Prireditve v Ljubljani
od 20. do 27.7.2017

20.7.2017

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

18.00

PIKNIKONCERT
Park Tivoli
20.7.2017
V poletnih mesecih vas vabimo, da se ob četrtkih popoldan umaknete iz poletne vročine, se v parku Tivoli pod borovci v
bližini Tivolske promenade sprostite na piknik odeji in nekaj malega prigriznete ob poslušanju etno in folk koncertov.

20.00

GLASBA NA VODI
Ladjica, ki pluje od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj
20.7.2017

Vstop prost
Vsak četrtek v juliju lahko ob 20. uri z obrežij Ljubljanice in mostov prisluhnete koncertom klasične in slovenske ljudske
glasbe na ladjici, ki pluje od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj.

20.00

JAZZ NA GORNJEM TRGU
Stari in Gornji trg
20.7.2017

Vstop prost
V okviru cikla koncertov Jazz na Gornjem trgu se bodo v poletnih večerih z brezplačnimi koncerti na prostem predstavljale
slovenske in tuje jazz zasedbe.

20.00

Ljubljana Festival 2017

JOHN MALKOVICH & I SOLISTI AQUILANI
Grand hotel Union
20.7.2017
Ansambel I Solisti Aquilani, ki bo naslednje leto slavil 50-letnico delovanja, sodi med najvidnejše italijanske komorne
orkestre. Zelo poseben bo drugi del večera, ko se bo ansamblu pridružil znani ameriški igralec John Malkovich.

21.00

KONCERTNI CIKEL SELEKCIJA
Pritličje
20.7.2017

Vstop prost
Poletje se stopnjuje in Ljubljana postaja vedno bolj pestra in živahna. Pritličje bo poletne večere še dodatno popestril z
brezplačnimi koncerti na prostem, ko se bo odvila tretja sezona serije koncertov na prostem Selekcija. Nastopili bodo
domači in tuji izvajalci in izvajalke sodobne elektronske glasbe.

21.00

Letni vrt Gala hale, Metelkova - koncerti in DJ večeri na prostem

TORUL (SLOVENIJA) - ELECTRO POP
Gala hala, Metelkova mesto
20.7.2017
Torul je bil sprva solo projekt DJ-ja Torulssona, ki je ob izidu prvega vokalnega albuma prerastel v trio. S singlom Try so
vzbudili nemalo pozornosti na mednarodni synthpop/gothic sceni.

21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

21.7.2017

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.
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10.00

ODPRTA KUHNA - TRŽNICA HRANE
Glavna tržnica
21.7.2017
10.00 - 22.00

Vstop prost
Na Odprti kuhni, tržnici sveže pripravljenih dobrot, različni slovenski kuharski mojstri kuhajo v živo in na stojnicah prodajajo
svoje jedi.

20.30

JAZZ ODER
Stari trg
21.7.2017
Na koncertih, ki se odvijajo ob petkih v juliju in avgustu, se z brezplačnimi koncerti na prostem predstavljajo slovenske in
tuje jazz zasedbe.

21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

22.7.2017

09.00

ARTISH - USTVARJALNI FESTIVAL S PRODAJNO RAZSTAVO
Stari in Gornji trg
22.7.2017
09.00 - 20.00

Vstop prost
Festival ARTish, na katerem slovenski ustvarjalci na stojnicah razstavljajo in prodajajo svoja dela, poteka ob določenih
sobotah na Gornjem trgu, pri Herkulovem vodnjaku.

09.00

ART MARKET LJUBLJANA - UMETNIŠKA TRŽNICA
Breg
22.7.2017
09.00 - 16.00

Vstop prost
Na Bregu ob Ljubljanici vsako soboto svoje izdelke prodajajo slovenski umetniki, ki na svojih stojnicah neredko tudi
ustvarjajo.

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

11.00

NASTOPI LJUBLJANSKIH PISKAČEV
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
22.7.2017
11.00 | 11.30

Vstop prost
Ljubljanski piskači, kakršni so nekdaj nastopali na balkonu Mestne hiše, predstavljajo mestni obred, posebej značilen za
Ljubljano.

