Akcija
ZA DRUŽINE BREZPLAČNO 2022
Drage družine!
Muzeji, galerije in druge kulturno - umetnostne ustanove za vas brezplačno odpirajo svoja vrata.
Od 15. maja, Mednarodnega dneva družin do konca Tedna družin, 22. maja, vas vabimo k ogledu stalnih zbirk, tematskih razstav
ali posebnih dogodkov, ki vam bodo polepšali dan. V nadaljevanju vam posredujemo seznam vseh programov in aktivnosti.
Skupaj z otroki boste lahko spoznavali skrivnosti umetnosti, se zabavali, učili ter tako kakovostno preživeli
zanimive urice vašega prostega časa.
Vljudno vabljeni!
Breda Krašna
Generalna sekretarka ZPMS

15. maj je Mednarodni dan družin od leta 1994. Razglasila ga je Generalna skupščina OZN. Vsako leto ima osrednjo temo – letošnja je »Družine in urbanizacija«
(Families and urbanization).
Zveza prijateljev mladine Slovenije akcijo ZA DRUŽINE BREZPLAČNO pripravlja že 24. leto. Začne se vedno 15. maja, na Mednarodni dan družin in traja do konca
Tedna družin, 22. maja. V ta teden sovpada tudi Mednarodni dan muzejev – 18. maj.
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
KDO?

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.

Kaj?
KULI - Razstava študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani

MALA GALERIJA BANKE SLOVENIJE
Slovenska cesta 35, Ljubljana

https://www.bsi.si/o-nas/mala-galerija-bankeslovenije

BANKA SLOVENIJE – Muzej Banke
Slovenije
Cankarjeva 1, Ljubljana (pasaža med
Cankarjevo in Tomšičevo)

17. 5 . – 21. 5.

Brezplačen obisk med 10.00 in 18.00 uro za vse naključne obiskovalce.
Lahko se udeležite tudi vodenja po muzeju in sicer ob 11. ali ob 17. uri. V muzeju nudimo
brezplačne vodene oglede, delavnice in izobraževalne programe za posameznike in skupine
vseh starosti (vrtci, šole, visokošolski zavodi, podjetja, interesne skupine). Naši programi so
primerni za skupine do 20 oseb. Za obisk izven zgoraj navedenega termina je potrebna
predhodna prijava na e-naslov muzej@bsi.si; izjema je vsak 3.četrtek v mesecu, ko je muzej
odprt za obiskovalce brez predhodne prijave.

19. 5.

https://www.bsi.si/o-nas/muzej-bankeslovenije

MESTNI MUZEJ LJUBLJANA – MGML
Gosposka 15, Ljubljana
https://mgml.si/sl/mestni-muzej/

Kuli je v glavni vlogi razstave z istoimenskim naslovom, v sklopu katere predstavljamo risbe
študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete UL. Tematsko, slogovno in motivno gre za
izredno raznolik nabor, kar nakazuje zgoščena, nesalonska postavitev razstave. Razstavljena dela
pa enoti specifična logika in metodologija risbe s kulijem, njegova nenavadna vsestranskost, ki
pokriva naloge od orodja nonšalantnega krokija do izvedbe del filigranske preciznosti. Hkrati sta ta
navidezna svoboda in hipnost pravzaprav zelo pogojena, saj za razliko od svinčnika, zaznamka s
kulijem ne moremo kar zbrisati, kar terja bodisi večjo disciplino izvedbe bodisi večjo iznajdljivost pri
samem procesu risanja. Prav to postavlja pričujoča razstava v ospredje – dvojnost kulija, ki
zagotavlja izreden izrazni razpon in vselej nepričakovano ekspresivnost.

ves teden od
15. 5. do 22. 5.

KAKO JE NASTAJALO NAJLEPŠE MESTO NA SVETU?, ogled razstave Ljubljana.
Zgodovina. Mesto. S tiskanim vodnikom za družine. Družine vabimo, da postanejo časovni
popotniki in se vkrcajo v časovni stroj. Ob otroškem tiskanem vodniku, polnem ugank, nalog
in slikanic boste odkrili, kako je skozi tisoče let nastajalo najlepše mesto na svetu, Ljubljana.

