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Mednarodni festival umetnosti , tehnologije in znanosti KIBLIX 2020 – 2021 se je

zaključil ! Edicija , naslovljena Virtualni svetovi danes,

ki je trajala od decembra 2020 pa do decembra

2021 , je bila zaradi pandemije zasnovana hibridno. V enem letu smo izpeljali več kot 60 spletnih

dogodkov ,

v

mesecu juliju pa se

razstavišča

v

Sloveniji KIBLA PORTAL. Mednarodna skupinska razstava , ki je bila na ogled šest

je

festival vendarle preselil tudi

v

uveljavljenih umetnikov_ic, vključujoč pet novih KIBLINIH intermedijskih produkcij slovenskih
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obiska razstave nedvomno potrjujejo , da je
so jo sestavljali Živa Kleindienst , Tadej Vindiš , Aleksandra

Številke ogledov spletnih prenosov
in
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Novoletno voščilo

umetnikov_ic.

Kostič

v

leto 2022

fizični prostor največjega neodvisnega

mesecev , je predstavila prerez 19 inovativnih umetniško-raziskovalnih projektov mednarodno

kuratorski ekipi , ki
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Peter Tomaž Dobrila, več
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kot uspelo zagotoviti izjemen program.

Najlepše se zahvaljujemo vsem gledalcem_kam , obiskovalcem_kam ter vsem
sodelujočim stokovnjakom_injam in umetnikom_cam!

Vsi spletni prenosi tematskih pogovorov , delavnic, pogovorov z
umetniki_cami , seminarjev in AV performansov so še naprej dostopni na
spletni platformi KIBLIX 2020 –2021.
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