Prireditve v Ljubljani
od 22. do 29.8.2017

22.8.2017

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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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.

20.00

Ljubljana Festival 2017

ANA SOKOLOVIĆ: SVATBA - OPERA
SNG Opera in balet Ljubljana
22.8.2017
Opera Svatba v Kanadi živeče srbske skladateljice Ane Sokolović od leta 2015 v odrski postavitvi Festivala d&rsquo;Aix
potuje po evropskih festivalih.

23.8.2017

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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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

ŽIVI KIP JOŽETA PLEČNIKA
Novi trg
23.8.2017
11.00 - 13.15

Vstop prost
Živi kip znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika se bo pojavljal v središču mesta in mimoidoče opozarjal na
praznovanje Plečnikovega leta v Ljubljani.

17.00

MINI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA
Slovenski turistični informacijski center - STIC
23.8.2017
17.00 - 18.30

Vstop prost
20.00

Ljubljana Festival 2017

NACIONALNA OPERNA HIŠA IZ PEKINGA: MADAMA BUTTERFLY
Cankarjev dom
23.8.2017
S priljubljeno opero Giacoma Puccinija bo v Ljubljani vnovič gostoval ansambel Kitajske nacionalne opere iz Pekinga.
Predstavo bo vodil glasbeni vodja in šef dirigent Kitajske nacionalne opere Yang Yang, eden najbolj dejavnih kitajskih
dirigentov mlajše generacije.

24.8.2017

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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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.

20.00

Ljubljana Festival 2017

NACIONALNA OPERNA HIŠA IZ PEKINGA: MADAMA BUTTERFLY
Cankarjev dom
24.8.2017
S priljubljeno opero Giacoma Puccinija bo v Ljubljani vnovič gostoval ansambel Kitajske nacionalne opere iz Pekinga.
Predstavo bo vodil glasbeni vodja in šef dirigent Kitajske nacionalne opere Yang Yang, eden najbolj dejavnih kitajskih
dirigentov mlajše generacije.

21.00

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

STILL LIFE (SLOVENIJA)
Gala hala, Metelkova mesto
24.8.2017

Vstop prost
Still Life je novi projekt vsestranskega umetnika Žige Aljaža, ki je širši javnosti najbolj poznan kot eden izmed obrazov ZEK
kru-ja.
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Prireditve v Ljubljani
od 22. do 29.8.2017

25.8.2017

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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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.

10.00

ODPRTA KUHNA - TRŽNICA HRANE
Glavna tržnica
25.8.2017
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

Ljubljana Festival 2017

VLADO KRESLIN Z GOSTI
Križanke
25.8.2017
Vlado Kreslin je eden najbolj vplivnih slovenskih glasbenikov. V svoji prepoznavno avtorski glasbi združuje elemente
narodnih pesmi, popa, rocka idr.

21.00

POLETNA ANIMATEKA
Muzejska ploščad, Metelkova 2A
25.8.2017

Vstop prost
Poletna Animateka bo letos že tretjič na platna pod ljubljanskim nebom prinesla kakovostne animirane filme in ulice
napolnila z vrvežem delavnic animacije.

26.8.2017

09.00

ART MARKET LJUBLJANA - UMETNIŠKA TRŽNICA
Breg
26.8.2017
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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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.

10.00

SEM FAIR - USTVARJALNI SEJEM
Kavarna SEM
26.8.2017
10.00 - 18.00

Vstop prost
Na vrtu Kavarne SEM (Slovenskega etnografskega muzeja) se ob sobotah zbirajo domači oblikovalci, ustvarjalci in
umetniške duše, ki na ogled postavijo svoje unikatne in domiselne izdelke.

11.00

ŽIVI KIP JOŽETA PLEČNIKA
Novi trg
26.8.2017
11.00 - 13.15

Vstop prost
Živi kip znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika se bo pojavljal v središču mesta in mimoidoče opozarjal na
praznovanje Plečnikovega leta v Ljubljani.

