
DOGODKI NA MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 
18. 5. 2021



Za več informacij o dogodkih si oglejte spletno stran izbranega muzeja / galerije.
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DOLENJSKI MUZEJ

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE

GALERIJA VELENJE

KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI

LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA

MESTNI MUZEJ IDRIJA

Spoznavanje situle in njenega časa s pomočjo pametnega telefona

Občasna razstava Matija Skurjeni, Sanje in nadrealistične slike
Nadrealno v slikarstvu: Pogovor s slikarjem Mitjem Fickom, moderira  
dr. Petja Grafenauer.

Razstava v nastajanju kot pouk in postavitev. V Galeriji Velenje lahko ta dan 
obiskovalci prisostvujejo postavitvi dveh prihodnjih razstav in tako pokukajo v 
zakulisje dela v galeriji. Postavljali bodo razstavo Inventura 21 (razstava dijakov 
Umetniške gimnazije Velenje - likovne smeri) in razstavo grafik Katarine Aman.
Moje novo delo, Nataša Tajnik Stupar
Moje novo delo je nov projekt Galerije Velenje, v katerem vizualni ustvarjalci 
predstavljajo nastajanje svojih del. Tokrat se bo predstavila akademska slikarka 
Nataša Tajnik Stupar. 
Njeno novo delo bo na ogled v Galeriji Velenje, projekt pa boste lahko spremljali 
tudi na spletnih platformah galerije.
Publikacije Galerije Velenje po polovični ceni
Galerija Velenje je v času svojega delovanja izdala vrsto publikacij, kot so 
monografije umetnikov in katalogi razstav. Vse galerijske publikacije lahko 18. maja 
kupite po polovični ceni.   

Bogdan Borčić: Vrata in Minljivost - Hommage à Tisnikar, Galerija Ravne 
Anastazija Pirnat: Ničesar ne morem reči kar tako, Galerija Ravne 
Predstavitev kataloga, pogovor z umetnico Anastazijo Pirnat in vodstvo po 
razstavi Ničesar ne morem reči kar tako

Novi videoposnetki predstavitev del iz naših umetnostnozgodovinskih zbirk:
- Tihožitje z rožami in grozdjem umetnika Adalberta Schäfferja
- Izbrana dela iz zbirke Franceta Miheliča
- Zlati oltarji iz cerkve sv. Lucije v Dražgošah, ki se nahajajo v grajski kapeli

vodstvo po razstavi Silvester Bajc: Idrijska čipka v mozaikih in prikaz izdelovanja 
mozaikov na dvorišču gradu Gewerkenegg
Mestni muzej Idrija gostuje
Razstava Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope, Krapina, Hrvaška
Prost vstop na razstave in v muzejske objekte na Idrijskem in Cerkljanskem. 

ves muzejski dan

10.00 do 19.00
18.00

10.00 do 16.00

10.00 do 18.00
14.00 do 18.00

17.00

Spletna stran / FB

17.00 do 18.00

vstop prost

spletni dogodek*
spletni dogodek*

vstop prost

vstop prost
vstop prost
vstop prost

spletni dogodek

vstop prost

*Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe v živo, se bo  dogodek odvil prek spleta.
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MESTNI MUZEJ KRŠKO
GALERIJA KRŠKO

GRAD RAJHENBURG

MG+MSUM

MGLC

Mestni muzej Krško
M kot muzej, pogovor z dr. Tanjo Roženbergar 
M kot muzej, pogovor z dr. Tanjo Roženbergar 
Platforma: najverjetneje Youtube (povezavo bomo poslali naknadno z vabilom)

Vodeni ogled po razstavi Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija 
Božidarja Dolenca, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM
Vodeni ogled po razstavi Tobias Putrih, Perceptron , Moderna galerija, MG+
Vodeni ogled po razstavi Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija 
Božidarja Dolenca, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM 
Vodeni ogled in fotografska delavnica za otroke »Črna soba«, Moderna  
galerija, MG+
V knjigarnah MG+MSUM bodo obiskovalci lahko kupili nekatere publikacije 
Moderne galerije s popustom. Vodstva in delavnica bodo potekali v skladu s 
priporočili NIJZ. Število mest je omejeno. Prijave sprejemamo na 
izobrazevanje@mg-lj.si do zapolnitve prostih mest.

