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Aksioma - Zavod za sodobno umetnosti, Ljubljana v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo v 
Sloveniji predstavlja: 
 
Generalità 
Novo umetniško delo Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše 
 
Na ogled v  

Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji 
Breg 12 , Ljubljana 
1. junij – 31. avgust 2011. Otvoritev: 1. junija 2011 ob 19:00  
 
in v  
 
Italijanskem paviljonu na 54. mednarodnem likovnem bienalu v Benetkah 
Arsenale, Benetke 
4. junij – 27. november 2011 

 

Neobjavljeno delo Generalitá Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše, ki je bilo zasnovano 
septembra 2007, takoj po tem, ko so se 3 slovenski umetniki uradno preimenovali v Janeza Janšo, bo na 
ogled v Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji in v Italijanskem paviljonu kot del dogodka, ki ga v 
počastitev spomina na 150. obletnico združene Italije za 54. mednarodni likovni bienale v Benetkah 
pripravlja kurator Vittorio Sgarbi.  
 
Dogodek je realizirala koordinatorka Italijanskih inštitutov za kulturo Francesca Valente za Ministrstvo 
za zunanje zadeve in Italijanski paviljon na skupno pobudo Generalnega direktorata za promocijo 
državnega sistema, Ministrstva za zunanje zadeve in italijanskega Ministrstva za kulturo.  
 
Dvojezični (italijansko-angleški) katalog, ki ga bo izdala založba Skira, bo na voljo na beneškem 
bienalu.  
 
Fotografije za brezplačno objavo so na voljo na naslovu: 
 
www.aksioma.org/press/generalita_01.zip 
www.aksioma.org/press/generalita_02.zip 
www.aksioma.org/press/generalita_03.zip 

www.aksioma.org/press/generalita_01.zip
www.aksioma.org/press/generalita_02.zip
http://www.aksioma.org/press/generalita_03.zip
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Na otvoritveni slovesnosti v Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji 1. junija 2011 bo na sporedu 
tudi predpremierna projekcija novega dela Ceci n'est pas Janez Janša Janeza Janše, Janeza Janše in 
Janeza Janše. Premierno bodo to delo predstavili jeseni v Muzeju sodobne umetnosti Vojvodine na 
razstavi Un-proper Names, ki jo pripravlja kurator Miško Šuvaković.  
 

Deli Generalitá in Ceci n'est pas Janez Janša Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše 
sta nastali v produkciji 
Aksiome – Zavoda za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2011 
www.aksioma.org  
 
s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana in 
Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji 
 
Izvršna producenta: Marcela Okretič in Janez Janša 
Montaža: Jurij Moškon 
Zahvala: ga. Monica Zecca 

Kontakt: 
Marcela Okretič 
Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana 
Neubergerjeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel.: + 386 – (0)590 - 54360 
gsm: + 386 – (0)41 - 250 830 
e-pošta: aksioma4@siol.net 
www.aksioma.org  

 
Zavod Aksioma je član Asociacije - slovenskega društva nevladnih organizacij 
in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti 
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