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01/23 96 720; Faks: 01/23 96 722; E-pošta: info@zpms.si

V muzejski trgovini vam bodo pred potovanjem izdelali potni list in vas opremili s kovčkom –
ne skrbite, prtljaga je že pripravljena. Priporočena starost: 8–11 let.
Z LJUBO IN ANO GREMO V LJUBLJANO, ogled razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. S
tiskanim vodnikom za družine. V družbi žabic Ljube in Ane se podajte na interaktivno
raziskovanje preteklosti našega glavnega mesta. Spoznajte Koliščarsko vas, prvo mesto
Emono, nastanek naše Ljubljane in še mnogo več! Priporočena starost: 4–8 let.
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA – MGML
Gosposka 15, Ljubljana
https://mgml.si/sl/mestni-muzej/

PLEČNIKOVA HIŠA – MGML
Karunova 4-6, Ljubljana
https://mgml.si/sl/plecnikova-hisa/

ves teden od
15. 5. do 22. 5.

ves teden od
15. 5. do 22. 5.

SPOZNAJTE ČASE RIMSKE EMONE, sprehod po centru Ljubljane in obisk Arheološkega
parka Emona. Družine, podajte se na krožno pot po rimski Ljubljani z otroškim tiskanim
vodnikom. Sprehodite se po Ljubljani in poiščite kotičke, kjer so živeli Rimljani. Da potep ne
bo le poučen, ampak tudi nadvse zabaven, bo poskrbel razigran otroški vodnik Emona od E
do A, ki vas bo popeljal po poteh starih Rimljanov. V njem tičijo igrice, uganke, nalepke in
premetanke, ki vas bodo na krilih domišljije odpeljale kar 2000 let v preteklost. Sprehodite se
po rimski cesti, obiščite emonsko obzidje in arheološke parke ter skozi igro raziščite, kdo so
bili Emonci in kako so živeli. Krožna pot povezuje več lokacij z ostanki antične Emone in tri
arheološke parke v središču mesta. Pot prehodite v dobri uri in pol. Začetna točka: trgovina
Mestnega muzeja Ljubljana. Priporočena starost: 6–11 let.
Arhitektura je avantura - raziskovanje Plečnikove hiše in Plečnikove Ljubljane.
Odpravite se na arhitekturno avanturo ter spoznajte najslavnejšega slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika in njegova znamenita dela. Raziskovalni potep se prične v Plečnikovi hiši,
kjer vas zabavne naloge čakajo tako v vodniku kot tudi na stalni razstavi. Tam za rokav
pocukajte vodiča, ki obiskovalce vsako polno uro popelje po hiši, v kateri je mojster ustvaril
mnogo pomembnih zgradb; zaradi njih našo prestolnico imenujemo tudi Plečnikova
Ljubljana. Po ogledu hiše pa se pridružite navihanemu Plečnikovemu kužku Sivku, ki vas bo
popeljal po mojstrovih poteh – raziskali boste Križanke, NUK, Tržnice, Tromostovje in druga
arhitektova dela v Ljubljani, izvedeli za njegove nedokončane projekte in spoznali mojstra
tudi kot oblikovalca. Otroški arhitekturni vodnik po Plečnikovi hiši in Plečnikovi Ljubljani,
priporočena starost: 6–11 let.
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CUKRARNA – MGML
Poljanski nasip 40, Ljubljana

ves teden od
15. 5. do 22. 5.

Prost vstop v galerijo Cukrarna.

ves teden od
15. 5. do 22. 5.

Družinam nudimo brezplačen vstop za ogled vseh aktualnih razstav v Muzeju novejše
zgodovine Slovenije.

https://cukrarna.art/sl/

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE
SLOVENIJE
Celovška 23, Ljubljana
http://www.muzej-nz.si/

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
Prešernova cesta 20, Ljubljana

Ob 14. uri:
Družinsko vodstvo po stalnih razstavah na Muzejski ulici.

15. 5.

https://www.nms.si/si/

NARODNA GALERIJA
Prešernova 24, Ljubljana
https://www.ng-slo.si/si/

SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT –
GLEDALIŠKI MUZEJ
Mestni trg 17, Ljubljana

Ob 16. uri:
Družinsko vodstvo po stalni razstavi na Metelkovi.
*V ponedeljek, 16. 5., je galerija zaprta!
ves teden od
15. 5. do 22. 5.

od 16. 5. do 20. 5.

www.gledaliskimuzej.si/

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
Tržaška cesta 2, Ljubljana (uprava)
www.tms.si

18. 5.