20.00

Ljubljana Festival 2017

AKADEMIJA BRANIMIR SLOKAR - KOMORNI KONCERTI
Grand hotel Union
22.7.2017

Vstop prost
Akademija Branimir Slokar velja za eno najbolj priznanih neprofitnih izobraževalnih organizacij na področju klasične glasbe
v Evropi. Ime nosi po svojem ustanovitelju, priznanem pozavnistu Branimirju Slokarju, ki je v simfonični glasbi znova
uveljavil pozavno kot solistični instrument.

21.00

Letni vrt Gala hale, Metelkova - koncerti in DJ večeri na prostem

PITCH BLACK (NOVA ZELANDIJA)
Gala hala, Metelkova mesto
22.7.2017

Vstop prost
Pitch Black tvorita multimedijski artist Michael Hodgson in producent zasedbe Salmonella Dub, Paddy Free. Izhajata iz
bogate novozelandske elektronske scene in sta s svojimi petimi studijskimi albumi osvojila prav vse končke sveta.
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21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

23.7.2017

08.00

BOLŠJI SEJEM STARIN
Breg
23.7.2017
08.00 - 15.00

Vstop prost
Na bolšjem sejmu so naprodaj starine, umetniška dela in še različni drugi predmeti, ki imajo zbiralsko ali pa tudi zgolj
nostalgično vrednost.

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

11.00

PROMENADNI KONCERTI LJUBLJANSKIH GODB
Park Tivoli
23.7.2017

Vstop prost
Od maja do septembra se bodo v Ljubljani, na Jakopičevem sprehajališču, poleg Tivolskega gradu, vsako nedeljo od 11. ure
naprej moč slišati zvoke ljubljanskih pihalnih orkestrov s koncertnim ali zabavnim programom.

20.00

Ljubljana Festival 2017

AKADEMIJA BRANIMIR SLOKAR: MEDNARODNI ORKESTER LJUBLJANA
Grand hotel Union
23.7.2017
Akademija Branimir Slokar velja za eno najbolj priznanih neprofitnih izobraževalnih organizacij na področju klasične glasbe
v Evropi. Ime nosi po svojem ustanovitelju, priznanem pozavnistu Branimirju Slokarju, ki je v simfonični glasbi znova
uveljavil pozavno kot solistični instrument.

20.00

KONCERT SVETOVNEGA ZBORA MLADIH (WORLD YOUTH CHOIR)
Slovenska filharmonija
23.7.2017
Leta 1989 ustanovljeni Svetovni zbor mladih je zbor z visoko umetniško odliko in socialni mednarodni projekt brez primere
na področju glasbene pedagogike, ki enkrat vsako leto na intenzivnih vajah in koncertni turneji zbere mlade nadarjene
polprofesionalne pevce (stare od 17 in 26 let) s celega sveta, ki so izbrani na mednarodni avdiciji in združeni v en zbor, ki
ga vodijo priznani dirigenti.

21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

24.7.2017

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.
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25.7.2017

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

26.7.2017

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

17.00

MINI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA
Slovenski turistični informacijski center - STIC
26.7.2017
17.00 - 18.30

Vstop prost
21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

27.7.2017

09.00

DEBLAK JE ŠPICA
Park Špica
5.7. do 2.9.2017
09.00 - 17.00

Vstop prost
Na Špici ob Ljubljanici arheologi v organizaciji zavoda Skupina STIK gradijo čoln deblak, kakršni so nekoč pluli po
Ljubljanici. Vsak dan razen ponedeljka se med 9.00 in 17.00 lahko pridružite animatorjem ter sodelujete pri gradnji deblaka
z orodji, kakršna so za to uporabljali v preteklosti.

19.30

JULIA'S WEDDING
Grand hotel Union
27.7.2017
Pridružite se romantični poroki, doživite zgodbo iskrene ljubezni ter jo začutite v glasbeno dramski predstavi Julia&#39;s
wedding.

20.00

GLASBA NA VODI
Ladjica, ki pluje od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj
27.7.2017

Vstop prost
Vsak četrtek v juliju lahko ob 20. uri z obrežij Ljubljanice in mostov prisluhnete koncertom klasične in slovenske ljudske
glasbe na ladjici, ki pluje od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj.

