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Spletno mesto uporablja piškotke

z

namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti
,

,

ki jih brez

piškotkov ne bi mogli

nuditi.
Z

obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate

s

piškotki.

Strinjam se Več o piškotkih
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Najvidnejši projekt Galerije Božidarja Jakca
bo razstava o klubu Neodvisnih
Komentiraj

Objavi

Objavi

Sevnica : 33
občinskih štipendij
šolskem letu

v

2021/2022
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Kostanjevica na Krki

Galeriji Božidarja Jakca

V

Naporen teden
odpiramo s pokalno
tekmo s Šentjurjem

v

Kostanjevici na Krki bo med glavnimi letošnjimi

razstavnimi projekti izstopala koprodukcijska Razstava

umetnosti tridesetih

let

ki jo

,

pripravljajo

s

Cankarjevim

domom. Med vidnejšimi razstavami so opozorili še na
gostovanje zagrebškega Muzeja za umetnost in obrt ter

razstavna projekta Staša Kleindiensta in Maše Jazbec.
Razstava Izven okvirja
let

,

ki jo

bodo

v

umetnosti tridesetih

Razstava

Cankarjevem domu

v

Ljubljani odprli

aprila bo posvečena klubu tako imenovanih Neodvisnih
,

ki so ga

v

Pogled na galerijo Božidar Jakac

,

30. letih 20. stoletja sestavljali nekateri

najpomembnejši mladi slovenski umetniki so sporočili
,

podrobnejša predstavitev kluba Neodvisnih mnoga dela
njegovih članov pa bodo na ogled prvič po zadnjih 80 letih so dodali.
iz kostanjeviške galerije. To bo prva

,

,

Novo razstavno leto bodo sicer v galeriji začeli februarja z razstavo V dialogu z deli Bogdana Borčića
in Borisa Gaberščika oziroma z novo postavitvijo v Borčićevem kostanjeviškem grafičnem kabinetu.
Marca bodo odprli gostujočo skupinsko razstavo Post-produkcija Iz likovne zbirke festivala
sodobne umetnosti Art Stays aprila bodo odprli skupinsko razstavo Vegetacije Nike Erjavec Tine
:

,

,

Konec in Tilyena Mucika.
Maja bo sledilo odprtje razstave Antiarkadija Staša Kleindiensta in junija Retrospektive Vladimirja

Makuca. Za julij pripravljajo dialoško razstavo del slikarja Aca Nišavića in kiparke Paole Korošec za
,

september pa Sintetične organizme Maše Jazbec.
Septembra bodo odprli razstavo del slikarja in risarja Erika Mavriča. Oktobra bo sledila še razstava

Pogledi na zgodovino fotografije na Hrvaškem iz fotografske zbirke Muzeja za umetnost in obrt
:

Zagreb.

Glede obiska galerije so navedli da jim ta pri posameznih razstavah kljub epidemiji covida-19
,

zadnja leta raste.

primerjavi

z

V

primerjavi

s

predlani so lani zabeležili njegovo skoraj 50-odstotno rast

,

v

letom 2019 pa celo 63-odstotno.

Tehtnica se je sicer

v

zadnjem obdobju močno nagnila na stran domačih obiskovalcev. Teh je bilo

Najbolj brano

Zadnji komentarji

lani skoraj 90 odstotkov medtem ko se je pred epidemijo delež tujih gostov gibal okrog 30
,

odstotkov. Gre sicer predvsem za posamezne goste medtem ko zaradi epidemije še vedno

Razkrivamo največjo luknjo v sistemu PCT

beležijo močan padec obiska organiziranih skupin so še sporočili iz kostanjeviške galerije.

zaradi katere se širijo okužbe
Jožko: ... pa nadaljujmo s statistiko

,

,

STA M. K.

,

;

Svetovne...
‹

nazaj

Revoz odpušča 450 ljudi

dodatno krčenje

v

proizvodnje na eno izmeno

Galerija

bojandjekanovic: Krizi s polprevodniki
Število pozitivnih še visoko hkrati vse manj
,

bolnikov na intenzivnih oddelkih

miha: O seveda

se zadeva umika

v

razumne

okvirje , samo...

Pahor

o

Knjižnici Črnomelj : Srce ki povezuje
,

dva kraja

Popendekl: Večjega bumbarja od

tega kao

predsednika bi pa...
V sredo 10.288 okužb kljub spremembam
;

veliko PCR testov

Jožko: Austrija obvezno, Češka to ukinja ,
Anglija...

Več komentarjev

›
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