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 naD taBo/ti 
 31. grafični bienale, Ljubljana

 

01  mgLC, grad tivoli, pod turnom 3   
 osrednja razstava  

02  jakopičevo sprehajališče
 Will Benedict, asad Raza

03  moderna galerija, Windischerjeva 2
 osrednja razstava

04  galerija kresija, stritarjeva ulica 6
 Bureau of Loose associations predstavlja LUXUs  
 (do 5. 10. 2015)

05  mahrova hiša, krekov trg 10
 Braco Dimitrijević
 
06  galerija Škuc, stari trg 21
 Becky Beasley (do 27. 9. 2015)

07 nUk, turjaška 1
 Becky Beasley  
 (28. 8.-15. 9./23. 10.-30. 11.)

08  galerija jakopič, slovenska cesta 9
 giles Round

09  galerija Cankarjevega doma, prešernova cesta 10
  maría elena gonzález,  

velika nagrada 30. grafičnega bienala  
(do 1. 11. 2015)

 
10 tivolski forum 
  izobraževalni in javni bienalski program  

odprtih vrat v parku tivoli.  
Razpored dogodkov na www.mglc-lj.si

11 veleblagovnica nama, tomšičeva ulica 1
 Bienale v izložbi 

 

 vzpoReDne Razstave

12  nLB galerija avla, trg republike 2 
Ljubljanski grafični bienale skozi plakat

13  tipoRenesansa, Breg 22
  slepi material

14a pionirski dom – 
 Center za kulturo mladih,
  vilharjeva cesta 11
  ponovi pogled!

14b pionirski dom – 
 Center za kulturo mladih,  
 art center, komenskega 9
 ponovi pogled!

zemLjeviD pRizoRiŠč ŠestDeset Let in tRiDeset gRafičnih BienaLov

ideja ljubljanskega grafičnega bienala se 
je oblikovala v prvi polovici petdesetih let 
20. stoletja, ko sta se umetnost in kultura 
socialistične jugoslavije postopoma vračali v 
modernost. na področju likovne umetnosti 
so se nadaljevali prekinjeni tok in povezave 
predvojnega modernizma, zato je grafični 
bienale v svojih začetkih v veliki meri sledil 
univerzalističnim idealom pariške šole (École 
de paris). format grafičnega bienala se je 
kot večina mednarodnih razstav zgledoval 
po strukturi beneškega bienala, ki je izšla iz 
nacionalnega koncepta svetovnih razstav. 

v ozadju nastanka grafičnega bienala so 
poleg njegovega začetnika in dolgoletnega 
vodje zorana kržišnika stale tri prepoznavne 
umetniške osebnosti iz slovenske kulturne 
zgodovine: Božidar jakac, zoran mušič 
in veno pilon. slednja, naturalizirana 
parižana, sta kržišniku, sekretarju in 
glavnemu organizatorju i. mednarodne 
grafične razstave, pomagala zbrati grafike 
predstavnikov pariške šole, ki je s 144 deli 
tvorila jedro prvega bienala. odločitev za 
medij grafike je temeljila na razširjenosti 
in visokem umetniškem nivoju grafike v 
sloveniji in jugoslaviji ter na fenomenu 
medvojne partizanske grafike; zaradi 
enostavne distribucije je bil eden od razlogov 
za umetniško grafiko tudi praktičnost. Že 
prva razstava je poudarjala zgodovinske 
in politične prednosti jugoslavije, saj 
je lahko zaradi njih grafična razstava 
presečišče zahoda in vzhoda in so na njej 
zastopani »vsi kontinenti, na katerih se 

grafična umetnost goji«. (j. vidmar) po 
letu 1961 pa je bienale sledil tudi uradni 
politiki neuvrščene jugoslavije in širil svoj 
nacionalni spekter na države tretjega sveta 
indijo, indonezijo, kolumbijo, čile, Urugvaj, 
takratno združeno arabsko republiko in 
številne druge. Bil je blagovna znamka 
odprtosti jugoslovanske zunanje politike, 
bil je nesporno velik ideološki stroj, toda 
navsezadnje je bil predvsem umetnostna 
razstava v službi plemenitih namenov: bil 
je umetniško srečevališče, okno v svet 
in mit in sanje umetnikov zunaj zahodne 
evrope in zDa in bil je v ponos in navdih 
številnemu občinstvu, ki je v mali Ljubljani ob 
obisku bienala uživalo v raznolikem naboru 
umetnikov z vsega sveta. močna osebnost 
direktorja zorana kržišnika je obstoječi 
format utrjevala in širila ter obdržala bienale 
pri življenju tudi po razpadu jugoslavije 
in sredi osemdesetih celo osnovala novo, 
grafiki posvečeno institucijo (mednarodni 
grafični likovni center), ki je še danes glavni 
producent in organizator grafičnega bienala. 
ob prehodu v novo tisočletje je kržišnik 
prepustil mesto mlajšim generacijam. 
nasledila ga je Lilijana stepančič, ki je 
dokončno uvedla koncept kurirane razstave 
in razširjeno definicijo grafičnega medija ter 
po skoraj petinštiridesetih letih preoblikovala 
bienalski format v skladu s spremenjenimi 
geopolitičnimi razmerami in razvojem medija 
velike mednarodne umetnostne razstave. 
Radikalno spremembo in usmeritev bienala 
za prihodnost je začrtal 25. bienale leta 

2003, ki ga je kuriral Christophe Cherix, 
specialist za umetnost tiska šestdesetih in 
sedemdesetih let 20. stoletja. Razmnožena 
podoba je bila postavljena v širši družbeni, 
celo politični kontekst, ki se pojavlja kot 
knjiga umetnika, plakat, fotokopija, letak, 
umetniški časopis … naslednja dva bienala 
sta sledila omenjenim usmeritvam in 
multiplicirani podobi kot komunikacijskemu 
sredstvu. Dogodek, 29. grafični bienale, 
se je odrekel grafičnemu pedigreju in 
se osredotočil na umetniški dogodek. v 
času priprav na 30. grafični bienale se 
je utrdila strateška odločitev o vrnitvi k 
medijski specifiki, saj so možnosti grafike 
in umetniškega tiska v času kulturnega 
kapitalizma še kako relevantne. Dobesedno 
pred našimi očmi najmlajša generacija 
umetnikov (zrasla z internetom) ponovno 
odkriva umetniški in distribucijski potencial 
tradicionalnega tiska in knjige. Prekinitev, 
30. grafični bienale, se je brez velikih besed 
vrnil k naravi grafičnih procesov in njihovemu 
vplivu na dela sodobne umetnosti. 
Nad tabo/ti, 31. grafični bienale, 
stoji na ramenih predhodnikov, preči 
zgodovino, generacije, grafiko, filozofijo, 
film, literaturo in nam govori o tem, da 
umetnost našega časa vibrira z vplivi 
preteklih umetnikov in umetnosti. 

nevenka ŠivaveC 

1.  Dan allison, 18. mednarodni grafični bienale, 
1989, plakat. foto: arhiv mgLC

2.  postavitev i. mednarodne grafične razstave, 1955, 
moderna galerija. foto: arhiv moderne galerije

3.  postavitev 25. grafičnega bienala 2003, 
moderna galerija. foto: arhiv mgLC
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Direktorica mednarodnega grafičnega likovnega centra
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soBota, 29. avgUst

10.00–11.00
Bureau of Loose associations  
predstavlja LUXUS:  
Še več agresivne nedolžnosti, 
predstavitev z zajtrkom
galerija kresija

11.00–12.00
Becky Beasley:  
Med spanjem rasteš,  
predstavitev z zajtrkom, pogovor z 
umetnico in vodstvo po razstavi
galerija Škuc

12.00–16.00 
ava, mentor David gothard:  
Belo na belem
kavarna moderne galerije
 
16.00–18.00 
asad Raza, D. graham  
Burnett, jeff Dolven:  
Shema za šolo (2015)
park tivoli

18.00
giles Round: 
Ljubljana, 1955 (2015),  
vključuje dela Cally spooner, dela iz zbirke 
in fotoarhiva moderne galerije ter zbirke 
mgLC, odprtje razstave s predstavitvijo
galerija jakopič 

20.00 
SONICA CLASSICS II:  
hildur guðnadóttir, koncert na 
splavu, predstavlja mota – muzej 
tranzitornih umetnosti
Ljubljanica in nabrežje, med 
tromostovjem in mesarskim mostom

neDeLja, 30. avgUst

14.00–18.00 
ava, mentor David gothard:  
Belo na belem
kavarna moderne galerije 

19.00 
maría elena gonzález:  
Serija govorica dreves, koncert
Cankarjev dom, Dvorana Duše počkaj 

vstop na DogoDke je pRost.

ostali spremljevalni 
program 31. grafičnega 
bienala si oglejte na  
strani 10.

Radio
Bienale v časU 31. gRafičnega BienaLa  

oDDaja spLetni RaDio BienaLe 
Radio Bienale – radio z grafičnim 
pridihom – je glasbena kulisa skladb, ki 
so navdihovale na bienalu sodelujoče 
umetnice in umetnike, posebej vplivale 
nanje ali so jim preprosto všeč. 
Radio Bienale lahko poslušate med 
28. 8. in 3. 12. v kavarni Caffe Bienale 
v gradu tivoli in na www.mglc-lj.si
v sodelovanju z Radiem terminal.

osReDnja Razstava 31. gRafičnega BienaLa

naD taBo

ti
31. grafični bienale v Ljubljani z naslovom Nad tabo/ti 
raziskuje družbenopolitične posebnosti, ki jih povezujemo 
z grafičnimi umetnostmi, še posebej v razmerju do 
reprodukcije, publicitete in skupnosti. kot se spodobi 
za bienale, ki je kot prvi razstavljal dela v vseh grafičnih 
tehnikah, letošnja edicija vključuje litografijo, lesoreze 
velikih formatov, jedkanice, sitotiske, plakate in knjige 
umetnikov. Razstava poskuša razpreti pojmovanje grafičnih 
umetnosti onstran uveljavljenih opredelitev, v skladu s tem 
pa zajema denimo skulpturo, ki plava po reki skozi mesto, 
ulične svetilke v parku, kinetične stroje, izdelane na podlagi 
zgodovinske risbe, in eksperimentalne šolske programe.

naslov razstave Nad tabo/ti se nanaša na nerazrešeno 
napetost med nasprotujočimi si identitetami, a hkrati 
nakazuje tudi na možnost sobivanja. naslov, ki ga obenem 
razumemo kot grafično podobo in kot previden predlog, 
odraža našo željo, da razvijemo diskurz o nekaterih 
pomembnih značilnostih grafične umetnosti, kot so 
razširjanje, ponavljanje in distribucija. Unikatni predmeti in 
enoznačne naracije so tako na razstavi zastopani v veliko 
manjšem številu kot recimo faksimili, postopki zrcaljenja, 
prototipi, nepopolne kopije in nematerialne forme.

