KULTURNA SOSESKA VABI

20. marca 2016
ob 16. uri,

na predvečer
SVETOVNEGA DNEVA POEZIJE ter množičnega svetovnega
pesniškega dogodka PESEM ZA BEGUNCE,
ki ga prireja Krog pesnikov – Poet's Circle v sodelovanju s Svetovnim pesniškim
gibanjem – World Poetry Movement, Mednarodnim PEN-om
ter Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR),
bomo v Kulturni soseski, v Narodni galeriji
prisluhnili poeziji, ki nikoli ne neha verjeti v človeka, tudi ko je čas zanj peklenski.
Berejo:
Milan Dekleva, Tibor Hrs Pandur, Milan Jesih, Barbara Jurša, Meta Kušar, Boris A. Novak, Ivo
Svetina, Veno Taufer, Nataša Velikonja, Maja Vidmar, Anastassis Vistonitis, Ciril Zlobec.

Glasbena spremljava:
Ksenija Jus
Matej Krajnc
Vlado Kreslin

Dogodek povezuje: Cvetka Bevc
www.drustvopisateljev.si
www.ng-slo.si

V CELODNEVNEM DOGAJANJU BODO SODELOVALE VSE USTANOVE
KULTURNE SOSESKE
MGLC – Mednarodni grafični likovni center
www.mglc-lj.si
Ob 10. uri
Likovni pobegi, delavnica poezije, kolaža in monotipije ob razstavi velikana
katalonske umetnosti Antonia Tàpiesa
Na delavnici bomo uvodoma predstavili pojem vizualne poezije, ki širi meje besedne v
prostor nebesedne umetnosti. Skozi razumevanje Tàpiesovih del, ki jih zaznamuje
humanistično razumevanje sveta in ljubeč odnos do malih, zavrženih, najdenih ali že
uporabljenih predmetov, se bomo v nadaljevanju delavnice pogovorili o pojmih
migracija, pot, odhod, dom, potovanje … Misli bomo ubesedili v motive in jih upodobili v
mešani tehniki kolaža in monotipije. Delavnica je primerna tako za otroke kot družine.
Vodita jo galerijski animatorki Nika Rupnik in Anja Guid. Zaželene so prijave na: Lili
Šturm, muzejska svetovalka, tel. 01 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
www.nms.si
Ob 15. uri
Novoodprta razstava Narodnega muzeja Slovenije Srednjeveške zgodbe s stičišča
svetov je v celoti posvečena negotovemu času velikih preseljevanj od propada
zahodnega rimskega cesarstva do naselitve Slovanov. Z obiskovalci se bo o
preseljevanjih v srednjem veku pogovarjala kustosinja, medtem pa se bodo mlajši
obiskovalci v posebnem kotičku na razstavi lahko preoblekli v nošo Langobarda.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE
www.pms-lj.si
Ob 15. uri
Prost vstop v Prirodoslovni muzej Slovenije od 15. do 16. ure, povabilo k uporabi
brezplačnega programa za samostojno uporabo: Skrivnosti poln nahrbtnik (skrivnosti
Prirodoslovnega muzeja Slovenije z nahrbtnikom, polnim izzivov in zanimivih
pripomočkov).

SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
www.opera.si
Ob 16. uri
Christoph Willibald Gluck
Orfej in Evridika
http://www.opera.si/sl/program/predstava/opera/orfej-in-evridika/?d=516

MODERNA GALERIJA
www.mg-lj.si
Ob 18. uri
Književnik Esad Babačić: pesmi o beguncih v naših hišah:
Hiše miru, nimajo sreče,
hiše miru, strmijo roteče.
Hiše miru, zaprejo se vase,
hiše miru, se brigajo zase.
https://www.youtube.com/watch?v=pofC9xIj-uU
Esad Babacic
www.esadbabacic.si