20.00

Ljubljana Festival 2017

GODALNI KVARTET BEOGRAJSKE FILHARMONIJE & CLAUDI ARIMANY, FLAVTA
Cerkev Marije pomočnice (Križevniška cerkev)
27.7.2017
Člani Beograjske filharmonije so se v godalni kvartet združili leta 2011. So zelo dejavna komorna zasedba, ki zadnje čase
veliko nastopa doma in v tujini.

20.00

JAZZ NA GORNJEM TRGU
Stari in Gornji trg
27.7.2017

Vstop prost
V okviru cikla koncertov Jazz na Gornjem trgu se bodo v poletnih večerih z brezplačnimi koncerti na prostem predstavljale
slovenske in tuje jazz zasedbe.
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21.30

FILM POD ZVEZDAMI 2017 - LETNI KINO NA LJUBLJANSKEM GRADU
Ljubljanski grad
20. do 29.7.2017
Film pod zvezdami je letni kino na čarobnem prizorišču Grajskega dvorišča. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu je na ogled
izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, spored pa dopolnjujejo premiere in predpremiere.

druge
prireditve

BIO 25 - 25. BIENALE OBLIKOVANJA: DALEČ, TAKO BLIZU
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
25.5. do 29.10.2017
BIO &ndash; Bienale oblikovanja je mednarodna platforma za nove pristope v oblikovanju. BIO je bil ustanovljen leta 1964
kot prvi oblikovalski bienale v Evropi. Od svojega nastanka je bil priča mnogim spremembam in premikom, do katerih je
prišlo v zadnjega pol stoletja.

RAZSTAVA DINOZAVROV
Arboretum Volčji Potok
25.2. do 26.11.2017
Oglejte si kako mogočna so bila bitja, ki so naseljevala Zemljo še pred ljudmi. Na razstavi v Arboretumu Volčji Potok so
zastopane vse najbolj znane vrste dinozavrov.

POLETJE V MEDNARODNEM GRAFIČNEM LIKOVNEM CENTRU
Grad Tivoli: Mednarodni grafični likovni center
25.7.2017

Vstop prost
Program poletja v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Gradu Tivoli zaznamujejo razstave, ki so julija ob torkih na
ogled s podaljšanim urnikom do 21.00, ter spremljevalni program brezplačnih prireditev. Ob torkih od 20.00 do 21.00 je
brezplačen tudi vstop na razstave.

ANA IN TEDDY: MEDVED V SLOVENIJI
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.9.2014 do 3.12.2017
Razstava, poimenovana po slovenski medvedki Ani, katere gibanje spremljajo raziskovalci, ter po popularni plišasti igrači
medveda, predstavlja življenje medvedov v Sloveniji, pa tudi medveda kot lik popularne kulture.

DOBIMO SE PRED ŠKUCEM
Galerija Škuc
21. do 30.7.2017

Vstop prost
Dobimo se pred Škucem je cikel dogodkov, ki se odvijajo na ulici. Spored obsega razstave, glasbene, literarne, gledališke,
plesne in filmske dogodke, ustvarjalne delavnice za otroke in t.i. Škucevo tržnico.

32. MEDNARODNI GRAFIČNI BIENALE
Grad Tivoli: Mednarodni grafični likovni center
16.6. do 24.10.2017
Ne zamudite umetniškega dogodka leta v Ljubljani! Mednarodni grafični bienale poteka že od leta 1955 in je ena najbolj
odmevnih grafičnih prireditev na svetu.

LETNI VRT GALA HALE, METELKOVA - KONCERTI IN DJ VEČERI NA PROSTEM
Gala hala, Metelkova mesto
1.7. do 30.9.2017
Ljubljansko poletno dogajanje vsako leto popestrijo koncerti in prireditve na Letnem vrtu Gale Hale na Metelkovi, ki je
zadnja leta postal stalnica poletnega dogajanja v Ljubljani. Metelkova je dom umetnikov, alternativcev, različnih subkultur,
zvečer pa postane tudi priljubljeno zbirališče mladih.