Družine z otroki vabimo k brezplačnemu ogledu stalne zbirke. Podajte se na galerijski lov na
zaklad ali rešite zabavne raziskovalne naloge o umetnikih. Brezplačen izvod nalog prejmete
pri galerijski blagajni.
Ob nakupu kataloga občasne razstave Nove pridobitve 2011-2021 pa prejmete brezplačen
katalog Nove pridobitve 2001-2010.
Od 9. do 16. ure:
Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja, stalna razstava.
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. Po razstavi se družine lahko podate tudi z raziskovalnimi delovnimi listi,
na katerih so naloge oblikovane tako, da ustrezajo različnim starostnim skupinam.
Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6, Borovnica (med 8. in 17. uro):
Ob 15. uri: Pokukajte v naše zbirke, voden ogled za družine.
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Muzejski enoti:
-

Bistra 6, Borovnica
Polhov Gradec 61, Polhov Gradec

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Plečnikov trg 1, Ljubljana

18. 5.

Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec (med 10. in 17. uro):
Ob 15. uri: voden ogled muzejskih zbirk

ves teden
od 15. do 22. 5.

Ogled nove interaktivne stalne razstave Šola je zakon!

http://www.ssolski-muzej.si/slo/

Razstave in akrivnosti za otroke in družine:

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
Metelkova 2, Ljubljana

ves teden
od 15. do 22. 5.

http://www.etno-muzej.si/

- EtnoabecedaŽ: raziskovalni prostor, kjer otroci z vsemi čuti od črke do črke osvajajo 25
abecednih zgodb kulturne dediščine.
- Delavnica »Pri Malem mojstru«: otroke ob obisku delavnice Malega mojstra vedno čaka
kakšna »mojstrska« dejavnost in filmčki pravih mojstrov
- 19. maj, ob 18. uri: RDEČA NIT: Panj, čebela, med … pripovedovanje pravljic za otroke. V
Slovenskem etnografskem muzeju so doma tudi predmeti iz ljudskih pravljic. Vabimo vas na
potovanje v domišljijski čebelji svet.
Od 10. do 13. ure:
Dan odprtih vrat Grafičnega ateljeja in grafične delavnice za otroke in družine

MGLC – Mednarodni grafični likovni
center
Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

21. 5.

https://www.mglc-lj.si/

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN
OBLIKOVANJE
Rusjanov trg 7, Ljubljana
http://www.mao.si/

15. 5. in 18. 5.

Grafične delavnice bo izvajala rezidenčna umetnica Maja Živko, ki je v MGLC na obisku v
okviru EU projekta In from the Margins; Maja je specialistka za grafične tehnike globokega
tiska.
Družine bodo ta dan imele tudi priložnost brezplačnega ogleda razstave FOTO/GRAFIKA,
Vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let, ter prejema
brezplačnega vodnika RAZIŠČIMO MGLC, v katerem nastopa mojster Veverič. V podobo in
lik ga je prelil ilustrator Jure Engelsberger, predstavi pa MGLC ter izda skrivnosti grafike.
15. 5. 2022:
Ob 11. uri: Dogodek je pripravljen v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Moste.
Voden ogled: Stavbna dediščina gradu Fužine (vodi: Katarina Metelko)
Fužinski grad so sezidali člani rodbine Khisl v sredini 16. stoletja. Takrat je dokazoval
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bogastvo, ugled in politično moč prvih lastnikov. Že ob koncu stoletja in v naslednjih
obdobjih je grad večkrat zamenjal lastnike, kar se je odražalo tudi v stavbni strukturi.
Pomembno dopolnitev predstavlja hidroelektrarna, ki so jo gradu prizidali leta 1897 za
potrebe vevške papirnice. Elektrarna deluje še danes in je svojevrstna tehniška znamenitost.
Grad Fužine je bil leta 1984 razglašen za kulturni spomenik in je od leta 1990 namenjen
muzejski dejavnosti v upravljanju Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN
OBLIKOVANJE
Rusjanov trg 7, Ljubljana
http://www.mao.si/

15. 5. in 18. 5.

