Spremljajoči dogodki sejma Liber.ac 2017
Razstave
1.
Knjiga umetnika – Artist's Book (Muzej – Museo Lapidarium, Novigrad, Hrvaška)/avla FF
Knjiga umetnika, ki se kot nov medij umetniškega izražanja pojavi v 60. letih 20. stoletja, v
času velikih prelomnic v umetniški praksi, v času uveljavljanja konceptualne umetnosti,
konkretne in vizualne poezije, procesualne umetnosti in Fluxusa, je umetnikov intimni
prostor, ki ga zapolni z lastnimi mislimi, idejami in mnenji. V njem lahko izrazi lastne reakcije
na družbene in politične fenomene, ali pa prikaže različna stanja svojega intimnega sveta.
Razstavljene knjige umetnikov sodobnih hrvaških avtorjev, npr. Ivana Piclja, Gorana Trbuljaka,
Duja Jurića, Maje S. Franković, Đanina Božića, Marka Pogačnika in drugih, prikazujejo njihove
individualne dosežke, obenem pa tudi umetniške presežke pri uporabi novega
medija.
Otvoritev: torek, 23. maja 2017, ob 11.30. Razstava bo na ogled do 12. junija 2017.
2.
Razstava ob 10. obletnici zbirke 100 slovanskih romanov
Pripravila sta jo Forum slovanskih kultur in Knjižnica Oddelka za slavistiko in Oddelka za
slovenistiko FF UL.
Razstava v 2. nadstropju Filozofske fakultete bo na ogled od 23. maja do 5. junija 2017.
3.
Nikoli jim ni bilo bolje? – Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji
(Muzej novejše zgodovine)
Brezplačno vodstvo po razstavi za obiskovalce sejma bo v sredo, 24. maja 2017, ob 11.00. Po
razstavi bo vodila ena od soavtoric razstave Nataša Strlič ali Katarina Jurjavčič.
Dobimo se pred muzejem na Celovški cesti 23 v Ljubljani.
Več o razstavi.
4.
OSEMDESETA: Dediščina 1989. Študijski primer: druga razstava Jugoslovanski dokumenti
(Moderna galerija)
Gre za reenactment ali ponovno uprizoritev zadnje velike jugoslovanske razstave, imenovane
Jugoslovanski dokumenti '89, katere organizatorja sta bila umetnika Jusuf Hadžifejzović in
Rade Tadić, realizirana pa je bila pod okriljem organizacije ZOI '84 Olimpijski centar Skenderija
v centru Skenderija v Sarajevu leta 1989.
Brezplačno vodstvopo razstavi za obiskovalce sejma bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 11.00.
Dobimo se pred galerijo na Cankarjevi 15 v Ljubljani.
Več o razstavi.