Invader: Grafike na papirju, razstava, Grad Tivoli 
Anonimni francoski umetnik Invader, fenomen na področju ulične umetnosti in 
globalna umetniška zvezda se predstavlja s pregledno razstavo grafik. 
Spletni videovodnik, ki je prilagojen tudi za gluhe in naglušne (7 min), spletno 
mesto: rb.gy/2tblz4
Vodstvo po razstavi Invader: Grafike na papirju, vodi dr. Mitja Velikonja, 
Grad Tivoli
Dr. Mitja Velikonja je profesor na Katedri za kulturologijo Fakultete za družbene 
vede, raziskovalec političnih ideologij, subkultur, kolektivnega spomina na 
postsocialistične nostalgije ter zbiratelj grafitov. Za udeležbo na vodstvu so 
obvezne prijave na: trgovina@mglc-lj.si. 
Sonja Vulpes, Limbo, razstava, Grad Tivoli
Sonja Vulpes je grafičarka mlajše generacije. Predstavlja se z razstavo, ki skozi 
medij avtoportreta iskreno spregovori o navideznih stanjih naše družbe.
O umetničinem ustvarjalnem procesu smo pripravili kratek film (3 min), spletno 
mesto: https://www.youtube.com/watch?v=UTAN7PqBboQ 
Spominski atelje Stojana Batiča, stalna postavitev, Švicarija
V pritličju Švicarije je na ogled Spominski atelje Stojana Batiča (1925–2015), ki je 
skoraj v celoti opremljen z izvirnimi predmeti, pripomočki, pohištvom, avtorjevimi 
kipi in osnutki zanje ter likovnimi deli njegovih prijateljev, znanih slovenskih 
umetnikov. 

10.00 do 18.00
18.00
13.00

12.00

16.00
17.00

17.00

ves muzejski dan

17.00 do 18.00

vstop prost

spletni dogodek*

vstop prost*

vstop prost*
vstop prost*

vstop prost*

vstop prost*

spletni dogodek

vstop prost

vstop prost

spletni dogodek

vstop prost

*Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe v živo, se bo  dogodek odvil prek spleta.
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MGLC

MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

Brane Zorman: Duh dreves | Dotik, Švicarija
FM zvočni dogodek v živo spekulira o zvočni komponenti življenja dreves. 
Obiskovalci bodo prisluhnili dramatični glasbeni fabuli. V sodelovanju s zavodom 
CON. http://www.steklenik.si/brane-zorman-duh-dreves/ 
Vodniki za individualne oglede
Umetnost v parku Tivoli: Skrivno življenje kipov 
Vodnik, ki razkriva kiparsko podobo Tivolija. Obiskovalci kipe lahko doživijo skozi 
osebno izkušnjo. 
MGLC Švicarija: Vodnik za otroke in družine 
Švicarijo čuvajo tri miške: S(kupnost), U(metnost) in N(arava). S pomočjo posebnih 
nalog za otroke hišo tudi razkažejo. 
Raziščimo MGLC: Vodnik za otroke, šolarje, družine in vzgojitelje
Bi radi spoznali našega hišnega mojstra Veveriča in izvedeli več o dejavnostih 
MGLC? Vodnik ilustrativno s pomočjo živalske maskote predstavi dejavnosti 
ustanove in svet grafike. 

Voden ogled po muzeju 
Voden ogled po muzeju
Voden ogled po muzeju
Voden ogled po muzeju

 
Hermanov bonton, interaktivno spoznavanje s pravili lepega vedenja, MnZC, 
Otroški muzej Hermanov brlog

voden ogled razstave edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja. Vodil bo 
kustos razstave Boštjan Vuga.
Razstava edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja
Danes se slojevitost arhitekturnega poklica povečuje, arhitekti se morajo kritično 
odzivati na dogajanja v sodobnem okolju, ga aktivno oblikovati in ustvarjati 
pogoje za nove realnosti. Razstava je posvečena 100. obletnici študija arhitekture 
v Ljubljani. 
Več na: https://mao.si/razstava/edu-arh-prakse-arhitekturnega-izobrazevanja/
Razstava Predmet in zbirka izpostavlja razmerje med zbirko Muzeja za 
arhitekturo in oblikovanje kot celoto in njenimi posameznimi deli. Nabor 
predmetov, projektov in dokumentov, ki so oblikovali in tudi danes ustvarjajo naš 
vsakdan, so vir navdiha, idej, konceptov in provokacij tako za raziskovalce kot širši 
krog občinstva. Razstavo sestavlja več kot 200 predmetov, med katerimi ni le ikon 
slovenske arhitekture in oblikovanja, temveč tudi minljivi izdelki in predmeti, ki so 
prvič predstavljeni javnosti. Več na: https://mao.si/razstava/predmet-in-zbirka/
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vstop prost
vstop prost
vstop prost
vstop prost
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MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE

Mestni muzej, Kovaški muzej Kropa, Muzej talcev, Galerija Šivčeva hiša
Vodenje po razstavi Pogled od zgoraj 2020 z 28. mednarodnega likovnega 
simpozija Slovenija odprta za umetnost, ki je v Galeriji Šivčeva hiša. Po razstavi 
bo vodila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. 
Galerija Šivčeva hiša
Prireditev bo potekala v skladu z navodili NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije, 
obvezne so predhodne najave na mro@mro.si. 

Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije, vodeni ogled
Najpomembnejši predmeti na stalnih arheoloških razstavah.
Obvezne so predhodne prijave na e-naslov arheozabava@nms.si ali po telefonu 
051 384 888. Število mest je omejeno.

Slovesnost z nastopom Policijskega orkestra ob odprtju vitrine Muzeja slovenske 
policije na razstavi ‘Pot v samostojnost’ ter odprtje gostujoče razstave Od godbe 
ljudske milice do policijskega orkestra. 
Fotografska razstava Od milice do policije, sodelovanje med Parkom vojaške 
zgodovine in Muzejem slovenske policije, Izložbe Ministrstva za notranje zadeve, 
Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Stalna zbirka Vena Pilona
Občasna razstava Veno Pilon. Iz nove donacije Dominiqua Pilona
Vodeni ogledi občasne razstave za predšolske otroke z ustvarjalnicami
Vodeni ogledi občasne razstave z ustvarjalnicami za osnovnošolce
Vodstvi po občasni razstavi za odrasle obiskovalce
Vodstvi po občasni razstavi za odrasle obiskovalce
Raziskujemo! samostojno raziskovanje s pobarvankami, sestavljankami in 
dopolnjevankami znotraj stalne zbirke Vena Pilona, za otroke in družine 
Menjam katalog za idejo; (raz)prodaja publikacij Pilonove galerije
Vse publikacije in spominki Pilonove galerije bodo na voljo s 50% popustom.

Ogled stalnih in občasnih razstav
Predstavitev Nastanek mesta Kočevje   
Ogled gostujoče razstave Galerije Murska Sobota Nataša Kos: Distance from your 
God, Likovni salon Kočevje
Ogled gostujoče razstave Galerije Murska Sobota Nataša Kos: Distance from your 
God, Likovni salon Kočevje

ves muzejski dan
17.00

17.00

12.00

9.00 do 18.00

9.00 do 12.00
9.00 do 14.00

15.00
17.00

9.00 do 18.00

9.00 do 18.00

7.00 do 18.00
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10.00 do 12.00

17.00 do 19.00

vstop prost
vstop prost

vstop prost

vstop prost

vstop prost

vstop prost
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vstop prost
vstop prost
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vstop prost
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POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ ORMOŽ

POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

SLOVENSKA KINOTEKA IN MUZEJ SLOVENSKIH 
FILMSKIH IGRALCEV

SLOVENSKI GLEDALIŠKI INSTITUT – 
GLEDALIŠKI MUZEJ

Muzejski kartončki, dejavnost za družine ob samostojnem ogledu, Ptujski grad  
Razstava Osrčje Petovione / Ptuj v rimski dobi, javno vodstvo in/ali virtualni 
sprehod, Ptujski grad  

Klementina Golija, Več kot pogled, Miheličeva galerija, Ptuj

Ferkova zapuščina, inventar zbirke muzejskega društva, Salon umetnosti, Ptuj

Stalne razstave, Grad in grajska pristava Ormož
Nova razstava Pogumno v nove zgodbe, Grad in grajska pristava Ormož

prost vstop na stalne razstave, Grad Velika Nedelja

Družinska delavnica v okviru MMD 2021in Mednarodnega dneva družine.  
Ogled muzeja
Vodenje za skupino do 10 obiskovalcev po fotografski razstavi Jože Kološa 
– Kološ. Prijave: tamara.andrejek@pomurski-muzej.si od 3. maja do zapolnitve 
skupine. 

Ogled muzeja
Predmeti, ki so spremenili Posavje, javno vodstvo
Kateri predmet, ki je spremenil Posavje, bo nova muzejska zvezda? 
Predstavitev 4 predmetov v izboru za novo muzejsko zvezdo, FB, Youtube

Organizirano vodenje po razstavi France Štiglic, za 5 oseb, Slovenska kinoteka, 
Ljubljana.
Organizirano vodenje po razstavi France Štiglic, za 5 oseb, Slovenska kinoteka, 
Ljubljana. 
25% popusta na izbrane kinotečne publikacije
Vodenje po razstavi, Muzej slovenskih filmskih igralcev, Divača

HOJA ZA GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja, stalna razstava, individualni 
ogledi
Stalna razstava slikovito predstavlja začetke in osrednje tokove gledališča v 
Sloveniji, njegovo vpetost v evropska kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri 
oblikovanju slovenske nacionalne zavesti.
Družine, otroci, mladi in tudi starejši se na stalno razstavo lahko podate tudi z 
gledališkimi delovnimi listi. Ob obisku prosimo upoštevajte navodila za obiskovalce 
SLOGI zaradi nalezljive bolezni covid-19.

