
14 орфе ј 11

кроз Гимназију

дешаВања Ван црВених циГли

Док сједимо на часу усред предавања, усред радне седмице, било какве активности изван зидова школе су 
тако далеке. Готово да немамо слободног времена, осим оних неколико сати дневно испред телевизора, 
обавезне кафе послије школе и Светог викенда. Када већ дангубимо, дангубимо са стилом! Пошто нам се 

послије вишемјесечних најава TITANIUM напокон затворио, збуњена маса се мора правилно усмјерити.
 Један од приједлога је Café POP, релативно ново, популарно мјесто у којем се поред кафице и егзотичне хране, 
може уживати и у арт филмовима, предавањима за младе и промоцијама. Умјесто лутања улицама сваког викенда, 
боље рјешење је party у Why Not клубу који окупља занимљиве урбане људе.
 За тренутке просвећености, незаобилазан је Музеј савремене умјетности, а онај ко се стиди рећи када је посјетио 
барем једну од културних манифестација у Банском двору, стварно има разлога за стид! Исто важи и за љубитеље 
позоришта који су празних џепова, јер је цијена улазнице за представу у Народном позоришту достигла минималну 
цијену од 3 КМ.
 Посебно заинтересовани за одређену област (књижевност, информатику, медицину, аутомобиле,...) слободно 
могу да потраже рубрику „сајмови“ у градском водичу. Још ако вам је досадно ових дана у граду, умјесто на бањалучки 
сајам можете отићи у неки од градова у региону, што релативно боље звучи.
 Ако вам ни то није довољно, да ли сте икад стајали поред 50 милиона долара? Не? Е па, у Кловићевим дворима у 
Загребу се након трогодишњих припрема, 3. марта отворила изложба холандских аутора, међу којима је најпознатији 
Ван Гог. Оваква шанса се не пропушта, али, не брините, егзибиција је отворена до 4. јуна. Имате довољно времена 
да одете, а отићи ћете, зар не? Мислим, 50 мил. долара...

му зе ј с аВремене умјетнос ти рс

* Стална поставка „Од Галерије до Музеја“
* Изложба „Традиција као инспирација“
* Изложбе „Szombathy art“ и  „Ich bin Künstler Славко Матковић“ аутора Небојше Миленковића

му зе ј рс
* Стална изложбена поставка Музеја РС ,  радно вријеме од 8 до 19 часова
* Изложба фотографија „Титове посјете Бањој Луци“ Удружење грађана Бање Луке „Јосип Броз Тито“

народна и униВерзитетск а БиБлиотек а рс
* Изложба „Животни пут и дјело Жан-Пола Сартра“

к улт урни центар Бански дВор
* Изложба „100 година бањолучке штампе“ Бојана Стојнића (изложбени салон)

хрВатски к улт урни центар
* Изложба акварела „Градови, цвијеће, портрети, сусрети“ Нерице Абдулић-Османчевић
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