
Spoštovani, 
 

KULTURNA ČETRT ŽIDOVSKA 
 

vas v soboto, 19. junija 2021, prijazno vabi na 
 

Poletni večer na Židovski. 
 

 
Kulturne ustanove, delujoče na območju Židovske ulice – GT22, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga 
Maribor, Fotoklub Maribor in Fotogalerija Stolp, Društvo likovnih umetnikov Maribor in Galerija DLUM ter Mladinski 
kulturni center in Galerija Media Nox –, smo se v želji po oživljanju enega najlepših kotičkov Maribora in »najlepšega 
balkona našega mesta« povezali v iniciativo Kulturna četrt Židovska. 
 
V sklopu Poletnega večera na Židovski vas galerije in razstavni prostori, delujoči na Židovski ulici v Mariboru, vabimo, 
da obiščete naše aktualne razstave ter se nam pridružite na predstavitvah razstav in na koncertu skupine Kontra-
Kvartet. Program začenjamo ob 18. uri, potekal pa bo vse do 24. ure. 
 
Obisk in ogled vseh prireditev sta brezplačna. 
 
Za oglede prireditev velja pravilo PCT (prebolevniki, cepljeni in testirani). Zaradi spoštovanja preventivnih ukrepov za 
preprečevanje in omejitev širjenja bolezni covid-19 naprošamo obiskovalce prireditev, da vzdržujejo tudi primerno 
medsebojno varnostno razdaljo, ob obisku zaprtih prostorov uporabljajo obrazno masko, ki pokriva celoten nosno-
ustni del, si razkužujejo roke ob vstopu na posamezno prizorišče in izstopu z njega, skrbijo za pravilno higieno kašlja 
oz. kihanja in upoštevajo druga varnostna navodila organizatorjev. 
 
Program dogodkov po prizoriščih: 
 

GT22, Glavni trg 22 

 
AvlaGT22 
18.00–24.00 Simptomi prihodnosti: Razstava v škatli 
  Razstava 
   

Zasnova razstave Simptomi prihodnosti: Razstava v škatli 
izhaja iz publikacije, ki so jo v zadnjem letu kolektivno 
razvile Dušica Dražić (Out of Sight), Mirjana Dragosav-
ljević (Stereovizija) in Irena Borić ter vsebuje tako prispevke snovateljic kot tudi Anamarije Batista, 
Maje Hodošček, Petre Mrša, Tanje Šljivar in Nataše Šuković. 

 
https://gt22.si/simptomi-prihodnosti-razstava-v-skatli/; https://sl-si.facebook.com/GT22Maribor/ 

 
OderGT22 
20.00  Kriptoevangelist #3 – Kako dolgo lahko traja vrhunec? 

Prigode iz sveta kriptovalut, gledališka sestavljanka 
 
Dogodek je organiziran ob podpori iLABGT22 in traja 45 
minut. 

 
 
http://gt22.si/; https://sl-si.facebook.com/GT22Maribor/ 

 
  

https://gt22.si/simptomi-prihodnosti-razstava-v-skatli/
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Sinagoga Maribor, Židovska ulica 4 

 
18.00–22.00 Marko Vogrič: Nono Franc: Gorica–Dachau. Fotopismo iz taborišča 
  Roman Erich Petsche in njegova Kočevska 
  Dan odprtih vrat, individualni ogledi razstav 
 

V Sinagogi Maribor sta na ogled fotografska razstava goriškega fotografa 
Marka Vogriča in razstava likovnih del Romana Ericha Petscheta, posvečena 
njegovi rodni Kočevski. 
 
 Marko Vogrič predstavlja v seriji devetih črno-belih fotografij intimno 
»fotopismo«, namenjeno njegovemu nonotu Francu, ki je umrl v taborišču 
Dachau in ga fotograf tako nikoli ni imel priložnosti spoznati. Razstava je 
obenem poklon vsem žrtvam nacifašističnega preganjanja. 

 
Roman Erich Petsche je bil kočevski Nemec, ki se je z 
družino po prvi svetovni vojni izselil v Avstrijo. Tam si je 
ustvaril uspešno kariero kot svetovalec za umetnostno 
vzgojo v različnih zveznih deželah. A najpomembnejša 
prelomnica v njegovem življenju je bila, ko je leta 1944 kot 
vojak Wehrmachta rešil življenje petletnima judovskima 
dvojčicama, za kar je bil leta 1982 počaščen z nazivom 
pravičnika med narodi.  

   
http://www.sinagogamaribor.si/; https://sl-si.facebook.com/Sinagoga.Maribor/  

 

Židovski trg 

 
19.30 Kontra-Kvartet 
  Koncert klezmer glasbe 
   
Mariborsko etno-klezmer skupino Kontra-Kvartet sestavljajo izkušeni 
glasbeniki, ki s svojimi nastopi dokazujejo, da je tradicionalno glasbo v njeni 
najbolj pristni obliki mogoče zaigrati tudi na nekoliko manj konvencionalen 
način. Kontrakvartetovci so Vesna Čobal (violina), Domen Marn (klarinet), 
Daniel Marinič (harmonika), Petar Marić (kitara) in Branko Smrtnik 
(kontrabas). 

