Kulturno izobraževalno društvo Kibla bo 6. aprila 2005 organizator predstavitve slovenske sodobne
upodabljajoče umetnosti v Evropski kulturni prestolnici 2005, Cork (Irska).
OBVESTILO MEDIJEM – KULTURA

Maribor, 21. 3. 2005

Glavni medijski sponzor Cork2005, evropska kulturna prestolnica je Delo d.d.
KIBLA je k sodelovanju povabila 14 umetnic in umetnikov
Kibla je bila na pobudo kulturnega centra na Irskem povabljena k sodelovanju v programu Cork 2005
– Kulturna prestolnica Evrope. Program Kulturna prestolnica Evrope je eden osrednjih, najdlje
časa trajajočih (iniciativa je na ministrski ravni nastala leta 13. junija 1985) in najbolj promoviranih
dogodkov Evropske skupnosti, ki poudarja bogatost in raznolikost evropskih kultur ter lastnosti, ki si
jih delijo evropski državljani in državljanke v želji, da bi se bolje spoznali. Ob 20. obletnici projekta
Evropska prestolnica kulture je to prvo uradno sodelovanje Slovenije, odkar je lani postala članica
EU.
Od 5. 4. – 28. 4. 2005 bo Kibla v Corku, natančneje Cork Vision Centre predstavila izbor kulturnih
projektov, ki so bili predstavljeni v galeriji KiBela. Na razstavišču v sakralnem prostoru bodo
razstavljeni sledeči umetniki in umetnice: Marko Jakše, Uršula Berlot, Andrej Brumen Čop,
Natalija Šeruga, Boštjan Novak, Magdalena Pederin, Marko Črtanec, Matjaž Krivic, Žiga
Koritnik, son:Da, Igor Štromajer in Brane Zorman (Virtualna baza Intima). Z avdio-video
nastopom DJ Jure Avguštiner in VJ Miha Horvat bomo odprli Cork2005. Programski koordinator
projekta Cork2005 je svetovalec Kulturno izobraževalnega društva Kibla Peter Tomaž Dobrila.
Galerija KiBela se že od vsega začetka vključuje v mednarodne povezave, vrhunske programe in
projekte na področju moderne umetnosti, v zadnjih treh letih pa nam je uspelo poiskati najustreznejše
in hkrati najimenitnejše partnerje, ki vsebinsko in konceptualno ustrezajo usmeritvam Kible. Kot
dokaz uspešnega dela je KID Kibla v letu 2004 bila najuspešnejša slovenska kulturna organizacija v
največjem evropskem kulturno umetniškem programu Kultura 2000 (Culture 2000), ki ga finančno
podpira Evropska komisija. Prav tako se galerija KiBela, s svojo bogato mednarodno prisotnostjo, v
evropski umetniški prostor umešča kot ena od osrednjih intermedijskih galerij.
Zato smo veseli, da smo k projektu Cork2005, evropska kulturna prestolnica, uspeli pritegniti
Delo d.d., ki je naš glavni medijski sponzor.
Ostali sponzorji: medijski sponzor Mladina, podjetje Pristop d.o.o. in podjetje Altius d.o.o..
Projekt Cork2005 sta podprla Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo in Ministrstvo Republike
Slovenije za zunanje zadeve.
Partnerji: Cork Vision Centre, Cork Civic Trust, Embassy of the Republic of Slovenia in Irland ter
Narodni dom Maribor, Cork 2005 – Kulturna prestolnica Evrope.
Inspiracijo za celostno grafično podobo Cork2005, Evropska kulturna prestolnica je grafični
oblikovalec Uroš Lehner dobil iz bogatega opusa Ivana Razborška in njegove knjige Slovenska
krasilna umetnost (prvič izdana leta 1992).
Krasilne motive, ki jih je Uroš Lehner uporabil, so avtorski motivi Ivana Razborška. Njegove kreacije
(originali so del njegove umetniške zapuščine) so inspirirane z dolgoletnim proučevanjem slovenske
ljudske krasilne umetnosti in njenih krasilnih prvin. Krasilni motivi in kompozicije niso replika
ljudskih motivov, so unikatne risbe podpisane oz. označene z njegovim značilnim monogramom IR.
Očetovo delo, avtorski motivi in celotna zbirka so pod okriljem hčerke Ivana Razborška, Eve
Razboršek, kateri se zahvaljujemo za dovoljenje uporabe krasilnih motivov v grafični podobi
Cork2005.

Več informacij o projektu Cork2005, evropska kulturna prestolnica:
http://cork2005.kibla.org.
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