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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!

∕ Dogodki

20
Maj
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APOFENIJA∕1
20.05.2022 ob 20: 00

Intimni oder GT22

APOFENIJA∕1

premiera : petek , 20. 5. 2022 , ob
20.00 na Intimnem odru GT22 ∕

vstopnice
repriza: sobota , 21. 5. 2022 , ob
20.00 na Intimnem odru GT22 ∕

vstopnice

Avtorska predstava mladih umetnic Nine Ramšak Marković in

Varje Hrvatin je demo verzija (∕1 ) subjekta umetne inteligence,

ustvarjenega, da uprizarja vse tisto , kar je neuprizorljivo.
Apofenija je strukturirana kot organizem oživljajočih celic , ki

odpira prostor prihodnosti, kot prostor brez človeka , v katerem
umetna inteligenca svojo namenskost osmišlja skozi pozabljene
podobe trajanja , minevanja in bivanja.

Kaj se zgodi , ko gledališču pozicijo živosti z odra prestavimo v

avditorij ?

Produkcija : konS

Koprodukcija: Moment Maribor, Bunker, Melara

Projekt je nastal pod okriljem platforme konS. Projekt konS –

Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na

javnem razpisu za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih
umetnosti in kulture«. Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Vstopnice so na voljo na spletu in na prizorišču eno uro pred

dogodkom. Sprejemamo tudi rezervacije. Vnaprej kupljene in
rezervirane vstopnice, prosimo, dvignite vsaj 15 minut pred
predstavo.

Več informacij

Vljudno vabljeni !

DOGODKI

SREDA, 18. MAJ 2022

ob 17 :00

Depoji državnih muzejev v

Pivki

Razstava Vsak milimeter šteje

ČETRTEK , 19. MAJ 2022

ob 17 :30

Vrt Lili Novy

Literarni večer z valižansko

rezidentko Rebecco Thomas

ČETRTEK , 19. MAJ 2022

ob 18 :00

Mestna galerija Nova Gorica

LIVE, LAUGH, LOVE

ČETRTEK , 19. MAJ 2022

ob 20 :00

Gala Hala

Intimno: Kiki

PETEK, 20. MAJ 2022

ob 10 :00

Prostori Gimnazije Ptuj

Dialog z mladimi na temo
evropskega zelenega prehoda

https://www.si21.com/Dogodki/APOFENIJA1_1zz/
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