPK sodelovala
z več projekti - Kiblix je bil preko povezovanja
umetnosti in kulture posvečen ideji tehnološko-znanstvenega raziskovanja kot kulturnega
dejanja. Predstavljal je raziskovalne projekte,
programe in prihodnje načrte znanstvenikov in
tehnologov, ki delujejo na mejah preiskovanja,
ter povezoval evropska umetnostno-znanstvena
raziskovalna središča in znanstvene organizacije. Digitalna komuna je predstavljala digitalni
avdio-vizualni laboratorij in urbane intervencije v živo, kjer so se razvijala medsebojna
učinkovanja improviziranega in popolnoma
uporabnega giba oziroma akcije, ki na različne
načine sprožajo območja še nevidenega. To se v
nadaljni digitalni obdelavi na prizorišču dogajanja vrača v polje vidnega – lasersko ustvarjene
virtualne situacije. Dnevi radovednosti so bili
dnevi izobraževanja in seznanjanja, namenjeni
osnovnošolcem, srednješolcem in študentom, torej vsem, ki se odločajo o poklicni poti.
Z zanimivimi in praktičnimi predstavitvami
najrazličnejših poklicev naj bi se mladi začeli
aktivneje vključevati v proces odločanja za
morebitno poklicno pot. Po vsebini je bil Festival

ljubezni posvečen literaturi, osredotočal pa se
je predvsem na inovativne, nove oblike njenega
uprizarjanja, ki največkrat vključujejo žanrsko
mešanje z drugimi zvrstmi umetnosti. Poleg
klasičnih literarnih dogodkov je festival zaobjel
tudi sodelovanje literatov z drugimi umetniki,
predvsem glasbeniki, vizualnimi umetniki in
plesalci. Šlo za projekt, ki je želel s kakovostnim programom promovirati tako kulturno
dogajanje kot tudi inventivno rabo opuščenih
ali zapostavljenih lokacij, kar je spodbudilo
tudi siceršnjo revitalizacijo kulturne dediščine.
Folio je dvojezična slovensko-angleška publikacija, ki svojo vsebinsko zasnovo popolnoma
posveča sodobni umetnosti in kulturi; slogan
časopisa bi lahko bil tudi »Časopis za sodobno
umetnost in umetnike«, angleški prevodi pa
omogočajo predstavitev v svetovnem merilu.
Mednarodni festival elektronske glasbe – MED
ali Maribor elektronska destinacija je festival,
ki je iskal ravnotežje med dvema na prvi pogled
morda nasprotujočima si aspektoma ustvarjanja elektronske glasbe – eksperimentalnim
in igrivim. Eksperimentalni pol je bil s strani
igrivega pogosto razumljen kot dejavnost, ki
je bila namenjena sama sebi, igrivi pol pa se je
z vidika eksperimentalnega zdel kot pretirano
profano početje. Zato je bil MED osmišljen kot
popotovanje po kontinuumu, ki leži med tema
dvema poloma ter kot tak teži k »spravi« in
medsebojnemu komplementiranju različnih
pozicij znotraj ustvarjanja elektronske glasbe.

Datum

N aziv

P rizorišče

23. 2. 2012

MED (okrogla miza)

Maribor – KID KIBLA

24. 2. 2012

MED Session (DJ večer)

Maribor – KID KIBLA

25. 2. 2012

MED Session (DJ večer)

Maribor – KID KIBLA

14. 4. 2012

Festival ljubezni (literarni pogovor in branje)

Bad Radkersburg – Pavlova
hiša
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Š tevilo dogodkov

24

Š tevilo obiskovalcev

3.130

18. 4. 2012

Festival ljubezni (glasbeni performans)

20. 4. 2012

Festival ljubezni: Ne bodi kot drugi (pesniško-glasbeni performans) Negova – Grad Negova

20. 4. 2012

Festival ljubezni (poezija in glasba)

Negova – Grad Negova

20. 4. 2012

Festival ljubezni (otvoritev festivala)

Negova – Grad Negova

21. 4. 2012

Festival ljubezni (literarni pogovori)

Negova – Grad Negova

22. 4. 2012

Festival ljubezni (literarni pogovori)

Negova – Grad Negova

18. 5. 2012

Situacija 03: Tonični IQ (performans)

Maribor – KID KIBLA

8. 6. 2012

Nikoli več ne bom govoril/-a o vojni,
Svete bojevnice – interferenca (performans)

Maribor – po mestu

8. 6.- 30. 8. 2012 Nikoli več ne bom govoril/-a o vojni (razstava)

Graz – Werkraumtheater

Maribor – KID KIBLA

28. 8. 2012

Digitalna komuna: Evropa regij ali provinca Evropa (delavnica)

Maribor – KID KIBLA

29. 8. 2012

Digitalna komuna: Evropa regij ali provinca Evropa (delavnica)

Maribor – KID KIBLA

30. 8. 2012

Digitalna komuna: Radio aporee, MariborMaps
(Udo Noll v pogovoru s Carsten Stabenow)

Maribor – KID KIBLA

30. 8. 2012

Digitalna komuna: Evropa regij ali provinca Evropa
(predavanje in pogovor)

Maribor – KID KIBLA

31. 8. 2012

Digitalna komuna: Radio aporee, MariborMaps
(zvočni zemljevidi)

Maribor – KID KIBLA

2. 10. 2012

Kiblix, Robots & Avatars/
Vizije naših skupnih sanj: Michael Takeo Magruder in Drew Baker
(strokovna delavnica)

Maribor – KID KIBLA

3. 10. 2012

Kiblix, Robots & Avatars/Vizije naših skupnih sanj: Michael Takeo
Magruder in Drew Baker (strokovna delavnica)

Maribor – KID KIBLA

4. 10. 2012

Kiblix, Robots & Avatars/Vizije naših skupnih sanj: Michael Takeo
Magruder in Drew Baker (strokovna delavnica)

Maribor – KID KIBLA

5.-30. 10. 2012

Kiblix, Robots & Avatars (razstava)

Maribor – KID KIBLA

6. 10. 2012

Kiblix, Robots & Avatars (javna diskusija z umetniki)

Maribor – KID KIBLA

6. 10. 2012

Kiblix, Robots & Avatars/ Robotika: Mey Lean Kronemann
(delavnica za otroke)

Maribor – KID KIBLA
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(Iz)brane intervencije

Društvo kvalitetnih-umetniških praks Smehomat

I

ntervencija v prostor je vsak nepredviden poseg v javni prostor z namenom doseči določen
cilj. Ulice Maribora so bile prizorišča, kjer so
se v letu 2012 odvijale izbrane intervencije, ki so
poskušale razbiti monotono vsakodnevno rutino
sprehodov ali bližnjic meščanov in meščank. V
marcu 2012 je bil na spletni strani Življenje na
dotik (ŽnD) objavljen prijavni obrazec natečaja
za najboljši scenarij in izvedbeni načrt izbranih
intervencij v središču Maribora ali v enem izmed
partnerskih mest, predvsem po vzoru popularnih »flash mob« množičnih akcij ter drugih

umetniških podvigov ali uličnih performansov.
Na javni poziv so se lahko prijavili posamezniki
in skupine s scenariji za intervencije, ki so
bile dejansko izvedljive. Izbrane in s pomočjo
sklopa ŽnD izvedene so bile najboljše prijavljene
intervencije; potekali so na javnih površinah v
Mariboru. Celotne izvedbe intervencijskih akcij
so bile tudi video dokumentirane in objavljene
na spletni strani sklopa ŽnD. Izbrane intervencije
so popestrile vsakdanjik prebivalcem mesta in
privabile pozornost prav vseh mimoidočih tako
v realnem kot tudi v virtualnem svetu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 6. 2012

Fashion Mob (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik

7. 7. 2012

Transmit Walk (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik

28. 7. 2012

Smetiščna poezija (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik

30. 7. 2012

Transtromer (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik

10. 8. 2012

Sanjalci – Letalci (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik

28. 8. 2012

Neavtorizirano (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik

17. 9. 2012

Aqua Naturale (objava videoposnetka)

Spletna stran Življenje na dotik
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Š tevilo dogodkov

7

Š tevilo obiskovalcev
/ gledalcev

1.409

Kronist Novega mesta

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

N

amen projekta je večletno kontinuirano
fotografsko dokumentiranje različnih
vidikov kulturnega, umetniškega, družbeno političnega, gospodarskega, športnega,
družabnega, javnega in zasebnega življenja v
Novem mestu in njegovi okolici. Dokumentarni
fotograf Boštjan Pucelj, ki deluje po strokovnih
navodilih novomeške enote Zgodovinskega
arhiva Ljubljana, je spremljal tudi vse dogodke

v okviru EPK v Novem mestu. Arhiv na ta
način v daljšem časovnem obdobju ustvarja
digitalno zbirko fotografij in video zapisov, ki
bo urejena po standardih arhivistike. V samem
arhivu bo zbirka namenjena raziskovalcem
lokalne zgodovine, na spletu bo dostopna
najširši javnosti, obenem pa bo na voljo tudi
za druge (razstavne, promocijske …) namene.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

22. 11. 2012

Pogovorni večer

Novo mesto – Kavarna situla

22. 11.-31. 12. 2012

Fotografska razstava

Novo mesto – Knjigarna Goga

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

305
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Zadnja večerja

Nataša Prosenc Stearns, videastka in režiserka

I

deja projekta Zadnja večerja avtorice Nataše
Prosenc Stearns izvira iz zgodovine mariborskega Sodnega stolpa, kjer so se v 16. stoletju
odvijali čarovniški procesi. Projekt je predstavil
nekatere dogodke iz tistega časa v luči 21. stoletja in interpretiral zgodovino ter jo apliciral
na sedanjost in prihodnost. Namen projekta
je bila reanimacija starega mestnega objekta
in obuditev dogodkov, ki so se tam dogajali.

Temo lova na čarovnice je projekt povzel na
simbolnem nivoju, pri čemer ponuja prihodnost
upanje na odpravo predsodkov, ljubosumja,
grabežljivosti, praznoverja – glavnih vzrokov za
fenomen čarovništva. Projekt je bil sestavljen iz
dveh video instalaciji in prostorske postavitve.

3

Š tevilo obiskovalcev

4.751

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 9.-4. 10. 2012

Zasip (prostorska instalacija)

Maribor – Grajska bastija

1. 10. 2012

Video instalacija (premiera)

Maribor – Kino Udarnik

1. 10. 2012

Video instalacija

Maribor – Kino Udarnik
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Datum
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Š tevilo dogodkov
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O

ddelek za mednarodno sodelovanje
je gradil na povezovanju programskih sklopov in sprejetih
projektov v okviru MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture
z mednarodnimi ustanovami in kulturnimi organizacijami v Evropi
in po svetu. V vse projekte, ki so bili razviti pod okriljem oddelka
za mednarodno sodelovanje, sta bili vpeljani tako evropska kot
tudi svetovna razsežnost. Nekateri so zaradi svoje prepoznavne
teže in tesnega sodelovanja s kulturnimi inštituti evropske mreže
in drugimi mednarodnimi ustanovami prerasli v programsko
entiteto Kulturne ambasade, drugi so se razvili iz prijateljskega
sodelovanja med bivšimi, istočasnimi in prihodnjimi evropskimi
prestolnicami kulture (Gradec in Guimarães), spet tretji so odraz
prizadevanja, pripeljati del Evrope in sveta v Maribor, ga pomešati
s prebivalci in tokovi mesta ter spodbuditi partnerstva, ki presegajo
zgolj načrtovane cilje v letu 2012 in gradijo temelje za prihodnost.
K ulturne ambasade
Maribor je v preteklem letu sprejel 31 različnih kultur z vsega sveta,
več sto umetnikom ponudil prostor za ustvarjanje, njihove majhne
in velike zgodbe prepletel s svojimi vrlinami in hibami. Na svojih
odrih, trgih in dvoranah je predstavil kulturne posebnosti 16-ih
držav Evropske unije in 15-ih izven tega območja, mnogo jih je
bilo tudi z oddaljenih celin. Pluralnost je postala eno in enotnost
je dobila trdne temelje zaradi mnoštva identitet.
Vse je temeljilo na medsebojni zavezi, na komunikaciji, ki je
mnogokrat razkrila to neizmerno raznolikost, ki bogati naš svet
in je temelj evropske zgodbe. Zaveza za kulturni dialog, ki je
promotor vsakega skupnega projekta, vsakega stiska rok, ki nas
zbliža v tem neprestanem samokritičnem proučevanju lastnih
odnosov in vrednot. S preko 80-imi tujimi partnerji smo zapečatili
svoje delo in razprli krila za let do vedno višjih ciljev. Med njimi
je bilo največ vladnih ustanov – 31 veleposlaništev tujih držav s
sedežem v Ljubljani in na Dunaju ter 15 tujih kulturnih inštitutov
s sedežem v Sloveniji in regiji (med njimi je le eden odprl svoje
predstavništvo v Mariboru); sodelovali smo s tujimi nevladnimi
organizacijami in kulturnimi fundacijami, nekdanjimi, sedanjimi
in bodočimi evropskimi prestolnicami kulture ter mesti, ki se za
ta naziv šele potegujejo. Nekateri so se v Mariboru le ustavili, saj
so hiteli v večja, pomembnejša središča dogajanja, drugi so se v
mesto začasno »preselili«, se spoznali s prebivalci in ustvarjali
z lokalnimi umetniki. Kar 35 javnih in nevladnih kulturnih
in izobraževalnih ustanov ter zasebnih družb iz Maribora in
partnerskih mest je v tem letu gostoljubno sprejelo ta mednarodno
pisan program. Stkala se je mreža partnerstev in sodelovanj, ki
je ponudila priložnosti za medsebojno bogatitev prek kulturnih
razlik tudi v prihodnosti.
V okviru Kulturnih ambasad je bilo v preteklem letu izvedenih
208 različnih dogodkov. Gostili smo 49 razstav vizualnih umetnosti,
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Pomočnica programskega direktorja
za mednarodno sodelovanje

fotografije in arhitekture, 26 plesnih, gledaliških in lutkovnih
predstav, 27 koncertov klasične in popularne glasbe ter bogat
filmski program, ki je obsegal 42 filmskih dni, 9 intermedijskih
in 15 literarnih dogodkov, simpozijev in okroglih miz. Izvedli smo
tudi 3 umetniške rezidence, ki so tujim umetnikom omogočile
bivanje in ustvarjanje v Mariboru, spoznavanje mesta in ljudi ter
iskanje navdiha v novem okolju.
Ob zaključku programske entitete Kulturne ambasade smo
29. novembra 2012 v Vetrinjskem dvoru priredili okroglo mizo o
pomenu kulturne diplomacije, na kateri smo se želeli spomniti
primerov dobrih praks držav, ki so svojo kulturo in umetnost
predstavile v Mariboru, ter skupaj oceniti dodano vrednost programa
ter nove možnosti sodelovanja v prihodnosti. Na okrogli mizi so
kulturno diplomacijo predstavili kot izjemno učinkovito sredstvo
povezovanja med narodi veleposlanik Republike Madžarske v
Sloveniji dr. István Szent-Iványi, veleposlanik Zvezne republike
Brazilije v Sloveniji gospod Gilberto Fonseca Guimarães de Moura
ter direktor British Council Slovenija in predsednik skupine EUNIC
v Sloveniji gospod James Hampson.
Javna razprava, ki je sledila, je postavila izhodišča, morda
temelje, za sodelovanje v prihodnje ter izpostavila potrebo, da
bi infrastruktura in mreža odnosov, ki je bila vzpostavljena s
programom Kulturne ambasade, služila vsem, še posebej pa
organizacijam in posameznikom, ki so kulturo prepoznale kot polje
povezovanja. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je kulturna diplomacija
pomembna tudi zaradi pozitivnega učinka na gospodarstvo, a da je
smiselno ločiti med kulturno diplomacijo in siceršnjimi (kulturnimi)
odnosi ali izmenjavami. Slednji so običajen vsakodnevni pojav,
medtem ko ima kulturna diplomacija še druge pomene. Namen
okrogle mize je bil predvsem spodbuda za krepitev kulturne
diplomacije v Sloveniji, še posebej v času, ko moramo za dosego
želenih ciljev poseči po vseh nivojih družbene kreativnosti.
S odelovan j e s f undaci j o
E U - Japan Fest Japan C ommittee
Eden večjih dosežkov oddelka za mednarodno sodelovanje je
nedvomno uspešno sodelovanje z japonsko nevladno organizacijo
EU-Japan Fest iz Tokia. V preteklem letu smo tako povezali lokalne
umetnike in kulturne ustanove z japonskimi ter uresničili 14 skupnih
projektov.   12. aprila 2012 se je v Mariboru predstavil svetovno
znani DJ Krush, na festivalu Dnevi poezije in vina na Ptuju pa so
nastopili japonski pesniki, ki so skupaj s slovenskimi v delavnicah
prevajali svojo poezijo. V Lutkovnem gledališču Maribor smo si
lahko ogledali predstavo Avdicija za življenje gledališko-plesne
senzacije Betontanc, ki je nastala na umetniških rezidencah v
Tokiju in Ljubljani v sodelovanju z japonsko glasbeno skupino
Original tempo. Poleg mednarodno znane butoh plesne skupine
Sankai Juku, ki se je 22. in 23. septembra 2012 v SNG Maribor

predstavila s plesno predstavo Tobari, je jesen v Lutkovnem
gledališču Maribor zaznamovala japonska lutkovna tradicija:
gostovalo je tradicionalno japonsko gledališče Hitomi-za otome
bunkarku, najmlajše so navdušile japonske marionete gledališča
Edo marionete ter predstave gledališča japonskega režiserja in
lutkarja Noriyukija Sawe. Vse predstave so spremljale tudi delavnice
za otroke in animirani filmi japonskega oblikovalca in izdelovalca
lutk Kihachira Kawamota. 3. oktobra 2012 smo skupaj z japonsko
fundacijo priredili mednarodni koncert mladih zborčka EPK in
dveh japonskih zborov, ki sta se nekaj dni mudila v Mariboru ter s
tem prispevala k izmenjavi izkušenj med mladimi in vzpostavitvi
trajnih prijateljskih stikov. V okviru Kulturne ambasade Guimarães
2012/Portugalska smo postavili razstavo European Eyes on Japan/
Japan Today vol. 14, ki je prikazala fotografije slovenskega umetnika
Bojana Radoviča iz Novega mesta in portugalskega umetnika
Joseja Pedra Cortesa; ustvarjalca sta v enem mesecu bivanja na
Japonskem v objektiv zajela svoj pogled na japonsko pokrajino.
V okviru Projekta Radar smo imeli priložnost občudovati modne
stvaritve japonskega umetnika Kojija Tatsuna. V znamenju japonskih
umetnikov je bil tudi letošnji Mednarodni festival računalniške
umetnosti, ki je z zasedbo Open Reel Ensemble iz Tokia svoj bogat
program otvoril 2. oktobra 2012. Svoj pečat je fundacija EU-Japan
Fest pustila tudi na mednarodni razstavi Soft Control z japonsko
umetnico Seiko Mikami.
V etrin j ski dvor – prostor
srečevan j različnih kultur
Vetrinjski dvor, ena izmed najstarejših zgradb v Mariboru in sedež
Evropske prestolnice kulture, je postal prostor srečevanj lokalnih
in tujih umetnikov ter intelektualne srenje tako s področja kulture,
znanosti in izobraževanja kot tudi gospodarstva in politike. V
razstavnih prostorih in na dvorišču smo vsak mesec slavnostno
odprli novo kulturno ambasado. Obiskovalci niso bili zgolj ljubitelji
kulture, temveč vsi, ki iščejo nove možnosti za sodelovanje z
gostujočimi državami.
V Vetrinjskem dvoru je meščane nagovorilo 31 veleposlanikov;
našo prvo Kulturno ambasado, ambasado Finske in Estonije, je
obiskala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje,
kulturo, večjezičnost in mlade. Dvoletno produktivno sodelovanje
z nevladno kulturno organizacijo EU‑Japan Fest Japan Committee iz
Tokia in bogat japonski umetniški program je pospremil tudi obisk
predsednika fundacije Takashija Kawamure, ki je hkrati predsednik
uprave ene vodilnih svetovnih korporacij Hitachi. V Vetrinjskem
dvoru so potekala mnoga srečanja na gospodarski in vladni ravni,
med drugim tudi s predsednikom vlade RS Janezom Janšo. Prav tako
je med obiskom potekala tudi razprava strokovnjakov z naslovom
Inovacije in bodoče generacije, ki so se je udeležili predstavniki
uspešnih slovenskih podjetij in korporacij.

V času Kulturne ambasade Avstrije sta nas obiskala zvezni
minister za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije
dr. Michael Spindelegger in minister za zunanje zadeve RS Karl
Erjavec. Ministra sta se sestala na delovnem pogovoru in si
ogledala razstavo Presenetljivo iznajdljivo avstrijsko oblikovanje
v okviru Kulturne ambasade Avstrije. Zunanja ministra sosednjih
držav sta tako zaznamovala tudi 20. obletnico vzpostavitve
diplomatskih odnosov med državama. Makedonska ministrica
za kulturo dr. Elizabeta Kančeska Milevska je septembra 2012
odprla makedonske dneve kulture, župana Turkuja in Guimarãesa
pa Kulturno ambasado Finske (januarja 2012) in Portugalske
(novembra 2012). Naše dogodke so obiskali tudi številni visoki
gostje, ki s programom niso bili neposredno povezani. Tako
je soprogo predsednika RS navdušila turška plesna predstava
Travelogue 2 v izvedbi sodobnega plesnega gledališča iz Istambula.
Člani Odbora za kulturo Evropskega parlamenta so se julija
2012 udeležili otvoritve Kulturne ambasade Velike Britanije,
predstavniki francoskega senata pa septembra 2012 otvoritve
Kulturne ambasade Belgije. Generalna direktorica Vseruske
knjižnice tuje literature v Moskvi Ekaterina Genieva je marca
2012 odprla rusko fotografsko razstavo, gala večer baletnih
zvezd gledališča Marinski iz Sankt Peterburga pa si je v začetu
aprila 2012 z nami ogledala številna delegacija vlade Sankt
Peterburga. Predsednik Ljudske univerze iz Trsta Silvio Delbello
je aprila 2012 odprl razstavo Imago Trieste v okviru Kulturne
ambasade Italije. 8. novembra 2012 smo sprejeli tudi delegacijo
iz portugalskega mesta Guimarães, ki je v letu 2012 prav tako kot
Maribor nosilo naziv Evropska prestolnica kulture. Delegacija z
županom mesta Guimarães na čelu je odprla Kulturno ambasado
Guimarães 2012/Portugalska.
Skozi vse leto smo v Mariboru in partnerskih mestih gostili še
mnoge visoke predstavnike evropskih institucij, tujih in domačih
vlad in parlamentov ter kulturnih in izobraževalnih ustanov. Med
11. in 13. julijem 2012 so Maribor in Ptuj obiskali člani Odbora za
kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta z gospo MarieThérèse Sanchez-Schmid kot vodjo delegacije. 21. septembra
2012 je v okviru mednarodne konference Dediščina socializma v
Mariboru potekalo tudi zasedanje odbora Sveta Evrope za kulturo,
znanost, izobraževanje in medije ter Pododbora za kulturo,
različnost in dediščino. Člani odborov so razpravljali o uničenju,
obnovi in beleženju industrijske dediščine.
Srečanja so odprla nova poglavja sodelovanj tako na področju
kulture, umetnosti in izobraževanja kot tudi gospodarstva in
politike. Maribor kot drugo največje mesto je postal središče
vzhodne regije za povezovanje na mednarodnem kulturnem
področju, ki je omogočilo reden pretok ljudi in vir informacij
o državah, na mestnih prizoriščih pa ponudilo prvovrstne
umetniške dogodke.
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Predstavljanje projekta MARIBOR 2012 – EPK v tujini
Oddelek za mednarodno sodelovanje je skozi vse leto izvajal tudi
predstavitve projekta in programa izven slovenskih meja. Predstavitve
so služile tako doseganju turističnih ciljev kot prepoznavanju novih
možnosti sodelovanja in dolgoročnih vezi v tujini.
Med 16. in 17. januarjem 2012 se je na Dunaju odprl prvi Slovenski
kulturno-informacijski center (SKICA) v tujini. V okviru otvoritve
je potekala tudi predstavitev projekta EPK 2012, kjer so predstavniki
opravili številne intervjuje z avstrijskimi mediji in obsežno predstavili
najobetavnejše dogodke leta 2012.
Februarja 2012 je v okviru programskega sodelovanja z nemško
organizacijo Deutsches Kulturforum östliches Europa iz Potsdama
potekala predstavitev projekta v Berlinu. Marca 2012 je potekala
predstavitev projekta z gostovanjem Draga Jančarja in Zorana Predina
v Evropski hiši v Parizu na slovenskem literarno-glasbenem večeru.
Konec marca 2012 je bil projekt predstavljen tudi v Zagrebu, maja 2012
pa še v graškem Kunsthaus-u, najbližji evropski prestolnici kulture.
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Lizboni je organiziralo
slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2012, na
katerem sta predsednik fundacije Guimarães 2012 gospod João Serra
in pomočnica programskega direktorja za mednarodno sodelovanje
zavoda Maribor 2012 mag. Nataša Kos predstavila projekt Evropske
prestolnice kulture. Predstavitvi, ki je potekala v znameniti palači
Foz, je sledil koncert slovenskega kantavtorja Janeza Škofa.
Med 12. in 14. aprilom 2012 je potekala konferenca »La Rencontre
de Maribor 2012« na temo Kultura v stiku z družbenimi mejami: vir
novih ustvarjalnih paradigem. Namen srečanja, ki ga je organiziralo
kulturno združenje evropskih mest in regij Les Rencontres skupaj
z MOM in zavodom Maribor 2012, je bil raziskovanje temeljnih
vprašanj o dolgoročnosti umetniškega ustvarjanja v povezavi z
razvojem umetniško-ustvarjalnih prizorišč.
27. septembra 2012 je na predstavništvu Evropske komisije v
Rimu potekala predstavitev, ki je bila izvedena v sodelovanju z
Veleposlaništvom RS v Rimu, Slovensko turistično organizacijo iz
Milana in občino Rim. Na predstavitvi je bilo okrog 70 italijanskih
kulturnikov in novinarjev, ki so spoznali projekt in izkazali izjemno
zanimanje za Maribor in partnerska mesta. Zadnja predstavitev
dosežkov in obsega projekta EPK 2012 je potekala 10. decembra
2012 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, pospremila pa jo je
predstava Aldo in Micika pisatelja Toneta Partljiča.
Mednarodni oddelek je ves čas skrbel tudi za komunikacijo z
Generalnim direktoratom za izobraževanje in kulturo Evropske
komisije ter z nekdanjimi in prihodnjimi Evropskimi prestolnicami
kulture. Med 15. in 17. oktobrom 2012 se je pomočnica programskega
direktorja za mednarodno sodelovanje skupaj z generalno direktorico
in programskim direktorjem udeležila konference pod skupnim
naslovom Culture in Motion 2012, ki je obsegala okroglo mizo na
temo dobrih izkušenj Evropskih prestolnic kulture ter dvodnevno
konferenco o razvoju občinstev.
Mednarodni oddelek je 24. oktobra 2012 v Gledališki dvorani
Vetrinjskega dvora organiziral javno razpravo o pomenu dolgoročnih
učinkov projekta MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture
na mesto, regijo in državo. Pri predstavitvi stališč so sodelovali
vodja Enote za kulturo pri Evropski komisiji Ann Branch, vodja
Goethe Inštituta v Helsinkih in direktor fundacije Tallinn 2011
Mikko Fritze, član Akademije Evropske prestolnice kulture Drago
Jančar, direktor Urada za kulturo in mladino MOM Aleš Novak,
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generalna direktorica zavoda Maribor 2012 dr. Suzana Žilić Fišer in
programski direktor zavoda Maribor 2012 Mitja Čander. Na razpravi
so sogovorniki poudarili pomen projekta Evropska prestolnica
kulture, ki je ne le enoleten sklop dogodkov, temveč predvsem
enkratna priložnost, ki lahko da mestu velik zagon. Naziv prinaša
prestiž in spreminja imidž mest iz industrijskih v kulturne, iz
zgodovinskih v moderne ali pa repozicionira mesta kot kulturna.
Sogovorniki so se strinjali, da je EPK Mariboru prinesel tri vrste
dolgoročnih učinkov: kulturne, ekonomske in socialne, dvignil
pa je tudi ponos mestu in meščanom ter jim morda prinesel tudi
večjo mero samozavesti. Projekt je bil tudi poskus, vrniti kulturo
osrčju družbe ter jo vzpostaviti kot relevantno silo v slovenskem
in evropskem kontekstu.
Mednarodni oddelek je poleg programskega sodelovanja razvijal
vezi tudi na drugih področjih povezovanja z nekdanjimi in bodočimi
Evropskimi prestolnicami kulture, med drugim z aktivno udeležbo
na neformalnih srečanjih predstavnikov EPK, in sicer med 10. in 12.
majem 2012 v Marseillu ter med 16. in 18. novembrom 2012 v Rigi.
N apre j in preko – kulturna diplomaci j a
Programska entiteta Kulturne ambasade je vsekakor tisti kamenček
v mozaiku Evropske prestolnice kulture, ki je ponotranjil tako
imenovano evropsko dimenzijo projekta. Če si pod zapisanim
predstavljamo vključenost evropskih umetnikov v program, smo
svoje poslanstvo izpolnili. Če omenjeno razumemo kot uresničenje
koprodukcij, sodelovanj in izmenjav z drugimi evropskimi mesti
in državami, prav tako. Če smo si zadali cilj, da razvijamo evropske
teme, obravnavamo vidike skupne evropske zgodovine, identitete
in kulturne dediščine, ki v mestu že obstajajo, hkrati pa spodbujamo
dejavnosti, ki odražajo bogato evropsko kulturno raznolikost, smo
premagali največji izziv. Eden naših bistvenih dosežkov je vzpostavitev
evropske mreže umetnikov, kulturnih in izobraževalnih ustanov
ter tkanje trajnih partnerstev med mesti in državami. A vendarle
smo šli še dlje, kot s(m)o pričakovali. Evropa je bila naša kreativna
osnova, njene meje pa smo kmalu prestopili in povabili k dialogu
tudi umetnike iz drugih držav sveta. Ob koncu prestolovanja lahko
trdimo, da smo presegli osnovni cilj: skozi kulturo in umetnost
povezati Evropo in cel svet ter prek komunikacije in izmenjave
idej stkati partnerstva na vseh področjih družbenega ustvarjanja.
Razumevanje tega, kako nas vidijo drugi, je izostrilo razumevanje
naše lastne samopodobe.
Mednarodni program je ob koncu pokazal, da sta kultura in
umetnost lahko gonilo boljših diplomatskih odnosov, izmenjava
kulturnih vsebin pa odpira nove gospodarske poti med državami in
razvija trajne prijateljske odnose med narodi. Predvsem pa pozitivno
vpliva na življenje meščanov, kar je v današnjih negotovih časih
neprecenljivo javno dobro. Ne nazadnje je več sto umetnikov iz 31ih držav v enem letu poneslo v zunanji svet dinamično sliko našega
mesta, regije in države, s čimer smo izpolnili tudi eno osnovnih nalog
kulturne diplomacije. Kulturo v mednarodnih odnosih namreč
še zmeraj prepogosto obravnavamo kot nekaj, kar je želeno, saj
je prepogosto podrejena gospodarskim in političnim ambicijam.
Kulturo bi morali zahtevati, razgaliti vse njene potenciale, jo narediti
za bistveni del naših življenj. Anticipacija drugačnega in boljšega
bivanja se pokaže v ustvarjanju tistih, ki gledajo naprej in preko ter
razumejo, da kultura mora postati relevantna razlagalka sedanjosti
in odločevalka o naši skupni evropski prihodnosti.

