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Ljubljana

Tartini festival
v sklopu koncertov Tartini junior
bosta nastopila mlada diplomanta
salzburškega Mozarteuma, flavtistka
Vita Benko in klarinetist Miha Kosec.
Koncert. 11. mednarodni festival
klasične glasbe (29. 8.–7. 9.).
Pretorska palača, atrij, 19.00

Ex Ponto
20. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti (1.–8. 9.). Otvoritveni
program:
Zlati dež – Tina Kolenik. Nastopajo:
Tina Kolenik, Žan Cafnik, Iztok Drabik Jug, Matic Lukšič, Tines Špik, Filip
Samobor. Performans.
SNG Opera in balet Ljubljana, 19.00
Močan rod – Marieluise Fleisser.
Prešernovo gledališče Kranj, 2013.
Prevod: Lučka Jenčič. Jezikovna
priredba: Barbara Rogelj. Dramaturgija: Marinka Poštrak. Scenografija:
Jean-Guy Lecat. Kostumografija: Ana
Savić Gecan. Glasba: Mitja Vrhovnik
Smrekar. Režija: Ivica Buljan. Igrajo:
Peter Musevski, Miha Rodman,
Vesna Slapar, Aljoša Ternovšek, Saša
Pavlin Stošić, Matjaž Višnar, Robert
Waltl, Borut Veselko, Vesna Pernarčič, Darja Reichman, Vesna Jevnikar,
Ciril Roblek. Sodelujejo: Domen
Gracej, Matej Rihter, Borut Veselko,
Ciril Roblek, Judita Polak, Matjaž
Višnar. Drama. Premiera. 19–14 eur.
NETA program.
SNG Opera in balet Ljubljana, 20.00

Postojna
Zmaj 'ma mlade

Foto arhiv skupine
Na sklepnem koncertu festivala bo
nastopila slovenska skupina Katalena,
ki na slovenskem glasbenem prizorišču deluje že dvanajsto leto. Ob svoji
desetletnici je izdala peti studijski
album z naslovom Noč čarovnic
(založba Pivec, 2011). Na še vedno aktualnem albumu so med drugim štiri
uglasbitve pesmi Svetlane Makarovič
in ena Gregorja Strniše, inspiracija za
glasbo pa so bile tudi pesmi Daneta
Zajca. Koncert. 17. poletni kulturni
festival (20. 8.–1. 9.). Vstop prost.
Titov Trg, 20.30

Škofja Loka
Musica Locopolitana
Zaključni koncert mojstrskih tečajev.
Mednarodni mojstrski tečaji, Škofja
Loka (28. 8.–1. 9.).
Sokolski dom, 20.30

Volčji Potok
Čarobni dan
Čarobni dan bodo uvedli Mestna
godba Kamnik ter mažoretke Veronika. Med drugim bodo nastopili Rebeka Dremelj, Alya, Nuša Derenda,
Alenka Gotar, Nika Zorjan, Kataya,
ansambel Zarja, Sexplosion, Nino,
3SOMS, Popsing, Zala Đurić Ribič,
plesna skupina Jay Dance Studio in
drugi. Prireditev.
Arboretum, od 10.00 naprej