osrednji del razstave prikazuje dela več kot 40 
umetnikov, ki uporabljajo številne umetniške postopke 
in pristope, in vključuje dela, ki so ustvarjena posebej za 
bienale, starejša dela, oblikovanje razstave, primere ponovne 
uporabe in rekontekstualizacije materialov, strokovnih 
besedil in drugih artefaktov kot tudi predstavitve, ki so, 
razgibale dogajanje v galerijah in na ulicah mesta.

osrednja razstava 31. grafičnega bienala v Ljubljani z 
naslovom Nad tabo/ti, ki jo kurira nicola Lees z asistentkama 
stello Bottai in Lauro mcLean-ferris, je v moderni galeriji, 
v mednarodnem grafičnem likovnem centru (mgLC), parku 
tivoli, galeriji kresija, narodni in univerzitetni knjižnici in 
galeriji jakopič. samostojna razstava Becky Beasley, ki jo 
kurira vladimir vidmar, je v galeriji Škuc, razstava nagrajenke 
30. ljubljanskega bienala maríe elene gonzález, ki jo kurira 
Božidar zrinski, je na ogled v galeriji Cankarjevega doma.

niCoLa Lees
kuratorka 31. grafičnega bienala v Ljubljani

moDeRna gaLeRija in mgLC 
skupinska razstava predstavlja dela avtorjev: 
Reza abdoh, giorgio andreotta Calò, ava 
(vanja erjavec, evelina hägglund, ana jagodic, 
zala kobe, nina oblak, gregor Rozman, Luka 
savić in sanja vatič), Chris Beauregard, Will 
Benedict, Wolfgang Breuer, andrea Büttner, 
ellen Cantor, castillo/corrales, Declan Clarke, 
mike Cooter, Qëndresë Deda, Braco Dimitrijević, 
shannon ebner, Luca frei, enej gala, peter 
gidal, karpo godina, David gothard, meta 
grgurevič, andrew hazewinkel, stewart home, 
tom humphreys, ištvan išt huzjan, sanya 
kantarovsky, aidan koch, gabriel kuri, adriana 
Lara, hilary Lloyd, goshka macuga, David 
maljković, nick mauss in ken okiishi, oscar 
murillo, novi kolektivizem, pilar Quinteros, 
asad Raza, josefine Reisch, Lili Reynaud-
Dewar, giles Round, Luka savić, thirteen 
Black Cats (vic Brooks, evan Calder Williams 
in Lucy Raven), akram zaatari, phillip zach

gaLeRija kResija
Bureau of Loose associations, pod vodstvom 
michaela Wolińskega, razstavlja zbirko slik 
poljskega kolektiva LUXUs, ki je leta 1993 
naredil serijo stensil slik s podobo množično 
proizvedene plastične igrače, mačke, kot 
emblem postsovjetskega kapitalizma.

mahRova hiŠa
med bienalom je v Ljubljani mogoče videti 
ogromna fotografska portreta anonimnih 
posameznikov iz mesta. prvi je nameščen pred 
mgLC, drugi pa je na fasadi mahrove hiše blizu 
zmajskega mostu. to sta nova prispevka v 
zgodovinsko pomembni seriji Casual Passer-By 
(Naključni mimoidoči), ki jo Braco Dimitrijević 
ustvarja v mestih po vsem svetu že od leta 1969.

jakopičeva pRomenaDa
Will Benedict na plečnikovi promenadi v parku 
tivoli razstavlja serijo 120 plakatov, s katerimi 
raziskuje načine, kako gledalci psihološko 
ponotranjijo in berejo podobe okolja, bodisi v 
emocionalnem ali političnem smislu bodisi kako 
drugače. asad Raza je v projektu Ni vzhoda 
ne zahoda predrugačil svetilke na plečnikovi 
promenadi, ki v nočnem času bienala spominjajo 
na utripajoče lučke na obali, obzorju ali v mestu. 
na koncu promenade je umetnik v sodelovanju 
z D. grahamom Burnettom in jeffom Dolvenom 
pripravil eksperimentalni projekt Shema za šolo.

gaLeRija jakopič 
giles Round v razstavi Ljubljana, 1955 preoblikuje 
umetniška dela iz arhiva grafičnega bienala. 
Razstava vključuje tudi zvočno delo umetnice 
Cally spooner z naslovom Vsesplošni oooh, ki 
obiskovalce vodi po razstavi. sodelujoči umetniki: 
Cally spooner. zbirka moderne galerije: karel 
appel, jean-michel atlan, Roger Bissière, 
victor Brauner, Beverloo guillaume Corneille, 
marcel fiorini, Léon gischia, jean-jacques 
de grave, friedensreich hundertwasser, 
Roberto matta, jean Le moal, giorgio 
morandi, gino severini, gustave singier, 
zora staack, victor vasarely, emilio vedova. 
zbirka mgLC: ay-o, getulio alviani, max Bill, 
elaine Breiger, Danilo jejčič, andrej jemec, 
kimura kosuke, zdeněk kučera, Lojze Logar, 
peter matthews, ivan picelj, arthur Luiz piza, 
france Rotar, Lojze spacal, tinca stegovec, 
emilio vedova, edvard zajec, karel zelenko

gaLeRija ŠkUC in naRoDna in  
UniveRzitetna knjiŽniCa
Razstava Becky Beasley z naslovom Med 
spanjem rasteš, ki jo kurira vladimir 
vidmar, vključuje serijo tiskanih plakatov, 
s katerimi avtorica izpisuje ljubezensko 
zgodbo, vanjo pa vpleta podobe skulpture, 
ki jo je navdihnilo delo Carla mollina.

1.  ellen Cantor: Miki in 
Mini sta bedna (1997) 
Uporabljeno z  

 dovoljenjem estate  
 of ellen Cantor

2.  castillo/corrales: 
piktogram iz Družabno 
življenje knjige (2010)

 Uporabljeno z  
 dovoljenjem  
 castillo/corrales 
 in else pragout

3. andrew hazewinkel
 12 figur (po Niccolòju), 
 študije kolektivne 
 tesnobe. Detajl iz 
 instalacije, firstdraft 
 sydney 2014
 Uporabljeno z  
 dovoljenjem umetnika

1
2

3
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= ShORT GUIDE
20€
ISBN 978-961-6229-58-6

kam in kDaj na gRafični BienaLe

meDnaRoDni gRafični  
Likovni CenteR, pod turnom 3
osrednja razstava 31. grafičnega 
bienala: Nad tabo/ti
28. avgust–3. december
odpiralni čas: od torka do 
nedelje, od 10. do 18. ure
vstopnina: bienalska vstopnica

moDeRna gaLeRija, 
Windischerjeva 2
osrednja razstava 31. grafičnega 
bienala: Nad tabo/ti
28. avgust–3. december
odpiralni čas: od torka do 
nedelje, od 10. do 18. ure
vstopnina: bienalska vstopnica

jakopičevo spRehajaLiŠče
osrednja razstava 31. grafičnega 
bienala: Nad tabo/ti
28. avgust–3. december

gaLeRija kResija, stritarjeva ulica 6
osrednja razstava 31. grafičnega 
bienala: Nad tabo/ti
28. avgust–15. oktober
odpiralni čas: od ponedeljka do petka, 
od 10. do 18. ure, sobota od 10. do 
14. ure, nedelja od 10. do 13. ure
vstopnina: prost vstop

naRoDna in UniveRzitetna 
knjiŽniCa, turjaška 1
osrednja razstava 31. grafičnega 
bienala: Nad tabo/ti 
28. avgust–15. september in 23. 
oktober–30. november
odpiralni čas: od ponedeljka do petka, 
od 8. do 20. ure, sobota od 8. do 17. 
ure (razen 29. avgust do 18. ure)
vstopnina: prost vstop

gaLeRija ŠkUC, stari trg 2
Becky Beasley: Med spanjem rasteš, del 
osrednje razstave 31. grafičnega bienala
28. avgust–27. september
odpiralni čas: od torka do 
nedelje, od 12. do 20. ure
vstopnina: prost vstop

gaLeRija jakopič, slovenska cesta 9
giles Round: Ljubljana, 1955, del 
osrednje razstave 31. grafičnega bienala
28. avgust–3. december
odpiralni čas: od torka do 
nedelje, od 10. do 18. ure
vstopnina: bienalska vstopnica 

gaLeRija CankaRjevega 
Doma, prešernova cesta 10
maría elena gonzález: Serija 
govorica dreves, razstava nagrajenke 
30. grafičnega bienala
28. avgust–1. november
odpiralni čas: od torka do sobote, od 10. do 
18. ure, ob nedeljah od 10. do 14. ure 
vstopnina: bienalska vstopnica

nLB gaLeRija avLa, trg republike 2
Ljubljanski grafični bienale skozi plakat, 
vzporedna razstava 31. grafičnega bienala
6. avgust−3. december
odpiralni čas: od ponedeljka 
do petka, od 8. do 18. ure
vstopnina: vstop prost

pioniRski Dom – Center za kulturo 
mladih, vilharjeva cesta 11, in aRt CenteR, 
komenskega 9 
Ponovi pogled!: Otroška grafična dela 
iz arhiva Pionirskega doma, vzporedna 
razstava 31. grafičnega bienala 
4. november−3. december 
odpiralni čas: pionirski dom: od ponedeljka 
do četrtka, od 15. do 19. ure; art center: od 
ponedeljka do petka, od 15. do 19. ure  
vstopnina: prost vstop 

stUDio tipoRenesansa, Breg 22
Slepi material, vzporedna razstava 
31. grafičnega bienala
28. avgust–28. september
odpiralni čas: ponedeljek od 9. do 12. ure, 
od torka do petka od 9. do 12. ure in med 
16. in 20. uro, sobota od 10. do 13. ure in 
med 16. in 20. uro, nedelja od 10. do 13. ure
vstopnina: prost vstop

vstopnina: 

inDiviDUaLna vstopniCa 
(vključuje ogled vseh razstav  
z vstopnino): 
10€

vstopniCa s popUstom 
iCom, aiCa, smD, za dijake, študente, 
upokojence (vključuje ogled vseh  
razstav z vstopnino): 
6€

DRUŽinska vstopniCa 
(vključuje ogled vseh razstav  
z vstopnino): 
15€

ŠoLske skUpine z voDstvom 
(vključuje ogled vseh razstav  
z vstopnino): 
6€

skUpine (najmanj 15 oseb)  
z voDstvom (vključuje ogled vseh 
razstav z vstopnino): 
8€   