K A T A L O G P R O J E K T O V mednarodno sodelovan j e
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N A Z I V P R O J E K TA

PRODUCENT

F I N A N C I R A N J E 20 1 2

Avdiovizualna umetnost
315

DEDIŠČINA SOCIALIZMA

Forum slovanskih kultur in Arhiv RS

19.000,00

368

EUROPEAN SHORT PITCH

NISI MASA - European Network
of Young Cinema

15.000,00

18.000,00

Literatura
366

ANTOLOGIJA PORTUGALSKIH PESNIKOV XX. STOLETJA IN
ANTOLOGIJA SLOVENSKIH PESNIKOV XX. STOLETJA

Založba Pivec d.o.o.

372

NAGRADNI LITERARNI NATEČAJ PISMA SVETA

Društvo Mariborski
raziskovalni studio

373

ZGODOVINA PRIHODNOSTI

Pekarna-magdalenske mreže

18.824,40

Prva gimnazija Maribor

10.000,00

20.000,00

4.149,00

Uprizoritvene umetnosti
470

MEDNARODNI FESTIVAL ŠPANSKEGA GLEDALIŠČA

Vizualna umetnost
369

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni

Kulturvermittlung Steiermark Graz in
Zavod Iskra Maribor

371

Maribor <EDU> Graz

Ustanova fundacija Son:DA in Rotor association for Contemporary Art

5.000,00

Ostalo
370

KULTURNE AMBASADE

MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

503

SREČANJE NOBELOVIH NAGRAJENCEV

MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture

245.105,02

100.000,00
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F OTO G A L E R I J A // M E D N A R O D N O S O D E LOVA N J E
1

OGNJENE SKULPTURE (KA ESTONIJE) foto MP PRODUKCIJA

2

BITEF (KA SRBIJE) foto MEDIASPEED

3

ZGODOVINA PRIHODNOSTI foto ARHIV Pekarna–magdalenske mreže

4

Srečanje Nobelovih nagrajencev foto MEDIASPEED

5

Comics, Manga & Co. (KA NEMČIJE) foto MEDIASPEED

6

JEZIKI PRIHODNOSTI, ARHEOLOGIJA DOBE - SOCIALISTIČNI MODERNIZEM foto MIHA SAGADIN

7

POLJSKE GLEDALIŠKE LUTKE (KA POLJSKE) foto MIHA SAGADIN

8

Rezidenčni pisatelj Maribor 2012 - FREDY GAREIS foto MIHA SAGADIN

9

ACID WASHED (KA FRANCIJE) foto MEDIASPEED

10

Ottavio Missoni – Mojster barv (KA ITALIJE) foto MP PRODUKCIJA

11

TRAVELOGUE 2 (KA TURČIJE) foto LUKA CAJNKAR

12

MARIBOR <EDU> GRAZ - VELI & AMOS foto THOMAS RAGGAM

13

JAPONSKE LUTKE OTOME BUNRAKU (KA JAPONSKE) foto MIHA SAGADIN

14

GALA VEČER BALETNIH ZVEZD ST. PETERBURGA (KA RUSIJE) foto MEDIASPEED

15

In a Nutshell: Sodobno hrvaško oblikovanje (KA HRVAŠKE) foto MP PRODUKCIJA
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AV D I OV I Z UA L N A U M E T N O S T

Dediščina socializma

European Short Pitch

Forum slovanskih kultur in Arhiv RS

D

ediščina socializma je v javnem in zasebnem življenju v mnogoterih pojavnostih
sicer še prisotna, z nastankom samostojnih držav po Evropi pa se je pričela zelo hitro
transformirati, ponekod tudi izginjati. Njeno
raziskovanje je redko, nikoli celostno. Še več,
mnogi aspekti dediščine socializma sploh še
niso raziskani, zato je konferenca Dediščina
socializma skušala odgovoriti prav na takšne
izzive. Uvodoma je bila pozornost namenjena
primerjalnemu razvoju vzpostavitve družbenih
redov in njihovih posebnosti glede na politične
in kulturne okoliščine, ki so definirale posamezne socialistične države. Iskali so se odgovori na temeljno vprašanje: koliko so družbene
prakse, ideje in vrednote, značilne za obdobja
socializma, še vedno prisotne v sedanjosti
posameznih držav s socialistično zgodovino?

Poseben poudarek konference je bil prav na
izmenjavi znanja in vedenja o samem pojmu
tako med zgodovinarji kot tudi med kuratorji
dediščine socializma v muzejih in galerijah
tistih držav, kjer se je socializem pojavil. Na
konferenci so bila obenem evidentirana gradiva, ki jih hranijo in uporabljajo ustanove na
področju kulture in izobraževanja. Poseben
del razprave je bil namenjen tudi nesnovni
dediščini, različnim oblikam ustnega izročila,
znanj, praks in običajev, ki koreninijo na tleh
socialističnega samoupravljanja. Prav tako so
se iskali odgovori na vprašanja, kot sta sledeči:
Koliko narodi danes sprejemamo čas socializma kot svojo kulturno dediščino? Kaj je ostalo
skupnega pri posameznikih in skupinah, ki so
živeli v državah socializma, npr. Jugoslaviji, in
do katere generacije sežejo vplivi?

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 9. 2012

Dediščina socializma (projekcija filma)

Maribor – Kino Udarnik

20. 9. 2012

Dediščina socializma (konferenca)

Maribor – Vetrinjski dvor

20. 9. 2012

Dediščina socializma (projekcija filma)

Maribor – Kino Udarnik

21. 9. 2012

Dediščina socializma (konferenca)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 9. 2012

Dediščina socializma (projekcija filma)

Maribor – Kino Udarnik
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Nisi Masa – European Network of Young Cinema

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

150

G

re za projekt evropske mreže Nisi Masa,
ki temelji na spodbujanju koprodukcij
evropskih kratkih filmov. V sodelovanju
s programom MEDIA, luksemburškim filmskim
skladom in zavodom MARIBOR 2012 je bilo na
javnem natečaju jeseni 2011 za sodelovanje v
izobraževanju European Short Pitch 2012 na
podlagi sinopsisov za kratke filme izbranih 25
mladih filmskih ustvarjalcev iz cele Evrope.
Ti so v času od novembra 2011 do marca 2012
pripravili svoje projekte s podporo petih mednarodno priznanih mentorjev, o njih razpravljali
in se jih učili promovirati na evropski ravni. Na
sklepnem koprodukcijskem forumu so udeleženci izobraževanja svoje projekte nazadnje
predstavili petintridesetim strokovnjakom iz
filmske industrije (producentom, financerjem,
prodajnim agentom in distributerjem).
Letošnja edicija projekta je obsegala petdnevno
delavnico pisanja scenarijev v Luksemburgu
(3.-8. januar 2012) in tridnevni koprodukcijski
forum v Mariboru (2.-4. marec 2012). Izbranih
je bilo 24 projektov, pri koprodukcijskem forumu v Mariboru pa je sodelovalo 24 scenaristov in direktorjev iz 17 različnih evropskih
držav (Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina,
Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija,

Luksemburg, Malta, Poljska, Romunija, Srbija,
Slovaška, Švica, Velika Britanija in Slovenija).
V projektu so štirje izkušeni filmski scenaristi
sodelovali kot mentorji, ki so skrbeli za razvoj
scenarijev in izvajali predavanja o predstavitvi projektov (pitching): Fabienne Aguado
(Francija), Orsoly Benko (Madžarska), Antoine
Le Bos (Francija) in Fabio Grassadonia (Italija).
Koprodukcijskega foruma v Mariboru pa se
je udeležilo 36 strokovnjakov iz filmske industrije iz kar 13 različnih evropskih držav
(Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Francije,
Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske, Rusije,
Srbije, Slovenije in Velike Britanije).
Udeleženci koprodukcijskega foruma so vadili
predstavitev projektov z mentorji ter predstavili
svoj projekt povabljenim strokovnjakom. Letna
podelitev nagrad, ki se imenuje »European Short
Pitch Awards«, je nagradila 3 udeležence, med
katerimi je vsak prejel 1.000 evrov za najboljši
scenarij. V okviru projekta je potekala tudi
okrogla miza o regionalni koprodukciji kratkih
filmov z gostujočimi predavatelji iz Hrvaške,
Slovenije, Srbije in Velike Britanije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

2. 3. 2012

Nisi Masa (kratki filmi)

Maribor – Kino Udarnik

2.–4. 3. 2012

Nisi Masa (delavnice in predstavitev scenarijev evropskim producentom) Maribor – Vetrinjski dvor

4. 3. 2012

Regionalni vidiki evropskih koprodukcij kratkih filmov (okrogla miza)

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

210

Maribor – Vetrinjski dvor
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L I T E R AT U R A

Antologija portugalskih pesnikov XX. stoletja
in antologija slovenskih pesnikov XX. stoletja

L I T E R AT U R A

Nagradni literarni natečaj Pisma sveta
Društvo mariborski raziskovalni studio

Založba Pivec d.o.o.

A

ntologiji, ki vključujeta priznane slovenske in portugalske pesnike 20. stoletja,
predstavljata nadaljevanje nedokončanih
antologij z naslovom Trinajst slovenskih pesnikov
in Trinajst portugalskih glasov, ki sta leta 2008 in
2009 izšli v Sloveniji in na Portugalskem. Pobuda
za omenjeni projekt je nastala v portugalskem
Guimarãesu, koordinacijo pa je prevzela Mateja
Rozman, slovenska lektorica v Lizboni, v sodelovanju s portugalskim pesnikom in pisateljem
Casimirjem de Britom, slovenskimi pesniki ter
profesorji lizbonske in ljubljanske univerze.
Rezultat njihovega dela je komparativna literarna
zbirka pesmi in kritičnih analiz, ki je bila izdana
v dveh državah. Poleg intelektualne vrednosti
antologija bralcem omogoča tudi uvid v slovensko
in portugalsko literaturo in njuno predpostavljeno

povezanost. Antologiji slovenskih in portugalskih
pesnikov sta dvojezični. V vsaki od njiju je predstavljenih osemintrideset priznanih pesnikov 20.
stoletja. Vsak pesnik je predstavljen na desetih
straneh. V slovenskem jeziku lahko tako beremo
naslednje avtorje: Fernando Pessoa, Sophia de
Mello Breyner Andersen, Camilo Pessanha, Mário
Sá¬Carneiro, José Régio, José Gomes Ferreira,
Jorge de Sena, Carlos de Oliveira, Miguel Torga,
Eugénio de Andrade, Mário Cesariny, Vitorino
Nemésio,Alexandre O’Neill, David Mourão
Ferreira, Al Berto in Luísa Neto Jorge. Knjigo
sta v Mariboru predstavila Mateja Rozman in
Casimiro de Brito.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 11. 2012

Predstavitev Antologije portugalskih in slovenskih
pesnikov XX. stoletja

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

14. 12. 2012

Tiskovna konferenca ob izdaji Antologije
portugalskih in slovenskih pesnikov XX. Stoletja.

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana
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P

isma sveta so povezala šolajočo se mladino Evropskih prestolnic kulture v
letu 2012 – Guimarãesa in Maribora.
Projekt v obliki dveh natečajev je spodbudil
kakovosten kulturni dialog med Portugalsko
in Slovenijo. Nagrajenci natečaja iz obeh mest
so bili vabljeni na mednarodno izmenjavo,
da iz prve roke spoznajo kulturne razlike
med domačim in tujim mestom. Idejni vodje
natečaja in izmenjave so bili sodelavci portugalske organizacije Fondação Cidade de
Guimarães, ki so v letu 2011 na nagradnem
literarnem natečaju na temo kulturnih razlik
izbrali deset otrok iz osnovnih in srednjih šol
mesta Guimarães; ti so poleti 2011 obiskali
Maribor in sklepali prijateljstva s slovenskimi
otroki ter spoznavali slovenski šolski sistem. V
Mestnem parku je potekala svečana otvoritev
razstave njihovih del z naslovom Pisma sveta/
Letters of the world. V šolskem 2011/12 je bil
tudi v Mariboru razpisan natečaj, na katerem
je bilo izbranih 10 nagrajencev. Nagrajenci naj
bi odpotovali v Guimarães, vendar iz organizacijskih razlogov fundancije Guimarães 2012
gostovanje ni bilo izvedeno.

S pomočjo natečajev so lahko mladostniki portugalskega mesta Guimarães in mesta Maribor
podali svoje kritično mnenje do svetovnih razmer in sodobne družbe ter svoje vtise o življenju
v mestu, ki no si naziv Evropska prestolnica
kulture. Natečaj na Portugalskem je potekal prek
pisanja fiktivnih pisem v različnih kontekstih
(kulturne razlike, brezposelnost, rasizem, itd.).
V Mariboru so mladi pisma opremili z znamko, ki
predstavlja EPK. V natečaju je sodelovala šolajoča
se mladina, stara med osem in osemnajst let.
Idejni vodje projekta in natečaja Letters of
the World so bili sodelavci portugalskega organizacije Fondação Cidade de Guimarães.
Portugalski nagrajenci so v času obiska spoznali
Maribor in Ptuj ter obiskali po eno mariborsko
osnovno in srednjo šolo. Udeležili so se tudi
prireditve Art kamp, ki se je v tem času odvijala v mestnem parku, sodelovali v kreativnih
delavnicah in iz prve roke spoznali posebnosti
slovenske glasbe, obrti in kulinarike. V času
njihovega obiska so organizatorji poskrbeli za
ustvarjalno-izobraževalno druženje, izmenjavo
izkušenj mariborske in portugalske mladine in
pa seveda za konkreten kulturni dialog, ki je
bil predstavljen v obliki razstave literarnih del
portugalskih nagrajencev natečaja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 5. 2012

Razglasitev nagrajencev natečaja

Maribor – Vetrinjski dvor: Gledališka dvorana

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

100
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Zgodovina prihodnosti
Pekarna-magdalenske mreže

P

rojekt Zgodovina prihodnosti je zagotavljal dvema skupinama mladih, eni iz
Guimarãesa in drugi iz Maribora, raziskovalno platformo za poglabljanje in izražanje
njihovega razumevanja družbeno-razvojnih
izzivov tako v njihovih lokalnih okoljih kot
širše, na evropski in globalni ravni. Prizadeval
si je spodbuditi mlade k boljšemu razumevanju
pomena njihove lastne vloge kot posameznikov
v svojih specifičnih lokalnih okoljih, evropski
skupnosti in svetu nasploh. Spoprijemal se je
s problemom in nevarnostjo za razvoj na katerikoli ravni: vse bolj razširjeno družbeno-politično indiferentnostjo mladih in z občutkom
nepomembnosti in nezadostnosti, ki ga imajo
mladi, kadar razmišljajo o spreminjanju stanja
sveta. Skozi projekt so mladi identificirali in
izpostavili tiste vidike družbenih realnosti v
svojih lokalnih okoljih in širše, ki jih dojemajo
kot kritične za dobrobit skupnosti, v katere so
umeščeni. Hkrati so predlagali individualne ali
kolektivne spremembe z namenom doseganja
pozitivnih sprememb v svojih lokalnih ter v
evropski in globalni skupnosti.

V letu 2012 so bile izvedene številne delavnice,
na katerih je poleg mentoric sodeloval tudi
profesor Bojan Borstner z Oddelka za filozofijo
iz Filozofske fakulteta Maribor. Med 11. in 16.
septembrom 2012 so udeleženci delavnic z
mentoricama in profesorjem gostovali v mestu Guimarães, kjer so skupaj s portugalsko
skupino izvedli delavnice in predstavitve ter
se pripravljali na konferenco, ki je potekala 15.
septembra 2012. Med 21. in 25. novembrom je
portugalska skupina mladih obiskala Maribor,
kjer je 24. novembra 2012 v Vetrinjskem dvoru
priredila konferenco.
Projekt je izpostavljal individualno in družbeno
odgovornost za boljše in aktivnejše življenje
in nek način tudi trajnostni razvoj. Mlade je
spodbujal k raziskovanju in jim omogočal, da na
podlagi raziskave sami ugotovijo in izrazijo svoje
ideje in vidike o spreminjanju sveta na bolje.
Prav zaradi neposrednega aktiviranja mladih in
pridobivanja njihovega pogleda in rešitev je imel
projekt veliko evropsko vrednost in predstavlja
pilotski projekt, ki bi se ga lahko izvajalo na
več ravneh od lokalne do evropske skupnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

11. 1. 2012

Uvodna delavnica z mladimi

Maribor – MISC Infopeka

16. 1. 2012

2. delavnica z mladimi (socialna izključenost)

Maribor – MISC Infopeka

9. 2. 2012

3. delavnica z mladimi (socialna izključenost)

Maribor – MISC Infopeka

15. 2. 2012

4. delavnica z mladimi (kritična pismenost, diskriminacija)

Maribor – MISC Infopeka

29. 2. 2012

5. delavnica z mladimi (naša zgodovina)

Muzej NO Maribor

14. 3. 2012

6. delavnica z mladimi (naša zgodovina)

Maribor – MISC Infopeka

28. 3. 2012

7. delavnica z mladimi (družbeno-politična gibanja)

Maribor – MISC Infopeka

11. 4. 2012

8. delavnica z mladimi (aktivizem)

Maribor – MISC Infopeka

3. 5. 2012

9. delavnica z mladimi (Oscar Wild)

Maribor – MISC Infopeka

9. 5. 2012

10. delavnica z mladimi (Portugalska)

Maribor – MISC Infopeka

16. 5. 2012

11. delavnica z mladimi (pravice mladih)

Maribor – MISC Infopeka

23. 5. 2012

12. delavnica z mladimi (urbani sprehod)

Maribor – po mestu
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6. 6. 2012

13. delavnica z mladimi (kreativno pisanje)

Maribor – MISC Infopeka

13. 6. 2012

14. delavnica z mladimi (svetlobno onesnaževanje)

Maribor – MISC Infopeka

20. 6. 2012

15. delavnica z mladimi (pisanje prispevkov)

Maribor – MISC Infopeka

13. 8. 2012

16. delavnica z mladimi (priprave na izmenjavo)

Maribor – MISC Infopeka

20. 8. 2012

17. delavnica z mladimi (priprave na izmenjavo)

Maribor – MISC Infopeka

27. 8. 2012

18. delavnica z mladimi (priprave na izmenjavo)

Maribor – MISC Infopeka

3. 9. 2012

19. delavnica z mladimi (priprave na izmenjavo)

Maribor – MISC Infopeka

11.−16. 9. 2012 Obisk mariborske skupine v Guimarãesu

Portugalska – Guimarães

21.−25. 11. 2012 Gostovanje mladih iz Guimarãesa v Mariboru

Maribor – po mestu

24. 11. 2012

Konferenca Zgodovina prihodnosti

Maribor – Vetrinjski dvor
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Mednarodni festival španskega gledališča
Prva gimnazija Maribor

M

ednarodni festival srednješolskih gledališč v španskem jeziku poteka vsako leto v drugem mestu in predstavlja
produkt sodelovanja med Veleposlaništvom
Španije, Inštitutom Cervantes in različnimi
srednjimi šolami, ki imajo na učnem programu tudi španski jezik. Ključna ideja festivala
je približati špansko kulturo srednješolcem in
izboljšati njihovo znanje jezika. Vsako leto se
predstavijo različne gledališke skupine iz različnih evropskih držav. Sodelovanje na festivalu
je odlična priložnost za mlade, da spletejo nova
poznanstva in izboljšajo znanje tujih jezikov.

Tokratni festival je zabeležil visoko mednarodno
udeležbo gledaliških skupin; sodelovalo je 11
skupin iz Španije, Brazilije, Češke, Slovaške,
Srbije ter Slovenije. Vseh gostujočih igralcev
je bilo 202 (115 tujih ter 87 slovenskih dijakov).
Na letošnjem VI. mednarodnem festivalu španskih gledališč je skupaj sodelovalo 180 dijakov
in učiteljev. V času festivala se je predstavilo
11 gledaliških predstav, ki si jih je ogledalo več
kot 2300 obiskovalcev.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 3. 2012

6 gostujočih gledaliških predstav (1. festivalski dan)

Maribor – II. gimnazija Maribor

21. 3. 2012

5 gostujočih gledaliških predstav (2. festivalski dan)

Maribor – II. gimnazija Maribor
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Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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VIZUALNA UMETNOST

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni

Kulturvermittlung Steiermark Graz, Zavod Iskra Maribor

Č

asovno potovanje preko meja v kontekstu EPK. Na temelju osebnih življenjskih
zgodb starejših prebivalcev Maribora in
Gradca so sodobni pričevalci predstavili svoje
osebne vtise in poglede na razvoj obeh mest in
njuno ločenost ter povezanost, vse odkar sta
se Avstrija in Slovenija leta 1919 oblikovali kot
rezultat Saintgermainske pogodbe in povojne
ureditve Evrope. Od vstopa Slovenije v Evropsko
unijo leta 2004 vezi med mestoma postajajo
vse tesnejše. Zaradi prelomnih dogodkov v
svetovni zgodovini sta imeli nekoč sosednji
mesti znotraj monarhije poudarjeno različna
zgodovinska razvoja v različnih državnih in
družbenih tvorbah, obenem pa sta vseskozi ostajali povezani. Dvojnost in prepletenost odnosa
so nam predstavile osebne zgodbe in izkušnje
tistih, ki so bili v življenje mest vpleteni. S pomočjo pristopnega medija – plakatov na javnih
mestih – so se raznovrstni odnosi in povezave
med Gradcem in Mariborom kot bivšo in bodočo

Evropsko prestolnico kulture osvetlili in predstavili z namenom, da sta obe skupnosti dobili
priložnost boljšega razumevanja in poznavanja
zgodovine. Plakati so bili razstavljeni na dveh
javnih mestih v Mariboru, na Glavnem trgu in
v Univerzitetni knjižnici Maribor, ter na treh
javnih mestih v Gradcu (Graška mestna hiša,
nakupovalno središče Citypark Graz, Štajerski
deželni studio ORF), in sicer od meseca julija
do oktobra. Vsako leto, začenši z letom 1912, je
predstavljal plakat (vsak dan predstavitve pomeni 1 zgodovinsko leto), ki je dejstva svetovne
zgodovine povezoval z zgodovinskimi dogodki
v mestih Maribor in Gradec. Plakati so bogato
ilustrirani in dvojezični, slovensko-nemški.
Sočasno s plakati je nastala še spletna stran
(www.maribor-graz.eu), na kateri so objavljeni
tako imenovani letni plakati.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 7.-30. 10. 2012

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni (razstava)

Maribor – Glavni trg

23. 7.-30. 10. 2012

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni (razstava)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

23. 7.-30. 10. 2012

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni (razstava)

Gradec – Mestna hiša

23. 7.-30. 10. 2012

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni (razstava)

Gradec – Citypark

23. 7.-30. 10. 2012

Maribor – Graz, 100 let – 100 dni (razstava)

Gradec – Štajerski deželni studio ORF

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

9.000

551

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor <EDU> Graz

Ustanova fundacija Son:DA, Rotor - association for
Contemporary Art

V

okviru mednarodnega sodelovanja, ki
ga je sofinancirala tudi mestna občina
Gradec, se je odvijal projekt Maribor
<EDU> Graz, ki sta ga zasnovala Center za sodobno umetnost <rotor> iz Gradca in Fundacija
son:DA iz Maribora. Kulturna izmenjava na
področju vizualnih umetnosti, ki med Gradcem
in Mariborom obstaja že vrsto let, se je v letu
2012 iz skupne praznine mrežne aktivnosti
sodelovanja na obeh straneh okrepila. Obe
mesti se namreč soočata s pomanjkanjem
umetniških akademij.
V letu 2012 sta bili izvedeni dve razstavi, po ena v
vsakem mestu, na katerih je sodelovalo približno
12 mariborskih in graških umetnikov. V okviru
razstave v Mariboru je potekal tudi manjši simpozij primerov dobrih praks institucionalnega in
neinstitucionalnega umetniškega izobraževanja
iz obeh mest; nastaja publikacija, ki je več kot

le predstavitveni katalog, saj združuje prek sto
besedil s področja teorije in primerov dobre
prakse ter tako orisuje zgodovino in delo na
področju umetniškega izobraževanja v obeh
mestih in širše.
Projekt Maribor <EDU> Graz je bil zastavljen
kot poziv k razmisleku o pomembnosti umetniškega izobraževanja v obeh mestih in kot
platforma za raziskovanje alternativnih modelov umetniškega izobraževanja, hkrati pa
je bil namenjen izvajanju umetniških del na
to tematiko. Projekt je sprožil odprt čezmejni
proces, v katerem je aktivno sodelovanje vodilo
v aktivacijo umetniških in kritiških potencialov
in tako tudi spodbudilo regijsko umetniško
povezovanje po letu 2012.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

29. 6.-20. 11.
2012

Transnacionalna gverilska šola umetnosti/
Lekcija 1: Začasni, improvizirani kontekst komunikacije (razstava)

Gradec – Rotor

25. 10.-25. 11.
2012

Transnacionalna gverilska šola umetnosti/
Lekcija 2: Ustvarjanje realnosti (razstava)

Maribor – Glavni trg 22

feb., mar. 2013 Transnacionalna gverilska šola umetnosti/Lekcija 3 (predstavitev publikacije)

Maribor – po mestu

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev
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Kulturne ambasade

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture

P

rojekt Kulturnih ambasad je bil zastavljen z željo internacionalizirati mesto in
Evropski prestolnici kulture zagotoviti
širši mednarodni multidisciplinarni program,
ki so ga doprinesla predstavništva tujih držav s
sedežem v Ljubljani in regiji ter njihovi kulturni
inštituti. V programu Kulturnih ambasad je
svojo bogato kulturno dediščino predstavilo
31 držav, od katerih jih je bilo 16 iz Evropske
unije. Pri oblikovanju programov so Kulturne
ambasade sodelovale s tujimi kulturnimi inštituti, veleposlaništvi držav, mednarodnimi
kulturnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami. Kot prvi so se programu priključili
tuji kulturni inštituti, ki v Sloveniji delujejo v
okviru mreže evropskih nacionalnih kulturnih
inštitutov (EUNIC): nemški Goethe-Institut
Ljubljana, francoski inštitut Charles Nodier,
British Council Slovenija, Avstrijski kulturni
forum, Italijanski inštitut za kulturo, in španski
Instituto Cervantes Ljubljana. V Mariboru so se
predstavile naslednje evropske države: Estonija,
Finska, Madžarska, Španija, Italija, Francija,
Nemčija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Latvija,

Poljska, Portugalska, Slovaška, Švedska in Velika
Britanija. V programih so Kulturne ambasade
sodelovale tudi z nekdanjimi, sedanjimi in
bodočimi evropskimi prestolnicami kulture,
kot so Gradec (2003), Ruhr (2010), Pecs (2010),
Turku (2011), Guimarães (2012), Marseille (2013),
Košice (2013), Riga (2014) in Mons (2015). Poleg
držav Evropske unije so predstavile svoje kulturne presežke tudi države z vseh koncev sveta:
Japonska, Kitajska, Mehika, Rusija, Brazilija,
Kuba, Švica, Turčija, Indija, Iran, Izrael, Hrvaška,
Srbija, Makedonija in Kosovo.
Skozi celo leto je programska entiteta Kulturne
ambasade privabljala ljubitelje umetniških dogodkov, ki so predstavljali raznolikost in bogastvo evropskih in svetovnih kultur. Program EPK
je s Kulturnimi ambasadami pridobil mednarodno razsežnost in se obogatil za vrsto dogodkov,
ki so skozi umetnost in kulturo prispevali k
živahni izmenjavi z meščani. Sodelovanje z
veleposlaništvi in kulturnimi inštituti pa je
odprlo mnoga vrata k dolgoročnim vezem s
kulturnimi ustanovami in umetniki iz Maribora
in partnerskih mest.