Mladi levi
16. mednarodni festival (22. 8.–1. 9.).
Prostovoljni prispevki.
Današnji program:
Kviss búmm bang: Gala – Celebration of Minorities – Produkcija:
Bunker, Ljubljana, koprodukcija:
Baltic Circle, 2013. Koncept, režija,
izvedba: Kviss búmm bang: Eva Rún
Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, Eva
Björk Kaaber. Projekte islandskega
kolektiva Kviss búmm bang, ki gostuje v Ljubljani v okviru evropskega
projekta Global City – Local City, bi
lahko označili za dokumentaristično
in participatorno gledališče, saj jih
običajno postavi v mestu, kjer gostuje. Z ironičnim pristopom gledalcu
odprejo pogled iz druge perspektive.
Delo Gala – Celebration of Minorities, ki se ukvarja z vprašanjem skupin
in manjšin v najširšem pomenu,
je razultat enomesečnega bivanja
in raziskovanja islandskih umetnic
v Ljubljani in Mariboru. Steklena
dvorana Slovenskih železnic (vhod s
Pražakove ulice), 20.00.
Cynthia Hopkins – Jam session z
ameriško skladateljico, pevko in
gledališko ustvarjalko, ki v svojem
delu raziskuje inovativne oblike ko-
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Foto Jeff Sugg
munikacije. Stara mestna elektrarna
– Elektro Ljubljana, 22.00.
Stara mestna elektrarna – Elektro
Ljubljana, 20.00, 22.00
Čas za spermembo
Branko Đurić, Marko Pokorn. Teater
55, Ljubljana, 2002. Režija: Branko
Đurić. Igrajo: Branko Đurić, Branko
Šturbej, Alenka Tetičkovič. Komedija.
Za izven. Komedija pod zvezdami
(28. 8.–1. 9.).
Ljubljanski grad, 20.30

Maribor
Poletni lutkovni pristan
24. mednarodni lutkovni festival
(3. 8.–2. 9.). Brezplačno. Današnji
program za odrasle:
Mrtve duše – Po motivih Gogolja
skomponirali Matija Solce in Puppetonic Orchestra. Režija in glasba:
Matija Solce. Zasedbo Puppetonic
Orchestra sestavlja deset igralcev,
lutkarjev in glasbenikov, absolventov
češke Akademije lepih umetnosti
DAMU. Lutkovna družabno-družbena igra za mladino in odrasle.
Brezplačne vstopnice. 20.00.
Vselej ista zgodba – Studio LGM
in Moment v sodelovanju z DAMU
(Praga), 2013. Zamisel in režija: Zoran
Petrovič. Nastopa: Tilen Kožamelj.
Lutkovna predstava za mladino in
odrasle. Brezplačne vstopnice. 21.30.
Lutkovno gledališče Maribor, 20.00,
21.30

Razstave
Ljubljana
Zgodovinske in umetnostne zbirke
Javno vodstvo dr. Maje Lozar
Štamcar po razstavi bo namenjeno
predvsem času županovanja Ivana
Hribarja in ljubljanskem meščanstvu
med letoma 1861 in 1918.
Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 12.00
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Razstave

Za otroke

150 telovadnih pik Narodnega doma
Po razstavi bo vodil Jože Popečnik.
Narodna galerija, Ljubljana, 11.00

nović, Nikša Arčanin, Branimir Rakić,
Milena Blažanović, Srđan Brešković,
Petar Konkoj, Andrea Majica, Ivan
Medić, Marko Petrić, Sanja Vidan in
Lara Živolić. Lutkovna predstava (v
hrvaščini) za otroke, starejše od 5
let. Gostovanje. 2 eur.
SNG Drama, 18.00

7. trienale sodobne umetnosti v
Sloveniji – U3
Po razstavi bo vodila kustosinja Moderne galerije Adela Železnik.
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 17.00
Niko Matul: filmska scenografija
Zaprtje razstave z javnim vodstvom
v spremstvu kustosinje razstave
Metke Dariš ter snemalca, direktorja
fotografije, režiserja in Matulovega
sodelavca Jureta Pervanje.
Galerija Jakopič, 18.00

Maribor
Poletni lutkovni pristan
24. mednarodni lutkovni festival
(3. 8.–2. 9.). Brezplačno. Izbor današnjega programa za otroke:
Kdo si ti? – Ivan Bjeliševa/Romano
Bogdan. Gledališka družina Pinklec,

Od domačega praga do Jeruzalema
Javno vodstvo po občasni razstavi, ki
predstavlja del fotografske zapuščine
ščetarskega mojstra Petra Nagliča.
Slovenski etnografski muzej, 16.00
Nedelja v MAO
V okviru družabnega programa
Raziskovanje sveta okusov, podob,
barv in zvokov bodo s publicistom
in kuharjem Klemnom Koširjem ter
ilustratorko in oblikovalko Barbaro
Ogrič Markež predstavili knjigo FAO
37.2.1 – Divji Jadran, z ustvarjalkami
skupine OLOOP pa projekt in razstavo Barve mesta.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, od 11.00