BRezpLačna vstopniCa
predšolski otroci, obiskovalci  
s posebnimi potrebami, prijatelji bienala, 
abonma kUL, turistična kartica URBana, 
novinarji, Cimam, Biennial foundation

stRanke nLB, d. d. 
(vključuje ogled vseh razstav z 
vstopnino): pri nakupu vstopnice  
imajo 30 % popusta, ki se prizna na 
blagajni mgLC.

imetniki namine kaRtiCe zvestoBe 
(vključuje ogled vseh razstav z 
vstopnino): pri nakupu vstopnice  
imajo 20 % popusta, ki se prizna na 
blagajni mgLC.podobno kot večina ostalih projektov 

angleške umetnice Becky Beasley tudi 
razstava v galeriji Škuc (postavitev je 
del osrednje razstave 31. grafičnega 
bienala, v tem primeru pod kuratorsko 
taktirko vladimirja vidmarja) Med 
spanjem rasteš temelji na napetosti 
med podobo, objektom in jezikom. 

na pričujoči razstavi skozi 
metaforo spreminjanja letnih časov 
tematizira življenje, s poudarkom na 
materinstvu, seksualnosti in smrti. 
premišljuje o kreaciji, rekreaciji 
in prokreaciji, česar se loteva 
skozi preplet različnih umetniških 
medijev in s sopostavitvijo svojih 
starih in novih del. med zadnjimi 
je tudi premiera avtoričinega 
prvega videodela z naslovom A Man 
Restores a Damaged Artwork. 

v galeriji visita tudi dve veliki 
fotografiji. na prvi je podoba 
razkošnega listja fige v naravni 
velikosti, na drugi pa moške roke s 
parom orehov. gre za umetničini 
zgodnji deli iz obširne serije 
fotografij, naslovljenih Fig Tree, 
pretvorjenih tudi v knjižno obliko 
Days of Life, katere fragmente v tem 
primeru prepleta z avtobiografsko 
prozno pesnitvijo, v njej pa odseva 
svojo nosečnost in rojstvo sina. 

če nosečnost in materinstvo 
Becky Beasley zgosti znotraj meja 
in možnosti jezika ter razsekanih 
fotografskih podob, se razmerja s 
svojimi starši loti s seganjem v prostor, 

čeprav v še bolj abstraktni obliki. v 
minimalistične strukture, podobne 
policam, z naslovom Shelves for 
My Parents prevaja dimenzije teles 
svoje mame in očeta. ob delih iz 
lesa pa se ukvarja še z eno mislijo, in 
sicer o (ne)mogočih križanjih med 
življenjem in umetnostjo. a to niso 
edine skulpture v galeriji. svoje k 
razmišljanju o cikličnosti in kreaciji, 
v skoraj meditativnem ritmu gibanja, 
prinašata ogromni vrteči se strukturi 
Bearings and Given (Cock & Clam).

Del ljubljanske razstave je 
tudi delo Flora, A Life. gre za 
stotine razglednic s fotografskimi 
podobami bujnega rastlinja, ki 
so na hrbtni strani opremljene z 
natančnimi botaničnimi podatki. 
Listje, tako tisto v razstavljenih 
knjigah kot na fotografijah, predlaga 
abstrahirano naravo kot način 
razmišljanja o času in prostoru, 
skozi dimenzije ponavljajočega 
se, seksualnosti in družine. 

občutek, ki gledalca pogoltne 
že ob vstopu na razstavo, kot zapiše 
njen kurator, je tako napetost 
med domačim in strašljivim, kot da 
bi »najintimnejše v nas oddajalo 
nelagodno tujost, vznemirjujočo 
prosojnost,« nanašajoč se na 
odpiranje dvoumnih prostorov 
seksualnosti in smrti, materinstva 
in rojstva, drugosti in bližine.

Umetnik giles Round je na povabilo 31. 
grafičnega bienala v Ljubljani zasnoval 
umetniško interpretacijo zgodovine 
tega umetnostnega dogodka, ki 
je svojo prvo razstavo doživel leta 
1955 v Ljubljani. od tod tudi naslov 
postavitve v galeriji jakopič.

interpretacije preteklosti se 
je avtor lotil skozi zavedanje, da 
ljubljanski bienale ni le ena najstarejših 
grafičnih prireditev na svetu, temveč 
je tudi prvi, ki je razstavljal dela 
ne glede na grafično tehniko. iz 
zbirke mednarodnega grafičnega 
likovnega centra in moderne 
galerije je izbral arhivska dela, ki so 
nastala med letoma 1955 in 1999.

s svojevrstnimi posegi se je nato 
poigral s konvencijami, zajetimi v 
opisih del, tipografijah naslovov 
in postavitvah celotnih razstav.

galerijski prostor je razmejil 
z mehko arhitekturno strukturo, 
na kateri so natisnjene fotografije 
tehničnih delavcev, ki so postavljali 
razstavo leta 1969. pred te povečane, 
zamolkle posnetke je avtor s 
pomočjo aluminijastih žic obesil svoj 
izbor grafik iz omenjenih zbirk.

fotografiral je tudi arhivski 
posnetek razstave leta 1965, na 
robu katerega lahko zagledamo 

avtorjevo roko (oblečeno v bombažno 
rokavico) pa tudi odsev njegovega 
obraza. na originalni fotografiji 
iz leta 1965 je v steklo uokvirjene 
grafike prav tako, a po naključju 
ujet odsev fotografa, ki je razstavo 
dokumentiral. podoba se tako najprej 
pojavi na posnetku, nato pa še na 
svetlejšem sitotisku, ki ga zabrisuje 
popačen faksimile Rauschenbergove 
litografije Nezgoda (1963).

Drugo delo, kjer umetnik prav 
tako uporabi postopek prilaščanja, 
je To je stara zgodba … Ne bom 
je povedal znova!!! (2015) in je 
razstavljeno v galeriji jakopič in 
moderni galeriji. na stene pritrjeni 
plakati se navezujejo na delo iz 
leta 1975, ki ga avtor reproducira v 
napačnem formatu, hkrati pa ustvari 
tudi litografijo. stavek: »to je stara 
zgodba …« dopolni še jezen vzklik: 
»ne bom je povedal znova!!!«

konvencionalne oznake, ki 
obiskovalca vodijo po razstavah, 
so v tem primeru prevedene v 
zvočno delo. ogled postavitve tako 
poteka ob vokalni spremljavi Cally 
spooner, ki z glasom morske deklice 
zapoje kompozicijo iz istoimenske 
instalacije Vsesplošni oooh (The 
Overall Oooh) (2013−2014). 

BeCkY BeasLeY: meD spanjem RasteŠ giLes RoUnD: LjUBLjana, 1955

kurator: vladimir vidmar
prizorišče: galerija Škuc
28. avgust–27. september

prizorišče: jakopičeva galerija
28. avgust–3. december

Becky Beasley: Walnut hand, 2014, srebrni želatinasti print, 53,5 x 48 cm
Uporabljeno z dovoljenjem umetnice in francesce minimi, milano

giles Round: 1957 (2015)
z dovoljenjem umetnika in moderne galerije

osReDnja Razstava 31. gRafičnega BienaLa

izBRana DeLa UmetniC in iz BienaLne zBiRke 
meDnaRoDnega gRafičnega Likovnega CentRa:
ay-o, getulio alviani, max Bill, elaine Breiger, Danilo jejčič, 
andrej jemec, kimura kosuke, zdeněk kučera, Lojze Logar, peter 
matthews, ivan picelj, arthur Luiz piza, france Rotar, Lojze spacal, 
tinca stegovec, emilio vedova, edvard zajec, karel zelenko

izBRana DeLa UmetniC in Umetnikov iz 
BienaLne zBiRke moDeRne gaLeRije:
karel appel, jean-michel atlan, Roger Bissière, victor Brauner, 
Beverloo guillaume Corneille, marcel fiorini, Léon gischia, 
jean-jacques de grave, friedensreich hundertwasser, Roberto 
matta, jean Le moal, giorgio morandi, gino severini, gustave 
singier, zora staack, victor vasarely, emilio vedova

veLika nagRaDa 31. gRafičnega BienaLa

grafični bienale je že od vsega začetka razstava, 
ki jo ocenjuje žirija. velika nagrada bienala je 
postala pravcata institucija in se ohranila do 
danes, zato bo strokovna žirija tudi letos izbrala 
nagrajenca. nagrajenka oziroma nagrajenec 
se tradicionalno predstavi na naslednjem 
bienalu z veliko samostojno razstavo.

Žirijo 31. grafičnega bienala sestavljajo:  
adam Budak, alessandro Rabottini, emily king, 
Rafal niemojewski in Breda kolar sluga. člani se 
bodo sestajali med bienalom, nagrajenka oziroma 
nagrajenec pa bo razglašen ob koncu bienala.

kRatki voDič

slovensko-angleški barvno 
ilustrirani vodič je celovit 
pregled razstavljajočih umetnic, 
umetnikov, skupin in projektov 
31. grafičnega bienala.  
156 strani. 
Cena: 20 eUR.
naročila: 01/2413 808, 
petra.klucar@mglc-lj.si 

mahRova hiŠa, krekov trg 10
osrednja razstava 31. grafičnega 
bienala: Nad tabo/ti (fasada)
28. avgust–3. december
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seznam Umetnikov po pRizoRiŠčih

plakat je bil vse od začetka pomemben 
spremljevalec ljubljanskega grafičnega 
bienala. čeprav se je s prihodom številnih 
drugih nosilcev sporočil sčasoma spremenila 
njegova vloga, v nasprotju z njegovo nekdanjo 
komunikacijsko vrednostjo je danes v 
ospredju predvsem kulturnozgodovinska, celo 
zbirateljska, pa se mu organizatorji grafičnega 
bienala tudi v sodobnosti niso odpovedali.

v zgodovini tega ljubljanskega mednarodnega 
umetnostnega dogodka je tako nastala 
pomembna zbirka plakatov. prvi so nastajali v 
50. in 60. letih prejšnjega stoletja, v obdobju, 
ki velja za razcvet grafičnega oblikovanja pri 
nas; to je bilo podobno kot slovenska grafika 
v glavnem toku evropskega dogajanja. 

pri čemer pogled nazaj skozi bienalski arhiv 
– zbirko plakatov, predstavljenih na razstavi 
pod naslovom Ljubljanski grafični bienale skozi 
plakat, ne omogoča le pregled slovenskega 
grafičnega oblikovanja, temveč se na površinah te 
najstarejše oblike vizualne komunikacije razpirajo 
tudi zgodovinski razvoj bienalne prireditve, 
vizualne krajine različnih obdobij in izhodišča za 
interpretacije kulturnozgodovinskih dogodkov.  

plakati in katalogi so bili od začetka del bienala
Letos mineva šestdeset let od i. mednarodne 
grafične razstave v Ljubljani, nastale v organizaciji 
devetčlanskega organizacijskega odbora, ki 
mu je predsedoval dr. france stele, njegov 
tajnik je bil zoran kržišnik, kasneje dolgoletni 
vodja grafičnega bienala in ustanovitelj 
mednarodnega grafičnega likovnega centra.

kot pričajo zapisniki organizacijskega odbora, 
so že prav na začetku načrtovanja razstave, 
poleg njene strukture in okvira, dorekli tudi 
obseg spremljajočih vizualnih komunikacij. Že na 
drugi seji odbora so sklenili, da bosta dogodek 
spremljala dvojezični katalog in plakat.   

