Prireditve v Ljubljani
od 23. do 30.6.2017

23.6.2017

10.00

ODPRTA KUHNA - TRŽNICA HRANE
Glavna tržnica
23.6.2017
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.

24.6.2017

09.00

ARTISH - USTVARJALNI FESTIVAL S PRODAJNO RAZSTAVO
Stari in Gornji trg
24.6.2017
09.00 - 19.00

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
24.6.2017
09.00 - 16.00

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

10.00

SEM FAIR - USTVARJALNI SEJEM
Kavarna SEM
24.6.2017
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

NASTOPI LJUBLJANSKIH PISKAČEV
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
24.6.2017
11.00 | 11.30

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

25.6.2017

08.00

BOLŠJI SEJEM STARIN
Breg
25.6.2017
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.

11.00

PROMENADNI KONCERTI LJUBLJANSKIH GODB
Park Tivoli
25.6.2017

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.

26.6.2017

09.00

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

Vstop prost
Zavod Skupina STIK s partnerji se bo tudi letos lotil gradnje rimskodobnega čolna &ndash; deblaka. Animatorjem se lahko
pridružite med 27.junijem in 31. avgustom vse dni razen nedelje, med 9 in 17 uro na Špici ter se spoznate z gradnjo deblaka
in z orodji, ki so jih v preteklosti uporabljali za izdelavo takšnega plovila.

27.6.2017

09.00

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

Vstop prost
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Zavod Skupina STIK s partnerji se bo tudi letos lotil gradnje rimskodobnega čolna &ndash; deblaka. Animatorjem se lahko
pridružite med 27.junijem in 31. avgustom vse dni razen nedelje, med 9 in 17 uro na Špici ter se spoznate z gradnjo deblaka
in z orodji, ki so jih v preteklosti uporabljali za izdelavo takšnega plovila.

18.00

KONCERTI NA LJUBLJANICI
Ljubljana center - od Prulskega do Zmajskega mostu in nazaj
27.6.2017

Vstop prost
V organizaciji Zveze kulturnih društev Ljubljana bodo dogajanje v mestu popestrili pihalni orkestri, ki bodo nastopali na
ladjici, ki bo vozila po Ljubljanici.

21.30

Ljubljana Festival 2017

LA FURA DELS BAUS (ŠPANIJA): CARMINA BURANA
Kongresni trg
27.6.2017
Slavna gledališka skupina La Fura dels Baus iz Barcelone je ob podpori mogočnega vokalno-inštrumentalnega korpusa iz
vse Slovenije pripravila vznemirljivo Carmino Burano.

28.6.2017

09.00

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

Vstop prost
Zavod Skupina STIK s partnerji se bo tudi letos lotil gradnje rimskodobnega čolna &ndash; deblaka. Animatorjem se lahko
pridružite med 27.junijem in 31. avgustom vse dni razen nedelje, med 9 in 17 uro na Špici ter se spoznate z gradnjo deblaka
in z orodji, ki so jih v preteklosti uporabljali za izdelavo takšnega plovila.

17.00

MINI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA
Slovenski turistični informacijski center - STIC
28.6.2017
17.00 - 18.30

Vstop prost

29.6.2017

09.00

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

Vstop prost
Zavod Skupina STIK s partnerji se bo tudi letos lotil gradnje rimskodobnega čolna &ndash; deblaka. Animatorjem se lahko
pridružite med 27.junijem in 31. avgustom vse dni razen nedelje, med 9 in 17 uro na Špici ter se spoznate z gradnjo deblaka
in z orodji, ki so jih v preteklosti uporabljali za izdelavo takšnega plovila.

18.00

PIKNIKONCERT
Park Tivoli
29.6.2017
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
29.6.2017

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
29.6.2017

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

20.00

Ljubljana Festival 2017

SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA S SOLISTKO ELINO GARANČA - KONCERT OPERNIH
ARIJ
Cankarjev dom
29.6.2017
Slovita mezzosopranistka latvijskega rodu El
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21.00

58. Jazz festival Ljubljana

SOFIA JERNBERG & ALEXANDER HAWKINS (ŠVEDSKA, VB)
Cankarjev dom
29.6.2017
Glasba dua Jernberg & Hawkins se spokojno in brezšivno preliva med abstraktnim eksperimentiranjem in neposrednostjo
tradicionalne etiopske glasbe.

30.6.2017

09.00

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

Vstop prost
Zavod Skupina STIK s partnerji se bo tudi letos lotil gradnje rimskodobnega čolna &ndash; deblaka. Animatorjem se lahko
pridružite med 27.junijem in 31. avgustom vse dni razen nedelje, med 9 in 17 uro na Špici ter se spoznate z gradnjo deblaka
in z orodji, ki so jih v preteklosti uporabljali za izdelavo takšnega plovila.

10.00

ODPRTA KUHNA - TRŽNICA HRANE
Glavna tržnica
30.6.2017
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.