Za otroke
Ljubljana
Mini poletje
15. mednarodni festival za otroke
(29. 6.–1. 9.). Današnji program:
Grdi raček – Po motivih H. Ch.
Andersena Ivor Martinić. Mini teater;
Ljubljana in Lutkovno gledališče Mostar (Bosna in Hercegovina). Režija:
Robert Waltl. Nastopajo: Nedžad
Maksumić, Diana Ondelj Maksumić,
Sergio Radoš, Nermina Denjo in Igor
Vidačković. Lutkovna predstava (v
hrvaščini) za otroke, starejše od 3
let. Gostovanje. 2 eur.
Mini teater na Križevniški, 11.00
Čudovite dogodivščine vajenca
Hlapiča – Ivana Brlić Mažuranić/Olja
Savičević Ivančević. Mestno lutkovno
gledališče Split (Hrvaška). Režija:
Robert Waltl. Nastopajo: Alin Antu-

Foto arhiv PLP
Čakovec (Hrvaška). Režija: Romano
Bogdan. Glasba: Bojan Miljančić.
Nastopajo: Karolina Horvat, Mario
Jakšić in Davor Dokleja. Lutkovna
predstava za otroke, starejše od 2
let. Gostovanje.
Lutkovno gledališče Maribor, 10.00
Ti loviš! – Saša Eržen. Lutkovno
gledališče Ljubljana in Umetniško
društvo Konj, Ljubljana, 2012. Režija:
Silvan Omerzu. Nastopata: Martina
Maurič Lazar in Brane Vižintin. Lutkovna predstava za otroke, starejše
od 2 let.
Oder pred Lutkovnim gledališčem,
18.00

Lendava
Peter in volk
Lutkovno gledališče Bóbita, Pécs
(Madžarska). Režija: Ágnes Kuthy.
Glasba Sergej Prokofjev. Koreografija:
András Fosztó. Dramaturgija: Angéla
Kolozsi. Nastopajo: Gabi Csizmadia,
Ilona Illés, Melinda Papp, Tamás
Bolgári, Szabolcs Károlyi in Lóránt
Matta. Lutkovna predstava za otroke,
starejše od 3 let. Gostovanje. 13. Lutkovni pristan Lendava (17. 8.–1. 9.).
Gledališka in koncertna dvorana,
18.00

Priporočeno
V Raju nič novega?
Pa ja!

Prvi slovenski tedenski spletni strip
je bilo mogoče brati vsako nedeljo
zjutraj, zdaj pa je izšel v knjižni obliki,
kar pomeni, da lahko celega preberete v enem samem nedeljskem jutru.
Ali pač ne, odvisno od potrpežljivosti.
Za kaj gre (površinsko), izvemo
takoj na začetku: »Dogajanje je
postavljeno v svetopisemski paradiž
pred padcem človeka /.../.« V njem
med drugimi nastopajo Bog, Sveti
duh, Adam in Eva, J. K., arhangel in
živali. Za kaj gre (globinsko), izvemo
na koncu, v intervjuju s fiktivnim
avtorjem Anonymusom Goshem, ki
dobi vprašanje, zakaj se je treba iz
Boga norčevati in zakaj ne more biti
preprosto ateist: »Nikakor se nočem
norčevati iz Boga. /.../ In nikakršen
ateist nisem: verjamem v točno
takšnega Boga, kakršen nastopa v

