
Muza, v grški mitologiji ena od boginj umetnosti in znanosti, je hkrati sinonim za umetniški navdih. 
MUZA pa je tudi kratica za festivalsko in razstavno dogajanje, ki ga kot novo prireditev snujemo na 
Gospodarskem razstavišču konec marca letos: M kot muzika, muzikalije, U kot umetnost, Z kot 
založništvo in A kot antika. MUZA torej! 

Gospodarsko razstavišče se resda zadnja leta vse bolj uveljavlja kot prizorišče sejemskih ter kongresnih 
dogodkov, ki jih spremljajo še kulturno-zabavne prireditve, med njimi razni koncerti, posebej popularni so 
tisti s področja elektronske glasbe. A tradicija Gospodarskega razstavišča v svoji preteklosti beleži vrsto 
prireditev, ki so bili tesno povezani tudi z muzami oziroma kot rezultat njihovih navdihov. Tu je bila Sloven-
ska popevka, tu so odmevali džezovski zvoki znamenitega trobentača Louisa Armstronga, Duka Elingtona, 
tu je bila na ogled Plečnikova razstava in ne nazadnje – prav tu se je odvil prvi knjižni sejem v Ljubljani!

Pripravljamo festival, ki ponuja pestro in razvejano prizorišče za različne veje umetnosti, od knjige, 
glasbene, vizualne umetnosti do razstave medijev, ki podpirajo umetnost, in raznih izobraževanj. 
Snujemo festival za vse generacije, ki bi privabil organizirane obiske šol, mlade, pa tudi aktivno populacijo. 
Dogodek ima svoj bolj statični kontekst v obliki sejma oziroma ponudbe storitev in izdelkov, ki je proda-
jnega značaja, ter festivalski del v obliki raznih  predstav, nastopov, performensov ipd. 

Na Gospodarskem razstavišču verjamemo v neminljivo sporočilnost umetnosti, toliko bolj v gospodarsko 
manj perspektivnih časih, v katerih je prav razsežnost ustvarjalnih idej tista, ki presega človekovo material-
nost, saj »duh veje, kjer hoče«, ter človeku vedno znova vrača dostojanstvo. 

Z mislijo oziroma citatom Maxa Frischa, ki ga je letos na slavnostni podelitvi za Slovenko leta izrekla 
letošnja nagrajenka, akademska slikarka in ilustratorka, Jelka Reichman: 

 »V svetu duha ni ne zmag ne porazov, je samo iskanje, pot in upanje,«

vas zavzeto vabimo k sodelovanju.

Z odličnim spoštovanjem.

Mag. Iztok Bricl, direktor GR