MODELI IN MAKETE LETAL SLOVENSKIH KONSTRUKTORJEV - RAZSTAVA
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.7.2015 do 3.12.2017
Na ogled bo zbirka modelov in maket letal, večinoma domačih konstrukcij, ki jih je muzeju podaril pilot in modelar Albin
Novak.

LJUBLJANA FESTIVAL 2017
Različna prizorišča
29.6. do 31.8.2017
Poletni Festival Ljubljana s svojo dolgoletno tradicijo in sporedom vrhunskih umetniških dogodkov izrazito zaznamuje
kulturno dogajanje v Ljubljani.
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SKORAJ VSE O ZVOKU
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
25.3.2016 do 3.12.2017
Ljudi, še posebej živali, zvok spremlja na vsakem koraku, saj je pogosto zvok za živali klučnega pomena za preživetje. Na
razstavi bodo obiskovalci spoznali mehanizme zvoka, načine ustvarjanja zvoka ipd.

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Različna prizorišča
2.6. do 10.9.2017

Vstop prost
Knjižnica pod krošnjami je projekt za popestritev prostega časa, ki obiskovalcem na prostem ponuja v branje knjige, stripe,
revije in časopise v različnih jezikih. Izposoja v knjižnici je brezplačna.

IMAGO SLOVENIAE - POLETJE V STARI LJUBLJANI
cerkve, atriji in trgi v starem mestnem jedru
14.6. do 23.8.2017

Vstop prost
Tradicionalni festival Poletje v stari Ljubljani vsako leto popestri dogajanje v mestu s sporedom koncertov klasične glasbe
v slikovitem okolju starega mestnega jedra, na katere je vstop večinoma prost.

SKUPNI PROSTORI
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
14.9.2016 do 31.8.2017

Vstop prost
Intervencije, ki so jo v okviru prve vseevropske platforme Future Architecture zasnovala Čilsko-francoski arhitekturi biro
Plan Común ter portugalski krajinski arhitekt Tiago Torres-Campos, so zasnovane kot serija mikro posegov v obstoječi
prostor v okolici gradu Fužine in soseske Nove Fužine.

NOVA DOBA PRIHAJA! INDUSTRIJA - DELO - KAPITAL
Mestni muzej Ljubljana - MGML
27.10.2016 do 3.9.2017
Razstava ponuja celovit zgodovinski pregled razvoja industrije, dela in kapitala v Ljubljani od začetkov industrijske
revolucije v začetku 19. stoletja do današnjega časa.

NAŠE MALO VELIKO MORJE - INTERAKTIVNA RAZSTAVA
Prirodoslovni muzej Slovenije
20.10.2016 do 31.8.2017
Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim
smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. S
svojimi zakladi nas hrani, daje nam surovine in pomembno vpliva na podnebje. Vse premalo pa se zavedamo, da je tudi
veliko morje ranljivo in premajhno, da bi brez posledic preneslo človekov pohlep.

PLEČNIK NAD MESTOM - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Ljubljanski grad
25.5. do 1.10.2017
Na razstavi bodo predstavljeni Plečnikovi uresničeni in neuresničeni načrti za Ljubljanski grad.

SLOVENSKO MODERNISTIČNO STEKLO
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
8.3. do 1.10.2017
Na ogled je zbirka modernističnega stekla, ki ima na Slovenskem tradicijo oblikovanja in izdelovanja predvsem v obdobju
med petdesetimi in osemdesetimi leti 20. stoletja. Na ogled so tudi nekateri pomembni predmeti od 16. stoletja do danes,
ki so nastali na ozemlju današnje Slovenije, pa tudi drugje v Evropi in predstavljajo pomembne prelomnice v oblikovanju
stekla.

JUSUF HADŽIFEJZOVIĆ: DEPOGRAFIJA - INSTALACIJA
Moderna galerija
26.4. do 17.9.2017
Jusuf Hadžifejzović, ki je umetniško pot začel kot slikar, se že od sedemdesetih let v največji meri posveča performansu in
svojevrstni umetniški praksi: zbira spravljene predmete in jih ponovno spravi v depo, preurejene v obliko instalacij v
razstavnem prostoru.