Delo pri plakatu je sprva prevzel Riko 
Debenjak, za vodilno grafiko prvega bienala je 
bil izbran lesorez Kurenti franceta miheliča 
in je bil natisnjen v 500 izvodih. na naslovnico 
kataloga pa je po spletu okoliščin našla pot 
grafika pabla picassa. Dela španskega umetnika 
so namreč na razstavo prispela v zadnjem 
trenutku, ko je bil katalog že postavljen in v tisku, 
zato se je odbor odločil, da eno reprodukcijo 
picassojeve grafike postavi na naslovnico, ki 
je bila sprva namenjena grafiki mihe maleša.

od reprodukcije umetniškega dela na 
plakatu do celostne podobe bienala
od i. do viii. mednarodne grafične razstave je 
izbor plakata temeljil na pozivu umetnikom, 
ki so pripravljali predloge. prelom s tem 
načinom je verjetno sprožil plakat ivana piclja 
za v. mednarodno grafično razstavo, ki je 
izstopal zato, ker ni šlo več za reprodukcijo 
umetniškega dela z dodano izbrano tipografijo 
črk, temveč za sodobno grafično oblikovanje 
vizualne komunikacije umetniškega dogodka.

Leto kasneje je odbor k sodelovanju povabil 
jožeta Brumna, ki je o vizualni podobi celotnega 
dogodka razmišljal celostno in oblikoval plakat 
in naslovnico kataloga bienala (z reprodukcijo 
Rika Debenjaka), izdelal pa je tudi logotip, ki 
ga je oprl na predhodne picljeve plakate.

od leta 1969 sta plakat in platnica kataloga 
predstavljala del celostne podobe bienala, 
skoraj vedno pa je ta imela za podlago konkretno 
umetniško grafiko, po letu 1975 pa grafiko enega 
od nagrajenih umetnikov predhodnega bienala. 
tako so bile podlage za bienalske plakate po 
letu 1971 grafike janeza Bernika, adriane maraž, 
tetsuya node, andreja jemca, Lojzeta Logarja, 
Dana alisona, güntherja Ueckerja in drugih.

to prakso so opustili v novem tisočletju, 
s 24. mednarodnim grafičnim bienalom, ki je 
prinesel prevetritev dogodka, vnesel pa je tudi 
nove promocijske prijeme, del katerih je bila 
tudi obravnava njegove celostne podobe. tako 
kot konceptualna drugačnost vsakega izmed 
prihodnjih bienalov je postala stalnica tudi 
vsakokratna nova celostna podoba bienala, pod 
katero se je vedno podpisal drug oblikovalec 
ali oblikovalska skupina, s poudarkom na 
popolni svobodi uporabe vizualij. Umetniška 
grafika kot podlaga za vizualno komunikacijo 
je tako izginila s plakata, nadomestili so jo 
grafični elementi, ki oblikujejo celostno 
podobo vsakega izmed bienalov posebej.

zapis je povzetek spremnega besedila ob razstavi bienalnih 
plakatov muzejske svetovalke mag. Brede Škrjanec 
iz mednarodnega grafičnega likovnega centra.

LjUBLjanski gRafični BienaLe skozi pLakat

prizorišče: nLB galerija avla
6. avgust–3. december

vzpoReDne Razstave 31. gRafičnega BienaLa LjUBLjana

1  france mihelič, i. mednarodna grafična 
razstava, 1955, plakat. foto: arhiv mgLC

2  ivan picelj, v. mednarodna grafična 
razstava, 1963, plakat. foto: arhiv mgLC

1 2

Razstava nagRajenke 3o. gRafičnega BienaLa 

maRÍa eLena gonzÁLez 
seRija govoRiCa DReves

sLepi mateRiaL

prizorišče: tipoRenesansa,  
studio za visoki tisk 
28. avgust–28. september

na razstavi Slepi material je predstavljen 
izbor plakatov eksperimentalne tipografije, 
ročno natisnjenih v tehniki visokega tiska. 
Uporabili so izvirni črkovni in grafični 
material studia tipoRenesansa, svinčene, 
lesene in plastične črke ter raznovrstne 
najdene predmete (od različnih kovinskih 
odrezkov do ključev) in strojne elemente, ki 
so v tem primeru postali grafični material. 

mrežno kompozicijo razstavljenih 
plakatov zaznamuje tudi svinčeno gradivo, 
ki ga pri visokem tisku uporabljajo za 
določanje razmikov med črkami, vrsticami 
in poglavji. to orodje se praviloma ne 
odtisne, ker je nižje od črk, zato so ga stavci 
poimenovali slepi material. gre torej za 
sicer nevidni element visokega tiska, ki je v 
tem kontekstu dobil svojo vizualno vlogo.  
 

ponovi pogLeD!

otroška grafična dela iz arhiva 
pionirskega doma 
prizorišči: pionirski dom – Center 
za kulturo mladih in art center
4. november–3. december

pionirski dom – Center za kulturo mladih 
iz Ljubljane že leta spodbuja likovno 
ustvarjalnost otrok in mladih ter skrbi 
za njihovo spoznavanje likovnih tehnik. 
Delavnice organizira v svojih slikarskih, 
kiparskih in grafičnih ateljejih. 

v centru tako hranijo obsežen grafični 
arhiv z nekaj tisoč grafičnimi matricami 
in odtisi, ki so nastali pod mentorstvom 
vidnih slovenskih likovnikov, med katerimi 
so bili Drago hrvacki, Bogdan Borčić, tinca 
stegovec, alenka gerlovič, Lado pengov idr. 

na razstavi, ki spremlja letošnji 
grafični bienale, so zajeta dela, ki so 
nastala med 60. in 90. leti prejšnjega 
stoletja. predstavljene grafike in grafični 
predlogi odsevajo tehnično znanje in 
žanrsko ustvarjalno pestrost otrok. na 
postavitvi bo tako lahko marsikdo, ki je v 
pionirskem domu nekoč obiskoval likovne 
delavnice, morda zagledal tudi svoje delo.

na razstavi Slepi material v studiu tipoRenesansa 
(na fotografiji) je predstavljen izbor plakatov 
eksperimentalne tipografije, ročno natisnjenih 
v tehniki visokega tiska. foto: marko Drpić

aleš hafner (18 let), 
Avtoportret, 1975, 
linorez, foto: arhiv 
pionirskega doma

kurator: Božidar zrinski 
prizorišče: galerija Cankarjevega doma 
28. avgust–1. november

maría elena gonzález je dobitnica osrednje 
nagrade grand prix za delo Serija Govorica 
dreves, razstavljeno na 30. grafičnem bienalu 
v Ljubljani leta 2013. na samostojni razstavi 
v galeriji Cankarjevega doma bo nagrajeno 
serijo dopolnila z najnovejšo produkcijo, 
narejeno posebej za postavitev v Ljubljani. 

maría elena gonzález, kubanska umetnica, 
ki živi in dela med new Yorkom in Baslom, je v 
osnovi kiparka, ki pa svoje projekte na inovativen 
način širi tudi v polje grafike, komponiranje 
glasbe in performansa. Razstava z naslovom 
Serija Govorica dreves izhaja iz avtoričinega 
navdiha ob srečanju s padlo brezo v gozdu v 
bližini poletne umetniške kolonije, ki jo prireja 
the skowhegan school of painting & sculpture. 

pogled na brazdaste vzorce na lubju 
breze je umetnico spomnil na zvok klavirske 

skladbe. vprašala se je, kako zveni drevo. 
potrebovala je sedem let, da je konkretni 
vizualni zapis pretvorila v zvok. 

Lubje breze je sploščila, iz tega pa 
izdelala radiranke in risbe, brazdaste vzorce 
je skenirala in jih dala lasersko zarezati v 
zavitke za mehanični klavir (pianolo). 

na ljubljanski razstavi bodo na ogled 
najnovejše risbe, radiranke, grafike, 
videoprojekcija in zavitki za mehanični klavir, 
ki razkrivajo umetniški postopek in fascinacijo 
nad oblikami, s katerimi se je umetnica 
srečala v naravi. Razstavo spremljata glasbena 
dogodka, na katerih bo mogoče poslušati 
in slišati glasbo brezovih dreves; partiture, 
ki so polne fraziranja, polifonije in ritmov, 
presenetljivo sodobnih za današnji čas.

Umetnica maría elena gonzález tako v svojem 
projektu ne nagovarja samo sinestezije čutnega 
sveta, temveč poudarja tudi vzpostavljena 
razmerja med kulturo in naravo ter njenimi 
tehnološkimi razširitvami, spoji in uresničitvami, 
v katere pa vnaša avtorski vidik in prijeme.