Datum

N aziv

P rizorišče

5. 1.-6. 2. 2012

Markku Hanpää (umetniška rezidenca)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1. 2012

Ognjene skulpture (ulični performans)

Maribor – Glavni trg

13. 1. 2012

Zavrtimo se v noč: Jimi Tenor in DJ Esko Routamaa
(glasbeni večer)

Maribor – Kino Udarnik

13. 1. 2012

Turku 2011 predstavlja/Ognjena akrobatika: Sirkus Sudenkuoppa

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1.-4. 2. 2012

Razstava nakita in tekstila

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1.-4. 2. 2012 Call It a Day (razstava stripov)
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Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1. 2012

Turku 2011 na zaslonu (projekcija filma)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1.-4. 2. 2012

The Village: Markku Hanpää (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 1. 2012

Sršenar meniha Nestorja: Karl Saks (plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija Maribor

27. 1. 2012

Koncert indijskega violinista dr. Mysoreja Manjunatha

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

1. 2.-1. 3. 2012

Nova koča Monte Rosa, samozadostna zgradba v Alpah

Maribor – Vetrinjski dvor

1. 2.-3. 3. 2012

Victor Vasarely (razstava)

Maribor – Salon 2012
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4. 2. 2012

Baltsko-madžarski jazz kvartet (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

5. 2. 2012

Gergely Bogányi (koncert)

Maribor – Dvorana Union

7. 2.-2. 3. 2012

Porcelan iz zbirke Zsolnay (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

7. 2. 2012

Félix Lajkó (koncert)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

7. 2.-2. 3. 2012

Budapest Positive (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

16. 2.-15. 4. 2012 Tuja snov »Nadrealizem« v privlačni stvarnosti. Izbor iz

Maribor – Galerija Muzeja
narodne osvoboditve Maribor

16. 2.-2. 3. 2012 Man spricht Deutsch/Govori se nemško (interaktivna razstava)

Maribor – II. gimnazija Maribor

umetniške zbirke Antal-Lusztig (razstava)

11. 4. 2012

Martina Frezzotti (klavirski recital)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

12.-30. 4. 2012

DigiArtStudio 2007–2012: Fabio Fonda (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

12. 4. 2012

DJ Krush (koncert)

Maribor – Kulturni center
Pekarna: dvorana Gustaf

13. 4.-15. 5. 2012 Homo Terra 23°: Eduardo Ballester (razstava)

Maribor – Salon 2012

13. 4.-15. 5. 2012 Telo kot pokrajina: Jorge Marín (razstava)

Maribor – Salon 2012

17. 4. 2012

Preoblikovanje palače Terni – Dei Rossi v Trstu: DigiArt Nouveau

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

23. 4. 2012

Versi diversi: Pesniki dveh manjšin
(predstavitev antologije)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

17. 2. 2012

Predstavitev literarne revije Jelenkor (literarni dogodek)

Maribor – Vetrinjski dvor

24. 2. 2012

Tao Te: Ferenc Fehér (plesna predstava)

Maribor – II. gimnazija Maribor

25. 4. 2012

David Robinson in Anton Ziegler (koncert)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

25. 2. 2012

Vitez Janoš: Lutkovno gledališče Griff (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

26. 4. 2012

Folkhistria (koncert)

Maribor – Kino Udarnik

1. 3. 2012

Retrospektiva: Reza Mirkarimi (film)

Maribor – Kino Udarnik

7. 5. 2012

Odmev z Daljnega vzhoda: Kitajske pesnitve
(glasbeno-plesna prireditev)

Maribor – II. gimnazija Maribor

3. 3. 2012

Gora okrog tebe (plesna predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

7. 5. 2012

Kuhamo z René-Pierrom Gouraudom
(kuharska delavnica)

Maribor – Srednja šola za
gostinstvo in turizem

6.-30. 3. 2012

Urbscapes: hibridizacija prostora (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

8. 5. 2012

Izbor mediateke Francoskega inštituta Charles Nodier

Maribor – Vetrinjski dvor

9. 3.-7. 4. 2012

V ogledalu časa (razstava)

Maribor – Salon 2012

8.-30. 5. 2012

Marie Curie (razstava)

12. 3. 2012

filmES: Teden španskega filma

Maribor – Kino Udarnik

Maribor – Univerzitetna knjižnica
Maribor

13. 3. 2012

filmES: Teden španskega filma

Maribor – Kino Udarnik

8. 5. 2012

Acid Washed (koncert)

Maribor – Vetrinjski dvor

14. 3. 2012

filmES: Teden španskega filma

Maribor – Kino Udarnik

8.-30. 5. 2012

Igra druge strani: Rodin/Bourdelle/Emo (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

15. 3. 2012

filmES: Teden španskega filma

Maribor – Kino Udarnik

10. 5. 2012

Gilles Deleuze in umetnost (kolokvij)

Maribor – Vetrinjski dvor

16. 3. 2012

filmES: Teden španskega filma

Maribor – Kino Udarnik

11. 5. 2012

Abecednik Gillesa Deleuza (film z Gillesom Deleuzom)

Maribor – Vetrinjski dvor

17. 3. 2012

Povej po špansko (tekmovanje v španskem jeziku)

Maribor – II. gimnazija Maribor

12. 5. 2012

Animacija (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

19. 3. 2012

Več geografije, manj arhitekture (predavanje)

Maribor – Univerza
v Mariboru: Rektorat

13. 5. 2012

Pariz danes (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

14. 5. 2012

Pariz danes (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

20. 3. 2012

Mednarodni festival španskega gledališča

Maribor – II. gimnazija Maribor

15. 5. 2012

Pariz danes (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

22. 3. 2012

Več geografije, manj arhitekture (okrogla miza)

Maribor – Hiša arhitekture
Maribor

16. 5. 2012

Pariz danes (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

29. 3. 2012

Los Faycanes (glasbeno-plesna predstava)

Ptuj – Ptujski grad

17. 5. 2012

Maribor – Filozofska fakulteta

30. 3. 2012

Okusi Španije (kulinarični dogodek)

Maribor – Rožmarin

Večjezičnost: Prednosti za posameznika in družbo v
evropskem prostoru. Francoščina kot dodana vrednost za delo
v evropskih institucijah. O pomenu prevajanja in tolmačenja
za javne institucije (razprava)

2. 4. 2012

Gala večer baletnih zvezd St. Peterburga
(plesna predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Velika dvorana

17. 5. 2012

Poklon Claudu Debussyju in Julesu Massenetu (koncert)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

4.-30. 4. 2012

Mojster barv: Ottavio Missoni (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 5. 2012

5. 4. 2012

Italijanski glasbeni izbor – Gala koncert v znamenju klasične,
komorne, lirične in popularne italijanske glasbe z izvajalci
iz vrst italijanske narodne skupnosti Slovenije in Hrvaške

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

Od snovi do življenja: kemija? Kemija!: Jean-Marie Lehn,
dobitnik Nobelove nagrade za kemijo leta 1987 (predavanje)

Maribor – Univerza v Mariboru:
Rektorat

19.-29. 5. 2012

Topografske pokrajine – Poskus dosega točke nič: Fouad
Bouchoucha (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

5.-30. 4. 2012

Imago Trieste (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

20. 5. 2012

Animacija (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

6.-30. 4. 2012

Kopije antičnih ravenskih mozaikov (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 5. 2012

Animacija (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

6. 4. 2012

Pevski zbor Veseli veter (pevsko tekmovanje in revija)

Maribor – Dvorana Union

22. 5. 2012

Animacija (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

11. 4. 2012

Istra skozi čas (projekcija dokumentarne serije)

Maribor – Vetrinjski dvor

23. 5. 2012

Paper Cut (lutkovna predstava za odrasle)

Maribor – Lutkovno
gledališče Maribor
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23. 5. 2012

Katera kultura za katero Evropo? (okrogla miza)

24. 5.-17. 6. 2012 Spremembe – Izrael nekoč in danes (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

31. 7.-31. 8. 2012 Arhitektura v rajskem vrtu: Alternativna morfologija sodobne

Maribor – Mestni park

hrvaške arhitekture (razstava)

Maribor – Galerija Muzeja
narodne osvoboditve Maribor

1.-31. 8. 2012

Poljske gledališke lutke (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

6.-31. 8. 2012

Comics, Manga & Co. (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 8. 2012

Kino na prostem/Rockumentarci: To je Spinal Tap

Maribor – Vetrinjski dvor

22. 8. 2012

Japonski dnevi poezije in vina

Ptuj – Vrazov trg

24. 8. 2012

Kino na prostem/Rockumentarci

Maribor – Vetrinjski dvor

25. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: T.I.T.O. Mednarodni mladinski orkester
gramofonov (delavnice)

Maribor – II. gimnazija Maribor

28. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: Evropa regij ali provinca Evropa (delavnica)

Maribor – MMC Kibla

26. 5. 2012

Travelogue 2 (plesna predstava)

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

27. 5. 2012

Animacija (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

29. 5. 2012

Naravnost v poletno sonce, projekcija dokumentarnega filma
o Amosu Ozu in pogovor z Majo Kutin

Maribor – Mestna hiša Rotovž:
Svečana dvorana

29. 5. 2012

Večer frankofonskega gledališča

Maribor – II. gimnazija Maribor

31. 5. 2012

En zu agada, predstavitev antologije
sodobne hebrejske književnosti

Maribor – Sinagoga Mariborr

31. 5. 2012

Pariz danes (filmski ciklus)

Maribor – Kino Udarnik

29. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: Evropa regij ali provinca Evropa (delavnica)

Maribor – MMC Kibla

31. 5. 2012

Zborovanje ptic (predstava)

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

30. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: Evropa regij ali provinca Evropa (predavanje)

Maribor – MMC Kibla

31. 5. 2012

Pripovedovanje mitov: Jean-Claude Carrière (predavanje)

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

30. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: Radio aporee ::: Maribor Maps (pogovor)

Maribor – MMC Kibla

31. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: Radio aporee ::: Maribor Maps (predstavitev)

Maribor – MMC Kibla

2. 6. 2012

Deževna ptica – Zgodba iz papirja (lutkovna predstava za otroke) Maribor – Lutkovno gledališče

31. 8. 2012

Jeziki prihodnosti: T.I.T.O. Mednarodni orkester
gramofonov (koncert)

Maribor – II. gimnazija Maribor

Maribor

6.-30. 6. 2012

Nothing is done.: Klaus Staeck (razstava)

Maribor – Salon 2012

31. 8.-30. 9. 2012 Jeziki prihodnosti: Arheologija dobe – socialistični

Maribor – Fotografski muzej

1. 9. 2012

Jeziki prihodnosti: Arheologija dobe – socialistični
modernizem (pogovor)

Maribor – Fotografski muzej

Jeziki prihodnosti: Titani gramofonov (koncert)

Maribor – Kulturni center
Pekarna: dvorana Gustaf

modernizem (razstava)

6.-30. 6. 2012

Märchenwelten/Svetovi pravljic (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

6.-30. 6. 2012

Ein Fall für Literatur/Primer za literaturo (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

8. 6. 2012

Freundeskreis Marburg-Maribor/Krog prijateljev
Marburg-Maribor (okrogla miza)

Maribor – Vetrinjski dvor

1. 9. 2012

8. 6. 2012

Lokalni junaki: Ruhr 2010 (dokumentarni film)

Maribor – Vetrinjski dvor

2. 9.-30. 10. 2012 Sarajevska Hagada (razstava)

13. 6. 2012

Podnebje. Kultura. Sprememba. (dokumentarni film)

Maribor – Vetrinjski dvor

5.-30. 9. 2012

Barva in oblika: Deni Ormanova in Zhivko Sedlarski (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

Maribor – Vetrinjski dvor

8. 9. 2012

Zoran Madžirov & band (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

10. 9. 2012

La Colonie Volvox (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

11. 9. 2012

Hamlet: Biti ali biti! (gledališka predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Stara dvorana

12. 9. 2012

Pomirjujoča tujost – Presek pogledov na Mons in Maribor:
Caroline Lamarche in Dušan Šarotar (pogovor)

Maribor – Vetrinjski dvor

12.-30. 9. 2012

Mons, dežela skript: Bruno Robbe (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

14. 6. - 15. 6. 2012 Germany meets Slovenia/Nemčija sreča Slovenijo

(mednarodni simpozij)

Maribor – Sinagoga Maribor

15. 6. 2012

V dosegu prehoda: Stefan Rummel (zvočna instalacija)

Maribor – Rotovški trg

15. 6. 2012

Kippschwingung: Frank Bretschneider (glasbeni performance)

Maribor – Kino Udarnik

18. 6. 2012

Goethe & MARIBOR 2012 (delavnice)

Maribor – Vetrinjski dvor

18. 6. 2012

Javne razprave o perečih kulturnih temah:
Pisateljska rezidenca MARIBOR 2012

Maribor – Vetrinjski dvor

20. 6. 2012

Carmina Burana (sodobna plesno-gledališka predstava)

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

13.-30. 9. 2012

Kratka zgodovina pozabe ali ne postavljaj
mi vprašanj in ne bom ti lagal: Uroš Djurić (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

20. 6. 2012

Podnebje. Kultura. Sprememba. (dokumentarni film)

Maribor – Vetrinjski dvor

14. 9. 2012

Sol: Dragana Ognjenović (modna revija)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 6. 2012

Pazi, pisatelji kuhajo (literarno-kulinarični performans)

Maribor – Literarna hiša

14. 9.-10. 10.
2012

Sol: Dragana Ognjenović (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

21. 9. 2012

Aduela: Companhia Erva Daninha (sodobni cirkus)

Maribor – Glavni trg

22. 9. 2012

Pokrajina v igri (gledališko-plesna predstava)

Maribor – Salzburški paviljon
White Noise: Trg svobode

22. 9. 2012

Aduela: Companhia Erva Daninha (sodobni cirkus)

Maribor – Glavni trg

23. 9. 2012

Pokrajina v igri (gledališko-plesna predstava)

Maribor – Salzburški paviljon
White Noise: Trg svobode

22. 6.-31. 7. 2012 London 2012. Bodi del dogajanja! (razstava)

Maribor – Mestni park

27. 6. 2012

Podnebje. Kultura. Sprememba. (dokumentarni film)

Maribor – Vetrinjski dvor

30. 6. 2012

Božanska komedija (plesna predstava)

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Stara dvorana

1.-31. 7. 2012

Mesto pripoveduje (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

6.-31. 7. 2012

Svetovni dogodek mladih umetnikov (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

11. 7. 2012

Otvoritev Kulturne ambasade Združenega kraljestva

Maribor – Vetrinjski dvor
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27. 9.-12. 10. 2012 Presenetljivo iznajdljivo avstrijsko oblikovanje (razstava)

29. 9. 2012

Romska glasba iz Evrope: Harri Stojka (koncert)

Maribor – Salzburški paviljon
White Noise: Trg svobode
Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

18. 10. 2012

Komisarji na delu/Pred obličjem kriminala: Napad (film)

Maribor – Kino Udarnik

19. 10. 2012

Komisarji na delu/Hitro odkrivanje: Jonas Wultz (film)

Maribor – Kino Udarnik

19. 10. 2012

Komisarji na delu/Pred obličjem kriminala: Le iskrena
ljubezen je dobra ljubezen (film)

Maribor – Kino Udarnik

19. 10. 2012

Komisarji na delu/Hitro odkirvanje: Wilma Wabe (film)

Maribor – Kino Udarnik

19. 10. 2012

Linijski polet Gradec–Maribor: Markus Jeschaunig (projekcija)

Maribor – Vetrinjski dvor

20. 10. 2012

Ninja po ninji: Gledališče Noriyukija Sawe (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

2.-10. 10. 2012

Gustav Klimt – začetnik moderne (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

2.-10. 10. 2012

Evropa, Evropa: Erich Lessing (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

2.-10. 10. 2012

Povezava za mir Mostar 3000 (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

3. 10. 2012

Mednarodni koncert mladih

Maribor – Dvorana Union

3. 10. 2012

Branje avtorjev Založbe Droschl (literarni dogodek)

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

20. 10. 2012

Ninja: Gledališče Noriyukija Sawe (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

4. 10. 2012

Drau/Drava – KlangMobil (dogodek v mestu)

Maribor – Židovski trg

20. 10. 2012

Komisarji na delu/Pred obličjem kriminala:
Vrtnice padajo z neba (film)

Maribor – Kino Udarnik

5.-10. 10. 2012

Cum tempore/S časom (razstava)

Maribor – Dvorec Betnava
20. 10. 2012

Komisarji na delu/Hunkler išče srebne kamenčke (film)

Maribor – Kino Udarnik

6. 10. 2012

Linjski polet Gradec–Maribor: Markus Jeschaunig
(polet in projekcija)

Maribor – Vetrinjski dvor
21. 10. 2012

Linijski polet Gradec–Maribor: Markus Jeschaunig (projekija)

Maribor – Vetrinjski dvor

6. 10. 2012

Borderline (dogodek v mestu)

Maribor – Železniška postaja

22. 10. 2012

Linijski polet Gradec–Maribor: Markus Jeschaunig (projekija)

Maribor – Vetrinjski dvor

10. 10. 2012

Natečaj prevoda Roberta Musila: Zgodbe, ki to niso

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

22. 10. 2012

Cellomania (koncert)

Maribor – Dvorana Union

11. 10. 2012

Mia Zabelka (glasbeno-kulinarični dogodek)

Maribor – Narodni dom

23. 10. 2012

Linijski polet Gradec–Maribor: Markus Jeschaunig (projekija)

Maribor – Vetrinjski dvor

11. 10. 2012

Mednarodni simpozij o Robertu Musilu

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

27. 10. 2012

Pravljice: Gledališče Noriyukija Sawe (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

12. 10. 2012

Lahka nagrada/El Premio Flaco (kubanski film)

Maribor – Vetrinjski dvor

3. 11. 2012

Kratki animirani filmi Kihachira Kawamota

Maribor – Kino Udarnik

12. 10. 2012

Mostovi med Kubo in Mariborom (okrogla miza)

Maribor – Ekonomsko-poslovna
fakulteta Maribor

3. 11. 2012

Ribič Taro: Gledališče Noriyukija Sawe (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

12.- 13. 10. 2012

Sodobna kubanska fotografija (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

6.-30. 11. 2012

In a Nutshell: Sodobno hrvaško oblikovanje (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 10. 2012

Lisanka (kubanski film)

Maribor – Vetrinjski dvor

8. 11. 2012

Otvoritev Kulturne ambasade Guimarăes 2012 – zabava z
glasbenikom in producentom KungFu Trunx

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 10. 2012

Velika kubanska zabava v Cantante Cafeju!

Maribor – Cantante Cafe Tabor

8. 11. 201215. 1. 2013

European Eyes on Japan (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 10. 2012

Sanbasu (pesno-lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

8.-30. 11. 2012

Vrnitev v mesto (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

9. 11. 2012

Celovečerni film Kihachira Kawamota: Knjiga mrtvih

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Kratki animirani filmi Kihachira Kawamota

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Celovečerni film Kihachira Kawamota: Knjiga mrtvih

Maribor – Kino Udarnik

13. 10. 2012

Yoshitsune in tisoč cvetočih češenj (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

13. 10. 2012

Yoshitsune in tisoč cvetočih češenj (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

16. 10. 2012

Predstavitev literarnega časopisa Lichtungen 129/2012
(literarni dogodek)

Maribor – Univerzitetna knjižnica
Maribor - Glazerjeva dvorana

10. 11. 2012

Lutkovne etude: Edo Marionette (lutkovna predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

17. 10. 2012

Komisarji na delu/Hunkler in oči Ojdipa (film)

Maribor – Kino Udarnik

10. 11. 2012

Lutkovne etude: Edo Marionette (lutkovna predstava)

17.10.2012

Komisarji na delu/Pred obličjem kriminala: Berlin je Raj

Maribor – Kino Udarnik

Maribor – Lutkovno gledališče
Maribor

17.10.2012

Komisarji na delu/Hitro odkrivanje: Ivonne Werner (film)

Maribor – Kino Udarnik

11. 11. 2012

Filmi iz EPK Guimarães 2012

Maribor – Kino Udarnik

17.10.2012

Komisarji na delu (otvoritev)

Maribor – Kino Udarnik

12. 11. 2012

Filmi iz EPK Guimarães 2012

Maribor – Kino Udarnik

18. 10. 2012

Komisarji na delu/Pred obličjem kriminala: Izdaja (film)

Maribor – Kino Udarnik

14. 11. 2012

Filmi iz EPK Guimarães 2012

Maribor – Kino Udarnik

18. 10. 2012

Komisarji na delu/Hitro odkrivanje: Roswita Thaler (film)

Maribor – Kino Udarnik

20. 11. 2012

Izjeme in Čefurji raus! (literarni dogodek)

Maribor – Vetrinjski dvor:
Gledališka dvorana

18. 10. 2012

Komisarji na delu (film)

Maribor – Kino Udarnik

28. 11. 2012

Koncert mladega kosovskega glasbenika – Mennan Bërveniku
s posebnim gostom

Maribor – Slovensko narodno
gledališče: Kazinska dvorana

18. 10. 2012

Komisarji na delu/Hitra raziskava: Horst Bauer (film)

Maribor – Kino Udarnik
29. 11. 2012

Pomen kulturne diplomacije (okrogla miza)

Maribor – Vetrinjski dvor
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30. 11. 2012

Brazilski večer v Mariboru (kulinarični večer in koncert)

Maribor – Rožmarin

30. 11.-13. 12.
2012

Glob-All mix Rio+20 (razstava plakatov)

Maribor – Vetrinjski dvor

30. 11.-15. 1. 2012 Umetniške uniforme/Kunstuniformen: Kassaboys (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

2. 12. 2012

Brazilski filmski dnevi v Mariboru

Maribor – Kino Udarnik

2. 12. 2012

Brazilski filmski dnevi v Mariboru

Maribor – Kino Udarnik

4. 12. 2012

Kontroverzna zgodovina: Inara Kolmana in Uldis Neiburgs (film)

Maribor – Vetrinjski dvor

4. 12. 201215. 1. 2013

Secesijska arhitektura v Rigi (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

5. 12. 2012

Povej mi svojo zgodbo – Vsi smo pripovedovalci: Fredy Gareis
(literarni dogodek)

Maribor – Vetrinjski dvor

5. 12. 2012

Brazilski filmski dnevi v Mariboru

Maribor – Kino Udarnik

7. 12. 2012

Brazilski filmski dnevi v Mariboru

Maribor – Kino Udarnik

15. 12. 2012

United VJs – v živo! (vizualni performans oz. video mapiranje)

Maribor – Poštna ulica

Srečanje Nobelovih nagrajencev

Maribor 2012-Evropska prestolnica kulture

M

esto Maribor je med 16. in 17. majem 2012
gostilo srečanje Maribor za mir – Nobelovi
nagrajenci za mir v Mariboru. Srečanja, ki
je v mestu ob Dravi potekalo na pobudo Mestne
občine Maribor in župana Franca Kanglerja, so
se udeležili Nobelovi nagrajenci za mir Njegova
svetost Dalajlama, dr. Rigoberta Menchú Tum,
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj in prof. Muhammad
Yunus, ki so v okviru panelne diskusije in lastnih
predavanj predstavljali svoje ideje, razmišljanja
in poglede na aktualno dogajanje.
Dogodek je obsegal svečano otvoritev dogodka
Maribor za mir – Nobelovi nagrajenci za mir in
odprtje potujoče razstave otroških umetnin Koščki
za mir/Pieces for Peace v SNG Maribor. Sledilo je

predavanje Njegove svetosti Dalajlame z naslovom
Ohranjanje duševnega miru v Dvorani Tabor in
panelna diskusija Nobelovih nagrajencev za mir v
SNG Maribor z naslovom »Zakaj dialog in solidarnost v globalni krizi?«. Po izčrpnih predavanjih
Nobelovih nagrajencev je v čast Dalajlami pred
SNG Maribor sledilo tudi svečano odkritje slike
irskih umetnikov The Bogside Artists.
V sklopu dogodka je potekalo tudi predavanje
prof. Muhammada Yunusa na temo »Socialno
podjetništvo: pot do reševanja najbolj perečih
težav družbe«, predavanje dr. Rigoberte Menchú
Tum in predavanje slovenske Nobelove nagrajenke prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj z naslovom
»Vse naše prihodnosti«.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 5. 2012

Ohranjanje duševnega miru: Njegova svetost Dalajlama
(predavanje)

Maribor – Dvorana Tabor

17. 5. 2012

Zakaj dialog in solidarnost v globalni krizi (panelna diskusija)

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

17. 5. 2012

Slavnostno odkritje slike The bodside Artists

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

17. 5. 2012

Out of the Box: Dr. Muhammad Yunus (predstava)

Maribor – Slovensko
narodno gledališče

17. 5. 2012

Ženske za mir/ Majevska ženska v Gvatemali: Dr. Rigoberta
Menchú Tum (predavanje)

Maribor – Kino Udarnik

17. 5. 2012

Vse naše prihodnosti: Dr. Lučka Kajfež Bogataj (predavanje)

Maribor – Kino Udarnik

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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U

niverza v Mariboru je z vzpostavitvijo
raziskovalno-umetniškega središča UM (RAZ:UM) projekte
fakultet in univerze združila in jih izvajala v okviru platforme
RAZ:UM – EPK 2012. Z interdisciplinarno zasnovano programsko
entiteto, kjer so z več kot 30-imi projekti sodelovali študentje in
pedagoški kader v 7-ih projektih (Out of the Box, Študentska oaza
kulture, Hiša znanosti, Umetnost:Zdaj, Hiša arhitekture Maribor,
Univerzitetna knjižnica Maribor, Filozofska fakulteta, RAZ:UM)
smo postavili temelje raziskovalno umetniškega središča, ki se je
skozi izvajanje projektov nedvomno izkazal za dodano vrednost
Univerze v Mariboru. Dokaz za trajnostno naravnanost, vidimo
v nadaljevanju aktivnosti številnih projektov v naslednjih letih
(tudi v okviru Evropske prestolnice mladih).
Out of the Box je projekt širitve neformalnega, kreativnega
razmišljanja znanstveno-raziskovalne in umetniške stroke.
Na različnih lokacijah v mestu so bila skozi vse leto izvajana
predavanja številnih strokovnjakov oz. umetnikov, poleg tega
pa sta v okviru projekta potekala tudi dva simpozija: konferenca
Out of the Box Conference 2012 ter Simpozij UNeECC (srečanje
predstavnikov univerz in mest organizatorjev evropskih
prestolnic kulture).
Hiša znanosti je bila osnovana kot okolje za popularizacijo
znanosti. V ta namen je v središču mesta delovala v sodelovanju
s Centrom eksperimentov. Poleg predstavitev eksperimentov
je program zajemal dogodke ter aktivnosti, ki so širši javnosti
predstavljale dosežke znanosti, vanje pa so bili vključeni študentje
in predavatelji Univerze v Mariboru.
Projekt Umetnost zdaj je z izvedbo projektov in razstav
vsebinsko povezoval nastanek Akademije za umetnost Univerze
v Mariboru z izvedbo projektov ter razstav umetnikov Univerze
v Mariboru ter ustvarjal generično točko, v kateri so se pletle
najrazličnejše povezave, druženja in mreženja na področju
umetnosti. V okviru Študentske oaze kulture (ŠOK) se je ustvarjalo
kreativno polje delovanja študentov in ostale mladine po metodi
študenti za študente s ciljem krepitve odnosov in povezanosti
med študenti različnih študijskih smeri ter programov. Prostori
za kreativno delovanje študentov so bili na območju rektorata
Univerze v Mariboru. Projekt se bo nadaljeval s projektom
Evropska prestolnica mladih 2013.
Hiša arhitekture Maribor je generirala okolje za skoraj vsa
arhitekturna dogajanja Evropske prestolnice kulture, predvsem
pa tista, ki so bila povezana z razvojem študijskega programa
arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo. Izvedenih je bilo 20
razstav in 5 projektov v mestnem središču.
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Vodja programske entitete RAZ:UM
s strani Univerze v Mariboru

Out of the Box

Filozofska fakulteta je ponujala projekte, ki so raziskovali vlogo in
pomen ohranjanja slovenskega jezika v zamejstvu ter zgodovino
slovenske umetnosti, ponujali pa so tudi projekte sožitja med
kulturami.
Univerzitetna knjižnica Maribor je izvedla projekte z namenom
zviševanja bralne ter informacijske pismenosti.
V letu 2013 bo v okviru projekta vzpostavljena dnevno nočna
čitalnica Univerzitetne knjižnice, ki bo predstavljala eno od
novih generičnih točk Univerze v Mariboru.

