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Začenja se cikel dogodkov Dobimo se pred
Škucem

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Začenja se cikel dogodkov Dobimo se pred Škucem
Ljubljana, 22. julija - Pred Galerijo Škuc se bo danes ob 17. uri začel cikel dogodkov Dobimo se pred Škucem. Spored
obsega razstave, glasbene, literarne, gledališke, plesne in filmske dogodke, ustvarjalne delavnice za otroke in t.i.
Škucevo tržnico. Letošnja prireditev bo potekala do 31. avgusta.
Na letošnji prireditvi bosta vsak dan od 17. ure dalje odprta Ulična čitalnica in Škuceva tržnica, kjer bodo obiskovalci lahko
prebirali knjige Založbe Škuc in Centra za slovensko književnost in jih tudi kupili. Poleg starejših naslovov bodo naprodaj
tudi nove izdaje knjig, katalogov in zgoščenk.
V večernih urah bodo na sporedu različni literarni večeri, med njimi Videopoetika v izvedbi zavoda Gulag, na kateri bodo
predvajali kratke pesniške filme, poezijo pa bodo brali Gašper Torkar, Muanis Sinanović in Dejan Koban.
Letošnje filmske projekcije vključujejo dokumentarna filma Aleksandrinke in Dom v režiji Metoda Pevca ter dokumentarni
film režiserja Mitje Sočiča Novo mesto glasbe.
Med gledališkimi predstavami pa si bodo obiskovalci lahko ogledali Veseli cirkus otožnega klovna v izvedbi Gledališče
Bičikleta, Ničesar ne obžalujem v izvedbi Metke Pavšič in lutkovno predstavo Muca Copatarica v izvedbi gledališča Fru fru
.
V sklopu cikla Muzika na trgu se bodo zvrstili tudi različni jazzovski koncerti, kabareji in šansoni. Med drugim bodo
nastopili Wild Strings Trio, Jana Beltran, Olfamoštvo, Borut Mori trio in Mateja Gorjup.
Na ogled bo še fotografska razstava z naslovom Aftermath: Langreo avtorja Andreja Peunika. Serija Langreo je del večje
serije Aftermath, prikazuje pa posledice dolgoletne intenzivne industrijske aktivnosti v pokrajini Asturija na severu Španije.
Spored vključuje tudi prodajno razstavo Hortifashion študentov oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete ter
prodajno razstavo pohištva iz kartona Možnost zasedenosti avtorjev Simona Drofelnika in Mateje Herbst.
Za najmlajše bo vsak dan ob 18. uri poskrbljeno z različnimi lutkovnimi predstavami, kot je Sirkec, Sirkec v izvedbi Teater
Cizamo. Predstavam bodo sledile poletne ustvarjalne delavnice za otroke. Med njimi so Nalepkarija, lutkovna delavnica
Čuda čudna, delavnica sitotiska Zelenozeleni in delavnica recikliranja Kartonske živalice, so sporočili iz Škuca.