1 Brez naslova [Untitled], 2012
 Brezovo lubje, marker sharpie
 črnilo, lepenka, lepilni trak
 86,4 x 100,3 cm
 Uporabljeno z dovoljenjem umetnice

spRemLjevaLni pRogRam Razstave, 
konCeRtna DogoDka:
29. avgust ob 19. uri, Dvorana Duše počkaj
27. oktober ob 18. uri, Dvorana Duše počkaj 

na pianoli se bosta predvajali dve skladbi maríe 
elene gonzález, s pianolo bo rokoval vsestranski 
slovenski glasbenik Boštjan gombač. skladbi 
sta del umetniškega projekta Serija govorica 
dreves in sta nastali, ko je umetnica vzorce lubja 
padle breze skenirala in jih digitalno prevedla 
in zarezala v zvitek za mehanični klavir.
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tivoLski foRUm — DogoDki
tivolski forum je izobraževalni in javni 
program odprtih vrat, ki poteka v parku 
tivoli, v bienalskem kontejnerju moto v 
neposredni bližini mednarodnega grafičnega 
likovnega centra (grad tivoli). moto 
je odprt v času dogodkov in ob lepem 
vremenu vsak vikend od 10. do 18. ure.
 
moto pogovor
torek, 15. september ob 17. uri 
moto je bil zasnovan kot projekt in objekt-
kontejner v okviru Dostopnega življenja na 
Bio 50. je avtorsko delo skupine ustvarjalcev: 
mika Cimolini, Uroš Babnik, aleš ogorevc, 
adrian friend, Lee ivett, staša Dabič perica. 
pogovor z ustvarjalci in njihovimi gosti 
bo tematiziral možnosti ustvarjalnih rab 
javnega prostora (koncept mika Cimolini).

knjižnica pod krošnjami na obisku 
na grafičnem bienalu
sobota, 12. september, med 10. in 18.uro 
sobota, 19. september, med 10. in 18. uro 
sobota, 3. oktober, med 10. in 18. uro
k bralni dejavnosti v moto vabita knjižnica 
pod krošnjami in knjižnica mgLC. producent 
knjižnice pod krošnjami je Divja misel, v 
sodelovanju z vodnikovo domačijo Šiška.

kulturna soseska tivoli
v četrtek, 17. septembra, ob 18. uri, bo 
pred mgLC potekala slavnostna otvoritev 
soseske, obhod po ustanovah in zaključek 
s koncertom v prostorih Dsp ob 20. uri.
novoustanovljeno sosesko predstavljajo: 
Društvo slovenskih pisateljev (Dsp), narodni 
muzej slovenije, narodna galerija, moderna 
galerija, prirodoslovni muzej slovenije, 
sng opera in balet Ljubljana, mgLC.

vreme je lahko tudi pasje
sobota, 3. oktober ob 16. uri
ogled bienalskega dela razstave na 
jakopičevem sprehajališču za sprehajalce s 
štirinožnimi prijatelji, v sodelovanju s kinologi.

tivoli, neznana zgodovina 
nedelja, 11. oktober, med 14.30 in 15. uro 
park tivoli predstavi mag. Darja pergovnik z 
zavoda za varstvo kulturne dediščine slovenije.

seminarji asU
torek, 13. oktober, ob 17. uri  
torek, 10. november, ob 17. uri 
kritično premišljevanje o raznolikih praksah 
in strategijah sodobne umetnosti v lokalnem 
prostoru v okviru projekta Prostori in prakse 
sodobne umetnosti društva galerija Boks. 
seminarje organizira ŠUm – revija za kritiko in 
teorijo sodobne umetnosti. 

shirting 06
predstavitev projekta 
otvoritev: četrtek, 15. oktober, na 
ogled do nedelje 25. oktobra
shirting je nov model oblačenja, ki predstavlja 
alternativo prevladujočemu modnemu sistemu 
ter izpostavlja odgovornost, povezovanje 
in kreativnost vseh vključenih akterjev.
projekt se razvija skozi posamezne edicije. 
Šesta po vrsti – shirting 06 – povezuje 
oblikovanje in umetnost. v proces so vključeni 
slovenski modni oblikovalci in umetniki, ki 
sodelujejo na letošnjem grafičnem bienalu ali 
so sodelovali na prejšnjih. njihova umetniška 
dela so kot navdih za grafično podobo oblačil. 
vsak izmed sodelujočih modnih oblikovalcev 
je tako zasnoval unikatno srajco z motivom 
izbranega umetniškega dela, ki jo bo kot prvi 
uporabnik nosil na otvoritvenem dogodku.
sodelujoči: jelena in svetlana proković 
(jsp), tanja zorn grželj, ana jelinič, nika 
Ravnik (nioka), maja Štamol in elena fajt. 

Ženske z nitjo roki
Delavnica in razstava, izvaja oloop
Delavnica: torek, 10. november, 
od 18. do 21. ure, razstava je na 
ogled do nedelje 15. novembra
Delavnica ročnega vezenja, na kateri 
bodo za podlago služili motivi golega 
ženskega telesa z grafik petre varl. 
Udeleženci jih bodo s pomočjo osebnih 
spominov nadgradili v lastne umetnine.

grafični bienale, Bienale neodvisnih  
in endless editions  
face-to-face: Blind Date
Delavnica in predstavitev rezultatov:  
od četrtka do nedelje,  
12.–15. november, kino Šiška 
predstavitev umetniške knjige projekta in del 
endless editions: torek, 24. november,  
mgLC/moto 
kreativna izmenjava med umetniki in 
oblikovalci iz new York Cityja in Ljubljane 
v obliki tridnevne delavnice v kinu Šiška v 
Ljubljani in endless editions v new York; z 
gosti s finskega kolektiva sanakuva Lahti. za 
prijave spremljajte bienaleneodvisnih na fB.

tivoLski foRUm — DeLavniCe 

tivoli: Delavnica pikselacije 
sreda, 23. september, med 16. in 18. uro
Ustvarjanje animacij v tehniki pikselacije; 
kulisa za animacije bosta park tivoli in 
razstava v jakopičevem sprehajališču. 
izvaja vzgojno-izobraževalni program 
animiranega filma slon animateka.

promenada: DiY – Do it 
Yourself! – naredi sam!
sreda, 7. oktober, med 10. in 
12. uro, med 16. in 18. uro 
vodi umetniška skupina Brida/sendi mango, 
jurij pavlica, tom kerševan 
provokativna, proaktivna, rekreativna 
enodnevna izdelava promenade na promenadi!

srečanje pogledov 
sreda, 28. oktober, med 11. in 16. uro 
četrtek, 29. oktober, med 11. in 14. uro 
obvezne prijave na lili.sturm@mglc-lj.si 
kaj, kako, na kakšen način sploh vidimo. 
Delavnico raziskovanja pogleda vodi neža 
knez, podiplomska študentka aLUo, ki 
intenzivno raziskuje naše zaznavanje skozi 
različna čutila. 

gledališko-gibalna interakcija
sreda, 18. november, med 16.30 in 17.30 uro
gostujoča delavnica pionirskega doma – 
Centra za kulturo mladih ob spremljevalni 
razstavi bienala Ponovi pogled! 

Bienalski strip v tisk!
ob sobotah: 21. november, 28. november, 
5. december, med 10. in 16. uro
obvezne prijave na lili.sturm@mglc-lj.si
Delavnica risanja in tiskanja bienalskega stripa 
z mentorji: David krančan in andrej Štular 
(strip), slavko pavlin (tisk). v sodelovanju s 
stripburger/forum Ljubljana. 

tivoLski foRUm — pRogRam 
za otRoke in DRUŽine

Bienalski dopoldnevi za malčke in 
mamice ter skupine otrok iz vrtcev
vsak petek v času bienala od 10. do 12. 
ure (za skupine tudi po dogovoru)

sobotnice 
Delavnice za otroke in družine vabijo v park na 
ustvarjanje in likovne igre: 
sobota, 5. september, med 11. in 13. uro
sobota, 26. september, med 11. in 15. uro
sobota, 10. oktober, med 11. in 15. uro
Risarsko-slikarski laboratorij ali Leteče 
slike, obrisi, kreacije, Reliefne risbe, 
Ujeto risanje in trganke. izvaja skupinica 
Reciklarji (primož seliškar in Urša steiner).

kulturna soseska tivoli
četrtek, 17. september,  
od 10. do 11. ure 
Bienalska delavnica za otroke. 

z igro do dediščine 
Delavnice za skupine:  
od torka do petka, 6.–9. oktober,  
med 10. in 12. uro 
Družinska delavnica:  
sobota, 10. oktober, med 11. in 15. uro 
prijave na lili.sturm@mglc-lj.si 
program delavnic za organizirane skupine 
otrok iz vrtcev v tednu otroka.

BienaLsko voDstvo 
 
javno voDstvo 
vsako nedeljo, med 15. in 17.30 uro
spremstvo tolmača za gluhe vsako 
zadnjo nedeljo v mesecu: 27. september, 
25. oktober, 29. november
vodstvo poteka po osrednji razstavi 31. 
grafičnega bienala Nad tabo/ti. zbirno mesto 
pred mgLC, ogled razstave v mgLC, sledijo 
sprehod skozi jakopičevo sprehajališče 
ter ogled razstave v moderni galeriji (ob 
16. uri) in galeriji jakopič (ob 17. uri). 
 
torek, 20. oktober, med 16. in 17.30: 
miran mohar, vizualni likovni umetnik in 
prodekan akademije za vizualne umetnosti ava

torek, 17. november, med 16. 30 in 18. uro: 
mitja velikonja, profesor kulturologije na 
fakulteti za družbene vede v Ljubljani, 
ter sandi abram, kulturni antropolog

praznujemo 60 let 
ljubljanskega grafičnega bienala
četrtek, 1. oktober, med 16. in 18. uro 
Brezplačno vodstvo v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine 2015 in za udeležence 
festivala za tretje življenjsko obdobje.  
 
zaključno vodstvo po 31. grafičnem bienalu
četrtek, 3. december (ta veseli dan kulture), 
med 17. in 20. uro 
po razstavi vodi nevenka Šivavec, 
direktorica mgLC.  
sledi zaključek 31. grafičnega bienala z 
razglasitvijo prejemnikov nagrade občinstva.

na BienaLskih RazstaviŠčih  

mgLC 
 
Literarni večer: Listi z roba, 2015
četrtek, 10. september, ob 17. uri
noviteta založbe mladinska knjiga je 
korespondenca med izidorjem Cankarjem 
in venom pilonom, dopolnjena z eseji 
alenke puhar in irene mislej. na literarnem 
večeru sodelujeta alenka puhar in irene 
mislej, moderira urednica nela malečkar.

Nad tabo/ti, seminar
petek, 27. november, med 10. in 16. uro
seminar raziskuje teme osrednje razstave  
31. grafičnega bienala Nad tabo/ti. 
 
predavalnica mgLC: 
v času 31. grafičnega bienala, 
od torka do nedelje
asad Raza: Shema za šolo (2015)
začasna eksperimentalna šola je potekala 
štirinajst dni pred otvoritvijo 31. grafičnega 
bienala v mgLC in v parku tivoli. skupina 
mladih udeležencev v času bienala 
izvede serijo intervencij in dogodkov. 

moderna galerija
torek, 29. september, ob 17. uri
četrtek, 12. november, ob 17. uri
Naprej v preteklost: o nastanku in razvoju 
mednarodnega grafičnega bienala, vodi 
dr. marko jenko; istočasno potekajo 
delavnice animacije za otroke.

kavarna moderne galerije
od torka do nedelje:  
20.–25. oktober in 17.–22. november 
ava (zala kobe, vanja erjavec, ana jagodic, 
nina oblak, sanja vatič, evelina hägglund, 
gregor Rozman, Luka savić): Belo na belem 
serije umetniških dogodkov mladega 
kolektiva z akademije ava. 

galerija kresija
četrtek, 24. september, ob 17. uri 
sreda, 30. september, ob 17. uri 
torek, 6. oktober, ob 17. uri 
torek, 13. oktober, ob 17. uri
prijave na ksudec@gmail.com, galerija@
ljubljana.si, www.so-delujem.com 
Bureau of Loose associations:  
Še več agresivne nedolžnosti  
performativno poustvarjalno vodstvo po 
razstavi izvaja skupina Ustvarjalne pisarne 
sodelujem. primerno za slepe in slabovidne;  
k udeležbi vabljeni tudi videči. 

galerija Škuc
sreda, 9. september, ob 17. uri
sreda, 16. september, ob 17. uri
Becky Beasley: Med spanjem rasteš 
po razstavi vodi kurator vladimir vidmar. 

narodna in univerzitetna knjižnica (nUk)
petek, 23. oktober, ob 14. uri
četrtek, 26. november, ob 17. uri
vodeni ogled bienalske razstave 
(Becky Beasley) in hkrati tudi narodne 
in univerzitetne knjižnice.