 
Zaradi varnostnih omejitev bo število obiskovalcev koncerta omejeno. Prosimo za predhodne 
rezervacije. Prijave sprejemamo na info@sinagogamaribor.si ali 031 680 294 najkasneje do petka, 
18. junija, do 15. ure oziroma do zapolnitve mest. V primeru dežja prireditev odpade. 
 
http://www.sinagogamaribor.si/; https://sl-si.facebook.com/Sinagoga.Maribor/ 

 

Ulična galerija Maribor, Židovska ulica 

 
18.00–24.00 #5 – 2021: Matija Plevnik – Čestitke in pozdravi 
  Ulična razstava 
   

Stockholmski sindrom je identifikacija z agresorjem. Je 
psihološki fenomen, ko žrtev razvije čustveno navezanost 
na ugrabitelja. 
 
https://gt22.si/ulicna-galerija-5-cestitke-in-pozdravi/; 
https://sl-si.facebook.com/GT22Maribor/ 
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Fotogalerija Stolp, Židovska ulica 6 

 
18.00–23.00 Tone Stojko: Porumenele fotografije – Nazaj na Lent 
  Dan odprtih vrat, individualni ogledi razstave 
 
Tone Stojko je eden mednarodno bolj prepoznavnih slovenskih fotografov. Z vrsto danes 
že ikoničnih fotografij, kot so fotografije dogodkov, vezanih na slovensko pomlad, in 
različnih demonstracij, spada v sam vrh slovenske fotografije, prepoznaven pa je tudi po 
foto- in videodokumentiranju slovenskega gledališča in plesa ter gojenju abstraktne 
avtorske fotografije. Razstava v Galeriji Stolp je s svežino in distanco izbran intimni prerez 
Stojkove ustvarjalne poti. 

 
20.00  Tone Stojko: Porumenele fotografije – Nazaj na Lent 
  Vodenje po fotografski razstavi z umetnostno zgodovinarko Martino Frangež 

 
https://www.fotoklub-maribor.si/galerija/2021/05/11/tone-stojko-porumenele-fotografije-nazaj-
na-lent/; https://www.facebook.com/fotogalerijastolp/  

 

Galerija DLUM, Židovska ulica 10 

 
18.00–22.00 Aleksandra Saška Gruden v SA:UD (Start Art ustvarjalni delavnici) 

Živo delo v galeriji DLUM 
 
Aleksandra Saška Gruden je akademska kiparka, ki od 
leta 2006 deluje kot samostojna ustvarjalka na 
področju kulture. Pripravlja projekte iz kiparstva, 
videoinstalacij in performansa, pri tem sodeluje tudi 
z različnimi drugimi avtorji (Nataša Skušek, Saba 
Skaberne) in skupinami (Javna branja, DLUL, Gulag). Od leta 1999 je svoje delo predstavila na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, sodeluje tudi z različnimi avtorji.  
 
https://www.dlum.si/razstave/aleksandra-saska-gruden-saud; 
https://sl-si.facebook.com/galerijadlum/ 

 

Galerija Media Nox, Židovska ulica 12 

 
18.00–24.00 Kolektiv Freštreš: Preporod 
  Razstava 

 
Če gre sklepati po njihovih preteklih podvigih, je bil kolektiv Freštreš vselej 
vsaj korak pred svojim časom, zato jim tudi tokrat zaupajmo, da nam bo 
izkušnja njihovega projekta pisana na kožo in da nas poznajo bolje, kot se 
morda poznamo sami. Da se štirikratnost tehnoglajdanja po straneh 
piramide razširi v vsekratnost Teserakta, da pride z razjasnitvijo tudi 
Preporod. 
 
https://mkc.si/koledar/2021/6/9/razstava-frestres-preporod; 
https://www.facebook.com/mkc.maribor/  

 
19.00, 21.00 Kolektiv Freštreš: Preporod 
  Predavanje 
   

Predavanji o razstavi, ki ju bodo izvedli člani kolektiva Freštreš in avtorji razstave na Židovskem trgu 
pred galerijo. 
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Vabljeni! 
 
 
Organizatorji: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Organizatorji prireditev si pridržujemo pravico do spremembe programa. Obiskovalce prosimo, da spremljajo 
aktualne objave na spletnih straneh posameznih organizatorjev. 