11.30

NASTOPI LJUBLJANSKIH PISKAČEV
Ljubljanski grad
26.8.2017
11.30 | 11.00

Vstop prost
Ljubljanski piskači, kakršni so nekdaj nastopali na balkonu Mestne hiše, predstavljajo mestni obred, posebej značilen za
Ljubljano.
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20.00

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

PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA (SLOVENIJA)
Gala hala, Metelkova mesto
26.8.2017
Poletna sezona letnega vrta Gala hale se letos zaključuje z domačo koncertno atrakcijo. Na oder se po dobrem letu dni
zopet vračajo domači prvaki blues rocka, countrya in funka &ndash; Prismojenimi Profesorji Bluesa.

21.00

POLETNA ANIMATEKA
Muzejska ploščad, Metelkova 2A
26.8.2017

Vstop prost
Poletna Animateka bo letos že tretjič na platna pod ljubljanskim nebom prinesla kakovostne animirane filme in ulice
napolnila z vrvežem delavnic animacije.

27.8.2017

08.00

BOLŠJI SEJEM STARIN
Breg
27.8.2017
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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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.

10.00

KOMARJEVA NEDELJA
Stara cerkev (Spodnja Šiška)
27.8.2017

Vstop prost
Na Komarjevo nedeljo bodo v Spodnji Šiški na prodaj pridelki lokalnih kmetij, izdelki domačih obrti ter spominki. Živahno
dogajanje bodo zaokrožile degustacije, ustvarjalne delavnice in kulturno zabavni program.

11.00

PROMENADNI KONCERTI LJUBLJANSKIH GODB
Park Tivoli
27.8.2017

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.

21.00

POLETNA ANIMATEKA
Muzejska ploščad, Metelkova 2A
27.8.2017

Vstop prost
Poletna Animateka bo letos že tretjič na platna pod ljubljanskim nebom prinesla kakovostne animirane filme in ulice
napolnila z vrvežem delavnic animacije.

28.8.2017

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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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.

20.00

Ljubljana Festival 2017

ANSAMBEL ZA SODOBNO GLASBO MD7 - KONCERT SODOBNE GLASBE
Križanke
28.8.2017
Ansambel MD7 je nastal novembra 2002. Njegovo ustanovitev je spodbudil festival Musica Danubiana, ki deluje v okviru
slovenske sekcije Mednarodnega združenja za sodobno glasbo (ISCM).
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29.8.2017

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 in Zavoda za Podvodno Arheologijo 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

CIKEL GVATEMALSKEGA FILMA NA BIENALU
Ustvarjalni center Švicarija
29.8.2017
17.00 - 21.00

Vstop prost
Cikel osmih dokumentarnih, fikcijskih in kratkih filmov prikazuje tri poglede na burno zgodovino Gvatemale: obdobje
državljanske vojne, povojno obdobje in eksperimentalno dobo gvatemalskega filma. Selektor cikla je Alberto Rodríguez
Collía, sodelujoči umetnik na 32. grafičnem bienalu.

18.00

Ljubljana Festival 2017

MARIJINSKO GLEDALIŠČE IZ SANKT PETERBURGA (RUSIJA): SIEGFRIED (RICHARD WAGNER) OPERA
Cankarjev dom
29.8.2017
Ob 200. obletnici Wagnerjevega rojstva je ansambel Mariinskega gledališča pod vodstvom Valerija Gergijeva gostoval na
Ljubljana Festivalu s prvima deloma Wagnerjeve tetralogije Nibelungov prstan. Letos se obetata veličastni uprizoritvi
tretjega in četrtega dela.

20.30

Ljubljana Festival 2017

BIG BAND RTV SLOVENIJA Z GODALI & SAM
Križanke
29.8.2017
Ob 40. obletnici smrti Elvisa Presleyja se bomo spomnili največjih uspešnic kralja rock&rolla, kot so Love me Tender,
Always on My Mind, Suspicious Minds, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes idr.

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.

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.

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 KINO NA KONGRESNEM TRGU
Kongresni trg
22.8.2017

Vstop prost
Po vzoru dveh imenitnih mestnih trgov v Bologni in Locarnu tudi Ljubljana svoje prebivalce in obiskovalce vsako leto
obdari s tremi brezplačnimi projekcijami vrhuncev sedme umetnosti. Predstave, ki se odvijejo na enem osrednjih
Ljubljanskih trgov, so posvečene pomembnim obletnicam in dogodkom v mestu in filmu.
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od 22. do 29.8.2017

LETNI VRT GALA HALE, METELKOVA - KONCERTI IN DJ VEČERI NA PROSTEM
Gala hala, Metelkova mesto
1.7. do 31.8.2017
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.