Cankarjev dom:  
galerija CD in Dvorana Duše počkaj
torek, 27. oktober:
ob 17. uri: vodstvo po razstavi maría 
elena gonzález: Serija Govorica 
dreves, vodi kurator Božidar zrinski 
ob 18. uri: koncert v okviru razstave, 
izvaja Boštjan gombač

izložba veleblagovnice nama
četrtek, 8. oktober, med 10. in 11. uro  
ter med 17. in 18. uro 
Delavnica šablonskega sitotiska, izvaja tiskarski 
mojster slavko pavlin. 

nLB galerija avla
torek, 1. december, ob 17. uri
Razstavo Ljubljanski grafični bienale 
skozi plakat predstavi muzejska 
svetovalka mag. Breda Škrjanec.

spRemLjevaLni pRogRam

PRILOGA_Barbara_275x375_OUTL.indd   1 18. 08. 15   19:29



12 13

prejemnik nagrade občinstva na 30. grafičnem bienalu je bil grafik tomas vu-Daniel, ki 
je gledalce prepričal z delom Pesmi z »Belega albuma« skupine The Beatles, 1968. v 
razstavljenem projektu je prepletel motive iz svojega otroštva v vietnamu, deskarsko 
kulturo in popularno glasbo. mimogrede, ena od zmagovalnih desk tomasa vu-Daniela se 
je kot scenografski element pojavila tudi v seriji Hiša iz kart: v vlogi državniškega darila 
ameriškega predsednika ruskemu predsedniku. foto: Urška Boljkovac/arhiv mgLC

v klubu prijateljev bienala so združeni 
ljubitelji tega ljubljanskega dogodka, 
navdušenci nad umetnostjo. tisti, ki si 
želijo še bolj aktivno spremljati program 
grafičnega bienala in mednarodnega 
grafičnega likovnega centra.

prijatelj bienala lahko postane 
praktično kdorkoli. treba je le izpolniti 
pristopno izjavo, ki jo najdete na 
spletni strani mednarodnega grafičnega 
likovnega centra, pod zavihkom Bienale, 
in ob predložitvi osebne izkaznice in 
dijaške oziroma študentske izkaznice pri 
blagajni mgLC plačati letno članarino. 
ta znaša 25 evrov. starejši od 60 let, 
mlajši od 14 let, dijaki in študenti 
morajo zanjo odšteti 15 evrov.

včlanjeni v kLUB pRijateLjev BienaLe  
prejme navedene ugodnosti: 
•	 	Prost	vstop	na	31.	grafični	bienale	 

(28. avgust–3. december 2015) in 
druge razstave 

•	 	Strokovno	ekskurzijo	enkrat	na	leto
•	 	Ogled	ateljeja	izbranega	umetnika
•	 	Novoletno	čestitko	–	malo	grafiko
•	 	Letno	programsko	knjižico	
•	 	Organizirano	vodstvo	po	razstavah	
•	 	Vabila	na	otvoritve	in	dogodke	

mednarodnega grafičnega  
likovnega centra

•	 	15-odstotni	popust	pri	vseh	
publikacijah mgLC

•	 	15-odstotni	popust	pri	 
delavnicah in tečajih

•	 	15-odstotni	popust	pri	 
nakupu umetniških grafik

•	 	Darilo	ob	vpisu

nagrado občinstva za najboljšega umetnika so na ljubljanskem grafičnem 
bienalu uvedli pred dvema letoma. poleg osrednje velike nagrade, ki jo 
podeljuje strokovna žirija, je izbira za favorita med sodelujočimi avtoricami 
in avtorji tako tudi v rokah gledalk in gledalcev. svoj glas lahko oddate 
prek facebooka, rezultat pa bo znan ob koncu bienala – 3. decembra.

Bi postaLi pRijateLj BienaLa?

na faCeBookU oDDajte svoj gLas 

kaj je Lahko Še 
BoLjŠa pRiLoŽnost 
za vstop v kLUB 
pRijateLjev BienaLa 
kot jUBiLejna eDiCija 
LjUBLjanskega 
gRafičnega BienaLa?

Radio
Bienale

v Caffe Bienale in na 

www.mglc-lj.si

poslušate Radio Bienale

od 28. 8. do 3. 12.

po razstavi z naslovom Zbrana dela, postavljeni v mednarodnem grafičnem 
likovnem centru (18. november 2014–8. marec 2015), je prijatelje bienala 
vodila avtorica, umetnica alenka pirman. na prvi letošnji ponovoletni pohodni 
ekskurziji so se zbrani na januarsko sobotno dopoldne po ogledu postavitve 
povzpeli na Cankarjev vrh, kjer je sledilo predavanje dr. mirana hladnika: 
Literarna utopija in antiutopija pri Slovencih. foto: arhiv mgLC

nagRaDo oBčinstva podarja kaval group iz Ljubljane.

glavna nagrada: večerja s pijačo za dve osebi v gostilnici in 
pizzeriji kavaL, kaval group (tacenska 95, Ljubljana vižmarje)

Druga nagrada: koktajla po izbiri za dve osebi v Caffe Bienale, 
kaval group (grad tivoli, pod turnom 3, Ljubljana)
 
tretja nagrada: tortici po izbiri za dve osebi v slaščičarni 
Lolita, kaval group (Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana)

www.kaval-group.si

spRemLjevaLni pRogRam

pRogRam naD taBo/ti

kinodvor – mestni kino
torek, 20. oktober, ob 20.30 uri 
Reza aBDoh – gledališki vizionar  
dokumentarni film adama socha,  
2015, 152 min 
v iranu rojeni ameriški režiser in dramatik 
Reza abdoh (1963-1995) je znan predvsem 
po svojih velikih eksperimentalnih gledaliških 
produkcijah. abdoh je pri 32 letih umrl za 
aiDs-om in tako prehitro zaključil svoj ploden 
ustvarjalni opus, ki ga zaznamujejo senzorno 
nasičeni odrski spektakli, polni neukrotljive 
energije in sanjskih pokrajin.  
adam soch v dokumentarcu ponudi 
intimni portret in vpogled v delo Reze 
abdoha in njegove skupine Dar a Luz.

studio Roman Uranjek, tavčarjeva ulica 2 
(zbirno mesto: miklošičev park)
ponedeljek, 31. avgust, ob 17. uri
ogled del, ki so nastala v sodelovanju med 
Radenkom milakom in Romanom Uranjekom 
Udeležba omejena na 15 oseb, 
prijave na lili.sturm@mglc-lj.si     

za skUpine in aBonente

pRogRami za oRganiziRane 
ŠoLske skUpine

vodstvo za šolske skupine 
vodstvo po razstaviščih osrednje razstave Nad 
tabo/ti (mgLC, moderna galerija, jakopičevo 
sprehajališče, galerija jakopič). po želji 
organiziramo tudi ogled osrednje razstave po 
drugih razstaviščih (galerija kresija, galerija 
Škuc, nUk) in ogled spremljevalnih razstav. 
trajanje po dogovoru, od 90 do 180 minut. 
6 evrov/osebo. 

zlata leta bienala
45-minutna predstavitev atraktivnih 
točk 60-letne zgodovine grafičnega 
bienala Ljubljana. primerno za srednje 
šole in študente. 1 evro/osebo.

sodobna grafična umetnost
45-minutna diskusijska predstavitev širjenja 
grafike v sodobne medije. primerno za srednje 
šole in študente. 1 evro/osebo. 

Delavnica eksperimentalnega 
računalniškega tiska
6-urna delavnica poveže sodobno tehnologijo 
s klasičnim likovnim izražanjem. za zadnjo 
triado oŠ in srednje šole. 8 evrov/osebo.  
 
Bienalske delavnice v galeriji Škuc
več informacij in prijave na galerija.
skuc@guest.arnes.si

Delavnice animacije v moderni galeriji
več informacij in prijave na 
izobrazevanje@mg-lj.si

frequencies (frekvence)
Frequencies (Frekvence) je projekt oscarja 
murilla, ki potuje od šole do šole, in v 
katerem na klopi učencev, starih od deset 
do šestnajst let, za ves semester namestijo 
platno. Rezultati so produkt namernega in 
podzavestnega pisanja otrok in specifičnega 
okolja vsake posamezne šole. projekt, ki se je 
začel v umetnikovi šoli v njegovem rojstnem 
kraju La paila v kolumbiji, je obiskal že več 
kot dvajset držav. prvo postavitev je murillo 
postavil na ogled na letošnjem beneškem 
bienalu, javnosti pa je ponudil tudi spletni 
fotografski arhiv vseh platen. septembra bo 
avtor z obiskom projekta na dveh šolah v 
Ljubljani sodeloval na ljubljanskem bienalu.

voDstvo za skUpine
vodstvo za skupine organiziramo v skladu s 
potrebami in željami skupine.  
možen je ogled osrednje razstave Nad tabo/
ti (razstavišča: mgLC, moderna galerija, 
jakopičevo sprehajališče, galerija jakopič, 
galerija kresija, galerija Škuc, nUk) in 
ogled spremljevalnih razstav. trajanje po 
dogovoru od 90 do 180 min. vodstvo poteka v 
slovenskem in angleškem jeziku. 8 evro/osebo. 

voDstvo za mLaDe
 
kUL abonma 
imetniki kUL abonmaja za mlade od 15 
do 25 let imajo brezplačen ogled 31. 
grafičnega bienala. posebno vodstvo 
zanje: sreda, 30. september, ob 15. uri.
Dodatno brezplačno vodstvo 
organiziramo na podlagi zanimanja.

najave na 01 2413 818/800 ali 
lili.sturm@mglc-lj.si.

gRafični BienaLe gostUje 

september: 

od petka do nedelje, 18.–20. september, 
gospodarsko razstavišče,  
Ljubljana: otroški bazar  
Delavnice šablonskega tiska za družine. 

torek, 22. september, eipprova ulica, 
Ljubljana: evropski teden mobilnosti 2015 
Ulični festival Prava zmes odpravi stres: 
Grafični bienale potuje skozi umetniške 
kanale!, javna grafična delavnica. 