397

Formiranje RAZiskovalno-RAZvojnega-UMetniškega središča

Univerza v Mariboru

15.000,00

395

OUT OF THE BOX

Univerza v Mariboru

23.000,00

384

MEDNARODNI SIMPOZIJ: KULTURA - RAZVOJNI POTENCIALI?

Univerza v Mariboru

21.600,00

390

ALI GOVORIJO GOSPODARSTVO, ZNANOST IN UMETNOST ISTI JEZIK?

Univerza v Mariboru

5.000,00

540

LETNA KONFERENCA UNeECC “AGEING SOCIETY, AGEING CULTURE?”

Univerza v Mariboru

10.000,00

Hiša znanosti
392

HIŠA ZNANOSTI

Univerza v Mariboru

50.000,00

391

DIGIREAL

Univerza v Mariboru

10.000,00

393

VIRTUALNI MODEL OBJEKTOV UNIVERZE V MARIBORU

Univerza v Mariboru

7.000,00

Umetnost zdaj
396

Umetnost: ZDAJ

Univerza v Mariboru

25.000,00

386

POSLIKAVA PODHODA - GREGORČIČEVA

Univerza v Mariboru

3.500,00

383

MED NEVIDNIM IN PRISOTNIM ODTISOM

Univerza v Mariboru

3.500,00

380

KIP, GIB, VZGIB / DRAVA 2012

Univerza v Mariboru

5.500,00

381

KONCEPTUALNE INTERVENCE V JAVNIH PROSTORIH MESTA

Univerza v Mariboru

4.000,00

378

HYDE PARK

Univerza v Mariboru

5.000,00

394

Oaza Kulture - ŠOK

Univerza v Mariboru

8.000,00

400

SREČE-VALCI

Univerza v Mariboru

1.500,00

ŠOK

Hiša arhitekture
377

HIŠA ARHITEKTURE

Univerza v Mariboru

30.000,00

389

PROSTORI IGRE/CITYPLAYSCAPE

Univerza v Mariboru

4.000,00

388

PROSTOR MESTA/MIKROURBANIZMI

Univerza v Mariboru

5.000,00

387

PRENOVA MESTNIH INTERJERJEV

Univerza v Mariboru

13.000,00

403

URBANE POTI - MARIBOR (C)ENTER

Univerza v Mariboru

2.500,00

Filozofska fakulteta v Mariboru
375

EUROPHRAS 2012 MARIBOR

Univerza v Mariboru

9.000,00

376

FF NA POTI DO EPK

Univerza v Mariboru

900
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385

PINTER NA TUJEM: DRUGI ODRI, DRUGI PROSTORI

Univerza v Mariboru

2.250,00

399

SOŽITJE MED KULTURAMI

Univerza v Mariboru

5.400,00

401

“ŠTUDENTI ZGODOVINE ZA EPK”

Univerza v Mariboru

2.000,00

402

UMETNOST OKROG 1400

Univerza v Mariboru

9.000,00

404

LITERATURA NA CESTI

Univerza v Mariboru

6.000,00

374

DOMOFIL(M)

Univerza v Mariboru

6.300,00

379

IZ ZAKLADNICE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Univerza v Mariboru

6.300,00

382

MARIBORSKI ADMIRAL: WILHELM TEGETTHOFF IN BITKA PRI VISU 1866

Univerza v Mariboru

9.000,00

398

SE BEREMO (GLAZERJEVI NAGRAJENCI)

Univerza v Mariboru

1.000,00

525

VJEĆNICE - IZGUBLJENE ILUZIJE NEKEGA ČASA

Univerzitetna knjižnica
Maribor

4.216,00
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1

CENTER EKSPERIMENTOV foto MP PRODUKCIJA

2

UMETNOST:ZDAJ foto VALESKA RIMELE

3

HIŠA ARHITEKTURE foto ARHIV RAZ:UM

4

ATRI:UM

5

PREDAVANJE / FRANCE RODE foto MP PRODUKCIJA

6

OUT OF THE BOX CONFERENCE 2012 plakat

7

OUT OF THE BOX CONFERENCE 2012 / DENIS NOBLE foto MP PRODUKCIJA

8

OUT OF THE BOX CONFERENCE 2012 / TOMO KRIŽNAR foto MP PRODUKCIJA

9

DIGIREAL / prvo nagrajeni izdelek »venitilator«, avtor Johannes
Tsopanides (Nemčija) foto Arhiv iCAT konferenca 2012

10

WILHELM TEGETTHOFF IN BITKA PRI VISU foto MIHA SAGADIN

http://obc2012.outofthebox.si
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8
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OUT OF THE BOX

RAZ:UM – Formiranje RAZiskovalno
RAZvojnega – UMetniškega središča

OUT OF THE BOX

Out of the Box

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru

V

okviru projekta RAZ:UM se je v letu 2012
vzpostavilo delovanje RAZiskovalno
RAZvojnega – UMetniškega središča
(RAZ:UM središče), ki je imelo osrednjo vlogo
pri vzpostavljanju aktivnega sistema za prenos
in implementacijo idej z Univerze v Mariboru
v njeno družbeno, gospodarsko in geografsko
okolje. Središče RAZ:UM je predstavljalo ključni
integrativni del inovacijskega ekosistema mariborske Univerze, njegov cilj pa je ustvarjanje
ter koordiniranje za študente in raziskovalce

570 - RAZ:UM

podjetniško prijaznega okolja za utrditev vodilnega položaja Univerze v Mariboru pri prenosu
znanja v regiji. Središče RAZ:UM je bilo v prvi
meri vzpostavljeno z namenom nudenja podpore
in spodbujanja udejanjanja idej raziskovalcev
Univerze v Mariboru (študentov, profesorjev,
...) ter prenosa znanstvenih dognanj v gospodarstvo in širše družbeno okolje.

O

ut of the Box predstavlja nekonvencionalno, kreativno razmišljanje in nove ideje.
Je koncept sodobnih interdisciplinarno
povezanih dogodkov, namenjenih razvijanju
in širjenju novih idej, konceptov in rešitev za
izboljšanje kompleksnih problemov našega
sveta in življenja. Znanstvenike, umetnike,
profesionalce in mlade spodbuja, da svoje
ideje predstavijo širši skupnosti. Osvetljuje
ideje z različnih zornih kotov. Širi obzorja in
povezuje področja.
Značilnost Out of the Box dogodkov je bila
sproščena forma seminarjev, predavanj in
drugih načinov podajanja informacij, ki so v
klasičnem dojemanju večinoma kompleksne
in težje razumljive. Projekt Out of the Box
so sestavljala številna predavanja, bienalna
konferenca, študentski seminar in delavnice. Predavatelji so bili učitelji, raziskovalci
z Univerze v Mariboru, občasno tudi tuji gostujoči profesorji.
Vrhunec dogodkov v okviru Out of the Box je
bila mednarodna interdisciplinarna konferenca
Out of the Box Conference, ki je potekala med
15. in 18. majem 2012. Na njej so nastopili številni
svetovno ugledni ustvarjalci, misleci ter znanstveniki z vseh področij človekovega intelektualnega ustvarjanja, vključno s tremi Nobelovimi

nagrajenci (n. s. Dalajlama, Muhammad Yunus,
oba dobitnika Nobelove nagrade za mir, ter
Jean-Marie Lehn, dobitnik Nobelove nagrade za
kemijo). Naslov konference in rdeča nit vsebin,
je bil Innovative Ways to Improve the Culture
of Living. V okviru te široko zastavljene vsebine
se je zvrstilo 29 vabljenih predavateljev z vsega
sveta, od znanstvenikov s področja naravoslovja
in matematike do inženirjev in tehnologov, medicincev in psihologov, humanistov, altruistov
in popotnikov, ﬁlozofov in sociologov, ekonomistov in podjetnikov, lingvistov in kulturologov,
arhitektov ter politikov in duhovnih voditeljev.
Predavanja niso bila namenjena le strokovni,
temveč tudi splošno izobraženi in zainteresirani
publiki ter širši javnosti.
Uspeh konference je vsekakor potrdilo dejstvo,
da je udeležencem uspelo povezati interdisciplinarna področja ter skozi komunikacijo med
znanstveniki, tehnologi, drugimi strokovnjaki
in umetniki nakazati poti k trajnostnim rešitvam. Veliko pozornosti so bile deležne prav
ideje izven škatle. Ker slednjih kar ne zmanjka,
so na obzorju že novi izzivi ter inspiracije za
naslednjo tovrstno prireditev.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 1. 2012

Kako sobivata kompleksnost možganskih mrež
in celovitost zavesti?: Mitja Peruš (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

29. 2. 2012

Kako z oblikovanjem ustvariti boljši izdelek: Vojko Pogačar (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

29. 2. 2012

Kako zgraditi startup podjetje brez denarja: Mateja Rus (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

14. 3. 2012

Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows?: Melanie Joy (predavanje) Maribor – Rektorat UM

28. 3. 2012

Kdaj bomo sprejeli gensko
spreminjanje organizmov?: Andrej Šorgo (predavanje)

1. 3. 2012

Global Computing for our Complex World: Steven Bishop (predavanje) Maribor – Rektorat UM

1. 3. 2012

Kaj je RAZ:UM?: Dean Korošak (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

11. 4. 2012

Women, Crime and Criminal Justice: Loraine Gelsthorpe (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

17. 4. 2012

Humanity 2.0: Steve Fueller (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

25. 4. 2012

Ljudje smo spolni organi tehnologije: Iztok Kramberger (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

Š tevilo dogodkov

17

Š tevilo obiskovalcev

2.500

Maribor – Rektorat UM
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15. – 18. 5. 2012 Out of the Box Conference/Innovative Ways to improve the

Maribor – Rektorat UM

culture of living (predavanja)

30. 5. 2012

Z zanosom do zvezd (študentske predstavitve)

Maribor – Udarnik

6. 7. 2012

The Struggle for Animal Rights: dr. Martin Balluh (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

24. 10. 2012

Saša Jovanovič: Prostor ustvarjalne komunikacije (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

24. 10. 2012

Primož Škoberne: Meditacija – razum izven škatle (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

19. 12. 2012

Erhard Busek: Where does Europe end? (predavanje)

Maribor – Rektorat UM

19. 12. 2012

Andrija Pušić: Demokracija 2.0 (predavanje)

Maribor – Rektorat UM
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Mednarodni simpozij:
Kultura – razvojni potenciali?
Univerza v Mariboru

S

konferenco Kultura – razvojni potenciali? je
bilo načrtovano doseči več ciljev. Najprej,
v času morda največje kulturne prireditve
v Sloveniji doslej, v naše kraje pripeljati vrsto
vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja
kulturne ekonomike, kulturne politike, kulturnega menedžmenta in drugih sistemskih,
družboslovnih in humanističnih ved, ki se
ukvarjajo s področjem kulture. Nadalje v okviru
EPK – dogodka, ki simbolizira povezovanje
kulture z razvojem mesta oziroma regije in
države, spregovoriti o povezovanju kulture
in razvoja, ki ima zlasti v kulturni ekonomiki
in politiki relativno dolgo tradicijo proučevanja, ter številne avtorje in dela, ki jih morda v
Sloveniji še ne poznamo dovolj. Predavatelji so
problematizirati tako pojem razvoja kot tudi
v zadnjem času opevane dimenzije – kot so
vplivanje kulture in drugih področij družbe –
gospodarstva, politike in znanosti.
Pri pripravi projekta so si snovalci zastavljali
predvsem naslednja vprašanja, ki so bila vodilna pri zastavitvi in organizaciji dogodka:
Ali lahko kultura pozitivno deluje na razvoj
nekega okolja? Kateri od razvojnih dimenzij
nameniti največ pozornosti? Kje so največji
možni vplivi kulture na razvoj, kako lahko
kultura najmočneje in najbolj pozitivno vpliva
na razvoj nekega okolja? Ali je v so-vplivanju
kulture na razvoj (in obratno) sploh prisoten
tisti temeljni moment kulture in ali s tem ne
pozabljamo na neke njene temeljne lastnosti, ki
se temu že po naravi upirajo? Ali ustvarjalnost,

ki je v temelju kulture in umetnosti, pritegne
druge dejavnosti in sredstva v nek kraj ali pa je
morda ravno obratno? Kako preprečiti pojave
gentrifikacije pri urbani regeneraciji mestnih
predelov s pomočjo kulturnih dogodkov? Kako
ovrednotiti učinke kulture na razvoj? Ali sploh
imamo dovolj razvite metodologije za kaj takšnega? Ali so te sploh bistvene?
Dogodek, ki je bil zamišljen kot mednarodna
konferenca z vabljenimi predavatelji, okroglimi
mizami, študentsko sekcijo in spremljajočimi
dogodki, je organiziralo Slovensko društvo
za kulturno ekonomiko, ki je bilo tudi glavni
organizator dogodka na Ekonomski fakulteti. K sodelovanju so skušali pritegniti druge,
predvsem univerzitetne institucije iz Slovenije
in tujine: Ekonomsko-poslovno fakulteto v
Mariboru, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani,
Fakulteto za organizacijske vede Univerze v
Mariboru, Pedagoško fakulteto v Mariboru
(oddelke humanističnih ved in umetnosti),
Erasmusovo Univerzo v Rotterdamu, dunajski
institut FOKUS, ACEI – Association for Cultural
Economics International, Arts Management
Network in druge. Trajnostna dimenzija projekta je predvsem v spodbujanju razmišljanj o
povezovanju kulture in razvoja (predvsem) na
slovenski ravni ter v trajnejšem sodelovanju
partnerskih institucij med seboj ter z gostujočimi predavatelji.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 9. 2012

Kultura - razvojni potencial? (predavanja)

Maribor – Rektorat UM

22. 9. 2012

Kultura - razvojni potencial? (predavanja)

Maribor – Rektorat UM

23. 9. 2012

Kultura - razvojni potencial? (predavanja)

Maribor – Rektorat UM

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev
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OUT OF THE BOX

Ali govorijo gospodarstvo, znanost in
umetnost isti jezik?

Letna konferenca UNeECC Ageing
Society, ageing Culture?

I

U

Univerza v Mariboru

nštitut za jezike in tuje poslovne jezike na
Ekonomsko poslovni fakulteti je 22. junija
uspešno izvedel interdisciplinarno konferenco
s ciljem povezovanja umetnikov, znanstvenikov
in gospodarstvenikov v okviru iskanja odgovorov
na različna vprašanja: Ali si gospodarstvo želi
kreativnih sodelavcev? Kakšni so modeli prenašanja znanja, sposobnosti in vrednot? Kaj za
podjetja pomenijo oziroma kaj podjetjem lahko
prinese spoštovanje in uveljavljanje t. i. »mehkih/umetniških« vrednot kot so kreativnost,
družbena odgovornost ipd.? Ali ima vodstvo
podjetja od tega kakšne koristi? Ali dvigujejo
raven kulture in kultiviranosti v podjetju? Ali
prispevajo k prepoznavnosti družbe? Kakšen
je doprinos umetniških oziroma kreativnih
potencialov v gospodarskih in znanstvenih
procesih? Kakšni so osebni motivi, vsebinski
koncepti in podjetniški cilji pri podpiranju
umetnosti? V čem se umetnost razlikuje od

znanosti, če sploh? Ali so ustvarjalci v svojem
bistvu tudi že znanstveniki in ali so znanstveniki
nujno tudi že kreativni?
Z usmerjenim aktivnim dialogom med vabljenimi
gosti, moderatorkama in občinstvom so bila zastavljena in odgovorjena vprašanja o tem, kje se
umetnost in kultura najbolj dotikata oziroma kaj
ločuje umetniško raziskovanje od znanstvenega.
Trenutna gospodarska kriza nam kaže, da ne gre
iskati odgovorov na vsa vprašanja in pomoči za vse
tegobe v gospodarstvu. V časih kriz so pomembne
vizije. Umetnost nam kaže, da meje možnega
nikoli niso stalne in ustvarja osvobajajoči odmik
od realnosti. Isto velja za gospodarstvo, za podjetnike. Potrebujejo – tako kot umetniki – distanco
do realnosti, da lahko »vidijo« novo. Poskusijo.
Eksperiment je pogosto uspešen.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

22. 6. 2012

Ali govorijo gospodarstvo, znanost in kultura isti jezik?
(pogovori z gosti in okrogla miza)

Maribor – Rektorat UM
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Š tevilo dogodkov
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Univerza v Mariboru

NeECC je Konferenca univerz Evropskih
prestolnic kulture, ustanovljena decembra 2006 v Pecsu na Madžarskem. V času
ustanovitve je imela UNeECC 15 članic, do leta
2012 jih ima že 44; polnopravnim članicam univerz iz Evropskih prestolnic kulture so se z leti
pridružile tudi članice univerz iz drugih mest.
Letna konferenca UNeECC 2012 je bila šesta v
nizu konferenc na aktualne kulturne teme. Leto
2012 je bilo Evropsko leto aktivnega staranja
in medgeneracijskega sodelovanja, zato je bila
osrednja tema konference vprašanje, ali pomeni

starajoča se družba tudi starajočo se kulturo.
Povabljeni so bili govorci različnih disciplin
iz različnih držav, ki so prispevali besedila o
razmišljanju na temo povezave med starajočo
se družbo in posledicami, ki jih ob tem nosi
tudi kultura določene družbe. Mednarodni
programski odbor je med prijavljenimi izbral 45
prispevkov, ki so jih njihovi avtorji predstavili
na konferenci. Pred samo konferenco je bil organiziran še letni sestanek vodstva UNeECC, po
zaključku pa je bil izdan zbornik predstavljenih
prispevkov v angleškem jeziku.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

18. 12. 2012

Starajoča se družba, starajoča se kultura? in UNeECC-PORT
(zasedanje in predstavitev projekta UNECC-PORT)

Maribor – Rektorat UM

19. 12. 2012

Starajoča se družba, starajoča se kultura? in UNeECC-PORT
(zasedanje in predstavitev projekta UNECC-PORT)

Maribor – Rektorat UM

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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Hiša znanosti

Univerza v Mariboru

Z

nanost v funkciji javnega dobrega je za mesto
in regijo zelo pomembna. Temu namenu
je služila Hiša znanosti. Njeno poslanstvo
je bilo vzpostavljanje večje povezanosti med
družbo in regijo ter znanstvenoraziskovalnimi
ustanovami, med katerimi najpomembnejše
mesto zaseda Univerza v Mariboru. Hiša znanosti
je promovirala in približevala znanstvenoraziskovalne dejavnosti mestu ter v polje znanstvenega raziskovanja vključevala kar najširši krog
javnosti. V svojem programu je Hiša znanosti
sledila trem ciljem: izboljšati digitalne podobe
Maribora ter povezati vsebine EPK z novimi

tehnologijami in aplikacijami, povezati delo
osrednjih znanstveno-raziskovalnih ustanov
z družbenim življenjem ter predvsem mlajšo
populacijo in študente spodbujati k zanimanju
za znanost in aktivno vključevanje vanjo. Hiša
znanosti je sodelovala s Centrom eksperimentov
Maribor in je obiskovalce vseh starosti spodbujala
k spoznavanju naravoslovja ter jim na podlagi
aktivnega vključevanja v eksperimente omogočala globlje razumevanje znanosti.

Š tevilo dogodkov

30

25. 4. 2012

Robotski um
(predstavitev interaktivnih eksperimentov in delavnice)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

10. 5. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju/Uravnavanje koncentracije
glukoze v krvi: asist. dr. Maša Skelin Klemen (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

16. 5. 2012

Odprta univerza/Četrt stoletja kasneje: Andrej Fištravec,
Igor Kramberger (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

24. 5. 2012

Umetnost okrog 1400: dr. Marjeta Ciglenečki,
dr. Polona Vidmar in dr. Janez Balažic (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

30. 5. 2012

Na mladih svet stoji - na čem pa stojijo mladi?
(okrogla miza)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

31. 5. 2012

Dosjeji Ψ: 2. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

6. 6. 2012

Kaj pa ti - kako socialen si?
(predstavitev projektov študentov psihologije)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

Š tevilo obiskovalcev

1.183

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 7. 2012

Out of the Box Lab (delavnice)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

18. 1. 2012

Otvoritev prostorov Hiše znanosti - Centra eksperimentov

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

20. 9. 2012

Dosjeji Ψ: 3. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

24. 1. 2012

Na poti k univerzi/Razvoj znanosti v Mariboru in regiji:
mag. Franci Pivec (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

15. 10. 2012

Zimska šola Design week 2012 (delavnice)

Maribor – Fakulteta za strojništvo in
druge lokacije po mestu

10. 2. 2012

Univerza izven škatle: red.prof. dr. Danijel Rebolj (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

18. 10. 2012

Ali je bila Titova Jugoslavija totalitarna država?: dr. Sergej Fleger
(predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

23. 2. 2012

Dosjeji Ψ: 1. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

24. 10. 2012

Vsak lahko pomaga: Osmosis now, zmagovalci Imagine cup
2012 (predstavitev projekta)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

29. 2. 2012

Projekt za mlade/Ali napredujemo? (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

25. 10. 2012

Urbana preža (predstavitev projekta)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

8. 3. 2012

Razvoj naravoslovja in matematike v Mariboru:
red. prof. dr. Joso Vukman (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

8. 11. 2012

Umetnost okrog 1400: globalni in regionalni pogledi
(predstavitev zbornika)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

14. 3. 2012

Akademija za demokracijo (redne mesečne študentske okrogle Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19
mize)

15. 11. 2012

Kdo je skeptik in kaj skeptik.si? (predstavitev portala)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

20. 3. 2012

Družboslovje in humanistika v Mariboru:
red. prof. dr. Bojan Borstner (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

20. 11. 2012

Kaj skrivajo internetne brenčavke?: Lenart J. Kučić
(predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

22. 3. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju/Ateroskleroza:
asist. dr. Andraž Stožer (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

13. 12. 2012

Dosjeji Ψ: 4. niz kratkih psiholoških predavanj

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

27. 3. 2012

Sokrat in naučena nevednost: doc. dr. Boris Vezjak
(predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

4. 4. 2012

Ali je kaj trden most? (predstavitev projekta)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

5. 4. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju/ Mehanika dihanja
in pljučni pretoki ali Zakaj težje diha ponoči?:
asist. dr. Jure Dolinšek (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19

12. 4. 2012

Fiziologija v vsakdanjem življenju/ Ekscentrična mišična
kontrakcija ali Kaj je ''muskelfiber''?: asist. dr. Lidija Križančić
Bombek (predavanje)

Maribor – Hiša znanosti – Center
eksperimentov, Glavni trg 19
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Digireal

Virtualni model objektov Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru

P

rojekt Digireal, v sklopu katerega je bil izveden spletni natečaj Free Form Challange
ali v slovenščini Izziv svobodi oblike, se
nanaša na materializacijo oz. realizacijo umetnin, ki so rezultat virtualnega modeliranja.
Gre za postopek prenosa artefaktov iz digitalne
v materialno obliko izključno s pomočjo dodajalnih tehnologij. To je razvijajoča se smer
oblikovanja, ki jo zaznamujejo oznake, kot so
organsko, bionično oziroma 3D oblikovanje
in pomeni novo paradigmo v industrijskem
oblikovanju. V okviru mednarodne konference so potekala predavanja že uveljavljenih
evropskih oblikovalcev in umetnikov, razstave
oblikovalskih in umetniških del, narejenih po
tej tehnologiji ter oblikovalski natečaj, s katerim
so izvajalci projekta želeli k aktivnemu sodelovanju privabiti čim več kakovostnih evropskih
in predvsem slovenskih oblikovalcev. Gre za
prvo konferenco te vrste na evropski ravni,
saj ji je prav EPK zagotovila kritično maso
umetniških del in medijsko pozornost, ki jo
taka prireditev potrebuje za uspešno izvedbo.
S tem je postal Maribor tudi prestolnica nove
smeri digitalnega umetniškega, arhitekturnega
in oblikovalskega izražanja.

Univerza v Mariboru
V okviru 4. Mednarodne konference o dodajalnih
tehnologijah je bila kot vrhunec projekta Digireal
izvedena razstava izdelkov oblikovalske in umetniške narave, ki so bili ustvarjeni izključno s
pomočjo dodajalnih tehnologij oz. 3D tiskanja.
Izdelki so se delili na več področji: notranja oprema, tehnologija in umetniški izdelki ali nakit.
Natečaj in predizbor vseh prijavljenih izdelkov
je potekal na spletni strani www.rapiman.net,
kamor so svoje izdelke lahko prijavili oblikovalci
s celega sveta. Izdelke dvanajstih finalistov so
v mesecu avgustu izdelali s pomočjo dodajalne
tehnologije kot prototipe in jih pripravili za
finalni izbor. Na otvoritvi razstave z naslovom
Izziv svobodi oblike je bil slovesno razglašen
zmagovalec natečaja Johannes Tsopanides, ki je
za nagrado prejel stroj za izdelavo 3D izdelkov.
Del razstave se je do konca leta 2012 preselil
v Štajersko gospodarsko zbornico, določeni
izdelki notranje opreme pa so na ogled tudi v
restavraciji in vinoteki Rožmarin.
Med 19. in 21. septembrom so potekala predavanja o versitilni uporabi dodajalnih tehnologij,
izvedene pa so bile tudi praktične delavnice
in prezentacije delovanja različnih strojev in
tehnik dela v dodajalnih tehnologijah.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

21. 9. 2012

Uporaba dodajalnih tehnologij v medicini (predavanja)

Maribor – Hotel Arena

20. 9. 2012

Predstavitev dodajalnih tehnologij (delavnice)

Maribor – Univerza v Mariboru

20. 9.-4.10. 2012 Izziv svobodi oblike (razstava)

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev
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V

okviru projekta je bil realiziran virtualni
3D model stavbe Rektorata Univerze v
Mariboru, ki predstavlja le referenčni
primer, kako in kaj je mogoče izvleči iz ene
izmed najelitnejših zgradb v mestu Maribor.
Iz modela rektorata so bile narejene številne
vizualizacije in rendri, potrebni za izdelavo
poizkusne dvominutne animacije. Takšna digitalna platforma predstavlja tudi artefakt za
arhitekturno dediščino mesta Maribor, njena

izvedba v digitalni obliki omogoča ohranjanje
vseh njenih detajlov tako za zgodovinski spomin
kakor za potrebne restavratorske posege, ki jih
bo zgradba v svoji bodočnosti zagotovo deležna!
Virtualna oblika 3D modela rektorata pa je lahko
osnova tudi za različne režijske koncepte, ki se
lahko brez večje škode izvedejo v raznovrstne
aplikacije. Projekt se je izvajal na Fakulteti za
strojništvo v Mariboru, njegova realizacija pa
se je vila skozi vse leto 2012.