CEV BEACH VOLLEYBALL TOUR LJUBLJANA - MEDNARODNO TEKMOVANJE V ODBOJKI NA
MIVKI
Kongresni trg
20. do 22.7.2017
Kongresni trg v središču Ljubljane se bo za tri dni spremenil v plažo sredi Ljubljane, na njej pa bo potekala odbojka na
mivki v izvedbi vrhunskih svetovnih športnikov.
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POTI SAMURAJEV. JAPONSKO OROŽJE IN BOJEVNIŠKA KULTURA NA SLOVENSKEM
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
30.5. do 5.11.2017
Razstava predstavlja okrog 50 izbranih primerkov japonskega orožja in zaščitne opreme iz Narodnega muzeja Slovenije
ter več zasebnih zbirk. Poleg orožja je mogoče videti tudi oris iz življenja bojevnikov, njihov etos in miselni svet, v katerem
so živeli ter poti, po katerih je izročilo samurajev doseglo Slovence.

GORAZD VILHAR: V DUHU JAPONSKE TRADICIJE: MATSURI - TRADICIONALNI JAPONSKI
FESTIVALI - FOTOGRAFIJE
Slovenski etnografski muzej
17.5. do 7.9.2017
Fotografije Gorazda Vilharja prikazujejo tradicionalne japonske festivale. Ti festivali so sestavljeni iz velikih in veličastnih
molitev, procesij v starodavnih nošah, daritev, čajnih ceremonij, svetih plesov, borilnih veščin, očiščevanj, kot tudi predstav
gledališča N

AFGANISTAN - SLOVENSKI POGLEDI
Slovenski etnografski muzej
25.5.2017 do 30.3.2018
Razstava predstavlja Afganistan, njegovo bogato kulturno zgodovino in zapuščino, kljub temu, da so desetletja nemirov, ki
so se začeli konec 70-ih let, močno preoblikovali deželo in ljudi. Na ogled so fotografije, spomini in predmeti iz zasebnih
zbirk več kot dvajsetih Slovenk in Slovencev, ki so po Afganistanu potovali že v zgodnjih 70-ih letih, v času, ko je bila to še
miroljubna, odprta država, in drugih, ki so jo spoznavali tudi v obdobjih po tem - vse do danes.

SUPERSVETLOBA
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.5. do 3.12.2017
Razstava o začetkih in razvoju laserske tehnologije v Sloveniji. Predstavljeni so številni izdelki in področja njihove uporabe.
Izvedeli boste, kako laser deluje in spoznali njegove najpomembnejše lastnosti.

KO IDEJA POSTANE LASTNINA: PETER FLORJANČIČ IN INTELEKTUALNA LASTNINA
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.6. do 3.9.2017
Od številnih idej izumitelja Petra Florjančiča do nekaj uspešnih patentov, ki so mu prinesli slavo, ugled in bogastvo.
Poseben del razstave naslavlja avtorske pravice, patente in znamke.

IZGINJAJOČE KULTURE - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NATIONAL GEOGRAPHICA SLOVENIJA
Ljubljanski grad
9.6. do 24.9.2017

Vstop prost
Fotografa Arne Hodalič in Katja Bidovec bosta razstavila fotografije iz projekta ťIzginjajoče kultureŤ, katerega namen je
predstaviti ljudstva, ki še vedno živijo tako kot pred stoletji, a so po mnenju antropologov zaradi različnih vzrokov na robu
izumrtja.

GIAMBATTISTA TIEPOLO: RISBE (IZ ZBIRK CIVICI MUSEI IZ TRSTA)
Narodna galerija
1.6. do 3.9.2017
Giambattista Tiepolo je bil vplivna osebnost na vélikem prizorišču likovne ustvarjalnosti 18. stoletja in eden
najpomembnejših poznobaročnih slikarjev. Značilnosti njegove umetnosti so prostorski iluzionizem, svojevrstna
interpretacija mitoloških in literarnih motivov in pripovednost.

AVE CRUX ALBA: 800 LET MALTEŠKEGA REDA NA SLOVENSKEM - RAZSTAVA
Narodna galerija
2.6. do 3.9.2017

Vstop prost
Na razstavi bo na ogled več kot dvesto eksponatov iz zasebnih zbirk, ki bodo zgodovino Reda, od 13. stoletja do danes,
opremili z izjemnimi umetniškimi in zgodovinskimi redkostmi, ki še niso bile javno razstavljene.

