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GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
Cesta Franceta Pre{erna 45, 
4270 Jesenice

Po{tnina pla~ana pri
po{ti 4270 Jesenice

Vabimo vas na ogled razstave in umetniškega dogodka 

SPREVOD 
lanov mednarodnega umetniškega kolektiva 

ARTICULACION ARTISTICA INTERNACIONAL
in slikarsko-glasbeno instalacijo 

BARVNO DIRIGIRANJE MIRKA MALLEJA.

Slavnostno dogodek se bo za el
28. februarja 2013 ob 18. uri 

v Kosovi graščini, nato pa se bo program nadaljeval v Kolpernu na Stari 
Savi s sodelovanjem u encev Glasbene šole Jesenice. 

AAI (Articulación-Artística-Internacional) je umetniški kolektiv, ki ga 
sestavljajo lani iz raznih evropskih in južnoameriških držav. Ustvarjalci 
delujejo kot skupina v katero vsak umetnik (pesnik, slikar, glasbenik…) 
doda svoj doprinos do kon ne uresni itve misli ter ideje v realnem ali pa v 
virtualnem svetu. Kolektiv ima ve manifestov v katerih opisujejo svoje 
umetniško delovanje, ki je popestreno z raznimi odlomki besedil, napisanih 
v razli nih jezikih, izvajanih in razstavljenih v obliki perforacije, koncepta 
interdisciplinarne umetnosti – besedilo v dialogu z glasbo, performansom in 
likovno umetnostjo. 

Razstava bo na ogled do 29. marca 2013. 

VSTOP PROST! 

Vsem udeležencem umetniškega dogodka priporočamo toplo obleko. 

Odprto: torek-petek 10:00-12:00, 16:00-18:00 
ponedeljki, sobote, nedelje, prazniki zaprto.
tel.: 04/583 20 61, www.gornjesavskimuzej.si 
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bienalne fotografske razstave

SLOVENSKE FOTOGRAFINJE
SE PREDSTAVIJO 2017.

Kosova grašcina, Cesta maršala Tita 64, 4270 Jesenice.
Odprto: torek-petek      10:00-12:00, 16:00-18:00. Izven urnika odprto za najavljene skupine. 

Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice,
T: +386 4 583 35 00, www.gmj.si  
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Razstava bo na ogled do 9. oktobra 2017.

Pridružite se nam
7. septembra 2017 ob 19. uri

v galeriji Kosova graščina. 

VSTOP PROST! 
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