četrtek, 24. september, ob 18. uri,  
knjižnica otona Župančiča, Ljubljana: Bienale 
iz kovčka, predavanje 
 
oktober:

četrtek, 1. oktober, med 10. in 10.40 uro, 
Cankarjev dom, Ljubljana:  
festival za tretje življenjsko obdobje  
60 let ljubljanskega grafičnega bienala in 
grafični bienale danes, predavanje in vodstvo.

ponedeljek, 12. oktober, ob 17. uri, knjižnica 
ksaverja meška, slovenj gradec: Bienale iz 
kovčka, predavanje 

od torka do četrtka, 20.–22. oktober, med 
12. in 19. uro, gospodarsko razstavišče, 
Ljubljana: Študentska arena Bienale v 
stripu, sitotisk performans za študente.

november:

nedelja, 29. november, med 15. in 
17. uro, Cankarjev dom, Ljubljana: 
Cicifest – 31. slovenski knjižni sejem
Bienalska knjiga umetnika za 
malčke, družinska delavnica.

gostujemo na vašo željo:

Bienale iz kovčka – potujoča predstavitev 
Grafičnega bienala  
na 90-minutnem obisku predstavimo 
zgodovino grafičnega bienala, letošnjo 
razstavo, klasične in sodobne grafične 
tehnologije in izvedemo mini delavnico. 
v sodelovanju z moderno galerijo.

pilar Quinteros: Katedrala svobode (2015) 
za 31. grafični bienale, Ljubljana
Uporabljeno z dovoljenjem umetnice

DATES, Radenko milak & Roman Uranjek 2015, 
15. maja 1935, malevich je umrl

spremljevani program je 
pripravila Lili Šturm.

Urnik dogodkov se lahko 
spreminja, najnovejšo verzijo 
najdete na spletni strani 
www.mglc-lj.si. 
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naBoR Razstav, pReDstav, konCeRtov in 
DRUgih kULtURnih DogoDkov v LjUBLjani 
meD 31. gRafičnim BienaLom.

Razstave

vadim fiškin: no magic/čarov-ni-ja
muzej sodobne umetnosti metelkova 
(msUm), 16. junij–13. september
Razstava povezuje starejša in novejša dela avtorja, ki 
sledi samosvoji postkonceptualistični tradiciji, tesno 
povezani s tehnologijo in novejšimi odkritji v znanosti.

hommage à malevič – Še o črnem kvadratu,  
skupinska razstava
mestna galerija Ljubljana, 2. julij–6. september
ob 100. obletnici nastanka ključnega suprematističnega 
objekta zgodovinske avantgarde z začetka 20. 
stoletja v mestni galeriji Ljubljana razstavljajo 
protagonisti malevičevega ikonografskega narativa iz 
nekdanjega skupnega jugoslovanskega prostora.

eurovision Lab 
muzej novejše zgodovine, 16. julij–10. oktober 
»Laboratorij evropskih muzejev«, eksperimentalna 
razstava, ki evropsko dediščino raziskuje z 
interpretacijo muzejskih predmetov. 

ekslibrisi saše Šantla 
slovanska knjižnica, 3. september–30. september 
ob 70. obletnici smrti slikarja, grafika in skladatelja saše Šantla 
bo prvič predstavljen celoten opus njegovih ekslibrisov. Del 
razstave bo posvečen tudi vodilnemu slovenskemu zbiralcu 
ekslibrisov, pokojnemu geologu prof. dr. Rajku pavlovcu.

Žiga kariž, samostojna razstava
kC tobačna 001, 17. september–16. oktober
projekt umetnika Žige kariža, ki svoje delo razvija na 
presečišču klasičnih vizualnih praks, sodi v sklop samostojnih 
predstavitev slovenskih umetnikov v kC tobačna 001.

inside out
mestna galerija Ljubljana, 24. september–22. november
sokuratorski interdisciplinarni projekt alenke 
gregorič in suzane milevske, ki se osredotoča na 
preoblikovanje vloge muzejev, galerij in drugih javnih 
zavodov za produkcijo, predstavitev in zbiranje 
sodobne umetnosti v obdobju tranzicije.

Cyanometer 
mota point – mota Lab, september
prostor muzeja tranzitornih umetnosti mota point bo 
septembra deloval kot laboratorij, v katerem bo mogoče 
spremljati nastajanje instalacije Cyanometer avtorja martina 
Briclja Barage. poetično instalacijo, ki kot merilna postaja 
zbira podatke o onesnaženosti ozračja ter naše poglede 
usmerja v nebo, bo od oktobra stala na slovenski cesti.
o tvoritveni dnevi odprto: 12.00-16.00, kasneje po dogovoru
na mota.museum(at)gmail.com. 

tiskarski laboratorij olafa Ladoussa
galerija DLUL, 7. oktober–31. oktober
olaf Ladousse, francoski stripovski avtor, grafik, ilustrator, 
avtor animiranih filmov in založnik enega najstarejših 
stripovsko-grafičnih fenzinov Que suerte, se v Ljubljani 
predstavlja s serijo linorezov in unikatnih glasbil Doo Ragov. 

zakladi Ljubljanske grafične šole iz zbirke aLUo
galerija Univerze v Ljubljani, Rektorat Univerze 
v Ljubljani, 8. oktober–30. november
predstavitev grafičnih del Ljubljanske grafične šole 
iz zbirke ljubljanske likovne akademije (aLoU).

james Bridle: v senci brezpilotnega letala
projektni prostor aksioma, 14. oktober–20. november
predstavitev niza projektov angleškega umetnika jamesa Bridla, 
ki se ukvarja z mračnjaško »varnostno« kulturo interneta. 

Red poppy fields
photon – Center za sodobno fotografijo, 
14. oktober–27. november
skupinska fotografska razstava se osredotoča na turbulentno 
evropsko zgodovino in razmerja med ideologijo in ekonomijo, 
politiko in vojno, s poudarkom na refleksiji prve svetovne vojne.

Razstava domačih knjižnih tipografij  
vodnikova domačija Šiška, 15. oktober–29. november 
Razstava vizualnih elementov dobre knjige: 
tipografije, papirja, preloma in fizične oblike. 
predstavljena bo tudi ena najuspešnejših pisav na 
svetu domačega avtorja mitje miklavčiča.

zimoun: 41 ventilatorjev, 90 m² polietilenske folije 0.006 mm
mota point, galerija izložba, 15. oktober–30. november 
Razstava švicarskega umetnika zimouna, preddogodek 
festivala sonica, je v novonastali galeriji izložba v mota 
pointu, v okenskih izložbah, ki gledajo na gosposvetsko 
in vošnjakovo ulico, na ogled 24 ur na dan.

7. bienale vidnih sporočil slovenije – fundacija Brumen
narodna galerija, 20. oktober–22. november 
najpomembnejši nacionalni pregled vizualnih komunikacij.
 
ana čigon: od poldne do polnoči
projektna soba sCCa, zavod za sodobno  
umetnost – Ljubljana, 28. oktober ob 20. uri 
od poldne do polnoči je na ogled projekt 
eksperimentalne raziskave videoarhiva postaja Diva.

5. bienale neodvisne slovenske ilustracije
Center urbane kulture kino Šiška, 9.–27. november
periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste 
rabe sodobne ilustracije, soustvarja vizualno kulturo 
pri nas in promovira avtorje ter avtorice.

Lala Raščić, samostojna razstava
kC tobačna 001, 29. oktober–11. december
praksa umetnice, ki živi in dela v zagrebu, sarajevu in new 
orleansu, zajema video, artefakte, instalacije in risbe.

tiski vizualne poezije
Bežigrajska galerija 1, 18. november–23. december 
mednarodna razstava: revije, knjige, letaki, fotografije, objekt. 

jakopičeva risba: premena funkcije v risbi  
od realizma k moderni 
narodna galerija, 18. november–14. februar 2016 
opus risb Riharda jakopiča je obsežen, svoje 
slikarske motive je vseskozi preizkušal v risbi. 

Brida: Razmeščena komunikacija/spreadkom  
projektni prostor aksioma, 25. november–18. december 
projekt slovenskega kolektiva Brida spodbuja razpravo o 
globalni odvisnosti mikrosistemov in kritičen razmislek o tem, 
kako so lokalni podatki na voljo ter kako do njih dostopamo. 

gLeDaLiŠče in pLes

fobija 
križanke (Ljubljana festival), 
7. september ob 21. uri 
Drzna in kompleksna predstava izraelskih koreografov guya 
Weizmana in Roni haver, v izvedbi skupin enknapgroup 
in Club guy & Roni ter z glasbeniki v živo slagwerk Den 
haag, govori o eni ključnih tem sodobnega sveta.

kapital 
stara mestna elektrarna – Ljubljana elektro, 
premiera: 10. september ob 20. uri
Umetniški vodja mini teatra, ki s to predstavo gostuje v 
ljubljanski mestni elektrarni, in režiser ivica Buljan, izhajajoč iz 
knjige Kapital v 21. stoletju avtorja thomasa pikettyja, raziskuje 
tezo o poglabljanju finančne neenakosti v današnjem času.

metamorfoze 3º: Retorika
Center urbane kulture kino Šiška, premiera: 
10. september ob 20. uri
predstava Retorika je tretja v seriji Metamorfoze 1º–5º, 
večletnega modularnega projekta, v katerem poleg predstav 
nastajajo tudi drugi umetniški in teoretski formati. avtorja 
predstave sta Bara kolenc in atej tutta s sodelavci.