21.00

58. Jazz festival Ljubljana

ARCHIE SHEPP TRIBUTE TO COLTRANE (ZDA)
Cankarjev dom
30.6.2017
Ameriški saksofonist, pesnik in dramatik Archie Shepp (roj. 1937) je ljubljenec evropskega jazzovskega občinstva zaradi
svoje politične drže in čustvenega zvena. Markanten intelektualec in opozicijski glasnik šestdesetih let je tudi v svobodni
jazzovski formi predstavljal vez z bluesom, spiritualom in afroameriško tradicijo.

21.00

Festival urbane kulture Slovenija

FRANK FROM FUN LOVIN´ CRIMINALS (VB)
Kongresni trg
30.6.2017

Vstop prost
Frank Benbini je znan kot bobnar in ťena tretjinaŤ slovite newyorške zasedbe Fun Lovin&#39; Criminals (FLC), a tudi kot
Uncle Frank in TRM (The Rhythm Man). Frank je priznani glasbenik, glasbeni producent, pisec pesmi, režiser in didžej.

21.00

Ljubljana Festival 2017

TOMAŽ DOMICELJ: ČISTA AKUSTIKA III
Križanke
30.6.2017
Poleg svežih kompozicij slovenskega pevca Tomaža Domicelja bodo nekatere njegove stare, znane in manj znane pesmi
zazvenele v novih priredbah (reggae, samba, bachata, cumbia), saj se mu bosta na odru pridružila prijatelja s Kanarskih
otokov To ín Corujo in Yarel Hernández, po rodu Kubanec.

23.00

Festival urbane kulture Slovenija

ICON LIVE (SLOVENIJA)
Kongresni trg
30.6.2017

Vstop prost
Slovenski glasbenik, skladatelj, producent in instrumentalist Denis Beganović je skupaj z didžejem Petrom Vöröšem in
mlado vokalistko Saro Lah ustvaril nov glasbeni projekt ICON. Rezultat skupnega ustvarjanja je avtorski projekt, pri
katerem je sodelovalo več kot 15 odličnih globalnih in regijskih glasbenikov.

23.00

Festival urbane kulture Slovenija
Klub K4
30.6.2017
Ř [Phase] je član angleške techno scene že od leta 1990. V Londonu živeči producent, čigar stil muzike sega od minimala,
pa do Detroit tehna, je najbolj znan po odličnih izdajah pri Token Records.

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.
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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.

JAZZ ODER
Stari trg, Mestni muzej, Petkovškovo nabrežje
30.6.2017
Na koncertih, ki se odvijajo ob petkih v juliju in avgustu, se z brezplačnimi koncerti na prostem predstavljajo slovenske in
tuje jazz zasedbe.

KLOVNBUF! - MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNE KLOVNADE IN NOVEGA CIRKUSA
Različna prizorišča
20. do 24.6.2017

Vstop prost
V okviru festivala Klovnbuf! bodo slovenski in tuji umetniki predstavljali različne zvrsti klovnovskih nastopov, kot so
bufonada, cirkuška klovnijada, ulična klovnijada, klovnsko glasbena ekscentrika idr. ob tem pa poskrbeli za sproščeno in
zabavno vzdušje obiskovalcev in mimoidočih.

ANA IN TEDDY: MEDVED V SLOVENIJI
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.9.2014 do 2.12.2017
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.

URŠKA KOŠIR: NAJ NASMEH - FOTOGRAFIJE
Krakovski nasip
6.6. do 6.7.2017

Vstop prost
V fotografsko-dobrodelnem projektu avtorica Urška Košir išče nasmejane obraze vseh starosti, oblik in spolov. Tiste široko
nasmejane in tiste skrivnostne. Igrive, vesele, sproščene in pristne. Na ogled so fotografije znanih in manj znanih Slovencev.

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.

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.

58. JAZZ FESTIVAL LJUBLJANA
Cankarjev dom
28.6. do 2.7.2017
Ljubljanski jazz festival z nastopi vrhunskih imen svetovnega jazza vsako leto v Ljubljano privabi domače in tuje ljubitelje te
glasbene zvrsti.

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.

Ljubljana Festival 2017

FESTIVAL LJUBLJANA NA LJUBLJANICI
Ladjice na Ljubljanici
30.6. do 3.7.2017
Pestremu naboru privlačnih prizorišč Festivala Ljubljana se bo pridružila tudi Ljubljanica, reka, ki teče skozi staro mestno
jedro slovenske prestolnice.
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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.

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.

NIKOLI JIM NI BILO BOLJŠE?
Cekinov grad: Muzej novejše zgodovine Slovenije
12.10.2016 do 30.6.2017
Razstava v besedi in sliki in z raznolikimi predmeti pripoveduje zgodbo o vsakdanjem življenju v socialistični Jugoslaviji.

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.