Ob 16. uri: Ustvarjalna delavnica za otroke: Ko gradiček postane velik, je grad
Ob raziskovanju dvorca Fužine bodo otroci odkrivali njegovo zgodovino. Spoznavali bodo
kaj je grad, kaj dvor in kaj dvorec ter kakšna je razlika med srednjeveškim in renesančnim
gradom. Koliko življenj in različnih zgodb nosi fužinski grad in kakšne skriva ljubljanski grad
na griču, kaj se danes dogaja v obeh in kako so konservatorji in arhitekti poskrbeli, da lahko
v njiju potekajo različni programi? Izdelali bomo maketo grajske stavbe.
18. 5. 2022: Arhitektura v živo ob Mednarodnem muzejskem dnevu
Ob 17. uri: »Najbolj zrihtan plac v Ljubljani«*
Voden ogled sosesk Nove Fužine in Štepanjsko naselje (vodi: dr. Miloš Kosec)
Zbirno mesto: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Dogodek je pripravljen v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Moste.
Soseski Nove Fužine in Štepanjsko naselje sta zasnovani po modernističnem idealu bivanja
v zelenju. Izmenjujoči se obliki visoke točkovne in nizke lamelne zazidave, stolpov in blokov,
ustvarjata kompozicijo stanovanjskih objektov sredi velikopotezno zasnovanih parkovnih in
rekreativnih površin. Poti pešcev in prometa so strogo ločene, zagotovljene so primerne peš
razdalje do vseh javnih funkcij in objektov v soseski.
Nove Fužine so zadnja organizirana soseska velikih dimenzij v Sloveniji. Pri zasnovi projekta
za 4500 stanovanj je bilo pomembno načrtovanje rekreativnih površin in vse potrebne
infrastrukture, ki jo ljudje v soseski potrebujejo. Nizki stanovanjski bloki na obodu soseske
tvorijo stik z obstoječim stavbnim tkivom mesta, visoki bloki pa skupaj z javnimi programi
definirajo tri trge v središču soseske. Fužine odlikuje bogat in raznolik javni prostor s parki,
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športno-rekreacijskimi površinami in igrišči, ki se odpirajo proti Ljubljanici.
Dr. Miloš Kosec je arhitekt in kritik, kustos za arhitekturo v Muzeju za arhitekturo in
oblikovanje, Associate Research Fellow na londonskem kolidžu Birkbeck, pisec ter
kolumnist. Doktoriral je iz vprašanja pasivnosti in aktivizma v sodobni arhitekturi na kolidžu
Birkbeck.
Prosimo vas, da udeležbo sporočite na izobrazevanje@mao.si
* Citat je iz knjige Andreja Skubica: Fužinski bluz, 2001, Založba Beletrina

MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
Mestni trg 5, Ljubljana

ves teden
od 15. 5. do 22. 5.

Brezplačen ogled razstav,

https://mgml.si/sl/mestna-galerija/

MUZEJ KRŠČANSTVA NA
SLOVENSKEM
Stična 17, Ivančna Gorica

ves teden
od 15. 5. do 22. 5.

https://www.e-sticna.si/muzej/

Prost vstop v muzej in brezplačen voden ogled muzejskih razstav (ure vodenih ogledov
preverite na povezavi: http://www.mks-sticna.si/slo ).
Torek – sobota: ob 10h in 12h ter ob 14h in 16h
Nedelja: ob 14h in 16h

GORENJSKA REGIJA
Kdo?

GORENJSKI MUZEJ
Tomšičeva 42, Kranj
http://www.gorenjski-muzej.si/

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.
18. 5.

Kaj?
Družinam omogočamo prost vstop v vse muzejske hiše:
- grad Khislstein
- Prešernova hiša
- Mestna hiša
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- Kostnica

LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA
Grajska pot 13, Škofja Loka

ves teden
od 15. 5. do 22. 5.

https://www.loski-muzej.si/

TRŽIŠKI MUZEJ
Muzejska 11, Tržič

ves teden
od 15. do 22. 5.

http://www.trziski-muzej.si/?lang=sl

MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE –
ČEBELARSKI IN MESTNI MUZEJ
Linhartov trg 1, Radovljica

18. 5. in 20. 5.