ARHEOMUZIKA. RAZISKOVANJE GLASOV IN GLASBE STARE EVROPE
Narodni muzej Slovenije
12.6. do 24.9.2017
Namen razstave je sodobno in živahno poustvariti najstarejša obdobja glasbenega ustvarjanja vse od starejše kamene
dobe do rimskega in srednjeveškega časa. V tem časovnem okviru ima pomembno vlogo tudi slovenski prostor, ki z
neandertalčevim glasbilom iz Divjih bab odmevno soustvarja zgodbo o najstarejši glasbi v Evropi in na svetu.

MOJSTROVINE ŠPANSKE UMETNOSTNE OBRTI: 10 LET NACIONALNIH NAGRAD
Slovenski etnografski muzej
17.6. do 3.9.2017
Razstava prikazuje različne umetnostno obrtne izdelke prejemnikov nagrad v kategorijah Nacionalna nagrada za
umetnostno obrt in Nagrada za izdelek v letih od 2006 do 2015.
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LJUBLJANA, MESTO S PLEČNIKOVIM PODPISOM
Park Tivoli
15.6. do 3.9.2017

Vstop prost
Na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli, znanem tudi kot Plečnikova promenada, je na ogled ena osrednjih razstav, ki
so letos posvečene arhitektu Jožetu Plečniku.

NIKA OBLAK & PRIMOŽ NOVAK: AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT 7
Galerija Kresija
11. do 22.7.2017

Vstop prost
Razstava And Now for Something Completely Different 7 (Zdaj pa nekaj povsem drugačnega 7) domačemu občinstvu
predstavlja prvo obširno predstavitev kinetičnih video instalacij ljubljanskega tandema Nike Oblak in Primoža Novaka, ki so
nastale v zadnjih dvanajstih letih.

UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA - JAVNA PREDSTAVITEV NATEČAJA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
3. do 30.7.2017

Vstop prost
Z natečajem je Mestna občina Ljubljana iskala najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev
prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana.

BISTVO JE OČEM SKRITO - RAZSTAVA SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MIKROSKOPIJO
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
18. do 31.7.2017

Vstop prost
Avtorji razstave želijo s kratkimi in poljudnimi razlagami različnih tehnik približati mikro in nano svet laičnemu občinstvu.
Predstavitev združuje najmodernejšo in najsodobnejšo tehnično opremo, znanje in dolgoletne izkušnje, ki izhajajo iz
številnih inštitutov v Ljubljani.

RAZKRITE ROKE - HUMANI IN POSLOVNI USPEHI, SOCIALNO ANGAŽIRANO OBLIKOVANJE
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
13.7. do 3.8.2017

Vstop prost
Razstava predstavlja rezultate projekta, ki je nastal v sodelovanju oblikovalskega tima Oloop z jeseniškimi priseljenkami. Na
ogled so ročno izdelane dekorativne blazine, video dokumentarec in avtorske fotografije.

MARIA BONOMI: ZA VEDNO GRAFIKA
Galerija Jakopič - MGML
16.6. do 19.10.2017
Razstava ene od najpomembnejših predstavnic brazilske sodobne umetnosti in kulture, mednarodno priznano umetnico
Mario Bonomi. Njeno delo je ne glede na vsebino, globoko osebno, vseskozi optimistično, polno entuziazma, radovednosti
in veselja do življenja. Njene grafike so izrazno močne, hkrati pa jih odlikujeta krhkost in navidezna preprostost.

SVET BREZ NAS. ZGODBE O DOBI NEČLOVEŠKIH AKTERJEV
Galerija Vžigalica
27.6. do 27.8.2017
Sodelujoči umetniki raziskujejo možnosti post človeške ekologije &ndash; v postantropocenu, dobi, v kateri bodo nadzor
prevzele druge oblike ťživljenjaŤ, kot so algoritmi, umetna inteligenca, umetno ustvarjeni nanodelci, gensko spremenjeni
mikroorganizmi in navidezno pošastne rastline.