čudovita leta
plesni teater Ljubljana, premiera: 12. september, 
ponovitev: 13. september ob 21. uri
solo predstava plesalke in koreografinje Dagmar 
Dachauer, ki se v sodobnem (plesnem) kontekstu 
ukvarja z glasbo obeh johannov straussov in 
obdobjem Dunajskega kongresa (1814/15). 

norčevanje teme
slovensko mladinsko gledališče, premiera: september
Radijska igra avtorja Wolframa Lotza, ki dopušča možnost 
odrske uprizoritve. navdihnila jo je kultna klasika Apokalipsa 
zdaj francisa forda Coppole, režira jo tin grabnar. 

faust 
križanke, premieri: 21. september v križankah 
ob 20. uri, oktobra v sng Drama 
v koprodukciji sng Drame in festivala Ljubljana 
nastala avtorska interpretacija klasične dramske 
pesnitve, režiser tomaž pandur se ponovno 
sooča z enim največjih evropskih mitov.

evropa 
sng Drama, premiera: 26. september ob 20. uri 
Leta 2014 z grumovo nagrado nagrajeno dramsko 
besedilo avtorja vinka möderndorferja v režiji Renate 
vidič, z jedko pronicljivostjo parodira nacionalni in 
evropski sen, ki se spreminja v svoje nasprotje.

ebola 
gledališče glej, premiera: 26. september, 
ponovitvi: 27. in 28. september ob 20. uri 
prva gledališka videoigra (avtorja: Luka Cimprič in andrej 
zupanec). prinesite pametne telefone in tablice, da 
boste lahko sodelovali v videoigri z živimi igralci. 

koLeDaR kULtURnih DogoDkov v LjUBLjani
koLofon

podpornika 31. grafičnega bienala:

sponzorji, partnerji in podporniki:

Donator 31. grafičnega bienala je BtC d. d. 

Ustanoviteljica

projekt Shema za šolo podpira Univerza princeton
novo naročena dela za osrednjo razstavo podpirajo sadie Coles hQ, hollybush gardens
katalog razstave (v pripravi) podpirajo pilar Corrias gallery, sadie Coles hQ, 
kurimanzutto, sigrid & stephen kirk, David kordansky gallery, tanya Leighton, 
stuart shave/modern art, marc foxx and Casey kaplan gallery

izdal in založil: 
mednarodni grafični likovni center, zanj nevenka Šivavec 

Besedila: neža mrevlje, mgLC
Uredili: neža mrevlje, karla Železnik
Lektura slovenskega jezika: simona ana Radež
prevod iz slovenščine v angleščino: arven Šakti kralj szomi
prevod iz slovenščine v angleščino na strani 3: marjana karer
prevod iz angleščine v slovenščino: katja kosi
oblikovanje: mina fina — ee

naklada: 55.000
tisk: Delo, d.d., tiskarsko središče
Ljubljana, avgust 2015 

organizator si pridružuje pravico do sprememb, ki bodo pravočasno objavljene na 
spletni strani bienala www.mglc-lj.si in na facebook strani: mglc ljubljana

producent 31. grafičnega bienala: 
mednarodni grafični likovni center (mgLC)

koproducenti:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
moderna galerija Ljubljana, muzej in galerije mesta Ljubljane

sodelujoče galerije in razstavišče: 
galerija jakopič (muzej in galerije mesta Ljubljane), moderna galerija, galerija Cankarjevega doma, 
galerija kresija, galerija Škuc, narodna in univerzitetna knjižnica, park tivoli, jakopičevo sprehajališče, 
nLB galerija avla, tipoRenesansa, pionirski dom – Center za kulturo mladih, art center

v sodelovanju z: 
ava, arhiv pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, mao, 
mota – muzej tranzitornih umetnosti, Radio terminal

mojca pokrajculja
Lutkovno gledališče Ljubljana, premiera: september
stara slovenska, med otroki najbolj priljubljena ljudska 
pripovedka v režiji in likovni zasnovi eke vogelnik.

golgota 
Cankarjev dom, 29., 30. september ob 20. uri  
in 1. oktober ob 19. uri 
virtuoz dresure konjev, francoski režiser in igralec 
Bartabas in eden najvidnejših plesalcev flamenka andrés 
marín v mističnem gledališkem spektaklu.

kompleks Ristić
slovensko mladinsko gledališče,  
premiera: 1. oktober ob 20. uri 
gledališko-arheološka raziskava, posvečena režiserju 
Ljubiši Ristiću, pod režijsko taktirko oliverja frljića.

peer gynt
mestno gledališče ljubljansko, premiera: 8. oktober ob 20. uri 
Dramsko pesnitev henrika ibsena, ki predstavlja eno najlepših zgodb o 
človeku, predrznem iskalcu, in o ljubezni, temeljnem vezivu vsega, bo na 
oder mestnega gledališča ljubljanskega postavil režiser eduard miler.  

meso srca/kaktusi
slovensko narodno gledališče opera in balet,  
premiera: 29. oktober 
Baletni večer v dveh delih: novo baletno delo prešernovih 
nagrajencev, sodobnih plesalcev in koreografov, Rosane 
hribar in gregorja Luštka, in plesna postavitev režiserja in 
koreografa alexandra ekmana z naslovom Kaktusi. 

jutri je bila zabava  
Lutkovno gledališče Ljubljana, premiera: november
zgodba o petih živalih avtorja toona tellegena v režiji martine 
maurič Lazat in likovni zasnovi Barbare stupice.

konCeRta

erika stucky: Black Widow  
klub Cankarjevega doma, 6. oktober ob 20. uri 
v sodelovanju s festivalom mesto žensk bo na enem izmed Cankarjevih 
torkov, koncertnih večerov z razgledom na vse strani glasbe in 
mesta, v klubu Cankarjevega doma nastopila tudi erika stucky.

editors
Center urbane kulture kino Šiška,  
1. december ob 20. uri 
eden najboljših in najpopularnejših angleških indie-rock 
bendov se v slovenijo vrača z novim albumom.  

pReDavanje

etiopija, malo znana dežela – pogovor z girmo fantaye
knjižnica otona Župančiča,  
8. september ob 18. uri
pogovor z etiopskim pisateljem in novinarjem girmo fantaye, 
ki živi v Ljubljani, o njegovi deželi, sodobnih literarnih imenih, 
svobodi izražanja in tamkajšnjih trenutnih razmerah.

vadim fiškin, Slovar namišljenih krajev, 2000-2005, 
foto: Dejan habicht

Lara Chiarabellini, Brez naslova/Untitled, 2014 plesna predstava Fobija, foto: andrej Lamut martin Bricelj Baraga: Cyanometer, foto: arhiv mota



Bienale iz kovčka gostuje po slovenskih knjižnicah 
od aprila do oktobra 2015. foto: arhiv mgLC

arhiv ljubljanskega grafičnega bienala je v vseh letih 
postal obsežen. zgovorne so že nekatere številke, ki 
pričajo o zgodovini tega transnacionalnega umetnostnega 
srečevališča, na katerem je do zdaj razstavljalo 6.048 
umetnikov in umetnic iz 103 držav z vsega sveta.

Letošnja jubilejna obletnica je tako več kot prava 
iztočnica za to, da smo za širšo javnost odprli bienalski 
kovček, poln spominov, nagrajenih umetnikov in umetnic, 
videnih in dokumentiranih razstav, anekdot ter zakulisnih 
zgodb, ki so spletli preteklost in sedanjost tega dogodka.

v mednarodnem grafičnem likovnem centru smo tako 
za širšo predstavitev zgodovine bienala prečesali arhiv, ga 
preložili v kovček in se z njim od aprila do oktobra podali 
na pot po slovenskih knjižnicah. osem smo jih že obiskali, 
v sodelovanju z nekaterimi pa smo pripravili tudi štiri 
razstave grafik z naslovom Iz grafičnih ateljejev MGLC.

Dogodek Bienale iz kovčka zajema razstavo bienalskih 
plakatov, katalogov in dokumentacije ter enourno 
predavanje o zgodovini grafičnega bienala. jeseni se 
bosta zgodila še dva:

24. septemBeR 
ob 18. uri v ljubljanski knjižnici otona Župančiča,

12. oktoBeR 
ob 17. uri v knjižnici ksaverja meška slovenj gradec.

BienaLe iz kovčka

BienaLe v izLoŽBi

postavitev, posvečena zgodovini in sodobnosti grafičnega bienala, 
v izložbi veleblagovnice nama v središču mesta med 28. avgustom 
in 15. novembrom nagovarja mimoidoče in jih vabi k ogledu 
razstav in spremljanju dogodkov te mednarodne umetnostne 
manifestacije, ki se odvija v Ljubljani. in kar še velja izpostaviti, 
prizorišča bienala niso daleč od izložbe, pred katero se vam lahko 
utrne ideja za kulturni dopoldanski ali popoldanski program. 

pritličje je odprt in javen prostor v 
središču mesta, ki združuje kavarno s 
hrano in pijačo, striparno, klub in kulturno 
prizorišče. čez dan smo šank, mašina za 
kavo in vedno sveža hrana, ob katerih 
mislimo kritično, delamo koristno, beremo 
digitalno in kupujemo analogno. zvečer 
smo včasih družba, včasih dogodek, 
vedno pa elektronska streha podzemlju. 
Pritličje je temelj za nadstropja in streha 
za podzemlje.

kavarna slamič ponuja poleg izvrstne illy 
kave in več kot 40 vrst čajev iz vsega sveta, 
tudi biološko kontroliranega porekla, še 
okusne slane prigrizke ter dnevno sveže 
slaščice, ki vam posladkajo dan. Lahko pa si 
privoščite tudi kozarček žlahtne kapljice iz 
pestre ponudbe izbranih slovenskih vinarjev. 
v dopoldanskem času vam je na volj tudi 
samopostrežni zajtrk. kavarna se lahko 
pohvali s prostorno teraso, ki je ob lepem 
vremenu prava oaza v središču mesta.

soba 102 je fizično vabljiv in odprt: ni 
ločevanja po separejih, ni skrivnih kotičkov. 
to je prostor, kamor se ne hodim skrivat, 
ampak se hodim kazat. soba 102 ne 
izključuje niti z gostinsko ponudbo: lahko 
je kavarna, lahko je maličnica/kosilnica, 
lahko je à-la-carte restavracija, lahko je 
party bar. in vse to je lahko v naključnem 
zaporedju, bodisi vse naenkrat. sobe 102 
se ne moreš naveličati – vedno je drugačna, 
kot je bila prejšnjič. sobo 102 tudi vedno 
znova prepoznaš: po prijaznem pozdravu, 
po zvezdah stalnicah na meniju, po prijazni 
strežbi in po prijetnem počutju. 

pritličje
mestni trg 2

ponedeljek–sreda: 9.00–1.00 
četrtek–sobota: 9.00–3.00 
nedelja: 9.00–1.00

kavarna in čajnica slamič
kersnikova 1 

ponedeljek–četrtek: 7.30–22.00 
petek: 7.30–21.00, 
sobota: 9.00–14.00

p R i t L i č j e

k a va R n a  i n  č a j n i C a  s L a m i č

s o B a  1 0 2

soba 102, Cankarjeva 4 

ponedeljek–sreda: 8.00–24.00, četrtek 8.00–24.00, 
petek, sobota: 8.00–2.00, nedelja zaprto

vabljeni v našo 
spletno trgovino!