Ta dan organiziramo tudi:
- ob 18. uri: odprtje razstave v Mestni hiši v Kranju: Jože Plečnik na Gorenjskem
- ob 19. uri: predstavitev kataloga Izbor iz zbirke Kabineta slovenske fotografije v
Vojnomirovi dvorani Ullrichove hiše v Kranju, Tomšičeva 52
Samostojen obisk muzeja.
Družine vabimo na samostojno raziskovanje muzeja, na katerega se lahko odpravite tudi v
družbi papagaja Kokija, s Kokijevim nahrbtnikom, polnim zanimivih predmetov (uporaba je
brezplačna), in delovnim zvezkom (cena: 3,90 EUR). Samostojen ogled razstave Od
osvoboditve do osamosvojitve z družinskim vodnikom, Razstava je posvečena razvoju
Škofje Loke in loškega območja od leta 1945 do 1991. Poleg predmetov, bogatega
fotografskega in časopisnega gradiva so prvič predstavljeni tudi spomini Ločanov na čas
Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije. Razvili smo družinski vodnik, ki najmlajše
obiskovalke in obiskovalce v spremstvu odraslih popelje po zanje zanimivih poglavjih
razstave, ob tem pa spodbuja opazovanje predmetov, iskanje informacij in samostojno
ustvarjanje.
Brezplačen ogled obrtnih razstav in razstave Slovenskega smučarskega muzeja.
Razstave so zasnovane interaktivno, družine se lahko po njih sprehodijo z ilustriranim
tiskanim družinskim vodnikom. Prav tako si lahko ogledajo tudi najstarejšo hišo v Tržiču,
Kurnikovo hišo in spoznajo, kakšno je bilo življenje nekoč.
Družine si bodo ta dneva lahko brezplačno ogledale razstavi Živeti skupaj. O čebeli in
človeku ter Anton Tomaž Linhart: "Zdaj premišljujem o tem, kako bi mogel postati znan."

https://mro.si/
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GORIŠKA REGIJA
Kdo?
MESTNI MUZEJ IDRIJA
Prelovčeva 9, Idrija

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.
18. 5.

https://www.muzej-idrija-cerkno.si/

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
Prešernova ul. 3, Ajdovščina

Ves teden
od 15. 5. do 22. 5.

https://venopilon.com/

GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – NOVA
GORICA
Grajska c. 1, Kromberk, Nova Gorica

15. 5.

Kaj?
Dan odprtih vrat - brezplačen ogled vseh muzejskih objektov na Idrijskem in Cerkljanskem
(po urniku muzeja). Odprtje urbane razstave in predstavitev aplikacije Skrivnostna kamšt
(Idrijska kamšt, 11.00-17.00) Delavnica za otroke (Idrijska kamšt, 16.00).
V soboto, 21. maja, ob 16. uri vabimo na sobotno ustvarjalnico "Kiparimo" za otroke in
družine: Leta 1925, skoraj sto let je tega, je Lojze Spazzapan upodobil prijatelja Pilona v
skulpturi – ta pozdravlja obiskovalce v avli galerije. Tudi mi bomo poskušali v manjšem kipu
(obli plastiki) ali reliefu izdelati portret svoje prijateljice ali prijatelja in tako ujeti njeno ali
njegovo podobo v čas.
Brezplačen vstop za družine v vse muzejske zbirke Goriškega muzeja.

https://goriskimuzej.si/

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01/23 96 720; Faks: 01/23 96 722; E-pošta: info@zpms.si

OBALNO – KRAŠKA REGIJA
Kdo?

POKRAJINSKI MUZEJ KOPER –
MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA
Kidričeva ul. 19, Koper
www.pokrajinskimuzejkoper.si

POMORSKI MUZEJ PIRAN – MUSEO
DEL MARE
Cankarjevo nabrežje 3, Piran

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.
Ves teden
od 15. do 22. 5.

18. 5.

Kaj?

Brezplačen vstop v vse muzejske zbirke in na občasne razstave.

Brezplačen vstop v Pomorski muzej Piran.

https://pomorskimuzej.si/

JUGOVZODNA SLOVENIJA
Kdo?

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.

Kaj?
Brezplačen vstop posameznikom in družinam med 10. in 18. uro:

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN
RAZVOJ ROGATEC
Pot k ribniku 6, Rogatec

https://www.rogatec.si/odkrijte-rogatec/zavod-zakulturo-turizem-in-razvoj-rogatec/

15. 5. in 18. 5.

-

Muzej na prostem Rogatec (Ptujska cesta 23) in
Dvorec Strmol z Rokodelskim centrom Rogatec (Pot k ribniku 3)

Več informacij: www.rogatec.si
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Brezplačen ogled razstav v Pokrajinskem muzeju Kočevje in Likovnem salonu Kočevje, v
delovnem času muzeja in galerije.
POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE
Prešernova ul. 11, Kočevje

Ves teden
od 15. do 22. 5.

https://www.pmk-kocevje.si/

BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA
Trg svobode 4, Metlika
https://belokranjski-muzej.si/

15. 5. – 20. 5.