EMONSKA PROMENADA
Dvorišče KUD-a France Prešeren, Karunova ulica
24. do 26.8.2017

Vstop prost
Festival Emonska promenada se odvija na Karunovi ulici in dvorišču KUD-a France Prešern Emonski ulici. Obe prizorišči se
v času promenade spremenita v gledališče na prostem in ustvarjalno sprehajališče, polno umetnikov z vsega sveta, tako
mali kot veliki pa se lahko preizkusijo v artističnih spretnostih in družabnih igrah.

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.

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 - NOČI V STARI LJUBLJANI
staro mestno jedro
24. do 26.8.2017

Vstop prost
Noči v stari Ljubljani s koncerti in drugimi prireditvami na ulicah in trgih v starem delu mesta vsako leto tradicionalno
sklenejo festival Poletje v stari Ljubljani, simbolično pa označujejo tudi zaključek poletnega utripa mesta.

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.
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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.

MLADI LEVI 2017 - MEDNARODNI FESTIVAL GLEDALIŠČA IN PLESA
Stara elektrarna - Elektro Ljubljana
18. do 27.8.2017

Vstop prost
V okviru festivala Mladi levi se vsako leto predstavljajo skupine in umetniki, ki jih odlikujejo samosvoji pristopi k sodobni
gledališki in plesni ustvarjalnosti. Festival je včlanjen v mednarodno mrežo Junge Hunde, katere cilji so zbliževanje mladih
umetnikov, njihova predstavitev širšemu mednarodnemu občinstvu ter prevetritev inovativnih tokov evropskega
gledališča.

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.

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.
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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.

LJUBLJANA, MESTO S PLEČNIKOVIM PODPISOM
Park Tivoli
15.6. do 7.11.2017

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.

MITO GEGIČ: SPOMNI SE ME KOT DEL DNEVA - INSTALACIJA
Galerija Kresija
1.8. do 3.9.2017

Vstop prost
Slikar, ki se je uveljavil z upodabljanjem lovcev in njihovih trofej, se zanj značilne tematike tokrat loteva s pomočjo objektov
in videa.

NEJC PRAH: MAL ZA HEC, MAL ZARES - GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
3.8. do 3.9.2017

Vstop prost
Na razstavi bo grafični oblikovalec Nejc Prah predstavil presek realiziranih plakatov, naslovnic in grafik zadnjih dveh let, ki
so nastala v sodelovanju z domačimi (festival Fotopub, Koordinate Zvoka...) ter tujimi naročniki (Bloomberg Businessweek,
Type Directors Club Tokyo, Brain Magazine...).

ANA MROVLJE IN DAN ALLON: ANECHOIC (BREZ ODMEVA) - INTERAKTIVNA INSTALACIJA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
8. do 31.8.2017

Vstop prost
V času naraščajočih konfliktov v svetovnih središčih, avtorica Ana Mrovlje v sodelovanju z izraelskim umetnikom in vojnim
ujetnikom Danom Allonom, v umetniškem delu naslavlja nujnost re-evaluacije vojne ter njene zapuščine, ne le v družbi,
temveč tudi globoko v plasteh naše osebnosti.
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BRANKO ČEAK, DOMEN PAL, JOŽE MAČEK: (NE)ZNANA LJUBLJANA - FOTOGRAFSKA
RAZSTAVA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
18.8. do 14.9.2017

Vstop prost
Fotografski cikel je plod sodelovanja treh fotografov, katerih posamične govorice so sicer v veliki meri določane in
omejevane z zakonitostmi naročniške, največkrat promocijske 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.

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).

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.

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.

8/9

Prireditve v Ljubljani od 22. do 29.8.2017

Turizem Ljubljana

Prireditve v Ljubljani
od 22. do 29.8.2017

9/9

Prireditve v Ljubljani od 22. do 29.8.2017

Turizem Ljubljana