• kaj strip Izarja Lunačka,

pardon, Anonymusa Gosha
z naslovom Založeni raj
kje Forum
v zbirki Republika Strip
obseg in cena 100 strani,
11 evrov
• za koga za šaljivce
•
•
•
•

mojem stripu. Vse, kar bi rad, je, da
ga ljudje nehajo precenjevati: napake
ima, kakor vsi mi, in vse, kar bi rad
jaz, je, da bi ljudje Vanj verjeli in
ga imeli radi kljub vsem Njegovim
pomanjkljivostim – kot ločenca,
obsedenca z nadzorom in kolerika.
To vam je prava religija.«
No, in za kaj gre (v resnici)? Stripar Izar Lunaček, sicer tudi doktor
filozofije, v svojem značilnem slogu
pred bralca postavlja prizore iz Raja,
ki se mu kaže kot donosno podjetje,
Bog se v njem druži z drugimi bogovi
(Zevs, na primer, mu potoži, da ima
biznis trenutno v minusu, a je prepričan, da bo politeizem spet enkrat in),
v rajskih epizodah bomo našli tudi
cel kup referenc na (zgodovinsko in
aktualno) družbeno dogajanje, na
mitologijo in na cel kup literarnih del.
Lunaček prepriča ne samo z risbo,
ampak tudi z izvirnimi domislicami,
inteligentnim humorjem in živahnimi, dobro spisanimi dialogi. Potem

so tu še zabavni vložki Ali ste vedeli
in vložena ekonomskopropagandna
sporočila, za piko na i pa poskrbi domišljena, elegantna knjižna oprema.
Mislim si, da bo imel marsikdo težave
z branjem Založenega raja dlje kot
eno nedeljo, hkrati pa moram opozoriti, da utegne vsebina določeno
versko skupnost vznejevoljiti, zato
jim jo preventivno odsvetujem,
medtem ko jo »nevtralnim« šaljivcem
močno priporočam. Gaja Kos

Žbrejnkl je nujen
za zvonjenje

Iz Čardga na Tolminskem prihaja eden
največjih glasbenih biserov letošnje
domače glasbene bere, in sicer duet
Bakalina s svojim tretjim albumom
Žbrejnkl (založba Macefizelj). Žbrejnkl
je čardško-tolminski izraz za kembelj,
za tolkač, brez katerega je zvon le impotenten lonec. Potence, miselne, duhovne in duhovite, pa obilo premoreta Jani Kutin, pevec in stihoklepec,
ter harmonikarka Renata Lapanja. Na
novem albumu v dvanajstih izjemnih
pesmih ponujata ljubemu slovenskemu narodu tisto, kar je svojčas veljalo
za zdravo kmečko pamet. Ta se je
večinoma organizirala v stranke, pozabila kmetovati, a je ohranila svojo
kmetavzarskost, mentalno provincialnost in hlapčevski odnos do vsakega
še tako lenega evrokrata.

Če morebiti pričakujete družbeno angažiranost in besedila brez dlake na
jeziku predvsem od kakšnih hardcore
in punk skupin, nikakor ne smete
preslišati pesmi Bakaline. Udarnost
tega eksplozivnega dueta so seveda
Kutinova besedila, ki ponujajo eno
natančnejših družbenih analiz našega
vsakdana. Čeprav so besedila odpeta
v dialektu, je to prej dodana vrednost
kot pomanjkljivost. Album Žbrejnkl
• kdo duet Bakalina
• kaj album Žbrejnkl
• zakaj kot zdravilo proti kislim

obrazom

prinaša štiri pakete pesmi, in sicer
paket za naslovom tragikamedie
(Padiujana štala, Šinfjne, Žbrejnkl),
puntarske (Kantrabanti, Pridiga, Bouh
nam pažegni), paviedke (Aštler n
hudier, Bržmajhtna dekle, A bajli, če
si naumn?) in balade (Remuonika,
Medwa). Pesmi sira in medu prihajajo
z ekološke kmetije pr Križarju in z
ekološkega čebelarstva Lapata, s
podeželja, tako kot večina pristnih in
iskrenih stvari. In vsekakor delujejo
zdravilno na vsaj povprečno inteligentnega Slovenca in Slovenko, kajti
besedila vztrajno povzročajo nasmehe, ki jih sproščajo hudomušne rime
ob živahni spremljavi harmonike.
Zdenko Matoz

