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Prepričanje, da lanski naslov Evropske prestolnice kulture Mariboru ni prinesel nobene
nove infrastrukture, je zmotno, tako rekoč neopazno je mesto na pobudo centra Kibla
dobilo izjemen prostor v nekdanjem industrijskem objektu na Valvazorjevi ulici.
Portal z izjemnimi dimenzijami bi s primerno vsebino prav lahko postal celo ikonična
točka mestne kulture.
Festival Kiblix in Mednarodni festival računalniških umetnosti (MFRU) v organizaciji
Mladinskega kulturnega centra (MKC), letos prvič združena, ponujata platformo, na
kateri pridejo do izraza gigantske razsežnosti sicer povsem praznih hal. Izoblikovalo se
je nešteto improviziranih dvoran, ki tvorijo pravi labirint v slogu kabineta čudes, rdeča
nit dogajanja pa je naveza med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo.
Gre za stično točko ljudi različnih profilov in zanimanj, na prizoriščih se gnetejo
osnovnošolci in študentje ter tehnološki friki in umetniki, slednji neredko s potencirano
ekscentričnimi projekti in ...
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Spletno mesto eRevija.com uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki
jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih >>
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