SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE
Zini!, Sodobna zinovska produkcija
Otvoritveni dogodek: petek, 24. 2.
12.00: Enkrat opoldne: Vodstvo po razstavi v družbi obeh kustosov razstave
18.00: 13+, performans Marka Batiste in Boštjana Čadeža
Predavanji
Predavalnica MGLC, vstop prost
četrtek, 20. 4., 18.00–19.30: Kako vse lahko danes razmišljamo o pojmu subkultura?, predava dr. Milko
Poštrak
sreda, 1o. 5., 18.00–19.30:, Subkulture so mrtve, živele subkulture!, predava mag. Jasna Babić/Mirovni
inštitut
Javna vodstva in intervencije na razstavi
sreda, 22. 3., 17.00: 18.00: Lara Plavčak, Leon Zuodar, Zoran Pungerčar/predstavitev zinovske
ustvarjalnosti
četrtek, 30. 3. ob 18.00: Božidar Zrinski/vodstvo za udeležence Kulturnega bazarja
sreda, 12. 4., 17.00–18.00: Božidar Zrinski in intervencija kolektiva freštreš, spremstvo tolmačke za
slovenski znakovni jezik ge. Tanje Giuliatti
Zin gostovanja
od petka do nedelje, od 31. 3. do 2. 4., 10.00–18.00: Predavalnica MGLC/Zinovsko delovišče:
Z delavnico zina in Risograf multiplikatorjem v MGLC gostuje francoski umetniški kolektiv Super
Terrain. Vstop prost, vabljeni k sodelovanju!
četrtek, 4. 5, 18.00–21.00: Predstavitev umetniške publikacije Last Mango in Paris zin založbe Look
Back and Laugh
Mednarodni dan muzejev
Z-dan, četrtek, 18. 5., 10.00–21.00
16.00–20.00: Raz-menjava – sejem zinov in drugih umetniških del, dvorišče MGLC
18.00–20.00: Predstavitev zbornika. Uvodno predavanje Lare Plavčak. Sodelujejo urednik Božidar
Zrinski in avtorji prispevkov Petra Kolmančič, Platfuzz, Marko Rusjan, Barbara Beškovnik, Tea Hvala,
Domen Repnik.
Pomladna ekskurzija
Pivka – Hiša kulture, obisk grafičnega ateljeja ter zinovske čitalnice Zinko Tiček, zaključek s
piknikom. Organizatorja: MGLC in Beli sladoled (gostitelj)
sobota, 27. 5./organizacija prevoza s svojimi avtomobili

ZA MLADE/program vključuje avtorje z razstave
Študentske kultura in zini v MGLC
torek−nedelja, 6.−12. 3./Teden brezplačnega vstopa na razstavo za študentke in študente v Mesecu
kulture 2017.
nedelja, 23. 4., 13.00–18.00: Delavnica zina za študente, vodi Nez Pez
KUL abonma in zini za mlade
Vodeni ogledi so: 9., 10. in 11. 5, vsakokrat ob 16.00
Delavnica: 12. 5. (16.00–20.00) in 13. 5. (11.00–15.00)
Delavnico izvajajo Zoran Pungerčar in Riso Paradiso
ZA OTROKE In DRUŽINE
Kulturna soseska in praznovanje svetovnega dneva knjige
nedelja, 23. 4., 10.00–12.00/Naredi z nami!: delavnica zina za otroke, na delavnici bere Alja Adam
Z igro do dediščine v Tednu družin
nedelja, 21. 5., 10.00–13.00/Voden ogled razstave za družine s pantonimikom in družinska delavnica
zina
Za individualni ogled razstave je na voljo animacijski list, primeren za družine.
ZA ŠOLE (organizirane skupine)
DIU – Do it with Us/naredi z nami
Program obsega vodeni ogled razstave in delavnico zina.
Šolskim strokovnim delavcem kot pripravo na obisk razstave priporočamo pregled Pedagoškega
gradiva o razstavi, na voljo na spletni strani www.mglc-lj.si/Za šolske skupine.
ZA VRTCE (organizirane skupine)
Prilagojen ogled razstave z delavnico zina in animacijami.
ZA ODRASLE (organizirane skupine)
Zin ali knjiga umetnika
Od 2- do 3-urne delavnice. Ogled razstave in predstavitev žanra, pogovor o vsebinah, izvedba zina
oziroma knjige umetnika.
ZINOVSKO DELOVIŠČE/Domišljijo na igrišče, zine na delovišče!
V času razstave v Predavalnici MGLC vzpostavljamo poseben prostor za delavnice.