Maribor – Univerzitetna
knjižnica Maribor

20. 9. 2012

Uporaba dodajalnih tehnologij (predavanja)

Maribor – Univerza v Mariboru

19. 9. 2012

Uporaba dodajalnih tehnologij (predavanja)

Maribor – Hotel Arena
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U M E T N O S T: Z D A J

Umetnost: ZDAJ

U M E T N O S T: Z D A J

Poslikava podhoda Gregorčičeva – Mi imamo
radi Maribor

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru

V

okviru programa Evropske prestolnice kulture je bil zasnovan tudi projekt
UMETNOST: ZDAJ, ki se členi na notranji
(razstava Umetnost: ZDAJ: Interier v rektoratu
Univerze v Mariboru) in zunanji del (razstava v
nastajanju Umetnost: ZDAJ: Eksterier v priložnostnem razstavišču RAZ:UM). Medtem ko se
je notranji del osredotočal na ključno simbolno
točko Univerze v Mariboru s pomenljivo gesto,
da v notranjost zgradbe rektorata subtilno in
premišljeno umešča likovne stvaritve uveljavljenih ustvarjalcev, je zunanji del skozi
ustvarjalnost študentov likovne umetnosti
pod mentorskim vodstvom istih ustvarjalcev
nagovarjal neposredno okolico rektorata in javni
prostor ožjega mestnega središča. Umetnost:
ZDAJ je naslov, ki je obiskovalce razstav na rektoratu Univerze v Mariboru in v priložnostnem
razstavišču RAZ:UM nagovarjal simbolično.
Po eni strani je zastavljal vprašanje, kakšen je

umetniški trenutek v mestu, ki je bilo v letu
2012 Evropska prestolnica kulture, še bolje pa
bi si naslov razložili kot poziv: Zdaj je pravi čas,
da v Mariboru damo umetnosti pravo veljavo!
Projekt Umetnost: ZDAJ se je vsebinsko navezoval na napovedan nastanek Akademije za
likovne umetnosti Univerze v Mariboru. Rojstvo
tako pomembne članice Univerze v Mariboru,
ki bo v prihodnjih desetletjih temeljno posegla
v vse vidike umetniške in kulture produkcije
v regiji in širše, je potrebno uzreti skozi več
perspektiv: skozi živo pretakanje ustvarjalnega
duha, v zarisu internacionalnega delovanja in
povezovanja, konec koncev pa tudi v okviru
vizije mesta v prihodnosti. V vsebinskem smislu
gre pri nastanku Akademije za umetnosti za
vzpostavljanje pogojev za interdisciplinarno
povezovanje in intermedijsko delovanje z iskanjem povezav in prepletom različnih umetniških
praks in usmeritev.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

26. 4.-11.11. 2012

Interier (razstava)

Maribor – Rektorat UM

3. 5. 2012

Interier (vodstvo in pogovor z umetniki)

Maribor – Rektorat UM

10. 5. 2012

Interier (vodstvo in pogovor z umetniki)

Maribor – Rektorat UM

23. 5.-22.6. 2012

Stanje duha (razstava)

Maribor – Galerija Media Nox

24. 5-30.9. 2012

Umestitev kot celota (razstava)

Maribor – Dvorec Betnava:
Viteška dvorana

31. 5. 2012

Interier (vodstvo in pogovor z umetniki)

Maribor – Rektorat UM

2. 6.-17.8. 2012

Eksteriorizacija linije (razstava)

Maribor – Razstavišče RAZ:UM

4. 6. 2012

Med nevidnim in prisotnim odtisom (performativna akcija)

Maribor – Rektorat UM

7. 6. 2012

Eksteriorizacija linije (vodstvo in pogovori z umetniki)

Maribor – Rektorat UM

21. 6. 2012

Eksteriorizacija linije (vodstvo in pogovori z umetniki)

Maribor – Razstavišče RAZ:UM

2. 7.-17.8. 2012

Eksterier (razstava)

Maribor – Razstavišče RAZ:UM

26. 9. 2012

Duhovnost materialne odsotnosti (javna predstavitev projekta)

Maribor – Rektorat UM

24. 10. 2012

Med nevidnim in prisotnim odtisom (performativna akcija)

Maribor – Ploščad pred
Pedagoško fakulteto

580 - RAZ:UM

Š tevilo dogodkov
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Š tevilo obiskovalcev

9.660

S

svojimi ustvarjalnimi dosežki se študenti
likovne umetnosti s Pedagoške fakultete
UM kontinuirano pojavljajo v javnosti in
pod vodstvom svojih profesorjev redno pripravljajo razstave v mestnih razstaviščih ter tako
sooblikujejo mariborsko likovno prizorišče.
Svoje prisotnosti v mestu pa študenti likovne
umetnosti ne zaznamujejo samo z razstavami,
marveč večkrat posežejo v samo mestno podobo. Tako so študenti 2. in 3. letnika v drugi
polovici maja 2012 pod mentorstvom red. prof.
Petre Varl in dveh ustvarjalcev na področju
stripa, Davida Krančana in Andreja Štularja,
izpeljali poslikave podhodov med Gledališko in
Gregorčičevo ulico. Projekt treh zidnih poslikav
pod geslom Mi mamo radi Maribor predstavlja
prijazno vizualno intervencijo v javni prostor,
ki prispeva k novi, lepši podobi tega mestnega
kotička med betonskimi stenami blokovskega

koridorja, na katerem so poslikave izpred nekaj
let skorajda že povsem zbledele. Nove poslikave poživljajoče in igrivo posegajo v običajno
zaznavo in občutenje potrošniško naravnane
vizualne podobe mesta, ki opazovalca zgolj
pasivizira, namesto da bi vzbujala domišljijo.
Zidne poslikave (murali) se tako po metodi dela
kot tudi po motiviki navdihujejo pri stripovski
estetiki in ponekod tudi pri grafitarstvu kot
najbolj prepoznavni obliki t. i. ulične umetnosti
in urbane kulture ter na prav poseben način
prispevajo k oblikovanju socialnega prostora, v
katerem živimo. Odlike projekta so ozaveščanje
kakovosti urbanosti, sodelovanje, angažma,
estetski vtis, sporočilnost in komunikativnost.
V razstavišču RAZ:UM je bilo mogoče videti in
tudi dobiti razglednice z motivi zidnih poslikav.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 5. 2012

Poslikava podhoda Gregorčičeva - Mi imamo radi Maribor
(likovna intervencija)

Maribor – podhod Gledališka Gregorčičeva

24. 5. 2012

Poslikava podhoda Gregorčičeva - Mi imamo radi Maribor
(otvoritev poslikave)

Maribor – podhod Gledališka Gregorčičeva

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

80
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Med nevidnim in prisotnim odtisom

Kip, gib, vzgib, Drava 2012

M

P

Univerza v Mariboru

atrice večjih dimenzij in drugi likovni
material, ki so v začetku junija 2012
naselili prostore razstavišča RA:ZUM, so
napovedali projekt z zgovornim naslovom, ki že
desetletja sintetizira ustvarjalna prizadevanja na
področju grafike pod mentorskim vodstvom red.
prof. Samuela Grajfonerja. Prvi del projekta je
stekel junija 2012, drugi oktobra; študenti vseh
letnikov so izpeljali več performativnih akcij
tiskanja grafičnih listov velikega formata ( 140 x
200 cm) v grafični tehniki linoreza s strojem za
utrjevanje terena – cestnim valjarjem pred stavbo
rektorata UM. V razstavišču RA:ZUM, ki je med
drugim služil kot delovni prostor za pripravo
tiskanja grafik in kot depo likovnih materialov,
so se grafike sušile in tam so bile slednjič tudi
razstavljene. Skratka, na ogled so bile različne
faze nastajanja grafike skupaj s pripomočki kot

tudi proces povezovanja umetniškega dela z
okoliškim prostorom. Mladi ustvarjalci, spodbujeni z mentorjevim zgledom, so uporabljali
in razumeli grafiko v najširšem pomenu besede:
kot vzvod za opozarjanje na stanje stvari in kot
sredstvo za doseganje sprememb. Vsebino svojega
dela so zavestno večali in širili ter povečevali
moč umetniškega sporočila, ne da bi se pri
tem odrekli avtonomnosti grafičnega originala.
Projekt je vključeval obliko tradicionalnega
tiska v povezavi z akcijami v javnem prostoru
mesta, izpostavljal in vrednotil celoten proces
dela, ne zgolj odtisa, ter govoril o grafiki kot o
svojevrstni raziskavi. Nadalje je grafične raziskave
vpletal v kompleksne prostorske nagovore, ki
se med drugim navdihujejo pri konceptualni
umetnosti in so pomembna značilnost sodobnih
umetniških praks.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 6. 2012

Performativna akcija (1.del)

Maribor – ploščad rektorata UM

5. 6.2012

Performativna akcija (1.del)

Maribor – ploščad rektorata UM

6. 6. 2012

Performativna akcija (1.del)

Maribor – ploščad rektorata UM

7. 6. 2012

Performativna akcija (1.del)

Maribor – ploščad rektorata UM

8. 6. 2012

Performativna akcija (1.del)

Maribor – ploščad rektorata UM

17. 8. 2012

Razstava v nastajanju – UZ Eksterier

Maribor – priložnostno
razstavišče RAZ:UM (bivša knjigarna
Oxford centra)

24. 10. 2012

Performativna akcija (2.del)

Maribor – ploščad pred Pedagoško
fakulteto, Fakulteto za naravoslovje in
matematiko ter Filozofsko fakulteto

25. 10. 2012

Performativna akcija (2.del)

Maribor – ploščad pred Pedagoško
fakulteto, Fakulteto za naravoslovje in
matematiko ter Filozofsko fakulteto

26. 10. 2012

Performativna akcija (2.del), (zatvoritev in ogled projekta)

Maribor – ploščad pred Pedagoško
fakulteto, Fakulteto za naravoslovje
in matematiko ter Filozofsko
fakulteto: Fakultetno razstavišče
Avla in grafični atelje Pedagoške
fakultete Univerze v Mariboru

582 - RAZ:UM

Š tevilo dogodkov

9

Š tevilo obiskovalcev

1500

Univerza v Mariboru			
erformativno in interaktivno delo
Expanding Drava je bilo neke vrste povabilo Mariborčanom, da z udeležbo na
performansu stopijo v stik z reko Dravo, ki jo
lahko opišemo kot sosedo vsem prebivalcem
Maribora. Prenašanje in razdeljevanje rečne
vode mimoidočim po mestu, v okviru umetniškega performensa, je Dravo spremenilo v
začasno gibljivo skulpturo, ki je povezovala
vse nastopajoče. Umetniška akcija je želela
opozoriti na pomembno prisotnost in potencial, ki ga reke nudijo pri urbanih strukturah
mesta. Performans je zasnovala umetnica Anna

Watzinger iz Avstrije, avtorji projekta pa so bili:
Anna Watzinger, avstrijska umetnica mlajše
generacije, katere delo je večinoma povezano
s performansom, Astrid Sodomka iz Avstrije, ki
se ukvarja s performansom – njena dela so bila
izbrana tudi za dunajsko stalno zbirko MUSA,
Žiga Okorn, avtor srednje generacije, ki se ob
svojem slikarskem delu ukvarja tudi s konceptualnim umetniškim delom in prostorskimi
postavitvami, Jiri Kočica, kipar, avtor srednje
generacije, ki se ob svojem kiparskem delu
ukvarja tudi s poučevanjem in Denise Parizek,
kustosinja in vodja dunajske galerije 12-14.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 5. 2012

Predstavitev delavnice

Maribor – Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko: atrij

29. 9. 2012

Expanding Drava (performans v javnem prostoru)

Maribor – po mestu

29. 9. 2012

Javna predstavitev projekta

Maribor – Galerija DLUM

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

200
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Konceptualne intervencije v javnih prostorih

Hyde park

I

V

Univerza v Mariboru

ntervencije v javnih prostorih v Mariboru so se
navezovale na recikliranje, urbano »holtikulturo«, razvade in urbane interakcije. S svojo
raznolikostjo so osvetlile razne dileme urbane
sodobnosti. Intervencije so bile umeščene v
center mesta. Z njimi so študentje poskušali
»skenirati« ustroj mestnega javnega prostora.
V okviru projekta je potekala tridnevna delavnica za študente likovne umetnosti Univerze v
Mariboru na temo reciklaže. Delavnico je vodil
prof. Dušan Zidar. Po zaključeni delavnici so
bili izdelki razstavljeni v Razstavišču Raz:Um.
Producent je nato izvedel še dve intervenciji

Datum

v javnem prostoru, in sicer pred vhodom v
Razstavišče Raz:Um pri Univerzitetni knjižnici
Maribor – Črtna koda v obliki talne interaktivne
črtne kode, pri kateri so ponovno sodelovali
študenti likovne umetnosti Univerze v Mariboru
pod vodstvom prof. Dušana Zidarja, ter Digitalni
pepelnik – s pepelom do lepših rož. Digitalni
pepelnik je registriral ugašanje cigaret, vizualiziral podatke, recikliral pepel in prijazno
motiviral ljudi k razmisleku o kajenju.

N aziv dogodka

6

Š tevilo obiskovalcev

500

okviru projektov RAZ:UM je bil na izbrani
dan v juniju Slomškov trg zaprt za promet,
prazna so bila tudi parkirišča. Trg se je
spremenil v javno tribuno.
Namen dogodka je bil obuditi javno razpravo o
različnih aktualnih družbenih temah iz različnih
področji, kot to počnejo v londonskemu Hyde
Parku – z javnim argumentiranjem. Odpirali so
se novi načini gledanja na probleme in ponujali
rešitve. Po uvodnih besedah strokovnjakov so
bili na govorniški oder vabljeni tudi mimoidoči
in obiskovalci, ki jih je določena tema pritegnila
in jim dala misliti. Dogodke je povezovala moderatorka, ki je izpostavljala določene argumente,

udeleženci pa so jih potrjevali oziroma izpodbijali. Na dogodku so sodelovali: prof. dr. Ana
Vovk Korže s Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, Uroš Dokl, doktorski študent smeri Etnologija, kulturna in socialna antropologija
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr.
Marko Ivanišin z Inštituta medijskih komunikacij
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru, dr. József
Györkös, informatik in politik, redni profesor
na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru, ter dr. Vesna
Vuk Godina, slovenska antropologinja in profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

40

P rizorišče

13. 6. 2012

Delavnica dežnih plaščev iz recikliranih nakupovalnih vrečk

Maribor – Razstavišče Raz:Um

14. 6. 2012

Delavnica dežnih plaščev iz recikliranih nakupovalnih vrečk

Maribor – Razstavišče Raz:Um

15. 6. 2012

Delavnica dežnih plaščev iz recikliranih nakupovalnih vrečk

Maribor – Razstavišče Raz:Um

19. 6. 2012

Delavnice dežnih plaščev iz recikliranih nakupovalnih vrečk
(razstava izdelkov)

Maribor – Razstavišče Raz:Um

19. 6. 2012

Črtna koda (konceptualne intervencije v javnih prostorih)

Maribor – Razstavišče Raz:Um:
pred vhodom

27. 6. 2012

Digitalni pepelnik – s pepelom do lepših rož
(konceptualne intervencije v javnih prostorih)

Maribor – Razstavišče Raz:Um:
pred vhodom

584 - RAZ:UM
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Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 6. 2012

Govorniški ek (javna tribuna)

Maribor – Slomškov trg
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Oaza kulture – ŠOK

Sreče-valci

Univerza v Mariboru

O

snovni cilj projekta je bilo spodbujanje kreativnega delovanja študentov in
mladih. V okviru projekta je bilo mladim
omogočeno ustvarjalno delo po metodi študenti
za študente, kar naj bi dodatno okrepilo odnose
in povezanost med študenti različnih študijskih
smeri in programov. V sklopu projekta ŠOK so
potekale video in fotografske delavnice, izveden

Univerza v Mariboru

je bil ŠOK literarni in fotografski natečaj na temo
»Kultura v krizi«. ŠOK je skozi vso leto skrbel
za medijsko pokritost vseh dogodkov, ki so se
odvijali v programski entiteti RAZ:UM EPK 2012.
Za medijsko pokrivanje teh dogodkov je skrbela
skupina študentov s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, smeri Medijske komunikacije.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

8. 3. 2012

Fotografska delavnica

Maribor – Rektorat UM

15. 3. 2012

Fotografska delavnica

Maribor – Rektorat UM

22. 3. 2012

Fotografska delavnica

Maribor – Rektorat UM

29. 3. 2012

Fotografska delavnica

Maribor – Rektorat UM

7. 6. 2012

Video/reportažna delavnica

Maribor – Univerza v Mariboru

14. 6. 2012

Video/reportažna delavnica

Maribor – Univerza v Mariboru

21. 6. 2012

Video/reportažna delavnica

Maribor – Univerza v Mariboru

28. 6. 2012

Video/reportažna delavnica

Maribor – Univerza v Mariboru

586 - RAZ:UM
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Š tevilo dogodkov

8

Š tevilo obiskovalcev

240

V

času prestolovanja je Maribor sijal od
prijaznosti. Za to so bili zaslužni tudi
Sreče-valci, študentje, ki so po mestnemu jedru naključne mimoidoče presenečali z
drobnimi prijaznostmi kot so nasmehi, objemi
in pomoč. Sreče-valci so imeli čas in veselje
tudi za pogovor z vsemi, ki so si tega zaželeli.
Ljudje, ki so jih Sreče-valci osrečili, so srečo
kot virus širili dalje in tako je projekt vplival
na boljše razpoloženje. Ta pozitivni učinek
prosocialnega vedenja dokazujejo tudi različne psihološke študije: ljudje, ki so deležni

prijaznosti, se bolje počutijo in prej pomagajo
drugim ljudem. Lepota takšnih dejanj je tudi
v tem, da študentje (za razliko od podobnih
akcij, ki imajo oglaševalski namen) namenjajo
prijazna dejanja popolnim neznancem in od njih
ne pričakujejo nobenega povračila. Akcija je
bila podprta s plakati, sodelujoči študentje pa
so bili prepoznavno označeni, da so jih ljudje
prepoznali kot Sreče-valce.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5. 5. 2012

Sreče-valci (interakcija z naključnimi mimoidočimi)

Maribor – po mestu

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.000
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HIŠA ARHITEKTURE

Hiša arhitekture Maribor
Univerza v Mariboru

H

iša arhitekture Maribor je bila ustanovljena
kot institucija za popularizacijo arhitekture in njene stroke v regiji. Januarja je odprla
arhitekturno razstavišče na Mladinski 3, v stavbi,
kjer se izvaja tudi druga stopnja študijskega
programa arhitekture Fakultete za gradbeništvo.
Hiša arhitekture Maribor je v letu dni v matičnem
razstavišču in na drugih lokacijah vzpostavila
številna sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Društvom
arhitektov Ljubljana, Društvom arhitektov
Maribor ter nekaterimi združenji arhitektov
izven Slovenije (Madžarska, Španija, Avstrija,
Češka, Slovaška, Nizozemska). Dejavnosti Hiše
arhitekture Maribor so v letu 2012 obsegale: razstave, okrogle mize, predavanja, izdaje publikacij

Datum

Hiše arhitekture Maribor, ekskurzije, delavnice,
strokovna izobraževanja, vzpostavitev spletnega
portala z ažurnim promoviranjem vseh dogajanj.
V koprodukciji sta bila izvedena dva odmevna
projekta: razstava Marburg – Maribor na Dunaju
(arhitektura in urbanizem Maribora v 20 ter 21.
stoletju), ki je bila na ogled od junija do oktobra
2012 v sodelovanju z razstaviščem Architektur
in Ringturm, novembra pa v sodelovanju z
Društvom arhitektov Ljubljana razstava Pet let
sodobne slovenske arhitekture v razstavišču
RAZ:UM. Obe razstavi sta spremljala obsežna
kataloga, v letu 2013 pa bosta gostovali po
Sloveniji in tujini.

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 1.-7.2. 2012

Otvoritev Hiše arhitekture Maribor z otvoritvijo vstopne
skulpture in razstava del natečaja za vstopno skulpturo
Hiše arhitekture Maribor

Maribor – Hiša arhitekture

15. 1.-12.3. 2012

Arhitektura dva krat (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture

1. 2.-6.3. 2012

Dravske galerije (razstava)

Maribor – Razstavišče Urban

7. 4.-12.3. 2012

Box architecture (razstava)

Maribor – Razstavišče Urban

23.4. 2012

Podelitev nagrad Zlata kocka in razstava Igriva arhitektura

Maribor – Hiša arhitekture

19. 3. 2012

Več geografije, manj arhitekture: Gines Garrido
(predavanje)

Maribor – Fakulteta za gradbeništvo UM

22. 3. 2012

Več geografije, manj arhitekture (okrogla miza)

Maribor – Hiša arhitekture

28. 3. 2012

Izzivi pri načrtovanju obnove in sanacije poškodovanih
zidov (izobraževanje)

Maribor – Hiša arhitekture

11. 4. 2012

Kako izdelati elaborat iz gradbene fizike (izobraževanje)

Maribor – Hiša arhitekture

16. 4. 2012

KI Energija 2010 (izobraževanje)

Maribor – Hiša arhitekture

21.5. 2012

Mikrourbanizmi (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture

17. 5. 2012

Dvanajst tem: Juhani Pallasmaa (predavanje)

Maribor – Hiša arhitekture

21.6. 2012

Prenova mestnih interierjev (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture

24. 5.-7.6. 2012

Študentski dom na Taboru (razstava)

Maribor – Razstavišče Urban

25. 5. 2012

Mikrourbanizmi/ Mikroskulpturni park
(24 instalacij v mestnem parku)

Maribor – mestni park
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4. 6.-3.9. 2012

Š tevilo dogodkov

29

Š tevilo obiskovalcev

4.600

Vodič Maribor©enter (razstava)

13. 6.-30. 8. 2012 Projekti za Maribor EPK 2012 (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture
Maribor – Hiša arhitekture

11. 7.-10. 8. 2012

Marburg – Maribor: Stadtpanorama zur Europaesichen
Kulturhauptdstadt 2012 (razstava)

Dunaj – Architektur in Ringturm

5.-21. 9. 2012

Mesto: Rob, mednarodna urbanistično-arhitekturna
delavnica Maribor - jug (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture Maribor

28. 9. 2012

Mestni interierji: otvoritev prenovljenih prostorov

Maribor – Orožnova ulica

2.10-12.11. 2012

Sodobna arhitektura na Madžarskem
(predavanje in otvoritev razstave)

Maribor – Hiša arhitekture

4. 10. 2012

Javna tribuna o arhitekturi in prostoru

Maribor – Rektorat UM: Velika dvorana

29.10. 2012

Zlati svinčnik in Podelitev nagrad Zbornice za arhitekturo Maribor – Razstavišče RAZ:UM
in prostor Slovenije (razstava in podelitev nagrad)

12. 10. 2012

Marburg – Maribor: Stadtpanorama zur Europaesichen
Kulturhauptdstadt 2012 (okrogla miza)

Dunaj – Architektur in Ringturm

30.11. 2012

Arhitektura/Pet let slovenske arhitekture (razstava)

Maribor – Razstavišče RAZ:UM

28. 11. 2012

Vloga in pomen Arhitekturne besede (okrogla miza)

Maribor – Hiša arhitekture

28. 11. 2012

Arhitektura/Pet let slovenske arhitekture (okrogla miza)

Maribor – Hiša arhitekture

12. 12. 201217.1.2013

Arhitekturni vodič po Mariboru (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture

17. 1.-28.1. 2012

Arhitektura/ Pet let slovenske arhitekture (razstava)

Ljubljana – Cankarjev dom
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HIŠA ARHITEKTURE

Prostori igre/Cityplayscape

Prostor mesta/Mikrourbanizmi

Hiša arhitekture Maribor

P

rostori igre - mikrourbani eksperiment, ki
so ga izvedli študenti 3. letnika arhitekture Fakultete za gradbeništvo Univerze
v Mariboru. Cilj projekta je bil kritična analiza
priložnosti za igro v mestu, poudarjanje pomena
prostorov igre za ljudi, predvsem pa projekcija
možnih ustvarjalnih in nekonvencionalnih igralnih prostorov v mestu. Projekt je bil razdeljen na
dva sklopa: na razstavo in anketno delavnico z
učenci osnovne šole Janko Padežnik. Na razstavi
so bili predstavljeni analitični in slikovni prikazi
formalne in neformalne igre, grafična in maketna
analiza 50-ih različnih primerov oblikovanih

igrišč po svetu, abstraktno likovno, predvsem
kompozicijsko raziskovanje ter generiranje form
objektov za igro in igralno strukturo. Osrednji
del razstave so predstavljali projekti igralnih
objektov kot urbane ulične opreme – klopi, ki
so jih študentje izdelovali od oktobra do decembra 2012. Učenci 6. razreda osnovne šole Janko
Padežnik so se pod vodstvom dveh učiteljev
udeležili anketne delavnice: učenci so sami
izdelali načrte in makete otroških igral ter izbrali
najboljše primere večnamenske urbane klopi.

HIŠA ARHITEKTURE

Univerza v Mariboru

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

130

P

rojekt Mikrourbanizmi so izdelali študentje 3. letnika arhitekture Fakultete
za gradbeništvo v sklopu arhitekturne
delavnice pri predmetu Prostor mesta. Projekt je
potekal pod mentorstvom doc. Uroša Lobnika,
nosilca projekta Mikrourbanizmi, dr. Tanje
Simonič Korošak, vabljene predavateljice in
koordinatorke projekta, ter asist. Vanje Skalicky.
Mikrourbane instalacije so raziskovale kreativni
odnos do urbanega prostora in vzpostavljale aktiven dialog z njegovimi uporabniki. Na razstavi
Mikrourbanizmi je bilo predstavljenih več kot

Datum
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

5.-12.12. 2012

Prostori igre (razstava)

Maribor – Hiša arhitekture

11. 12. 2012

Prostori igre (anketna delavnica)

Maribor – Hiša arhitekture

petdeset projektov, mentorji pa so za realizacijo
izbrali štiriindvajset projektov za izvedbo mirkoskulpturnega parka. Instalacije, ki so mestni
park za deset dni spremenile v skulpturni park,
so na inovativen način nadgradile ter dopolnile
programske vsebine mariborskega mestnega
parka; ponudile so poetične, pragmatične,
igrive, pa tudi ironične poglede na vprašanje
prenove in vnosa novih vsebin v mestni park.