LJUBLJANICA IN MESTO
Cankarjev dom
3.4. do 2.7.2017

Vstop prost
Razstava predstavlja urejanje struge Ljubljanice in Gradaščice po zamisli arhitekta Jožeta Plečnika. Zanemarjeni reki, ki
jima je mesto obrnilo hrbet, saj so ju uporabljali kot kanalizacijo in se ju bali zaradi poplav, je vzpostavil kot enega vodilnih
urbanistični motivov mesta.

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.

NIČ NI VEČNO - SKUPINSKA INSTALACIJA
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
18.5. do 25.6.2017
Na ogled so tri prostorske intervencije avtorjev, ki se nanašajo na dojemanje in organizacijo bivanjskega okolja, naravnega
ali umetnega. V svojih delih se izbrani avtorji in skupine posvečajo idejam minljivosti, nestanovitnosti in kratkotrajnosti, ki
so svojstven odziv na stanje v sodobnem svetu. Edina stalnica življenja je nenehna spremenljivost. Nič ni večno, vse je v
gibanju.
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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 2.12.2017
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
19.6. do 1.9.2017
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.

POHIŠTVO ARTICULUM - RAZSTAVA
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
20.4. do 2.7.2017
Leta 1952 sta Edvard Ravnikar in absolvent arhitekture Jurij Jenšterle zasnovala pohištvo Articulum. Ravnikar je patentiral
lesno zvezo, ki je omogočala sestavljanje in razstavljanje različnih pohištvenih elementov.

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.
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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.

PRAZNINA, GRAFIČNA MAPA IZBRANIH UMETNIKOV 32. GRAFIČNEGA BIENALA LJUBLJANA:
KRITERIJ ROJSTVA
Galerija Kresija
16.6. do 6.7.2017

Vstop prost
Zasnova grafične mape Praznina se opira na strukturo bienala, saj so povabljeni umetnice in umetnik predstavniki petih
skupin, ki so se oblikovale na podlagi povabila prejemnikom velike nagrade z zadnjih petih bienalov.

ŠENTPETRSKO PREDMESTJE - DOKUMENTARNA RAZSTAVA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
9. do 30.6.2017

Vstop prost
Razstavljenih bo 135 starejših in mlajših arhivskih dokumentov iz časa med letoma 1821 in okoli 1965. To so gradbeni načrti,
urbanistični in regulacijski plani, fotografije in razglednice, grafike in vedute, knjige hiš, listine, rokopisne in računske knjige,
seznami hišnih lastnikov ter popisne pole popisov prebivalstva.

DVOGOVOR 2016/17 - RAZSTAVA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
22.6. do 2.7.2017

Vstop prost
Razstava kiparskih in grafičnih del tečajnic Art centra Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih na temo "Avtoportret".

SE VIDIMO NA ULICI! #OBČINSTVO #PROSTOR #UMETNIK - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA OB
20. OBLETNICI FESTIVALA ANA DESETNICA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
14.6. do 9.7.2017

Vstop prost
Gledališče Ane Monro razstavlja 20 fotografij s podobami obiskovalcev mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana
Desetnica v Ljubljani v preteklih letih. Avtor fotografij je priznani slovenski dokumentarni fotograf in fotoreporter Luka
Dakskobler, na ogled pa bodo v okviru interaktivne razstave, ki poustvarja ulično-gledališki ambient.

NETRADICIONALNI POKLICI ZA ŽENSKE IN MOŠKE, POGLEDI IN MNENJA OTROK
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
2.6. do 11.7.2017

Vstop prost
Pisni izdelki otrok, ki nam predstavljajo svoj pogled in mnenja o še vedno prisotnih stereotipih pri izbiri poklica.

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.

FESTIVAL URBANE KULTURE SLOVENIJA
Različne lokacije po mestu
30.6. do 1.7.2017
Festival urbane kulture bo obiskovalcem ponudil pestro dnevno-nočno dogajanje na 10-ih prizoriščih, na katerih se bo
zvrstilo več kot 30 različnih domačih in tujih izvajalcev. Raznovrsten festival, ki bo pod enim imenom združil elektronsko
glasbo, oblikovanje, modo in družbeno koristne dogodke.

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.

7/8

Prireditve v Ljubljani od 23. do 30.6.2017

Turizem Ljubljana

Prireditve v Ljubljani
od 23. do 30.6.2017

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).

Festival urbane kulture Slovenija

MEDNARODNI DAN REGGAE GLASBE
Park Tivoli, CH0 Metelkova
30.6. do 1.7.2017
V okviru festivala bo 30. junija in 1. julija praznovanje Mednarodnega dneva reggae glasbe, s čimer se Ljubljana prvič
pridružuje 35 mestom po vsem svetu, ki ga praznujejo, namenjen pa je mednarodno razširjeni jamajški glasbeni kulturi in
njenemu sporočilu.
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