10.00 do 18.00
10.00

12.00 do 16.00

12.00 do 16.00

9.00 do 17.00

9.00 do 17.00

15. maj 2021
9.00 do 17.00

16.00

10.00 do 18.00
10.00
16.00

14.00

17.00

16.30

9.00 do 18.00

vstop prost
vstop prost

vstop prost

vstop prost

vstop prost

vstop prost

vstop prost
vstop prost
vstop prost

vstop prost
vstop prost

spletni dogodek

vstop prost

vstop prost

vstop prost

vstop prost
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SLOVENSKI GLEDALIŠKI INSTITUT – 
GLEDALIŠKI MUZEJ

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE

TOLMINSKI MUZEJ

TRUBARJEVA DOMAČIJA

TRŽIŠKI MUZEJ

Gledališki e-detektivi
Preizkusite svoje znanje o gledališču in rešite naše spletne raziskovalne naloge. 
Kaj veste o gledališču? Kaj potrebujemo za gledališko predstavo? Kje je kaj v 
gledališču? Kdo vse dela v gledališču? In še raziskovanje skozi kostumske in 
scenske skice, gledališke stavbe ter gledališke izraze. Mlajši detektivi lahko za 
pomoč prosijo starše ali starejše sorojence. 
Gledališki delovni listi, e-raziskovalna gradiva
Pripravili smo 6 različnih delovnih listov, na katerih so naloge oblikovane tako, da 
ustrezajo različnim starostnim skupinam. Lepo vabljeni, da si pridobljeno znanje 
še poglobite na naši stalni razstavi. Vsi tisti, ko boste na razstavo prišli z rešenim 
delovnim listom, si boste prislužili prav posebno nagrado. 
Lepo vabljeni, da se na mednarodni muzejski dan sprehodite tudi po naših 
E-RAZSTAVAH.

Program

Od samostana do muzeja, voden ogled na prostem, Tehniški muzej Slovenije, 
Bistra pri Vrhniki   
Obvezne predhodne prijave v odpiralnem času muzeja: irena.medle@tms.si, 
01 750 66 70.
To ni Gradec, temveč Polhov Gradec!, voden ogled za družine na prostem, 
Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec   
Obvezne predhodne prijave v odpiralnem času muzeja: muzejpt@tms.si, 
01 364 00 83.
Na ta dan bo vstop prost za obiskovalce 
Tolminski muzej, Hiša Simona Gregorčiča Vrsno
Predstavitev makete Spominske cerkve Sv. Duha v Javorci, ki nosi Znak evropske 
dediščine, za namen izvajanja pedagoškega programa Tolminskega muzeja
Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – »bazilika miru«, 
http://www.tol-muzej.si/javorca/si/

Ogled Trubarjeve domačije
Spletna predstavitev in voden sprehod, Kiparsko sožitje Trubarjeve domačije
ob 70. obletnici postavitve temeljev za Trubarjev spomenik na Rašici

Razstava na prostem
Tržič nekoč in danes, razstava v starem mestnem jedru

spletna stran

ves muzejski dan

15.30

16.00

ves muzejski dan

spletna stran

9.00 do 17.00
spletna stran

10.00 do 18.00
18.5.- do 25.5. 

E-program

vstop prost

vstop prost

vstop prost
spletni dogodek

vstop prost

spletna razstava

vstop prost
spletna razstava

vstop prost

*Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe v živo, se bo  dogodek odvil prek spleta.



Za več informacij o dogodkih si oglejte spletno stran izbranega muzeja / galerije.

M
ED

N
A

R
O

D
N

I M
U

ZE
JS

K
I D

A
N

 2
02
1

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE Ogled muzeja  
Voden ogled po razstavi Laibach 4 dekade ter predstavitev kultnih plakatov na 
nov inovativen način s pomočjo AR Laibach aplikacije. Po ogledu razstave vas 
vabimo tudi v 4. dritl - Virtualni muzej rudarstva ter na virtualni vzpon na najvišji 
dimnik v Evropi (obvezna najava).

8.00 do 18.00
11.00 do 17.00

vstop prost
vstop prost

*Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe v živo, se bo  dogodek odvil prek spleta.