N aziv dogodka

15.-21. 5. 2012 Mikrourbanizmi (razstava)

590 - RAZ:UM

25. 5. 2012

Mikroskulpturni park v mestnem parku
(postavitev parka, strokovno vodenje po parku)

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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P rizorišče

Maribor – Hiša arhitekture
Maribor – mestni park
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HIŠA ARHITEKTURE

Prenova mestnih interierjev

Urbane poti - Maribor (c)enter

Univerza v Mariboru

S

projektom Prenova mestnih interierjev
so se v program EPK vključili študentje
arhitekture in Fakultete za Gradbeništvo
Univerze Maribor. Projekt se je začel z načrtovanjem prenove desetih prodajnih, gostinskih
ali razstavnih prostorov oziroma interjerjev v
območju mariborskega starega mestnega jedra.
Študentje 3. letnika arhitekture so se v projekt
lahko vključili v okviru izbirnega predmeta
Oblikovanje interjerja. V prvi fazi so po skupinah
opravili analizo stanja posameznih prostorov,
nato pa so v skladu z željami lastnika oziroma
najemnika izdelali idejne in za tem v šestih
primerih izvedbene arhitekturne prenove pod
vodstvom mentorjev s praktičnimi izkušnjami.
Prenovo so doživele naslednje lokacije:
Hiša znanosti/Center eksperimentov (Glavni
trg 9) - prenova je bila usmerjena v povečanje
vizualne prepoznavnosti prostorov HZCE ter
njihove funkcionalne opremljenosti (napisi,
kartonsko pohištvo, talne obloge).
Živa dvorišča (Orožnova 7) – prenova je obsegala preureditev treh manjših stanovanj
za potrebe gostujočih umetnikov, ki bodo v
teh prostorih lahko ustvarjali ter predstavljali
svoje delo (prenove in izdelave pohištva so se
študenti lotili sami).
Zavod Udarnik (Grajski trg 1) – prenova je obravnavala zasnovo večnamenskega prostora pred
kinodvorano, ki služi kot foyer, koncertni

prostor, knjižnjica, razstavišče ter klubski
prostor (nov večnamenski pult, zaodrje, oglaševalni panoji, obdelava sten, ...).
Urarstvo Kokot Lalić (Slovenska ulica 8) – prenova je obsegala osvežitev obstoječega prostora
urarske delavnice in prodajalne (prostor je v
celoti na novo prepleskan, dodana so drsna
vrata z dekorativno tapeto, vgrajena je nova
razsvetljava, staro pohištvo je bilo prilagojeno,
napravljena je nova tabla pred vhodom).
Slomškova knjigarna (Slomškov trg 3) – prenova
je bila izvorno zastavljena širše, vendar je bilo
v zastavljenem obdobju mogoče realizirati le
nov prodajni pult, oblikovan v duhu Antona
Martina Slomška.
Kavarna Barista (Gosposka ulica 6) – širše zastavljena prenova še ni zaključna, stremi pa k novi,
mladostnejši preobrazbi ambienta (obdelava
sten, nove dekorativne tapete, velika svetila, ...).
Cilj projekta je bil zvišati nivo prostorske kulture
mesta s konkretnimi intervencijami, spodbuditi
je želel širšo prenovo mestnih interierjev, pri
čemer so imeli korist vsi udeleženci – študenti
s konkretno izkušnjo načrtovanja, lastniki s
kakovostnimi in cenovno dostopnimi rešitvami
in tudi meščani, ki so s tem dobili pozitivne
zglede in izkušnje s področja kulture prostora.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 5.-11.6. 2012

Razstava del študentov 3. letnika arhitekture

Maribor – Hiša arhitekture

13. 6. 2012

Prenova prostorov

Maribor – po mestu

28. 9. 2012

Prenova prostorov

Maribor – dvorišče Orožnova 7
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Univerza v Mariboru

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev
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P

rojekt Urbane poti je obsegal oblikovanje
koncepta, zbiranje pisnih in slikovnih
gradiv, postavljanje in oblikovanje publikacije ter izdajo urbanega vodnika za prebivalce
in obiskovalce mesta Maribor. Vodnik vsebuje
namige za oglede različnih znanih in manj
znanih, a kakovostnih arhitekturnih objektov,
trgov, ambientov mesta in interierjev, ki so
predstavljeni s pomočjo t. i. urbanih tematskih
poti. Zgleduje se po vodnikih, ki obiskovalcem
pomagajo v sorazmerno kratkem času, ki ga
imajo na razpolago, čim bolj pestro preživeti

dan ali dva v mestu in ga spoznati z različnih
vidikov, obenem pa ima tudi vrednost sodobnega
spominka. Vodnik predstavlja mesto Maribor
s pomočjo različnih tematskih poti (kot npr.
Klasična pot, Pot umetnosti, Pot interierjev, Pot
EPK, Zeleni sprehod in očne poti) z namenom,
da so posamezni ogledi oz. poti prirejeni za
različne ciljne skupine, od mladine in družin z
otroki do starostnikov itd. Prostorsko se vodnik
omejuje na območje starega mestnega jedra z
izjemo zelenega sprehoda. V okviru projekta
je bila izdana tudi publikacija v štirih jezikih.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 7. 2012

Predstavitev knjige in razstava

Maribor – Hiša arhitekture

12. 12. 2012

Predstavitev knjige

Maribor – Art Kavarna Piramida

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev
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Europhras 2012 Maribor

FF na poti do EPK

Univerza v Mariboru

F

razeologija je neposredno povezana s kulturno podobo vsakega jezikovnega prostora,
zato je konferenčna tematika sama po
sebi pomembna za programsko zasnovo EPK.
Posebej pomembno je, da aktualni raziskovalni
interes glede na tematiko konference ni več le
jezikosloven, temveč usmerjen na družbeno,
(med)kulturno in kulturno-semiotično podobo
frazeološkosti v jezikovnem sporazumevanju. Konferenčni program je zato predvideval
umeščenost frazeološke leksikalne enote kot
jezikovnega pojava v kontekst družbenih, kulturnih, zgodovinskih, literarnih, umetniških,
filozofskih in izobraževalnih danosti.
Glavni nameni konference so bili predstaviti in ciljno povezati vrhunska znanstvena
in strokovna znanja o frazeološkosti v jeziku
nasploh in o frazeologiji posameznih jezikov;
ustvariti inovativni prostor za medpodročno
in mednarodno sodelovanje in izmenjavo idej
med strokovnjaki in laiki na izbranem področju;
odpreti prostor za povezovanje različnih oblik
vednosti in tehnologij ter tako preseči trenutne

področne meje v raziskovanju in izobraževanju
na izbranem področju.
Organizacijsko pripravo konference Europhras
2012 – Frazeologija in kultura je vodila izr.
prof. dr. Vida Jesenšek. Konferenca je zajemala
naslednje aktivnosti: vabljena plenarna predavanja, tematske sekcije, predstavitve posterjev,
raziskovalni forum (predstavitve raziskovalnih
projektov), interaktivne diskusijske predstavitve strokovne in znanstvene literature, letno
skupščino združenja Europhras, spremljevalne
prireditve in recenzijo prijavljenih referentov,
zasnovo vzporedne virtualne podobe konference
z interaktivnimi komponentami (spletna stran
konference in spremljevalnih prireditev, načrt
za digitalizacijo konferenčnih in obkonferenčnih
vsebin, povezava z znanstvenimi in strokovnimi
frazeološkimi viri in gradivi), preživetveni tečaj
slovenščine za tujce in diseminacijske aktivnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 8. 2012

Plenarna predavanja in otvoritev

Maribor – Rektorat UM

28. 8. 2012

Plenarna predavanja

Maribor – Rektorat UM

29. 8. 2012

Plenarna predavanja in predstavitve

Maribor – Rektorat UM

30. 8. 2012

Predavanja in dizertacijski forum

Maribor – Rektorat UM

31. 8. 2012

Delavnice, plenarno zborovanje

Maribor – Rektorat UM
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Univerza v Mariboru

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev
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F

ilozofska fakulteta Univerze v Mariboru je
v letu 2012 pripravila publikacijo, v kateri
je predstavila aktivnosti, ki so povezovale
fakultetne dejavnosti in program EPK 2012. Naziv
publikacije je Filozofska fakulteta Univerze v
Mariboru v letu Evropske prestolnice kulture
2012. Namen je posredovati in širiti informacije
o dosežkih in rezultatih Filozofske fakultete

Univerze v Mariboru v okviru aktivnosti, ki so
bile izvedene pod okriljem prireditev Evropske
prestolnice kulture. V publikaciji, ki je izšla v
pričetku leta 2013, so s kratkimi prispevki in
dokumentarnim gradivom povzete aktivnosti,
ki so potekale na Filozofski fakulteti v sklopu
mednarodne in projektne pisarne v letu Evropske
prestolnice kulture 2012.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 11. 2012

FF na poti do EPK (predstavitev brošure)

Maribor – Filozofska fakulteta UM

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

20
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Pinter na tujem: drugi odri, drugi prostori

Sožitje med kulturami

O

P

Univerza v Mariboru

ddelek za anglistiko in amerikanistiko
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
je organiziral kulturno-znanstveni dogodek z naslovom Pinter na tujem: drugi odri, drugi
prostori, ki je obravnaval literarno zapuščino
sodobnega britanskega dramatika in nobelovca
Harolda Pinterja v nebritanskem okolju. V letu
2012 so izvedli prevajalsko delavnico za študente
o prevajanju Pinterjevih besedil v slovenščino
(in potencialno v druge jezike). Znanstveni
sestanki o dramatiki Harolda Pinterja potekajo vsako leto na različnih lokacijah v Veliki
Britaniji in drugod po svetu. V Sloveniji in v
širši regiji je bilo to prvo tovrstno srečanje. V
Maribor so bili povabljeni mednarodni priznani
pinterologi, med katerimi so bili tudi vodilni

raziskovalci in gledališki ustvarjalci s tega področja. Srečanje je bilo odprto za mednarodne
znanstvene prispevke in kulturne dogodke, še
posebej pa je bilo – predvsem zaradi lokacije
Maribora – namenjeno razvoju in promociji
pinterjanskih študij pri nas. Hkrati je pripomoglo
k prepoznavnosti Maribora tudi na področju
študij sodobne dramatike.
Projekt je potekal v sodelovanju z uglednimi domačimi in tujimi institucijami kot so:
Mednarodno združenje Harolda Pinterja (The
International Harold Pinter Society), Britanski
svet (British Council), britansko veleposlaništvo,
ameriško veleposlaništvo, Pinterjev center za
raziskovanje in gledališče ter kreativno pisanje
Univerze v Londonu in KUD Studio Gledališče.

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev
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Univerza v Mariboru

rojekt Sožitje med kulturami: poti do medkulturnega dialoga je organiziral Center za
medkulturno sodelovanje z državami Azije,
Afrike in Latinske Amerike Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru. Osnovni namen dogodkov, ki so zajemali festival kulture posameznih
držav in mednarodni simpozij na to temo, je bil
premagovanje nestrpnosti, ki velikokrat izvira

iz nepoznavanja in strahu pred neznanim ter
vzpostavljanje strpnosti in zaupanja. Iskanje
stičišč med oddaljenimi kulturami, povezovanje
globalnega in lokalnega, promocija sožitja in
sodelovanja so aktualne teme, s katerimi bi se v
Mariboru odpirali novi horizonti in širši javnosti
predstavljali uvide posameznih znanstvenih
disciplin na temo medkulturnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

10. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (otvoritev)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

11. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

11. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (koncert)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

12. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

12. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (koncert)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon
Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 11. 2012

Pinter doma in na tujem (predavanje)

Maribor – Filozofska fakulteta UM

13. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

14. 11. 2012

Prevajanje Pinterja v slovenščino (prevajalska delavnica)

Maribor – Filozofska fakulteta UM

13. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (obisk menihov v Lenartu in na Ptuju) Maribor – po mestu

21. 11. 2012

Pogovor s prevajalcem Zdravkom Dušo

Maribor – Filozofska fakulteta UM

14. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

14. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (meditacija)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

14. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (koncert)

Maribor – Narodni dom

15. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

15. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (meditacija)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

15. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture: Dušan Osojnik (predavanje)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

15. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (obisk menihov v Ljutomeru)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

16. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

17. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

17. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture: dr. Mirko Gomboc (predavanje)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

17. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (koncert in otvoritev razstave)

Maribor – Filozofska fakulteta UM

18. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (izdelovanje peščene mandale)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

18. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture: dr. Tamara Dietrich (predavanje)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

19. 5. 2012

Dnevi tibetanske kulture (zaključni obred)

Maribor – Grajski trg: Razstavni salon

31. 5. 2012

Poti do medkulturnega dialoga: Dan afriških žena
(predstavitev, projekcije filmov, koncert)

Maribor – Univerza v Mariboru

1. 6.2 012

Poti do medkulturnega dialoga (simpozij)

Maribor –UKM

596 - RAZ:UM

Š tevilo dogodkov

23

Š tevilo obiskovalcev

1.000

597

F I L O Z O F S K A F A K U LT E T A U N I V E R Z E V M A R I B O R U

Študenti zgodovine za EPK

Umetnost okrog 1400

Univerza v Mariboru

Š

e danes lahko na mestnih ulicah Maribora
najdemo ostanke srednjeveškega obzidja.
A marsikdo ne ve, da so kupi kamenja na
Strossmayerjevi prav ostanki nekdanjega mogočnega obzidja, ki je varovalo mesto. Zato so
bile v okviru EPK izvedene številne intervencije
v prostor, ki so spomnile na ta pomembni del
naše zgodovine. Pri eni izmed njih je sodeloval
tudi Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru. Študenti zgodovine so

pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne
dediščine iz upravne enote Maribor očistili
ostanke severozahodnega stolpa, ob njem pa
postavili informacijsko tablo. Pod vodstvom
profesorja doc. dr. Toneta Ravnikarja so študentje
zgodovine napisali seminarske naloge na temo
Maribor in partnerska mesta v srednjem veku.
Najboljše naloge so bile objavljene v poljudni
brošuri, ki je srednjeveški utrip Maribora predstavila širši javnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 4. 2012

Študenti zgodovine za EPK (intervencija v prostor)

Maribor – Strossmayerjeva ulica 26
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Univerza v Mariboru

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

30

P

rojekt Umetnost okrog 1400 je večletni
projekt Oddelka za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s
partnerji z namenom trajnostnega vključevanja
znanstvenih rezultatov v vsakdanje življenje,
izobraževalne procese in turistično ponudbo.
Faza predprodukcije je bila izvedena v letu
2011 z izvedbo mednarodnega znanstvenega
simpozija Umetnost okrog 1400 pod okriljem
Mednarodnega komiteja za umetnostno zgodovino (CIHA) in ni bila financirana s sredstvi
EPK. Mednarodni znanstveni simpozij je potekal na Univerzi v Mariboru. Projekt vključuje
sodelovanje študentov umetnostne zgodovine.
Obdobje okrog 1400 je eno najodličnejših poglavij v zgodovini evropske umetnosti, ki je v
polnosti zaživelo tudi na območju severovzhodne
Slovenije; Evropa je bila takrat kulturno izjemno
povezana in pretočna. Pomembni cilji projekta
so bili vključevanje vrhunskih spomenikov

severovzhodne Slovenije iz obdobja okrog 1400
v izobraževalne procese, dvig splošne zavesti o
kulturni dediščini lokalnega okolja, spodbujanje skrbi za varovanje in ohranjanje kulturne
dediščine ter vključevanje odličnih poznosrednjeveških spomenikov v turistično ponudbo.
V okviru projekta so bila izvedena predavanja
na temo Umetnost okrog 1400 za široko javnost
in delavnice na temo Umetnost okrog 1400 za
široko in ciljno publiko: prebivalce v okolici
spomenikov in šolarje osnovnih šol Hajdina
in Turnišče. Za delavce s področja turizma in
zainteresirano javnost so bile organizirane tudi
ekskurzije do pomembnih spomenikov iz časa
okrog 1400 v Prekmurju. Projekt je vključeval
tudi natis simpozijskega zbornika ter brošure
o delavnicah na Hajdini in v Turnišču.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 5. 2012

dr. Polona Vidmar, dr. Marjeta Ciglenečki, dr. Janez Balažic
(predavanje)

Maribor – Hiša znanosti

19. 6. 2012

Delavnica za osnovnošolce

Hajdina – OŠ Hajdina

21. 6. 2012

Delavnica za osnovnošolce

Ptuj – OŠ Turnišče

22. 6. 2012

Delavnica in ekskurzija

Hajdina – OŠ Hajdina

8. 11. 2012

Art and Architecture around 1400 (predstavitev zbornika)

Maribor – Hiša znanosti

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

400
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Literatura na cesti

Domofil(m)

Univerza v Mariboru

Š

tudentje Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru so že tretje leto zapored pripravili
projekt Literatura na cesti. Osnovna ideja
projekta je predstavitev pomembnejših literatov,
ki so se rodili ali ustvarjali v Mariboru, in sicer
pred njihovimi kipi, spominskimi ploščami ali
z njimi povezanimi zgradbami. Tako se spoznavanje literature in literarnih ustvarjalcev iz
šolskih in študijskih klopi ter domačih sedežev
preseli na ulice in trge naših mest.
Tretja izdaja projekta Literatura na cesti je
prinesla časovno in vsebinsko doslej najbolj
osredotočeno šestdnevno dogajanje, ki so ga v
Mariboru in partnerskih mestih predstavili skozi
štirinajstdnevni časovni pas. Osrednja tematska
nit je bila mladinska literatura, posledično pa
nagovor mlajšega literarnega občinstva. Šest
dogajalnih dni je prineslo predstavitev šestih

Datum

N aziv dogodka

Univerza v Mariboru

avtoric in avtorjev, ki so jih izbrali s pomočjo
prof. dr. Dragice Haramija, ene najvidnejših
strokovnjakinj na tem področju. Nekateri avtorji,
ki so se predstavljali na letošnjem projektu, so
bili vključeni v učne načrte in/ali bralno značko,
njihova pot v oblikovanje slovenske mladinske
književnosti pa se vidno vzpenja. Izobraževalna
nota je ostala enako pomembna oz. se je letos
kazala še močneje, saj so organizatorji kot alternativo uri slovenskega jezika šolam ponudili
obisk Literature na cesti.Njihova želja je bila
pritegniti k sodelovanju tudi osnovnošolske
otroke, ki bi na izbranih prizoriščih svojega
mesta prebirali lastne kratke zgodbe. Letos so
za nagovarjanje občinstva izbrali mestna jedra
Maribora in partnerskih mest, k organizaciji
projekta pa povabili tudi vsestransko ustvarjalko
Simono Kopinšek.

Š tevilo dogodkov

6

Š tevilo obiskovalcev

1.000

P

rojekt Domofil(m) je skozi serijo 35-ih
filmskih projekcij in šestih pogovorov
s skupno 27-imi strokovnjaki, poznavalci prikazane tematike oziroma filmskimi
ustvarjalci v igranih, igrano-dokumentarnih
in dokumentarnih filmskih zapisih ter televizijskih oddajah - obravnaval znamenitosti in
znamenite osebnosti severovzhodne Slovenije,
s poudarkom na njeni prestolnici. Skozi filme
so bili predstavljeni Maribor in njegova najstarejša trta na svetu, Ezl ek, Drava, Univerzitetna
knjižnica Maribor, Kavarna Astoria, Mariborska
dvorišča, Kleščar, TAM, Carmina Slovenica,
Visokošolski center Maribor in Narodni dom.

Filmi so predstavili tudi posamične znane
osebnosti, med katerimi so Herman Potočnik
– Noordung, Leon Štukelj, Rudolf Meister,
Hugo Wolf, Ipavci, Edvard Kocbek, dr. Anton
Trstenjak, Fran Žižek, Gabrijel Kolbič, dr. Sergej
Vrišer, Anton Ingolič, Drago Jančar, dr. Vekoslav
Grmič, France Forstnerič, Andrej Brvar, Janko
Glazer in dr. Bruno Hartman. Cilj projekta je bil
spoznati zgodovino in kulturo našega okolja v
obliki gibljivih slik, jo ozavestiti in pod sloganom
»Pomni svojo preteklost« tudi oplemenititi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

15. 10. 2012

Predstavitev projekta (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

17. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi I (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

19. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi II (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

19. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi II (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

22. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi III (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

22. 10.2012

Lokalne filmske pripovedi III (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

24. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi IV (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

26. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi V (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

26. 10. 2012

Lokalne filmske pripovedi V (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

5. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi VI (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

5. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi VI (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

7. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi VII (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

9. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi VIII (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

P rizorišče

15. 10. 2012

Predstavitev lokalnih literatov

Ptuj – po mestu

17. 10. 2012

Predstavitev lokalnih literatov

Velenje – po mestu

19. 10. 2012

Predstavitev lokalnih literatov

Maribor – po mestu

22. 10. 2012

Predstavitev lokalnih literatov

Murska Sobota – po mestu

24. 10. 2012

Predstavitev lokalnih literatov

Slovenj Gradec – po mestu

26. 20. 2012

Predstavitev lokalnih literatov

Novo mesto – po mestu
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Iz zakladnice UKM

9. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi VIII (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

12. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi IX (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

12. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi IX (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

14. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi X (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

16. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XI (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

16. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XI (projekcija filmov)

Maribor - Univerzitetna knjižnica Maribor Glazerjeva dvorana

19. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XII (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

19. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XII (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

21. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XIII (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

23. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XIV (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

23. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XIV (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

27. 11.-31.12. 2012

Otvoritev razstave

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

26. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XV (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

27. 11. 2012

Virtualno listanje po vsebinah

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

27. 11. 2012

Izdaja kataloga Iz zakladnice UKM

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

26. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XV (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

28. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XVI (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

30. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XVII (matineja)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana

30. 11. 2012

Lokalne filmske pripovedi XVII (projekcija filmov)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor:
Glazerjeva dvorana
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Univerzitetna knjižnica Maribor

P

rojekt Iz zakladnice Univerzitetne knjižnice
Maribor (UKM) je zasnovan kot večletni in
večfazni projekt predstavitve dragocenosti
iz Rokopisne zbirke Enote za domoznanstvo
Univerzitetne knjižnice Maribor. Gradivo je
zaradi starosti in originalnosti hranjeno pod
posebnimi pogoji varovanja posebnega knjižničnega gradiva, zato je praktično nedostopno širši
kulturni javnosti. Projekt je bil zato zasnovan
z namenom, da kulturno javnost opozori na
bogastvo tukajšnjega kulturnega prostora z

vsebinsko (jezikovna, literarno-kritiška, zgodovinsko obdelava) in vizualno (digitalizacija,
razstava, izdaja publikacije) predstavitvijo teh
dragocenosti. Slednje so bile na ogled v vitrinah,
s pomočjo digitalne mize pa je bil omogočen
tudi vpogled v njihovo vsebino. Digitalizirane
vsebine so odslej na voljo prek repozitorija UKM.
Ob razstavi je bil izdan tudi katalog.

Š tevilo dogodkov

3

Š tevilo obiskovalcev

1000

603

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Mariborski admiral: Wilhelm Tegetthoff
in bitka pri Visu 1866

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Se beremo (Glazerjevi nagrajenci)
Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor

P

rojekt je želel osvetliti življenje in delo
pomembnega in zanimivega Mariborčana,
velikega pomorščaka in mariborskega
admirala, ter omogočiti njegovo vrnitev v
javnost. Njegov spomenik iz leta 1881 je bil
namreč leta 1918 odstranjen in danes stoji na
terasi mariborskega gradu. V spomin nanj je bila
postavljena spominska tabla v parku. Hkrati je
projekt predstavljal mednarodno sodelovanje
treh držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška), kjer
je baron Wilhelm von Tegetthoff, avstrijski in
avstro-ogrski mornariški časnik in viceadmiral,
pustil svoje sledi.
Projekt Mariborski admiral: Wilhelm (Viljem)
Tegetthoff in Bitka pri Visu 1866 je bil zasnovan

Datum

večletno in večfazno. Junija 2012 je bila postavljena razstava, na kateri je bila predstavljena
Bitka pri Visu 1866 (Viški boj 1866) in ki je bila
prenesena z Visa oz. iz Arheološkega muzeja
v Splitu, osrednji del razstave pa je predstavljalo admiralovo življenje in delo. Hkrati je
v bližini nekdanje admiralove rojstne hiše na
Slovenski ulici 8 potekala projekcija njegovega
virtualnega doma. Ob razstavi je bil izdan tudi
katalog. Projekt se bo v letu 2013 nadaljeval z
dopolnjevanjem vsebin virtualnega doma, ki
je bil vzpostavljen leta 2011.

N aziv dogodka

P rizorišče

22. 6.-30.9. 2012

Otvoritev razstave

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

22. 6. 2012

Projekcija virtualnega doma

Maribor – Slovenska ulica 8

22. 6. 2012

Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff in
bitka pri Visu 1866 (izdaja kataloga)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor
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ed prejemniki Glazerjevih nagrad in listin
kot osrednjih priznanj mesta Maribor za
dosežke v kulturi so praviloma tudi literati, katerih dela posreduje in hrani Univerzitetna
knjižnica Maribor (UKM). Osrednji prireditveni
prostor v knjižnici se imenuje po Janku Glazerju.
Sovpadanje naziva je ponudilo priložnost za
promoviranje literarne kulturne dediščine, ki jo
hrani knjižnica, in predstavitev avtorjev, ki izvirajo iz domačega okolja. Niz enournih literarnih
večerov v Glazerjevi dvorani UKM, kjer Glazerjevi
nagrajenci berejo svoja avtorska besedila, je bila

priložnost za založnike, knjigotržce, knjigarne in knjižnice, da podčrtajo svojo dejavnost
in ustvarjalnost. Prav avtorska interpretacija
po lastnem izboru in morebitni komentarji so
ponudili drugače zamišljene literarne večere,
posvečene posameznim literatom.
V Glazerjevi dvorani so se v šestih večerih predstavili Mariborčani – Glazerjevi nagrajenci za
dosežke v kulturi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 2. 2012

Borut Gombač (literarno branje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor: Glazerjeva dvorana

28. 2. 2012

Zdenko Kodrič (literarno branje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor: Glazerjeva dvorana

13. 3. 2012

Andrej Brvar (literarno branje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor: Glazerjeva dvorana

27. 3. 2012

Tone Partljič (literarno branje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor: Glazerjeva dvorana

10. 4. 2012

Janja Vidmar (literarno branje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor: Glazerjeva dvorana

24. 4. 2012

Mitja Čander (literarno branje)

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor: Glazerjeva dvorana

Š tevilo dogodkov
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Vijećnica – izgubljene iluzije nekega časa
Univerza v Mariboru

L

eta 1992, v noči na 25. avgust, je bila v
Sarajevu bombardirana Vijećnica, ki je
od leta 1949 nudila prostore nacionalni in
univerzitetni knjižnici Bosne in Hercegovine
(NUB). Zaradi agresorskih granat je bilo v eni
noči uničenih 90 odstotkov knjižničnega fonda, kar predstavlja okrog dva milijona knjig,
časopisov in drugih gradiv. Celotno izgubljeno
gradivo predstavlja kulturno dediščino vseh treh
narodov, živečih na področju BiH (Bošnjakov,
Hrvatov in Srbov). V spomin na grozoto, ki se
je zgodila to noč, in z željo, da se to nikoli več
ne bi ponovilo, je v mariborski univerzitetni

knjižnici potekal simpozij in večerni kulturni
program ob 20. obletnici napada na Vijećnico.
Projekt je bil sestavljen iz dopoldanskega simpozija, na katerem so se predstavniki Vijećnice
in žive priče dogodka spominjali strašne noči
leta 1992 in popoldansko-večernih kulturnih
dogodkov. Prav tako je potekal literarni večer
na Židovskem trgu (Admiral Mahić in Marjan
Pungartnik), postavljeni sta bili likovna razstava v galeriji Festić in fotografska razstava v
razstavišču RAZ:UM, prikazana pa je bila tudi
projekcija filma z glasbenim programom na
Židovskem trgu.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

25. 8. 2012

Simpozij

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

25. 8.-8.9. 2012

Otvoritev fotografske razstave Preživeli

Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor

25. 8. 2012

Literarni večer

Maribor – Sinagoga

25. 8.-22.9. 2012 Likovna razstava
25. 8. 2012

5
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Projekcija filma z glasbenim programom