18. maj 2022: Dan odprtih vrat ter več različnih brezplačnih dogodkov:
• ob 10.uri: Zgodbe o Rinži ob Rinži. Predstavitev zgodb in zanimivosti, povezanih z
reko Rinžo. Zborno mesto zelenica pri zapornicah na Rinži. Primerno za vse
generacije.
• ob 11. uri: Vodstvo po razstavi Saša Fuis: POGLED unstaged v Likovnem salonu
Kočevje.
• ob 17. uri: Od romantike do modernizma. Preplet skladb za duo harfe in klarineta.
Primerno za vse generacije.

Prost vstop za družine pri ogledu Belokranjskega muzeja in Galerije Kambič.

KOROŠKA
Kdo?

KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH
UMETNOSTI
Glavni trg 24, Slovenj Gradec
https://www.glu-sg.si/

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.
ves teden od
15. 5. do 22. 5.

Kaj?
torek–petek 10:00–18:00
sobota–nedelja 10:00–17:00
RAZSTAVA: Nove pridobitve 2010–2022, Izbrana dela iz zbirke KGLU Galerija Ravne
torek + petek 14:00–18:00
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sreda + četrtek 14:00–16:00
RAZSTAVA: MINLJIVO, Kronike ogledala duše in zbiralke praznine/1. del

PODRAVSKA REGIJA
Kdo?

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.

Kaj?
Brezplačno druženje z umetninami na aktualnih razstavah.
14. 5.: Sobotna ustvarjalnica + pravljična ura (Strossmayerjeva 6.), od 10. do 11.30 ure,
vodijo: Lea Hedl in Robert Kereži iz Mariborske knjižnice ter Brigita Strnad iz UGM.
Pravljičarja Lea in Robert iz Mariborske knjižnice bosta otroke popeljala skozi razstavo 14.
Slovenskega bienala ilustracij v Umetnostni galeriji Maribor. Ob pripovedovanju in
ilustracijah se bodo potopili v pisani svet škratov, fižolčkov in balonov. Nato pa bodo svoja
doživetja prelili v likovne izdelke še skrivnostne tehnike. Ustvarjalnica poteka v sodelovanju
z Mariborsko knjižnico.

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
Strossmayerjeva ulica 6, Maribor
http://www.ugm.si/

Ves teden
od 15. 5. do 22. 5.

Razstave:
Sodobna slovenska ilustracija. V Umetnostni galeriji Maribor s ponosom gostimo veliko
razstavo 14. Slovenskega bienala ilustracije! Razstava ponuja pregled čez odličnost,
raznolikost in naboj nagovora sodobne slovenske ilustracije. Na razstavi je predstavljenih
več kot 80 avtorjev in avtoric z originalnimi ilustracijami, nastalimi v zadnjem obdobju. Ob
tem lahko obiskovalci prelistajo več kot 50 knjig, ilustriranih z originali na razstavi.
Anton Nowak, slikar in grafik. Umetnik je bil rojen 1865 v Mariboru, vendar je ostal v
slovenskem prostoru domala povsem neznan. V skupnem projektu sta se Pokrajinski muzej
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Maribor in Umetnostna galerija Maribor posvetila preučevanju njegovega življenja in
ustvarjanja. V UGM je na ogled izbor njegovih najboljših del, ki segajo od slik v maniri
akademskega realizma do bolj sproščenega slikarstva z odmevi neo-impresionizma in
secesije. Prvič so na ogled tudi njegove grafike. Čeprav je bil Anton Nowak med ustanovnimi
člani dunajske secesije in je očitno dobro poznal takratne sodobne umetniške tokove, pa je v
glavnini svojega opusa ostajal zvest meščanskemu realizmu.
Natalija Šeruga Golob / Iz zbirke W.B. Ustvarjanje Natalije Šeruga Golob zaznamuje
prepoznavna govorica, ki se kot vrtinec suče okrog neznanega in skrivnostnega. Srčika tega
vrtinca se zbira okrog doživljanja in raziskovanja mističnega, raziskovanja in doživljanja
univerzalnosti bivanja, ki obstaja kot neprestano kroženje ciklov med življenjem in smrtjo.
Sama točka vrtinca – točka nič – je točka prehoda, s človeškim jezikom poimenovana tudi
smrt. Umetnica zase pravi, da ji ustvarjanje pomeni ritual oziroma most med realnim in
transcendentnim.

