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Pestro poletje in jesen v kostanjeviški galeriji

RedakcijaObjavljeno

:
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Četrtek 18.08.2022
,

:

Božidar Jakac – Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki je tudi v poletnih
mesecih izjemno pester program. Pomlad in poletje sta namreč osrednji sezoni za izvajanje razstavnega in
V Galeriji

izobraževalnega programa saj
,

je

v

tem obdobju

v

Kostanjevici na Krki največ gostov tako domačih kot tujih.
,

Poleg stalnih razstav ki so stalnica ponudbe kostanjeviške galerije največjega likovnega muzeja v Sloveniji so
poletnih mesecih na ogled tudi tri občasne razstave. V izjemen ambient nekdanje samostanske cerkve je
,

,

,

v

umeščena razstava slikarja Staša Kleindiensta z naslovom Antiarkadija ( do 28. avgusta ) v Velikem razstavišču je
na ogled obsežna retrospektiva enega največjih likovnikov slovenskega kulturnega prostora Vladimirja Makuca
,

(do

2.

oktobra ) medtem ko
,

Aleksandra Nišavića

–

je

Aca (do

v

prostorih lapidarija na voljo dialoška razstava Adsum Paole Korošec in
septembra )

4.

Poleg razstavnega programa se

v

.

muzeju odvijajo številni dogodki za različne generacije in ciljne skupine od

pedagoško-andragoškihaktivnosti

,

delavnic javnih vodenj do koncertov in gledaliških predstav. V poletnih mesecih (julij – avgust) se odvija cikel

Utrinek z ene poletnih

,

medgeneracijskih ustvarjalnic kjer je vsako soboto med 10. in 13. uro na voljo brezplačna delavnica
mentorji in počitniško varstvo za otroke od 6. do 11. leta starosti.
,

z

različnimi

v galeriji

,

Pomemben del programa nastane v sodelovanju
Božidar Jakac odvijal FKK

–

s

partnerji. Med

2.

in 8. julijem se je (tudi ) v prostorih Galerije

Festival kulture Kostanjevica ki je postregel
,

serijo koncertov pogovorov in

s

,

gledaliških predstav. V partnerstvu z Luksuz produkcijo je med 28. junijem in 1. julijem potekala mladinska
filmska delavnica tradicionalno so v sodelovanju z JSKD Krško izvedli kiparsko delavnico za otroke.
,

V avgustu in

septembru bo dogajanje še naprej pestro. Do konca avgusta se bodo vsako soboto med 10. in 13.

uro odvijale medgeneracijske ustvarjalnice med 23. in 25. avgustom bo ponovno na voljo počitniško varstvo v
galeriji 30. avgusta pa se bo odvijal odprti grafični atelje kjer se obiskovalci spoznavajo z različnimi grafičnimi
,

,

,

tehnikami. V četrtek 25. avgusta bo v sklopu ciklusa Mladi raziskovalci v muzeju koncert saksofonista Maja
Brinovca. V septembru bo na sporedu vrsta razstav 1. septembra se bo odprla nova stalna postavitev ki
,

,

,

:

predstavlja izbor iz ustvarjalnega opusa slikarja Nandeta Vidmarja. Od 9. septembra bo
cerkvi na ogled razstava umetnice Maše Jazbec Mikkel

lapidariju odprla razstava Erika Mavriča

z

z

nekdanji samostanski

naslovom Sintetični organizmi 23. septembra pa se bo
,

naslovom Dolgo črno poletje.

samostanskicerkvi

v

v

Razstava Staša Kleindiensta v nekdanji

Poleg navedenih dejavnosti je Galerija Božidar Jakac aktivna tudi na gostovanjih. Tako se bosta 2. septembra
odprli kar dve razstavi. V Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu ob Soči bo na ogled pregledna razstava del Nandeta

Vidmarja iz zbirke Galerije Božidar Jakac

,

v

Galeriji Murska Sobota pa se bo odprla razstava Mitje Konića Vedno

v Zagrebu se bo 14. septembra odprla razstava Nova
doba ki predstavlja dela štirih umetnic in umetniških skupin – Maje Smrekar Robertine Šebjanič Tanje

sem

si

želel belega konja. V Muzeju sodobne umetnosti

,

,

,

Vujinović in tandema PLATEAURESIDUE.
Galerija Božidar Jakac je odprta od torka do nedelje od 10. do 18. ure

,

v

poletnih mesecih (julij – avgust) pa ob

petkih in sobotah vse do 20. ure.
P. P./vir GBJ Kostanjevica na Krki
:

# povezujemoposavje

Retrospektiva Vladimirja Makuca
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Več iz rubrike KULTURA

17.08.2022

Koncert Tjaše Fabjančič
19. avgusta na gradu
Rajhenburg

v

petek

,

,

17.08.2022

16.08.2022

Veličastno slavje Marijinega
vnebovzetja v Olimju

Kapelski pubje ob 15-letnici izdali

lastno zbirko ljudskih pesmi in
tretjo zgoščenko

15.08.2022

11.08.2022

10.08.2022

Anini glasbeni večeri vabijo na

Srednjeveški dan na gradu

Leskovški kulturniki

slovesno praznovanje 20 let

Rajhenburg 2022 naslednjo

vabijo na literarni večer ob

soboto

vodnjaku

10.08.2022

09.08.2022

09.08.2022

Koncert Klare in Lovra odpade

Celovečerec Zgodba Save
predvajan tudi

v

v

nedeljo

Potovanje Zlatke Vučinić

Krškem

09.08.2022

06.08.2022

Ustrezen prostor za prvi simpozij
etnokoreološke študijske skupine
v Sloveniji našli v gradu Brežice

Vabljeni na družinsko grafično
delavnico z Aljo Fir

06.08.2022

05.08.2022

05.08.2022

Fotografski natečaj Ulična

Projekcija dokumentarnega filma

okenska ) razstava podob
Kostanjevice na Krki

o Savi ter koncert Klare in Lovra

Ivan Bogovčič Vsega se ne da
:

ohraniti nastati mora tudi kaj
novega
,

(

06.08.2022
»

Berem polžu «
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v

Knjižnici Brežice
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