OGLED ZVOČNE GALERIJE S KAMNITIMI GLASBILI
____________________________________________________
Ali ste že kdaj slišali kamen?
OGLED ZVOČNE GALERIJE »KAMENICA«
Štanjel je s svojo geografsko lego, reliefom in življenjem trdno povezan s kamnom. Tako je od
nedavnega bogatejši za galerijo, ki je edinstvena v Sloveniji in širši regiji. Zvočna galerija »KAMENICA«,
ki se nahaja v zgornjem palaciju, nudi domovanje zvenečim kamnitim skulpturam. Akademska kiparka,
mag. Alenka Vidrgar ter Slovenski tolkalni projekt sta razstavo tudi pripravila.
ZVEN KAMNA / SOUND OF STONE
Slovenski tolkalni projekt s premišljenim iskanjem zvočnih polj v kamnu (in glini) že od leta 2016
načrtno raziskujemo zvok kamna. Kamen ni samo estetski oz. vizualni element, niti ni samo izvor zvoka;
je vizualno zvočna sinergija. Kiparka in tolkalci so veliko časa posvetili raziskovanju v kamnolomih in
ateljeju ter iskali zvok kamna. Izsledki so navdušujoči. ZVEN KAMNA odraža medsebojno dopolnjevanje
glasbene in kiparske umetnosti. Hkrati je interakcijski; ob skulpturah so na voljo udarjalke, da lahko
obiskovalci sami ustvarjajo in SLIŠIJO KAMEN.
Na ogled je 14 kamnitih zvočnih skulptur, ki navdušujejo z unikatnim zvenom, ki vas bo presenetil in
začaral.
Zaradi občutljivosti eksponatov bo ogled možen samo z vodenjem, na katerem boste izvedeli mnoge
zanimivosti in podatke, ki spremljajo ta edinstven projekt.

TOLKALNI KROG
_________________
TOLKALNI KROG je razvedrilna, dinamična in nezahtevna glasbena dejavnost, ki jo zmore PRAV VSAK.
Je dogodek, pri katerem udeleženci preko igranja na različna tolkala (afriške bobne, konge, ropotulje
…) doživijo izkušnjo skupnega ritma. TOLKALNI KROG z bobnanjem spodbuja socialne in gibalne
aktivnosti, sprošča čustveno napetost, ustvarja dobro počutje in krepi imunski sistem.
Zaželena je lastna kreativnost, ki črpa iz edinega pravila v TOLKALNEM KROGU – NIČ NI NAROBE!
TOLKALNI KROG bo vodil Franci Krevh, akademski tolkalec, član Orkestra Slovenske filharmonije,
Slovenskega tolkalnega projekta in drugih zasedb.
Ritem je človekova prvina in ne pozabite – BOBNANJE JE ZABAVNO!

Zvočna galerija bo odprta v soboto, 10., in nedeljo, 11. avgusta.
URNIK
SOBOTA
9.00, 11.00, 15.00 in 17.00: ogled zvočne galerije »Kamenica« (2 € na osebo)
10.00 in 16.00: tolkalni krog (6 € na osebo)
NEDELJA
9.00, 14.00 in 17.00: ogled zvočne galerije »Kamenica« (2 € na osebo)
15.00: tolkalni krog (6 € na osebo)

