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@KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor / do 30. 11. 2021
Mednarodna skupinska razstava KIBLIX 2021: Virtualni svetovi danes
Razstava prinaša kritični pregled sodobnih virtualnih prostorov skozi serijo inovativnih
umetniško-raziskovalnih projektov na področju najnovejših tehnologij virtualne,
obogatene in mešane resničnosti.
V prvem razstavnem sklopu, ki smo ga odprli v mesecu juliju, si lahko ogledate virtualno
resničnost in video instalacijo RE-ANIMIRANO Jakoba Kudska Steensena, virtualni
svet za VRChat in instalacija MetaVrt Sfera4: Klub Tanje Vujinović, participatorni
projekt v obogateni resničnosti Skiljelinjer (Linije razmejitve) umetniško-oblikovalskega
studia Untold Garden in Sebastiana Dahlqvista, kratki animirani film Kako
izginiti kolektiva Total Refusal, video performans Privzeta nastavitev Daniela
Hanzlíka, intermedijsko postavitev Tretja krajina Nike Erjavec, generativno avdiovizualna sliko Avtoportret Tadeja Droljca, prostorsko instalacijo Svet je bil zame
skrivnost, ki sem jo želel spoznati Emirja Šehanovića ter spletni performans Nokturno
v črni in zlati tandema ATOM-r v sodelovanju z umetnikom Abrahamom
Avnisanom.
V poletnih mesecih razstavo dopolnjujemo s posameznimi projekti umetnikov in umetnic,
ki delujejo na področju tehnologij razširjene resničnosti. Razstavo bomo v celoti
zaokrožili z drugim sklopom projektov, ki jih bomo predstavili v septembru,
razstava pa bo v celoti na ogled do 30. novembra.
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V prihodnjih tednih bomo pričeli z vodenimi ogledi! Razstavo si je mogoče ogledati od
ponedeljka do petka med 15. in 17. uro. Za ogled izven odpiralnega časa se lahko
prijavite na e-naslov kibla@kibla.org.

@Arboretum Voljčji Potok / do 1. 10. 2021
Intermedijska razstava VRTN!CA
Vabimo vas na ogled intermedijske razstave VRTN!CA, RUK pilotnega projekta v
izvedbi KIBLA2LAB.
V prostorih Arboretuma, ki se ponaša z enim najreprezentativnejših rozarijev na svetu,
postavljamo vrtnice na drugačen način: premikamo jih iz naravnega okolja v literarno,
zvočno in vizualno ponazoritev in intermedijsko namestitev. S tem želimo prikazati del
njihovega bivanja in lepote ter povezanosti s človekom.
Obiskovalcu v prostorski avdiovizualni postavitvi predstavimo štiri zgodbe izbranih
vrtnic: damaščanke ter sort Trubar, Peace in Prešeren. Razstava ponuja novo gledišče z
nadgrajeno izkušnjo razširjene resničnosti, ki pričara posebno doživetje hkrati v
resničnem okolju botaničnega parka in metafizičnem svetu umetnosti.
Razstavo si lahko ogledate v Arboretumu Volčji Potok od ponedeljka do nedelje med
11. in 19. uro.
PR: Mreža RUK
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