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Marca so v razstavišču Moja Ljubljanica odmevali zanimivi zvoki. V
začetku meseca nas je navdušila sodobna in hkrati zelo prvinska
glasba, ob dnevu žena je oživela Cankarjeva beseda, za nadaljnji raz
voj pomembna srečanja na državni, medobčinski in lokalni ravni so
se vrstila v učilnici razstavišča. Med njimi o sodelovanju z mladimi in
nevladnimi organizacijami, razvojnih usmeritvah, plovnosti Ljubljanice,
Cankarjevem letu, strokovnih vprašanjih s področja dediščine in drugo.
Rezultati bodo predstavljeni v strateškem dokumentu, ki je v izdelavi.
Vsem programskim partnerjem se za nove izkušnje iskreno zahva
ljujemo! Moja Ljubljanica ostaja odprta za različne oblike sodelovanja,
veseli bomo vaših pobud in novih doživetij.
22. aprila bomo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami obeležili
Svetovni dan zemlje, zato vas vljudno vabimo na obisk Ljubljanice in
ribnikov v Verdu, kjer si lahko ogledate tudi nov informacijski modul.
Ekološke in podvodne arheološke dejavnosti bomo združili v pester
program.

ROJIŠČE #46
Humanistično in umetniško društvo »O« je v
sodelovanju s programom Moje Ljubljanice 3.
marca 2017 na Rojišču #46 organiziralo iz
vedbo projekta BRGS – FRAGMENTS OF THE
PRESENT, improvizacijo na prepariran snare
boben, strunske objekte, feedback zvočnike
in računalnik. Jaka Berger – BRGS je že leta
eden tistih centralnih motorjev domače ne
odvisne scene, brez katerih si težko predstav
ljamo tako njeno javno podobo kot njeno ak
tivno drobovje. Znotraj vrste mlajših kreativcev
gre v njegovem primeru nedvomno za prototip
sko pojavo, za pobudnika, ki koplje v vse pore
telesa nekomercialne kulture. V prvi vrsti ga
seveda poznamo kot glasbenika – bobnarja
in zvočnega raziskovalca, ter sekundarno kot
zelo pomembnega organizatorja dogodkov,
založnika, radijskega sodelavca in zaganjalca
aktivnih prostorov ter skupnosti. Med drugimi
je sodeloval z glasbeniki kot so Marko Karlovčec,
Samo Šalamon, Achille Succi, Antti Virtaranta,
Rieko Okuda, Maria Džukljev in v skupinah
Sportbilly Krši embargo, JakaundKiki, Borghesia,
Ludovik Material, Barka tone in bele plombe,
Darla smoking. Na Rojišču je predstavil svoj
najnovejši projekt: solo ploščo Fragments of

the present, ki je izšla pri založbi Zvočni prepihi
(https://zvocniprepihi.bandcamp.com/album/
brgs-fragments-of-the-present). Zaradi na
rave prosto improvizirane glasbe, je bil koncert
edinstven in neponovljiv. Posebnost tokratnega
Rojišča pa je bila realnočasovna uporaba, ne le
razširjenih tehnik igranja, ampak kompleksne
ga polja manipulacij ali procesiranja zajetega
zvočnega signala v živo s sistemom »feedback
zvočnikov«, katerih integralni element je snare
boben, »vmesnik – interface za manipulaci
jo feedback elektronike oziroma oscilacij, ki
vzniknejo znotraj povratne zanke električne
ga zvočnega signala« (povzeto po recenziji
Žige Puclja na Radiu Študent, ki je dostopna
na http://radiostudent.si/glasba/tolpa-bumov/
brgs-fragments-of-the-present).

Ilustracija: Barbara Jurjevčič
Občina Vrhnika je leta 2016 uspešno kandidirala na raz
pisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva
iz Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje
izdelave Celostne prometne strategije. V izdelavo so bili
aktivno vključeni tudi prebivalci Vrhnike, saj najbolje poz
najo posebnosti kraja, izzive in pričakovanja na področju
prometa. V ta namen so bili organizirani številni dogodki,
delavnice in javne razprave. Eden izmed prvih rezultatov je
vizija razvoja trajnostne mobilnosti na Vrhniki, v okviru ob
veščanja javnosti pa si v pritličju Kulturnega centra Vrhnika
lahko ogledate razstavo ilustracij Barbare Jurjevčič, ki so
nastale tekom zadnje javne razprave in jo je pripravil LUZ.
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RAZSTAVA KOLO 5.200
Podaljšana do 17. junija
JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

MOJA LJUBLJANICA
ZAVOD ZA PODVODNO ARHEOLOGIJO
SKUPINA STIK
RIBIŠKA DRUŽINA VRHNIKA
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA
HUMANISTIČNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO »O«

22. 4. 2017 od 10.00 do 17.00

SVETOVNI DAN ZEMLJE
Program: www.mojaljubljanica.si

Koncert v razstavišču Moja Ljubljanica se je
izkazal za odlično potezo, saj so se zvok, pri
stop in proces sodobnega ustvarjanja odlično
vklopili v ambient zgodovinskih artefaktov reke
Ljubljanice, ki je aktualiziral prvinske pristope
mišljenja in inovacij uporab »orodij« ustvarjanja.
Avtor: Žiga Gruden

Foto: Žiga Gruden
8. marca je na stalni razstavi Moja Ljubljanica potekalo
branje Cankarjevih del, ki smo ga priredili v sodelovanju
s Turističnim društvom Blagajana in Cankarjevo knjižnico
Vrhnika.
Foto: Andrej Lupinc

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
VAS VABIMO NA EKOLOŠKO – ARHEOLOŠKO PRIREDITEV
OB LJUBLJANICI IN RIBNIKIH V VERDU.

22. APRIL

od 10.00 do 17.00

PROST VSTOP
V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO PRIREDITEV PRESTAVLJENA!

Foto: Žiga Gruden

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203
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