Š tevilo dogodkov

PRILOŽNOST ZA VSE
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609

P

riložnost za vse – Kultura ni ovira je bila v programsko shemo EPK vpeljana kot entiteta, ki se je izvajala vzporedno
z uradnim programom EPK in je na različnih ravneh omogočala
dostopnost programskih vsebin vsem, tudi osebam s posebnimi
potrebami. Ukvarjali smo se s kreativno prilagoditvijo fizične
dostopnosti kulturnih institucij, programa in spletnih vsebin. Z
organiziranjem javnih akcij in dogodkov smo spodbujali vključevanje različnih organizacij, skupin in hendikepiranih posameznikov v družbo. Osredotočali smo se predvsem na gibalno
ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in gluhoneme ter osebe z
motnjo v duševnem razvoju. V širšem smislu so se prilagoditve
navezovale tudi na starejše obiskovalce, družine z otroki in druge,
ki v določenem obdobju te prilagoditve potrebujejo.
V leto EPK smo vstopili z odprtimi rokami. Iskali smo poti in
načine sodelovanja s Kulturno ekološkim društvom Smetumet,
ki je prevzelo projekt celoletnih aktivnosti Kultura ni ovira. Z
namenom čim boljše dostopnosti kulturnega programa smo
se zavzemali za povezovanje hendikepiranih posameznikov
in organizacij s producenti ter upravljavci kulturnih institucij.
Delavnice in dogodki znotraj entitete so bili namenjeni vsem
obiskovalcem. Glede na njihove potrebe smo zagotovili tudi
tolmača za znakovni jezik in prostovoljce, ki so kot asistenti
skrbeli za pomoč pri izvedbi programskih vsebin. Potrebne so bile
dodatne spodbude invalidskih društev, centrov zaposlitvene in
poklicne rehabilitacije ter posameznikov, da smo vzbudili interes
in željo po sodelovanju na projektih, ki smo jih znotraj entitete
pripravljali. Prek aktivnosti in medijskega poročanja smo želeli
vplivati na oblikovanje javnega mnenja ter na načine vključevanja
in predstavljanja hendikepiranih v medijih in družbi.
V sodelovanju s Svetom invalidov MOM je bila oblikovana
delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter gibalno oviranih oseb. Ta je
preverila dostopnost 42-ih prizorišč v Mariboru in pripravila
podrobne opise, ki so nazorno predstavljali trenutno dostopnost
lokacije, možnost parkiranja in dostopa do institucije, prilagojenost sanitarnih prostorov za gibalno ovirane ter informacije in
opozorila pri orientaciji in gibanju v prostoru za lažjo pripravo
vseh skupin obiskovalcev na obisk prireditve. Na podlagi teh
opisov so bile dogodkom in prizoriščem dodane ikone fizične
dostopnosti za gibalno ovirane, za slepe in slabovidne ter ikona za
indukcijsko zanko. V spletnem koledarju dogodkov so informacije
o dostopnosti prizorišč omogočale osebam s posebnimi potrebami
predhodno pripravo in dodatno spodbudo za obisk prireditev.
Opisi trenutne dostopnosti prizorišč so bili poslani tudi
upravljavcem kulturnih institucij skupaj s priporočili za ustrezne
dopolnitve ali prilagoditve prostorov, da bi bili slednji dostopni za
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vse. Ponudili smo jim možnost opreme prostorov prek Kulturno
ekološkega društva Smetumet, ki je na svoj način reševalo to
dostopnost, hkrati pa opozarjalo na potrebo po zagotavljanju
ustreznih arhitekturnih rešitev. Prilagojenih je bilo 18 lokacij
v Mariboru, kjer se je odvijal program EPK. Začasne prostorske
intervencije so vključevale namestitev smerokazov oz. tabel
za lažjo orientacijo obiskovalcev, označitev notranjih stopnic s
kontrastnimi oznakami za slabovidne, označitev dvigal, stopnišč
in sanitarij z napisi v Braillovi pisavi za slepe ter velike, jasno
izpisane simbole in puščice kontrastnih barv za lažjo orientacijo
slabovidnih in oseb z motnjo v duševnem razvoju. Oprema je
omogočala dostopnost gibalno oviranim in slabovidnim, pa tudi
starejšim obiskovalcem in družinam z otroki. Hkrati smo s tem
opozarjali lastnike in upravljavce prizorišč ter javnost na odgovornost zagotavljanja dostopnosti prostorov za vse obiskovalce.
Dostopnost pa ne zajema samo fizične dostopnosti prizorišč,
ampak tudi prilagajanje programskih vsebin slepim in slabovidnim,
gluhim in naglušnim ter osebam z motnjo v duševnem razvoju.
Zanje smo oblikovali posebne predstavitve izbranih dogodkov
znotraj programa EPK, ki so bili najbolj primerni za določeno
hendikepirano skupino; obiskovalcem smo nudili pomoč pri
pridobivanju vstopnic, povezovanju z organizatorji dogodkov
in koordinaciji. Organizatorje, koproducente in upravljavce
kulturnih institucij smo spodbujali k ustreznim prilagoditvam
prostorov in dogodkov s posredovanjem informacij, vzpostavljanjem povezovanj s strokovnjaki in invalidskimi organizacijami ter z izobraževanji. S tem smo želeli širiti ozaveščenost
in odgovornost vseh, da so se zagotovili pogoji za enakopravno
vključevanje čim širšega kroga obiskovalcev v program EPK. Za
prostovoljce EPK smo organizirali izobraževanja in izkustvene
delavnice, prek katerih so se seznanili z ustreznimi informacijami
in načini pristopa, komuniciranja, orientiranja in nudenja pomoči
različnim skupinam oseb s posebnimi potrebami.
Povezali smo se tudi z invalidskimi organizacijami Ozara, URI
Soča, VDC Sonček in Zavodom za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana. Podprli smo poklicno rehabilitacijo storitvenega in
invalidskega podjetja Ozara z naročilom za gradbena in administrativna dela. V sodelovanju z Zavodom za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani in štirimi varovanci zavoda ter Kulturno
ekološkim društvom Smetumet smo zasnovali tipno knjigo z
elementi za igro – za slepe in slabovidne otroke. Sveže dobrote
za prijatelje je produkt več delavnic, na katerih so skupaj z dijaki
zasnovali zgodbo, rekvizite in ilustracije za knjigo. Lesena škatla,
v kateri so tipna knjiga ter rekviziti, se hipno spremeni v stojnico,
na kateri se prodaja in kupuje sadje in zelenjavo. Otroci so tako
poleg sledenja zgodbi vabljeni k aktivni udeležbi pri igranju vloge

znotraj zgodbe. Komplet s knjigo je nastal v treh izvodih in je
dostopen na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, v
Mariborski knjižnici in v Smetumet Zibki v Ljubljani. Z URI Soča
se je vzpostavilo sodelovanje za izdelovanje izdelkov OB-čuten
nakit, ki so bili naprodaj v Info točkah Maribor 2012.
Spletna stran EPK je bila prilagojena uporabi za slepe, barvno
slepe in slabovidne osebe z možnostjo preklopa na spletni vmesnik eSova. Poenostavitev menijskih struktur spletne strani je
namenjena lažjemu prebiranju vsebin brez zasičenosti vizualnih
elementov, ki so moteči za slabovidne osebe. Z uporabo dodatnih programov čitalnikov zaslona pa prilagojeno spletno stran
lahko prebirajo tudi slepi. Programski sklop Življenje na dotik
je prek digitalnih vsebin in blogov odpiral prostor za predstavitve aktivnosti in dogodkov entitete ter digitalnih vodičev, za
posredovanje člankov in vsakdanjih življenjskih zgodb ljudi, ki
opozarjajo na raznolikost njihovih potreb, odstirajo stereotipe
in odpirajo prostor za kritični premislek.
Zadovoljni smo s pregledom izvedenega programa aktivnosti
in menimo, da smo uspeli vzpostaviti ustrezno raven zavedanja,
pozornosti, informiranja in možnosti vključevanja vseh družbenih skupin v program EPK. To potrjujejo tudi dobri odnosi
in sodelovanja s Svetom invalidov in različnimi uradi MOM ter
s člani invalidskih organizacij v Mariboru in drugod. Vendarle
moramo poudariti, da je bila to pot, ki smo jo gradili postopoma
in šele v sredini leta uspeli vzpostaviti določena sodelovanja,
za katera je bila najprej potrebna dovolj visoka raven zaupanja
in medsebojnega razumevanja skupnih ciljev in prizadevanj.
Mnogih invalidskih organizacij in producentov ali upravljavcev
kulturnih institucij kljub prizadevanju nismo uspeli privabiti k
sodelovanju. Prve akcije v javnem prostoru, ki jih je izvajalo društvo Smetumet, so naletele na kritiko s strani članov invalidskih
organizacij. Medtem ko so se mediji in javnost navduševali nad
akcijami Za šalo(m) okoli ovire in (s)LEPI grafiti, ki so na igriv
način opozarjale na vključevanje slepih in slabovidnih v družbi,
se člani invalidskih društev niso želeli vključiti in njihovi odzivi
so zgolj poudarjali razdaljo med »nami« in »vami«. Glavni
razlog za zadržek naj bi bil nepravilen odnos in neprofesionalen
način opozarjanja na ranljive družbene skupine. Profesionalno
ureditev mesta Maribor, za katero je slednje prejelo priznanje
»občina po meri invalidov«, seveda z veseljem pozdravljamo.
Sami se v aktivnostih vendarle nismo želeli osredotočati na
zakonske in pravnomočne zahteve enakosti vseh družbenih
skupin, temveč smo s posameznimi akcijami v javnem prostoru
želeli dvigniti nivo zavedanja in empatije v družbi. Potrebno je
bilo zrahljati napetosti v odnosih, ki nastajajo predvsem zaradi
nesproščenosti in strahu pred nerazumevanjem in morebitnimi

napačnimi odzivi »drugih«. Ustvarjanje priložnosti za spontana
srečanja, druženja in neformalno komuniciranje so bili vodilo za
nadaljnje dogodke in akcije v javnem prostoru, ki so bili namenjeni
ozaveščanju javnosti o vključevanju vseh družbenih pripadnikov
in razbijanju stereotipov, tabujev, zmanjševanju predsodkov ter
sprožanju javne debate.
Evropska prestolnica kulture je bila tako priložnost za vse, ki
so s svojo kreativno energijo sodelovali v projektih invalidskih
društev, podjetij in organizacij, ter priložnost za oblikovanje
boljše in bolj dostopne podobe mesta. Mnogo smo se naučili ter
prek empatije in razumevanja različnosti naših potreb poiskali
poti za uspešno sodelovanje in ustvarjanje sprememb v družbi.
Postavili smo sistem aktivnosti za večjo dostopnost prizorišč,
programa in komunikacijskih poti. Prek dogodkov in delavnic
v javnem prostoru smo spodbujali emancipacijo hendikepiranih
in osveščali javnost ter medije o stanju vključenosti vseh posameznikov v družbo. Model je lahko prenosljiv in uporaben tudi
v drugih mestih Evropskih prestolnic kulture.
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rojekt S prostovoljci na EPK je v okviru entitete
Priložnost za vse izvedel zavod Maribor 2012 v sodelovanju s
Slovensko filantropijo, Združenjem za promocijo prostovoljstva
in projektom Mestne občine Maribor City Volunteers. Projekt
je predstavljal servisno podporo v obliki organiziranega prostovoljstva aktivnostim, ki so v okviru Evropske prestolnice
kulture 2012 potekale v Mestni občini Maribor, izvedene v
organizaciji zavoda Maribor 2012.
Projekt je nudil posameznikom – prostovoljcem in prostovoljkam možnost učinkovite izrabe prostega časa, v katerem
so imeli možnost okrepiti ali pridobiti delovne in učne izkušnje
v konkretnih delovnih situacijah.
Poleg sodelovanja s Slovensko filantropijo, Združenjem za
promocijo prostovoljstva in projektom Mestne občine Maribor
City Volunteers smo tekom leta 2012 prav tako vzpostavili
sodelovanje z:
• Zavodom za novodobno izobraževanje;
• Zavodom RS za zaposlovanje OS Maribor;
• Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru;
• Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani;
• Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem.
Od januarja 2012 naprej smo vzpostavili uspešen sistem organizacije prostovoljskega dela, komunikacije, poročanja
o prostovoljskem delu, evalvacij, posredovanja potreb po
prostovoljcih in razpoložljivosti prostovoljcev. Vzpostavljen
sistem se je izkazal kot učinkovit, saj je omogočal enakopravno
obravnavo vseh prostovoljcev in prostovoljk, oblikovanje urnika
na podlagi njihovih interesov in razpoložljivosti ter hkrati veliko
mero informiranosti.
Prostovoljci in prostovoljke zavoda Maribor 2012
Od novembra 2011 do konca maja 2012 smo sprejemali prijave
prostovoljcev in prostovoljk, ki so se želeli vključiti. Posebej smo
vabili občane in občanke Maribora, naj sodelujejo pri projektih,
ki se odvijajo v njihovi okolici. V spletno bazo na www.city-volunteers.si smo prejeli več kot 200 prijav prostovoljcev in
prostovoljk različnih starosti, izobrazb in interesov. Za usposabljanje in podpis Dogovora o prostovoljskem delu za celoletno
sodelovanje se je odločilo 86 prostovoljcev in prostovoljk, ki
so redno ali občasno opravljali prostovoljsko delo na dogodkih,
ki so bili v veliki večini izvedeni v produkciji zavoda Maribor
2012. Eno prostovoljko smo pridobili tudi v okviru mednarodne
prostovoljske izmenjave projekta City Volunteers.
Skupaj je bilo v projekt S prostovoljci na EPK vključenih 87
prostovoljcev in prostovoljk ter 21 mentorjev in mentoric iz
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vseh programskih sklopov in služb zavoda Maribor 2012. Vsi so
se udeležili primernega usposabljanja za uspešno in ustrezno
izvedbo prostovoljskega dela.
Prostovoljci in prostovoljke zavoda Maribor 2012 so bili
dijaki/dijakinje, študenti/študentke, zaposleni/zaposlene,
brezposelni/brezposelne in upokojenci/upokojenke, ki so svoje
prostovoljsko delo opravili v skladu s svojimi zmožnostmi, interesi in razpoložljivostjo. Med prostovoljci je bilo največ mladih,
starih do 25 let, vsekakor pa ni zanemarljivo dejstvo, da so kar
11% delež vseh prostovoljcev predstavljali starejši od 55 let.
Kar več kot 80 % vključenih je bilo žensk. Za prostovoljstvo se
je odločalo tudi več članov iste družine: hčerka in oče, sin in
oče, sestra in brat ter par.
Motivacije prostovoljcev za sodelovanje so bile različne: koristno preživeti prosti čas, se naučiti kaj novega, utrditi že naučene
spretnosti, spoznati nove ljudi, se aktivno udeležiti tako velikega
projekta, ki se v njihovem mestu ne zgodi ravno pogosto …
Pred začetkom dela so bili prostovoljcem in prostovoljkam
dodeljeni mentorji, saj je imel vsak izmed programskih sklopov
in služb na zavodu Maribor 2012 svojega usposobljenega mentorja, ki je spremljal in usmerjal delo prostovoljcev.
Prostovoljci in prostovoljke so za namene prepoznavnosti
dobili enotne majice in prostovoljske izkaznice. Prav tako je bilo
urejeno povračilo stroškov za malico (za tiste, ki so organizirano
prostovoljsko delo izvajali več kot 4 ure na dan in so iz Mestne
občine Maribor), nezgodno zavarovanje in povrnjeni stroški
prevoza na prostovoljsko delo v višini povratne avtobusne
vozovnice za mestni promet (za prostovoljsko delo vsaj 2 uri na
dan). Poleg tega smo prostovoljcem in prostovoljkam omogočili
tudi brezplačen ogled nekaterih prireditev zavoda Maribor 2012.
Prostovoljcem in prostovoljkam smo omogočili popust pri nakupu spominkov v Info točkah Maribor 2012, brezplačen ogled
razstav Terminala 12 v Umetnostni galeriji Maribor in ugodnosti
Prijaznih podpornikov projekta S prostovoljci na EPK (trgovin
s.Oliver, Slovenskih železnic in Mercator centra Tabor).
U sposabl j an j a , izobraževan j a in evalvaci j e
Vsi zainteresirani in prijavljeni so bili vabljeni na uvodni informativni
sestanek, na katerem so bili seznanjeni z organizacijo prostovoljskega dela in možnostmi vključitve. V kolikor jih je sodelovanje
še vedno zanimalo, so se morali udeležiti obveznega uvodnega
usposabljanja, ki ga je izvedla Slovenska filantropija, Združenje
za promocijo prostovoljstva. Uvodno usposabljanje se je dotikalo
splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega dela;
usposabljanje daje širši pogled na področje prostovoljskega dela,
prostovoljca opozori na nevarnosti pri prostovoljskem delu ter

usmerja njegovo ravnanje. Na usposabljanju so se prostovoljci
spoznali s svojo vlogo, etičnimi načeli, motivacijo za prostovoljsko
delo, pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo, ter z načinom dela. Za
prostovoljce in prostovoljke smo prav tako pripravili predstavitve
programskih sklopov in služb zavoda Maribor 2012.
Od novembra 2011 smo izvedli 4 informativne sestanke, 4
zgoraj omenjena uvodna obvezna usposabljanja in 3 predstavitve
programskih sklopov in služb.
Za usmerjanje prostovoljcev in prostovoljk smo na dveh
usposabljanjih prav tako usposobili mentorje in mentorice.
Prav tako sta se v mesecu maju znotraj entitete Priložnost
za vse prepletla projekta S prostovoljci na EPK in Kultura ni
ovira ter s pomočjo Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva in Društva študentov invalidov Slovenije
izvedla usposabljanje za delo z ljudmi s posebnimi potrebami.
Prostovoljci so se pogovarjali o odnosu do drugačnosti, o prvem
stiku med prostovoljcem in uporabnikom pomoči, vzpostavljanju
delovnega odnosa in poziciji moči v prostovoljskem delu ter se
udeležili izkustvene delavnice.
S prostovoljci in prostovoljkami smo se redno srečevali na
sestankih, izvajali evalvacije, jim predstavili možnosti vključitve v druge prostovoljske akcije (Očistimo Slovenijo, Art
Kamp …) in se s pomočjo njihovih predlogov neprestano trudili
izboljševati svoje delo in organizacijo prostovoljstva v zavodu
Maribor 2012. V letu 2012 smo izvedli 6 (anonimnih) evalvacij
(evalvacije po sklopih, mnenja o koordinatorici in organizaciji
prostovoljskega dela, mnenja o programskih sklopih, ocena
zadovoljnosti, evalvacijski intervjuji …), ki so prostovoljcem
omogočile podajanje predlogov in mnenj o prostovoljskem delu
v posameznih programskih sklopih in službah, o mentorjih in na
splošno o organizaciji prostovoljskega dela in delu koordinatorice.
Skozi evalvacije smo dosegli tudi samorefleksijo prostovoljcev
o lastnem opravljenem prostovoljskem delu in motiviranosti.
Prostovoljska dela in vključenost
prostovoljcev v delo zavoda Maribor 2012
Prostovoljsko delo so prostovoljci in prostovoljke opravljali na
vseh programskih sklopih in službah zavoda Maribor 2012 in
izbirali med več kot 40-imi različnimi prostovoljskimi deli.
Vsa prostovoljska dela in načini vključevanja prostovoljcev in
prostovoljk v delo zavoda Maribor 2012 so bili oblikovani na
podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 3/2011),
Pravilnika o prostovoljskem delu v javnem zavodu Maribor
2012, Dogovorov o prostovoljskem delu (ki so sklenjeni med
prostovoljcem/prostovoljko in Zavodom) in Etičnega kodeksa
organiziranega prostovoljstva.

Prostovoljci in prostovoljke so pomagali pri organizaciji in
izvedbi različnih dogodkov, spremljanju umetnikov, sprejemanju gostov, usmerjanju obiskovalcev, spremljanju ljudi s
posebnimi potrebami, promociji prostovoljstva, postavitvi in
podiranju razstav, pripravi in izvedbi protokolarnih aktivnosti, promociji aktivnosti, nudili so učno pomoč … Prav tako
so prostovoljci in prostovoljke kreativno oblikovali vsebine,
vezane na prostovoljstvo v okviru EPK, pisali so blog o svojem
prostovoljskem delu, dokumentirali delo drugih prostovoljcev
in prostovoljk, sami pa so se odločili, da v sodelovanju s City
Volunteers pripravijo tudi bilten, v katerem so predstavili svoje
izkušnje in poglede na EPK.
V letu 2012 so prostovoljci in prostovoljke opravili več kot 7.800
ur prostovoljskega dela, največ v programskem sklopu Ključi
mesta. Prostovoljec, ki je opravil največ ur prostovoljskega
dela, je Nikolas Koser, ki nam je skozi vse leto namenil več kot
440 ur svojega časa.
Prikaz števila opravljenih ur glede na programski sklop, entiteto
ali službo zavoda Maribor 2012:
Število opravljenih ur glede
na sklop / službo / entiteto

št. ur

odstotki

2829

36,00 %

Terminal 12

556

7,10 %

Življenje na dotik

349

4,40 %

Urbane brazde

730

9,30 %

Priložnost za vse

590

7,50 %

Kulturne ambasade

1411

18,00 %

Marketing in PR

934

12,00 %

Protokol

322

4,01 %

Film

136

1,73 %

7857

100,00 %

Ključi mesta

SKUPAJ
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Prikaz števila opravljenih ur po mesecih:
Mesec

št. ur

odstotki

Januar

748

9,5 %

Februar

437

5,6 %

Marec

293

3,7 %

April

841

10,7 %

Maj

876

11,0 %

Junij

658

8,4 %

Julij

513

6,5 %

Avgust

610

7,8 %

September

687

8,7 %

Oktober

644

8,2 %

November

890

11,3 %

December

660

8,4 %

SKUPAJ

7857

100,0%

K ako so prostovol j ci in pro j ekt S prostovol j ci
na E P K doprinesli k E vropski prestolnici kulture
2 0 1 2 in ka j so iz sodelovan j a pridobili sami ?
Z vključevanjem prostovoljcev je zavod Maribor 2012 pridobil 87
dodatnih sodelavcev, aktivnih soustvarjalcev EPK, ki so nudili
podporo pri pripravi in izvedbi aktivnosti. Zaradi dodane vrednosti
prostovoljstva so bile določene aktivnosti izvedene kvalitetneje,
saj smo prostovoljce vključevali v prostovoljska dela, ki so bila
med drugim povezana s spremljanjem umetnikov in delegacij,
sprejemanjem gostov … Poleg pomoči drugim projektom so prostovoljci in partnerji predlagali dodatne samostojne programske
aktivnosti (npr. bilten Zavrteli smo skupaj).
Z vključevanjem prostovoljcev smo prav tako dosegli večjo
aktivno vključenost lokalnega prebivalstva v pripravo in izvedbo projekta, kar je posledično doprineslo k temu, da je mesto
bolj živelo z dogodki Evropske prestolnice kulture 2012 (ljudje
imajo popolnoma drugačen odnos do nečesa, v kar so aktivno
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vključeni). S prostovoljci smo dosegli dodatno promoviranje
znamke MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, posameznih prireditev in prostovoljstva (prostovoljci so npr. na vseh
aktivnostih nosili prostovoljske majice z logotipom MARIBOR
2012 – Evropska prestolnica kulture; o dogodkih, na katerih so
sodelovali, so pripovedovali svojim sorodnikom, prijateljem ...)
in posledično pripomogli k boljši obiskanosti dogodkov.
Projekt S prostovoljci na EPK je prispeval k večji pozornosti in
senzibilnosti za teme, povezane s kulturo, umetnostjo, kulturno
politiko (marsikateri prostovoljec se je na EPK prvič srečal s
kakšno vejo umetnosti ali pa pridobil bolj poglobljeni vpogled v
kulturo). Nekateri prostovoljci so tudi izpostavili, da je vpetost
v EPK povečala njihovo kulturno ustvarjalnost ali obudila željo
po kulturnem udejstvovanju.
Prat tako je projekt v zgodbo Evropske prestolnice kulture
2012 pripeljal dodatne sponzorje, lokalne in nacionalne partnerje
ter 2 praktikanta programa Leonardo Da Vinci iz Italije, ki sta z
nami sodelovala s pomočjo Zavoda za novodobno izobraževanje. Z
vključevanjem omenjenih praktikantov in prostovoljke iz Hrvaške
(v okviru mednarodne prostovoljske izmenjave projekta City
Volunteers) pa je projekt S prostovoljci na EPK prispeval tudi k
večanju mednarodne promocije Evropske prestolnice kulture 2012.
Projekt S prostovoljci na EPK predstavlja trenutno najbolj
razvito prakso izvajanja prostovoljstva na velikih kulturnih
dogodkih v Sloveniji (oblika prostovoljstva »prostovoljstvo na
velikih kulturnih dogodkih« pred EPK 2012 ni bila tako razvita
in razširjena, predvsem pa ne v takem časovnem obdobju, kot
je kontinuirano prostovoljstvo pri leto dni trajajočem projektu).
Z vidika trajnosti učnikov projekta lahko zapišemo, da so
prostovoljci, ki so bili vključeni, povečali svoje kompetence in
nabor znanj ter razširili socialne mreže, vse to pa velikokrat vodi
do lažje zaposljivosti (pri brezposelnih) ali morda celo do spremembe poklica. Velja še dodati, da bo prostovoljsko delo v okviru
Evropske prestolnice kulture predstavljalo tudi odlično referenco
pri iskanju zaposlitvenih možnosti ali novih poslovnih priložnosti.
Vključenost v projekt je mnogim prostovoljcem morda predstavljala možnost za lajšanje duševnih stisk; marsikdo zaradi
osamljenosti zapade v depresijo, alkoholizem … Skozi projekt smo
ljudem omogočili, da se družijo, da pridobijo nove prijatelje, da
so aktivni. Hkrati so morda denarna povračila potnih stroškov
in malice nekaterim prostovoljcem pomenila dodaten družinski
prihodek, ki je olajšal tudi kakšno socialno stisko.
Kar je najpomembnejše: 87 posameznikov bo še naslednjih
nekaj let ob vsaki priložnosti, ko bo tema nanesla na prostovoljstvo, kulturo, Evropsko prestolnico kulture 2012 ali aktivno

vključenost v lokalno okolje, povedalo, da so bili v letu 2012
prostovoljci EPK.
V Mariboru se je zaradi EPK povečalo število prostovoljcev.
Večina vključenih se je namreč s prostovoljskim delom prvič
srečala prav letos, v okviru zavoda Maribor 2012. Več kot 90 %
udeleženih prostovoljcev želi z opravljanjem prostovoljskega dela
nadaljevati tudi po koncu projekta, v drugih organizacijah. Stik
prostovoljcev z obiskovalci dogodkov pa je pripomogel k širjenju
prepoznavnosti prostovoljstva, njegovih vrednot in prepričanju,
da lahko skupina ljudi s svojim prostovoljskim delom pomaga
pri preoblikovanju mesta in mišljenja tistih, ki v njem živijo.
Po letu dni aktivnega delovanja projekta S prostovoljci na EPK
in vključevanja prostovoljcev v program zavoda Maribor 2012
lahko rečemo, da projekt predstavlja velik prispevek k razvijanju
manj razširjene oblike prostovoljstva v Sloveniji – prostovoljstva
na velikih kulturnih dogodkih.
Prostovoljski projekt Evropske prestolnice kulture 2012 se
bo v prihodnjem letu nekoliko preoblikoval in nadaljeval pod
okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor.
Glede na izvedene evalvacije so bili z izvedbo projekta zadovoljni tako prostovoljci kot mentorji, priporočila avtoric za
nadaljevanje projekta pa bi bila naslednja:
• večja vključenost mentorjev, obvezna mesečna supervizijska
srečanja vseh mentorjev;
• povrnitev potnih stroškov tudi prostovoljcem, ki nimajo
bivališča v MOM;
• omogočanje prostovoljstva tudi pri koproducentih;
• večja kadrovska zasedba pri vodenju in koordiniranju projekta (v tem primeru bi lahko razvijali še dodatne oblike
prostovoljstva, za katere je sedaj preprosto zmanjkalo časa,
npr. prostovoljstvo družin, korporativno prostovoljstvo ali
mednarodno prostovoljstvo Evropske prostovoljske službe,
v okviru katere bi lahko na Zavod prišlo tudi do 50 mladih
prostovoljcev iz drugih držav Evrope) …
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K A T A L O G P R O J E K T O V priložnost za vse
Š T.

N A Z I V P R O J E K TA

PRODUCENT

katalog znamčenih pro j ektov kultura ni ovira
F I N A N C I R A N J E 2012

Uprizoritvene umetnosti

N aziv P R O J E K TA

N osilna organizaci j a

P odroč j E umetnosti

K ra j

ZIMSKA PRAVLJICA

Svet invalidov MOM

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor

406

ČUTIM GLASBO, SLIŠIM PLES

KD Center plesa

14.700,00

GLEDALIŠKI FESTIVAL GLUHIH 2012 Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Maribor

407

RAZSTAVA SRC

Sonček - Mariborsko društvo za
cerebralno paralizo

10.000,00

FESTIVAL RDEČI REVIRJI!

