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sama sebi ekskluzivna
samo true bratje imajo dostop

Kapitalistični
SWAG, ki ga obuvamo in nosimo je rodil novo generacijo

, ki se hkrati zgleduje in odmika
pridite pogledat in poslušat novi glasbeni release HBH  --------     & Really Pop Sh*t with us!

ampak samo coolness(pridnih podložnikov kapitalizma)

zj*bal jo je kapitalizem
implodirala je

od performansov, snuffa, vesolja,umetne inteligence
Brez veze odkrivati nove načine izražanja

od 
ustaljenega
Sh*ta

v šoli petke, obveznosti do FURSA vse OKv žepu ajfon, patike so najki

(ko si je bila sama
sebi svoj namen)

HBH


Dela kolektiva Hudbrotherhood lahko beremo tudi kot utopično vizijo Slovenije, 
če bi znali kot družba sintetizirat naše najbolj zanimive elemente. 
Hudbrotherhood daje na platno in v glasbo tisto, kar bi lahko Slovenija bila, če bi 
imeli smisel za humor in ljubezen do drugega, drugačnega. Naši geto optimisti 
bodo vztrajali, za nas, namesto nas. (Tekst: Nejc Gazvoda)

Opis kolektiva: 
Hudbrotherhood je kolektiv, ki ga sestavljajo Domen, Matevž in Lenart, trije bratje 
milenijci, ki se v resničnem življenju lepo obnašajo in plačujejo davke, da se lahko 
njihovi alter egi v miru upirajo definiciji. Težko je biti “street” v državi, kjer se vlaki 
premikajo tako počasi, da jih lahko tagaš med vožnjo. Če kaj, se bratje zelo dobro 
zavedajo absurda uporniškega kolektiva v družbi, ki ji vrhunec državljanske 
nepokorščine predstavljajo odprta smučišča. Ravno tako pozabite na učbeniške 
kritike kapitalizma, Hudbrotherhood ve, da če imaš škrge, si pač riba.

Spoštovane in spoštovani,
vljudno vabljene in vabljeni,

na otvoritev razstave “Really Pop Sh*t”, kolektiva Hudbrotherhood, 
v četrtek 30. 06. 22, ob 17.00, v glavnem prehodu Fakultete za družbene vede. 

/// 30.06.2022 ///
/// ob 17.00 //////
/// Galerija FDV ///
/////////////////////
/////////////////////

/////////////////////

Razstavo bo otvorila prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, vodja Galerije FDV. 
Dogodek bomo nadaljevali na vrtu FDV, kjer bo za pogostitev poskrbelo 
Društvo študentov kadrovskega menedžmenta.