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
Grajska ulica 2, Maribor

Vodenje po stalnih in občasnih razstavah prilagojeno za družine z otroki.
Na razpolago imamo številne poti po gradu, ki so lahko s poudarkom na arheologiji, razvoju
mesta v srednjem veku, meščanstvu in graščakih ter njihovimi navadami. Družine spoznajo
zgodbo mamuta, pogumnega čevljarčka, ki je rešil mesto pred Turki, odpravimo se v
pohorsko hišico – dimnico, kjer vidijo, kako so ljudje včasih živeli, otroci si lahko oblečejo
viteški oklep in se dotaknejo replike mestnega pečatnika.

20. 5.

http://www.museum-mb.si/

POMURSKA REGIJA
Kdo?
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ – ORMOŽ
Muzejski trg 1, Ptuj
http://pmpo.si/

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.
15. 5.

Kaj?
Od 10. do 18. ure:
Brezplačen vstop za družine v muzejske zbirke v Ptujskem gradu.
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GALERIJA MURSKA SOBOTA
Kocljeva 7, Murska Sobota

21. 5.

Prost vstop za družine za ogled razstave GUSTAV GNAMUŠ, FUGA (slike 2018-2022).

https://www.galerija-ms.si/

POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4, Murska Sobota

14. in 15. 5.

http://www.pomurski-muzej.si/

21. in 22. 5.

Družine bodo imele dva zaporedne vikenda prosti vstop v muzej (14.-15. maj, 21.-22. maj
2022).
V soboto, 21. maja 2022, bomo izvedli brezplačno družinsko delavnico, na kateri bodo
udeleženci spoznali staro igro, in sicer pletenje stolov iz ločja.

POSAVSKA REGIJA
Kdo?

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
Cesta prvih borcev 1, Brežice

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug
dan v tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.

Kaj?

Od 14. do 18 ure:
Samostojna družinska raziskovalna dogodivščina: ODKRIVANJE MUZEJSKIH ZVEZD.

15. 5.

http://www.pmb.si/

JAVNI ZAVOD KOZJANSKI PARK
Podsreda 45, Podsreda
http://kozjanski-park.si/

od 17. 5. do
vključno 22. 5.

Grad Podsreda, od 10. do 17. ure:
Družinam želimo omogočiti ogled gradu Podsreda tako, da starši skupaj z otroki v hramih umetnosti
in kulture doživijo nekaj lepega, poučnega in zabavnega. Lahko si boste ogledali stalne in občasne
razstave: Grad Podsreda skozi čas, steklarska zbirka, razstava slik Franceta Slane, Herman Lisjak v
Kozjanskem parku, razstava gob...
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SAVINJSKA REGIJA
Kdo?

Prost vstop
na dan 15. 5. ali drug dan v
tednu od
15. 5. do vključno 22. 5.

Kaj?
Od 14. do 18. ure, ogledi razstav.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE
CELJE
Prešernova ul. 17, Celje

Stalne razstave:
• Živeti v Celju
• Dediščina otrok (v Otroškem muzeju Hermanov brlog)

15. 5.

http://www.muzej-nz-ce.si/

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Trg Celjskih knezov 8, Celje

Občasne razstave:
• Hermanov bonton (v Otroškem muzeju Hermanov brlog) do konca leta 2023
• (P)ostati ženska.
15. 5.

Prost vstop.

https://www.pokmuz-ce.si/sl/

15. 5. in 18. 5.
MUZEJ VELENJE
Ljubljanska cesta 54, Velenje
https://muzej-velenje.si/

22. 5.

Brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav:
- muzej na Velenjskem gradu,
- Hiša mineralov in
- Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju.
Muzej Velenje vabi otroke in njihove starše na srečanje mladih muzealcev (22. 5.),
na katerem se bodo podali na zabavno in skrivnostno raziskovanje muzejskega
depoja. Izvedeli bodo marsikatero zanimivost, ki se skriva v očem najbolj skritem, a
zato nič manj pomembnem delu muzeja. Udeležba na srečanju je brezplačna.

Vabljeni k obisku!
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