Zavod Vitkar

UPRIZORITVENE UMETNOSTI, AVDIOVIZUALNA
UMETNOST, NEKLASIČNA GLASBA

Zasavska

408

PER ASPERA AD ASTRA

Društvo paraplegikov severne Štajerske

9.000,00

12. MEDNARODNA LIKOVNA
DELAVNICA IN RAZSTAVA MLADIH

Center za sluh in govor Maribor

VIZUALNA UMETNOST

Maribor

410

stereOTIP

Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Maribor

5.000,00

IGRAJ SE Z MANO

Dom Antona Skale Maribor, Zavod za usposabljanje
Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije

OTROŠKA IN MLADINSKA USTVARJALNOST, OSTALO

Maribor

Ostalo
412

KULTURA IN LITERATURA ZA VSE

Zavod RISA

11.080,00

506

PIKNIK PROSTOVOLJSTVA

Združenje Slovenska filantropija

10.000,00

411

UMETNIŠKE INTERVENCIJE

KED Smetumet

616 - PRILOŽNOST ZA VSE

95.000,00

617

FOTOGALERIJA // PRILOŽNOST ZA VSE

618 - PRILOŽNOST ZA VSE

1

(U)LIČNI MOZAIKI foto KED SMETUMET

2

NATURA NI OVIRA foto KED SMETUMET

3

RAZPOZNAVNI ZNAK KULTURA NI OVIRA

4

NATURA NI OVIRA - DELAVNICE foto KED SMETUMET

5

ZA ŠALO(M) OKOLI OVIRE foto KED SMETUMET

6

PROSTORSKA INTERVENCIJA SMETUMET foto KED SMETUMET

7

RAZSTAVA SRC foto ARHIV SONČEK

8

OPISI IN OZNAKE DOSTOPNOSTI PROSTOROV ZA VSE foto KED SMETUMET

9

(P)OSEBNI PRIJATELJI foto KED SMETUMET

10

OPISI IN OZNAKE DOSTOPNOSTI PROSTOROV ZA VSE foto ROK KLEMENČIČ

11

PROSTOVOLJCI EPK - SKUPINSKA FOTOGRAFIJA foto ROK KLEMENČIČ

12-13

PROSTOVLJCI NA DELU foto MAJA LESAR

1

7
8

2
3

9
10

4

11

5
6

12
13

619

U prizoritvene umetnosti

Čutim glasbo, slišim ples

Razstava src

KD Center plesa

S

projektom je bila gluhim in naglušnim ponujena možnost plesnega udejstvovanja v
smislu pridobivanja plesnih znanj in odrskih
izkušenj. Ples je tesno povezan z glasbo, ki ga
navadno »poganja« in ki jo lahko gluhi začutijo
preko vibracij, vendar le na določenih frekvencah.
Izvajalci projekta so pokazali, da so lahko gluhi

kljub temu izvrstni plesalci.Izvajalci projekta
so se pri svojem delu naslanjali na strokovne
podlage, ki poudarjajo pomen znakovnega jezika
za kakovosten razvoj gluhih, kar so skozi vrata
kulture predstavili tudi širšemu občinstvu. Projekt
je v letu 2012 doživel vrhunec s 1. mednarodnim
festivalom plesa gluhih Heartbeat Hears the Beat.

Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Š tevilo dogodkov

5

Š tevilo obiskovalcev

500
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

24. 3. 2012

Plesne delavnice za gluhe z afriškim bobnarjem

Maribor – Kulturno društvo
Center plesa

31. 3. 2012

Plesne delavnice za gluhe z afriškim bobnarjem

Maribor – Kulturno društvo
Center plesa

11. 11. 2012

Delavnica baby sign language

Maribor – Vetrinjski dvor

11. 11. 2012

Heartbeat hears the beat: 1. mednarodni festival
plesa gluhih (festivalsko dogajanje)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

12. 11. 2012

Heartbeat hears the beat: 1. mednarodni festival
plesa gluhih) (festivalsko dogajanje)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

620 - PRILOŽNOST ZA VSE

U prizoritvene umetnosti

P

redstava sodi na področje zagotavljanja
enakih možnosti osebam s posebnimi potrebami. Producent se je lotil neposredne
kulturne aktivacije oseb s cerebralno paralizo.
Avtor in režiser predstave je Rok Vilčnik.
V kraljestvu kralja Leona je vse v najlepšem redu,
dokler se njegov sin ne zaljubi v dekle iz podzemlja, ki je drugačno od vseh – zna razumljivo
govoriti, hoditi po dveh nogah in vtakniti nit
v šivanko. Kralj to ljubezen prepove in mlada
ubežita v edini kraj, kjer sta lahko srečna – v

smrt. A to še ni konec, saj se kralj pokesa in iz
njunih src priredi razstavo. Ko obelodani, da so
od sedaj naprej v njegovem kraljestvu vsi enaki, saj so tudi srca vseh enaka, se zgodi čudež!
Na tem planetu je vsak dan razstava src, a mi
drvimo in je sploh ne opazimo. V predstavi so
nastopili tudi mladostniki in odrasli s cerebralno
paralizo in ostalimi invalidnostmi.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

7. 9. 2012

Razstava src (premiera gledališke predstave)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

8. 9. 2012

Razstava src (gledališka predstava)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

Š tevilo dogodkov

2

Š tevilo obiskovalcev

348

621

U prizoritvene umetnosti

Per aspera ad astra

stereOTIP

Društvo paraplegikov severne Štajerske

G

ledališki spektakel Per aspera ad astra
predstavlja soočanja z realnostjo na krut,
romantičen in dinamičen način. Združil
je kreativno energijo članov invalidskih društev
v Mariboru in skozi dramsko, glasbeno, filmsko
in plesno govorico odstiral nemire, ki bremenijo
ljudi, kadar se poškodujejo, zbolijo ali so od
rojstva ovirani v svojem delovanju. Govoril je o
življenjski moči in vsem, kar zmore telo, čeprav
je človek gibalno omejen. Hkrati je govoril o
težavah današnje družbe in o preporodu, ki ga

nujno potrebujemo, da se bomo lahko izkopali
iz finančne in moralne krize.
Producent je izbral ekipo sodelujočih igralcev,
režiser Simon Šerbinek pa je napisal tudi scenarij.
Sodelovali so člani društva paraplegikov in drugih
invalidskih društev; s predstavo so želeli pokazati, da lahko z vnemo, trudom in vztrajnostjo
prebrodimo vse ovire v življenju. Predstava je bila
uprizorjena v Lutkovnem gledališču Maribor in
je vsebovala sklop razliščnih umetniških zvrsti,
saj je vsebovala tudi glasbo in ples.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

19. 11. 2012

Per aspera ad astra (premiera gledališkega spektakla)

Maribor – Lutkovno gledališče Maribor

622 - PRILOŽNOST ZA VSE

U prizoritvene umetnosti

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

100

S

tereOTIP je projekt videčega avtorja, fotografa Andreja H. Štruca, ki z občudovanjem
spremlja pogum in zmožnosti slepih in
slabovidnih. Gre za prepoznavanje tistih stereotipov in predsodkov, ki nam preprečujejo, da bi
občutili, prepoznali, razvili in uresničili lastne
potenciale. Premagovanje lastnih stereotipov
in predsodkov prinaša odgovor na vprašanje,
kako sprejeti drugačnost vsakega posameznika.

Namen fotografske razstave stereOTIP je bil
opozoriti na nepredstavljive potenciale slepih
in slabovidnih, ki si pogumno prizadevajo za
polno vključitev v družbo na vseh področjih
življenja.
Producent je v pritličnih prostorih Vetrinjskega
dvora organiziral fotografsko razstavo, na kateri
je videči avtor dokumentiral objekte in situacije,
ki so značilne za nevidečo populacijo.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

1. 6.-27. 6. 2012

stereOTIP (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

780

623

ostalo

Kultura in literatura za vse

Piknik prostovoljstva

Zavod RISA

P

rojekt z delavnicami javnega branja lažje
literature je bil namenjen ozaveščanju javnosti z dejstvom, da je zaradi fizičnih oz.
psihičnih motenj veliko ljudi slabše pismenih.
Težave pri branju lahko doživljajo tudi starejši
prebivalci ter priseljenci, manjšine oz. zamejci ter
ljudje z nezadostno izobrazbo. Kot del projekta sta
bili izdani knjigi Romeo in Julija W. Shakespearja
in Visoška kronika I. Tavčarja, posebej prirejeni
za ljudi, ki težje berejo oz. razumejo standardna
besedila. Za lažje razumevanje in celovitejšo
izkušnjo vsako besedilo spremljajo ilustracije.
V okviru projekta je bilo v prestolnih mestih izvedenih šest javnih »lahkih« branj. Vsi literarni
dogodki so potekali na način, ki je obiskovalcem,

predvsem uporabnikom lahkega branja, pokazal in dokazal, da lahko kljub svoji oviranosti
ponovno berejo leposlovje in ob tem uživajo.
Producenti projekta so obiskovalce dogodkov
seznanili s tem, kako poteka priprava knjige za
lahko branje, na kaj morajo biti pozorni (velikost
črk, izbira pisave, kvaliteta papirja, vezava,
platnice, format knjige, število strani, obseg
poglavij, …), s kakšnimi težavami se srečujejo
pri delu, kako je potekal izbor odlomkov in
kakšni so bili odzivi strokovne javnosti.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

27. 3. 2012

Kultura in literatura za vse (predstavitev projekta)

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

27. 3. 2012

Kultura in literatura za vse (delavnica in javno branje)

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

2. 4. 2012

Kultura in literatura za vse (delavnica in javno branje)

Murska Sobota – Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota

3. 4. 2012

Kultura in literatura za vse (delavnica in javno branje)

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

4. 4. 2012

Kultura in literatura za vse (delavnica in javno branje)

Velenje – Knjižnica Velenje

5. 4. 2012

Kultura in literatura za vse (delavnica in javno branje)

Ptuj – Knjižnica Ivana Potrča

11. 4. 2012

Kultura in literatura za vse (delavnica in javno branje)

Maribor – Knjižnica Nova vas

27. 9. 2012

Kultura in literatura za vse (seminar)

Slovenj Gradec – Knjižnica Ksaverja Meška

624 - PRILOŽNOST ZA VSE

ostalo

Združenje Slovenska filantropija

Š tevilo dogodkov

8

Š tevilo obiskovalcev

500

N

amen projekta je bil okrepiti delovanje
prostovoljcev projekta S prostovoljci na
EPK, prostovoljcev na področju kulture
in drugih prostovoljcev, ki delujejo v korist
posameznikov in lokalnih skupnosti. Nacionalno
srečanje prostovoljcev je predstavljalo zahvalo
za njihov trud, sporočilo, da vsi prostovoljci
delujejo v skupno dobro, ter krepilo njihovo
pripadnost, da se lažje zoperstavljajo očitkom,
s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Projekt je 13. maja 2012 otvoril 13. slovenski
Festival prostovoljstva. V prvem delu je
ponudil srečanje v Magdalenskem parku,
kjer so se udeleženci lahko udeležili kratkih
delavnic, namenjenih informiranju ter večanju
kompetentnosti. Sledil je koncert ter podelitev
zahval prostovoljcem EPK.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

300

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

13. 5. 2012

Piknik prostovoljstva

Maribor – Magdalenski park

625

ostalo

Umetniške intervencije
KED Smetumet

P

rojekt je potekal na več ravneh; ena izmed
njegovih nalog je bila oprema določenih
javnih prostorov (zunanjih in notranjih),
predvsem EPK programskih prizorišč in ožje
okolice, ki so bla v času EPK tako bolj dostopna
in prijaznejša ljudem s posebnimi potrebami.
V skladu s filozofijo Smetumet je bila oprema
izdelana iz odpadnih in naravnih materialov, zato
je hkrati nosila tudi okoljevarstveno sporočilo.
Projekt je želel tematiko vključevanja oseb s
posebnimi potrebami javno osvetliti in sprožiti
debato o njihovi (vse)prisotnosti, zato je bil
velik del namenjen opozarjanju na raznolike
potrebe ljudi, osveščanju javnosti o vrstah
specifičnih potreb in razbijanju stereotipov.
Prostorsko opremo so zato dopolnili z informativnimi, izobraževalnimi ter pomenskimi
simboli, gesli, slogani ali teksti, ki so opozarjali na »prostor za vse«, brisali predsodke in

ponujali pogled na svet z drugačne perspektive.
Z enakim namenom so vzporedno potekale
tudi različne kreativne delavnice, »gverilske«
akcije in druge intervencije v javni prostor.
Kot sredstvo komunikacije so služili izdelki
iz naravnih in odpadnih materialov, tematsko
vezani na projekt ter izdelani v sodelovanju z
invalidskimi organizacijami.
Projekt je bil izveden v sodelovanju z mnogimi
izobraževalnimi in vzgojnimi institucijami,
domovi za upokojence, invalidskimi zvezami,
društvi, zavodi, podjetji, restavracijami, lokali
ter drugimi ustanovami in organizacijami.
Cilj projekta je bil, da se ljudje medsebojno
še širše povežejo in s tem razširijo zavedanje,
da lahko skupaj živijo v bolj strpnem okolju
z večjo mero empatije, medsebojne pomoči,
kreativnega sobivanja in sproščenega vzdušja.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

14. 1. 2012

Za šalo(m) okoli ovire! (zbirna akcija in javna
intervencija)

Maribor – po mestu

13. 3. 2012

(s)LEPI grafiti (delavnica)

Maribor – po mestu

12. 4. 2012

(u)LIČNI mozaiki (intervencija v javnem prostoru)

Maribor – po mestu

10. 5. 2012

Delavnica ročne izdelave papirja iz odpadnega kartona Maribor – Univerzitetni rehabilitacijski

Š tevilo dogodkov

17

Š tevilo obiskovalcev

512

inštitut Soča

29. 6. 2012

pOSEBNI prijatelji

Maribor – po mestu

17. 7. 2012

Otvoritveni dogodek Natura ni ovira

Maribor – Mestni park: Glasbeni paviljon

10. 7. 2012

Delavnica kreativnega pisanja

Maribor – Mestni park: Glasbeni paviljon

24. 7. 2012

Delavnica pletenja iz šibja

Maribor – Vrt na Trubarjevi ulici 15

31. 7. 2012

Delavnica sajenja zelišč

Maribor – Vrt na Trubarjevi ulici 15

7. 8. 2012

Delavnica vid

Maribor – Mestni park: Glasbeni paviljon

21. 8. 2012

Delavnica vonj

Maribor – Mestni park: Glasbeni paviljon

28. 8. 2012

Delavnica sluh in gib

Maribor – Vrt na Trubarjevi ulici 15

11. 9. 2012

Zaključni piknik in delavnica tipnega mozaika

Maribor – Vrt na Trubarjevi ulici 15

22. 9. 2012

Sončna garažna razprodaja in delavnica Šarena krama Maribor – Mestni park: promenada

16. 11. 2012

Trajne instalacije Natura ni ovira

Maribor – Mestni park in okolica

12. 12. 2012

Okrogla miza Kultura ni ovira

Maribor – Vetrinjski dvor

14. 12.-31. 12. 2012

Razstava: Pregledujemo, sestavljamo, razstavljamo

Maribor – Vetrinjski dvor

626 - PRILOŽNOST ZA VSE

627

P

omemben del programske sfere so predstavljale
tudi otvoritvene slovesnosti v vseh prestolnih mestih in
zatvoritvena slovesnost. Otvoritvene slovesnosti in zatvoritvena
slovesnost se neposredno ne umeščajo v osrednja programska
področja (programske sklope in entitete), temveč predstavljajo
obeležja prestolnega leta.

OTVORITVENE SLOVESNOSTI

628 - OTVORITVENE SLOVESNOSTI / ZATVORITVE

K ATA LO G P R O J E K TOV OT VO R I T V E N I H I N Z A K L J U Č N E S LOV E S N O S T I
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N A Z I V P R O J E K TA

PRODUCENT

F I N A N C I R A N J E 20 1 2

492

KONEC SVETA? NE, ZAČETEK EPK!

Festival Velenje

10.000,00

493

KORANTOVA SVATBA

Javne službe Ptuj

10.000,00

495

MODRA ODSEVANJA

Koroška galerija likovnih umetnosti

10.000,00

494

OTVORITVENA SLOVESNOST

Javni zavod za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota

10.000,00

496

OSREDNJA OTVORITVENA SLOVESNOST

Smiljan Kreže s.p.

368.762,10

491

SNEGULJČICA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Novo mesto

10.000,00

504

VIKEND PRAZNOVANJA EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE

Smiljan Kreže s.p.

150.000,00
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FOTOGALERIJA // OTVORITVENE SLOVESNOSTI
1

OSREDNJA OTVORITVENA SLOVESNOST foto MEDIASPEED

2-3

OSREDNJA OTVORITVENA SLOVESNOST foto MEDIASPEED

4

KORANTOVA SVATBA foto BORIS VOGLAR

5

KORANTOVA SVATBA foto MP PRODUKCIJA

6

OTVORITVENA SLOVESNOST foto ALEŠ GJERKEŠ

7

MODRA ODSEVANJA foto MEDIASPEED

8

SNEGULJČICA foto BOŠTJAN PUCELJ

9-10

KONEC SVETA? NE, ZAČETEK EPK! foto MEDIASPEED

1

6

2
3

7

4

8

5

9
10

mediaspeed
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631

Konec sveta? Ne, začetek EPK!

Korantova svatba

Otvoritveni dan Evropske prestolnice kulture
v partnerskem mestu Velenje
Festival Velenje

O

tvoritveni dan EPK v partnerskem mestu
Velenje je bil zasnovan večplastno. Namen
slavnostnega dogodka je bil predstaviti
različne dimenzije kulturnega ustvarjanja meščank in meščanov, od najmlajših do najstarejših.

Datum

21. 1. 2012

N aziv dogodka

Konec sveta? Ne, začetek EPK!
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Rdeča nit dogodka se je vila skozi prikaz raznovrstnih kulturnih praks, ki so jih lokalni
kulturni producenti in ustvarjalci pripravili za
leto prestolovanja.

P rizorišče

Velenje – Cankarjeva ulica, Titov trg, Vila
Bianca, Galerija Velenje in Dom kulture

Otvoritveni dan Evropske prestolnice kulture
v partnerskem mestu Ptuj
Javne službe Ptuj

Š tevilo dogodkov

1

O

tvoritveni glasbeno-gledališki spektakel EPK na Ptuju je bil zaznamovan s
Korantovo svatbo. Z uprizoritvijo zgodbe,
povezane z devetimi tradicionalnimi pustnimi
liki, je nastal spektakel s posebnim etnografskim sporočilom. Božanskost likov, narava

čiste energije in človekova prvinskost, izvirna zgodba, imenitna avtorska glasba, bogata
kostumografija in scenografija so se združili v
edinstven dogodek, kot ga na Ptuju še ni bilo.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

Š tevilo obiskovalcev

2.000

800
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

10. 2. 2012

Korantova svatba (glasbeno-gledališki spektakel)

Ptuj – Osnovna šola Ljudski vrt

633

Modra odsevanja

Otvoritvena slovesnost

Otvoritveni dan Evropske prestolnice kulture
v partnerskem mestu Slovenj Gradec
MO Slovenj Gradec

P

artnersko mesto Slovenj Gradec je skozi
otvoritveno slovesnost, zastavljeno kot
glasbeno-vizualni spektakel, vstopilo v
tok kulturnih dogodkov, ki so sledili otvoritvi.
Slovesnost so z odigrano prisotnostjo odprli
akterji celoletnega dogajanja. V scensko postavitev v Koroški galeriji likovnih umetnosti

ter na osrednjem zunanjem prizorišču so bili
vključeni koroški umetniki, sodelujoči v programu EPK. Otvoritveni dogodek se je zaključil
s koncertom in projekcijo na pročeljih mestnih
hiš in cerkve.

Otvoritveni dan Evropske prestolnice kulture
v partnerskem mestu Murska Sobota
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

1.200
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

20. 1. 2012

Modra odsevanja (glasbeno-vizualni spektakel)

Slovenj Gradec – Koroška galerija
likovnih umetnosti in Trg svobode
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O

tvoritveni dan EPK v partnerskem mestu
Murska Sobota je bil zasnovan kot preplet
glasbe v izvedbi priložnostne glasbene
zasedbe Simbolični orkester in video kolaža s

predstavitvijo vseh murskosoboških ustvarjalcev, sodelujočih v projektu EPK. Prireditev
je sovpadla z občinsko proslavo v počastitev
kulturnega praznika.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev
Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

4. 2. 2012

Otvoritvena slovesnost

Murska Sobota – Gledališče Park

400

635

Osrednja otvoritvena slovesnost

Otvoritveni dan Evropske prestolnice kulture v Mariboru
Smiljan Kreže s.p.

M

ed 13. in 15. januarjem 2012 je potekal
otvoritveni vikend Evropske prestolnice kulture v Mariboru. Praznovanje
pričetka prestolovanja so zaznamovali številni
dogodki, v izvedbi slovenskih in mednarodnih
ustvarjalcev. 14. januarja se je odvila Osrednja
otvoritvena slovesnost, ki so se je udeležili mnogi
visoki gostje, med drugim tudi evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost
in mlade Androulla Vassiliou in predsednik RS
dr. Danilo Türk.

Datum

Osnovni vizualni in simbolni motiv otvoritvene
slovesnosti je bil deček, ki je s prižgano svetilko
pritekel iz teme, natančneje iz rudnika Velenje.
Skozi filmske feljtone, ki so bili del programa,
je pretekel in obkrožil vsa partnerska mesta, v
katerih so se z njegovim prihodom prižigale luči.
Šlo je za potovanje, za dečka, simbol umetnosti
in svetlobe, ki v mesta prinaša kulturo, jih oživlja
in razsvetljuje.

N aziv

Otvoritveni dan Evropske prestolnice kulture
v partnerskem mestu Novo mesto
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Novo mesto

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

12.500

O

tvoritveni dan EPK v partnerskem mestu
Novo mesto je obeležila glasbeno-plesna
pravljica Sneguljčica. Pri nastanku pravljice so sodelovali številni novomeški ustvarjalci
in izvajalci iz različnih umetnostnih zvrsti, ki so
prvič po letu 1953 Grimmovo pravljico ponovno
obudili. Takrat je namreč uprizoritev pravljice
prvič zaživela na novomeškem odru. Dogodek

je tako obudil kulturno in družbeno dediščino
Novega mesta in promoviral delo kulturnih
ustvarjalcev nekdanjega in današnjega časa,
hkrati pa uprizoritev pravljice predstavlja prvi
tovrsten primer sodelovanja med novomeškimi
kulturnimi društvi, organizacijami in ustvarjalci.

Š tevilo dogodkov

1

Š tevilo obiskovalcev

360

P rizorišče

13. 1. 2012

Placebo ali komu potok solz ne lije (scenski koncert v 14 slikah)

Maribor – Dvorana Union

13. 1. 2012

Zavrtimo se v noč (glasbeni dogodek)

Maribor – Kino Udarnik

13. 1. 2012

EX-garaža 1: FOTOprivat (razstava) + Walkinggallery

Maribor – EX-garaža 4
(Gosposvetska cesta 17)

13. 1. 2012

Ognjene skulpture (ulični spektakel)

Maribor – Glavni trg

13. 1. 2012

Zavrtimo se v noč: Jimi Tenor in DJ Esko Routamaa (glasbeni
dogodek)

Maribor – Kino Udarnik

13. 1. 2012

Turku 2011 predstavlja: Sirkus Sudenkuoppa (ognjena akrobatika) Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1. 2012

Razstava nakita in tekstila

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1. 2012

Call It a Day (razstava stripov)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1. 2012

Turku 2011 na zaslonu (projekcije)

Maribor – Vetrinjski dvor

13. 1. 2012

The Village: Markku Hanpää (razstava)

Maribor – Vetrinjski dvor

14. 1. 2012

Postavitev skulpture Dragice Čadež

Maribor – Park skulptur
Univerze v Mariboru

14. 1. 2012

Otvoritev Hiše arhitekture z razstavo natečaja
za oblikovanje Hiše arhitekture

Maribor – Hiša arhitekture Maribor

14. 1. 2012

Osrednja otvoritvena slovesnost

Maribor – Trg Leona Štuklja

14. 1. 2012

Dan D (koncert)

Maribor – Trg Leona Štuklja

14. 1. 2012

Svetlobno mestno obzidje (prižig instalacije)

Maribor – Po mestu

14. 1. 2012

Severni sij (prižig svetlobnih napisov)

Maribor – Po mestu

15. 1. 2012

Črne maske (premiera opere)

Maribor – SNG Maribor:
Velika dvorana
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Sneguljčica

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

28. 1. 2012

Sneguljčica (glasbeno-plesna pravljica)

Novo mesto – Kulturni center Janeza Trdine

637

Vikend praznovanja Evropske
prestolnice kulture
Smiljan Kreže s.p.

M

ed 14. in 16. decembrom je bilo na več
prizoriščih v Mariboru obeleženo letošnje
prestolovanje kulturi. Praznovanje EPK
so ob izteku leta zaznamovali številni koncerti,
razstave, literarni večeri, projekcije dokumentarnih in animiranih filmov, klubski večeri in

vizualni performansi. Mariborske klube, lokale,
dvorane in ulice so zvečer zasedle številne glasbene zasedbe, DJ-ji in drugi umetniki.

Datum

N aziv dogodka

P rizorišče

16. 12. 2012

Toti Big Band (koncert)

Maribor – SNG Maribor: Velika dvorana

16. 12. 2012

Fire & Ice: Etno klasika s Stefanovskim, Atanasovskim in
Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije

Maribor – Dvorana Union

15. 12. 2012

DJ Coldie (glasbeni dogodek)

Maribor – Ideja (Trg svobode 3)

15. 12. 2012

Duo Miha & Ravi (koncert)

Maribor – Kavarna Admiral

15. 12. 2012

13. izdaja knjige Dvanajst

Maribor – Info točka

15. 12. 2012

Mister DeeJay Mixtime: Denyto & KiLLy (glasbeni večer)

Maribor – Klub KMŠ

15. 12. 2012

Klezcoustics (koncert)

Maribor – Vodni stolp

15. 12. 2012

House and trumpet show: Trubači Bojana Rističa & DJ Joe 2 shine Maribor – Rožmarin
(koncert)

15. 12. 2012

Neisha (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

15. 12. 2012

Umetniški video mapping UNITED VJs (vizualni performans)

Maribor – Poštna ulica

15. 12. 2012

Špičikuc Big Band (koncert)

Maribor – Narodni dom:
Velika dvorana

15. 12. 2012

The Kronik's (koncert)

Maribor – Klub KGB

15. 12. 2012

Udarnik & FeshnTeka crew (modni performans),
Body is not for sale part 1: FeshnTeka Night Sounds
(glasbeni večer)

Maribor – Kino Udarnik

15. 12. 2012

Zoran Predin (koncert)

Maribor – Bar Bruc

15. 12. 2012

DJ Cannibal Selecter & Safari: N’toko, Zana, Plankton
(glasbeni večer)

Maribor – Oder Poštna

15. 12. 2012

Jebe’la cesta (koncert)

Maribor – Oder Štajerc

15. 12. 2012

Michael Jackson tribute (koncert)

Maribor – Shakespeareov oder,
Cafova ulica

15. 12. 2012

Šahovski turnir

Maribor – Vetrinjski dvor
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14. 12. 2012

Pisatelj in mesto: Drago Jančar, gost MARIBOR 2012 - Evropska
prestolnica kulture (premiera dokumentarnega filma)

Maribor – Kolosej Maribor

14. 12. 2012

Happy new ears (razstava)

Maribor – Vetrinjska ulica

14. 12. 2012

ATTACCA-Carmina Slovenica (koncert)

Maribor – Dvorana Union

Š tevilo obiskovalcev

14. 12. 2012

Maribor – Klub KMŠ

8.000

Best of R’n’B Music with DJ Giuann Shadai (ITA) & DJ Jay P
(glasbeni večer)

14. 12. 2012

Reggae Party (koncert)

Maribor – Kulturni center Pekarna:
dvorana Gustaf

14. 12. 2012

Mildreds (koncert)

Maribor – Klub 2012 – Satchmo

14. 12. 2012

No Name Blues Band (koncert)

Maribor – Klub KGB

14. 12. 2012

Saša Olenjuk (koncert)

Maribor – Bar Bruc

Š tevilo dogodkov

26

639

FINANČNI OKVIR
PROGRAMA

prihodki 2 0 1 2 ( € )
MK
8.680.934

P

rihodki za financiranje programa v letu 2012 sestojijo iz
štirih temeljih finančnih virov (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, Mestna občina Maribor, partnerske občine Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto, Velenje, Slovenj
Gradec in drugi prihodki), ki skupaj znašajo 17.227.322 EUR.
Odhodki se razvrščajo v tri različne segmente: lastna produkcija,
sofinanciranje koprodukcijskih programov in projektov, razvrščenih v programske sklope ter entitete, in financiranje skupnih
in mrežnih programov in projektov.
Stroški t. i. lastne produkcije obsegajo vse stroške dela pogodbenih programskih sodelavcev, materialne stroške in stroške
storitev, ki so nastale v programskem sektorju, vključujoč vse
programske sklope ter entitete. Odhodki znašajo 2.486.639 EUR.
Izdatki za izvajanje koprodukcijskih programov in projektov
Maribora in partnerskih mest znašajo 13.990.819 EUR, od tega
so partnerska mesta za izvajanje programov in projektov neposredno namenila 2.207.707 EUR.
Skupne in mrežne programe in projekte sestavljajo tako koprodukcijski programi in projekti kot programi in projekti v
lastni produkciji. V okviru skupnih in mrežnih programov in
projektov je bilo poudarjeno delovanje celotne vzhodnokohezijske regije, tako na lokalnih ravneh, kot na mednarodni
ravni. V letu 2012 znaša znesek skupnih in mrežnih programov
in projektov 3.236.503 EUR.
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MB
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11.080
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