IŠTVAN IŠT HUZJAN - SAMOSTOJNA RAZSTAVA
Mestna galerija Ljubljana - MGML
16.6. do 17.9.2017

Vstop prost
Mestna galerija Ljubljana v sklopu Grafičnega bienala gosti razstavo zmagovalca zadnje edicije bienala Ištvana Išta
Huzjana.

MIKE HENTZ
Kulturni center Tobačna 001
21.6. do 28.7.2017

Vstop prost
Mike Hentz je vizualni in polimedijski umetnik švicarsko-ameriškega porekla, performer ter glasbenik, ki sodi med pionirje
medijske umetnosti v 80ih letih. Projekt je nastal v sodelovanju z društvom Cirkulacija 2.

HIC PROCUL A CURIS/TUKAJ, DALEČ OD SKRBI - S POGORIŠČA DVORCA ZALOG PRI
MORAVČAH REŠENE UMETNINE
Mestni muzej Ljubljana - MGML
13.6. do 24.9.2017
Razstava do danes skorajda nepoznanih iluzionističnih baročnih poslikav Franca Jelovška, ki so bile pred sedmimi desetletij
rešene z ruševin dvorca, nedavno pa temeljito restavrirane (RC, ZVKDS) in raziskane (MGML, Ana Iskra Pokrajac).
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DEDIŠČINA 1989. ŠTUDIJSKI PRIMER: DRUGA RAZSTAVA JUGOSLOVANSKI DOKUMENTI
Moderna galerija
26.4. do 27.9.2017
Razstava je reenactment ali ponovna uprizoritev zadnje velike jugoslovanske razstave, imenovane Jugoslovanski
dokumenti &#39;89, katere organizatorja sta bila umetnika Jusuf Hadžifejzović in Rade Tadić, realizirana pa je bila pod
okriljem organizacije ZOI &#39;84 Olimpijski centar Skenderija v centru Skenderija v Sarajevu leta 1989.

NEPOSLUŠNE. EUL
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
29.6. do 1.10.2017
Razstava predstavlja pionirko feministične umetnosti Eulŕlio Grau, pesnico in glasbenico Katalino Ladik in aktivistično
skupino Žene u crnom. Razstava se osredotoča na tri ťpozicijeŤ neposlušnosti. Še bolj zato, ker so neposlušne v našem
primeru ženske.

ŽIVJENJA SPOMENIKOV
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
17.6. do 3.9.2017
Dokumentarna razstava o spomenikih, povezanih z drugo svetovno vojno in postavljenih pri nas v času SFR Jugoslavije, je
nastala v seminarju ťUmetnost za skupnostno raboŤ na Oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani s
sodelovanjem Moderne galerije.

GLASNIKI: KAJ NAM O GROŽNJI PODNEBNIH SPREMEMB PRIPOVEDUJEJO PTICE - RAZSTAVA
Krakovski nasip
22.7. do 6.9.2017

Vstop prost
Ptice so pomembni glasniki naravnega sveta. Omogočajo nam vpogled v to, kako podnebne spremembe ogrožajo vrste,
življenjska okolja in človeško družbo po vsem svetu.

LIQUIDS - RAZSTAVA
Krakovski nasip
15. do 22.7.2017

Vstop prost
Med 15. in 21. julijem 2017 bo v središču Ljubljane potekala velika mednarodna znanstvena konferenca Liquids 2017, ki jo
organizirata Institut Jožef Stefan in Univerza v Ljubljani. V ta namen bodo izbrana vizualno ter estetsko dovršena dela
raziskovalcev, postavljena na ogled sprehajalcem na Krakovskem nasipu.

GALERIJA ARKADE
Glavna tržnica - Plečnikove pokrite tržnice
4.7. do 25.9.2017

Vstop prost
Pod slikovitimi Plečnikovimi arkadami Ljubljanske tržnice (med ribarnico in prvo ložo ) se nahaja Galerija Arkade, zvočna
galerija ki je zasnovana je kot osem kanalna postavitev, ki omogoča prostorsko poslušanje med sprehajanjem pod
arkadami.
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