JANUAR in FEBRUAR v
Muzeju novejše zgodovine Slovenije

DOGODKI v januarju in februarju
Sreda, 15. januar 2020, ob 18.00: muzejski sredini večeri: Vojna po vojni ljubezenski trikotnik Antona Bračka leta 1920 in druge zgodbe, dr.
Mateja Ratej
Četrtek, 16. januar 2020, ob 18.00: predavanje Kolpa kot mejna reka v
časopisu Slovenski narod, dr. Marko Zajc, Zgodovinsko društvo Ljubljana
Sreda, 22. januar 2020, ob 11.00: simpozij 30 let Evrope zdaj
Ponedeljek, 27. januar 2020, od 10.00 do 18.00: muzej je ob mednarodnem
dnevu spomina na žrtve holokavsta odprt z novo občasno razstavo
Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih – likovno ustvarjanje v taboriščih
Torek, 28. januar 2020, ob 11.00: Arbeit macht frei: Življenje in delo v
taborišču, Dan spomina na žrtve holokavsta v Muzeju novejše zgodovine
Slovenije, prijave na: natasa.robeznik@muzej-nz.si
Sreda, 29. januar 2020, ob 11:00: pričevanje preživelega taboriščnika, ki
bo z nami delil svojo osebno izkušnjo 2. svetovne vojne, Dan spomina na žrtve
holokavsta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, prijave na:
natasa.robeznik@muzej-nz.si
Sreda, 29. januar 2020, ob 12:30: Predmeti iz taborišč, ki jih hranimo v
našem muzeju, in njihove zgodbe, Dan spomina na žrtve holokavsta v
Muzeju novejše zgodovine Slovenije, prijave na: natasa.robeznik@muzej-nz.si
Četrtek, 30. januar 2020, ob 11:00: pričevanje preživelega taboriščnika, ki
bo z nami delil svojo osebno izkušnjo 2. svetovne vojne, Dan spomina na žrtve
holokavsta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, prijave na:
natasa.robeznik@muzej-nz.si
Četrtek, 30. januar 2020, ob 12.30: Taboriščni jezik (Lagersprache):
Predstavitev najpogostejših besed, povezanih s taboriščnim življenjem, Dan
spomina na žrtve holokavsta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, prijave na:
natasa.robeznik@muzej-nz.si
Nedelja, 2. februar 2020, ob 16.00 javno vodstvo NACE BIZILJ –
FOTOREPORTER. Retrospektivna razstava z Nacetom Biziljem in avtorico

razstave Ireno Uršič
Sobota, 8. februar 2020, od 10.00-18.00 dan odprtih vrat Lačni kulture? z
brezplačnim vstopom in bogatim programom
Četrtek, 20. februar 2020, ob 18.00 predavanje Waffen-SS v Ljubljani 19431945, dr. Klemen Kocjančič, Zgodovinsko društvo Ljubljana

RAZSTAVE
NACE BIZILJ - FOTOREPORTER
Na ogled do 16. februarja 2020.
Retrospektivna fotografska razstava, ki predstavlja desetletja skrite kolute
negativov, ki so se začeli odvijati, urejati, dokumentirati in pridobivati nov
pomen, ko je Nace Bizilj leta 2010 Muzeju novejše zgodovine Slovenije podaril
celotni opus s 300.000 črno-belimi in barvnimi negativi fotografij. Fotoaparat je
zamenjal za povečevalno steklo in za svetlobno mizo ter se v Muzeju tedensko
poglabljal v dokumentacijo opusa. Z interpretacijo posameznih fotografij in
zvrstitvijo na tisoče imen in dogodkov je tudi dokumentarno dopolnil bogastvo
nacionalno pomembne fotografske dediščine.

LIKOVNI SVET ALENKE GERLOVIČ
1919–2010: Alenka Gerlovič v
partizanih
Na ogled do 19. januarja 2020
»Nikoli prej, ne pozneje nisem živela tako brez
vsega in vendar tako povezana z vsem, brez skrbi,
srečna...« Alenka Gerlovič.
Razstavljena so likovna dela, fotografije in osebni
predmeti Alenke Gerlovič, ki jih hranimo v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije.

Stalna razstava Slovenci v XX. stoletju
Dvajseto stoletje sodi med najburnejša obdobja slovenske zgodovine. Slovenci
smo v tem času zamenjali nekaj držav in državnih ureditev, preživeli dve
svetovni vojni, se vključili v tehnološko revolucijo, v zadnji, osamosvojitveni vojni
pa smo dosegli samostojno državo.

Prihajajoče razstave
Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih – likovno
ustvarjanje
27. januar – 19. februar 2020
Razstava Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih – likovno ustvarjanje v
taboriščih prikazuje taboriščni vsakdan, od prihoda deportirancev v nemško
koncentracijsko taborišče, do osvoboditve in odhoda domov. Na osmih panojih je
posebna pozornost posvečena ustvarjanju v taboriščih, ki je vključevalo
predvsem izdelovanje različnih preprostih drobnih predmetov za vsakdanjo rabo.
Taboriščniki so jih izdelali iz materialov, ki so jim bili na voljo v taborišču. Hkrati so
kot vodilni motiv izpostavljene tudi redke risbe, ki so jih še med vojno skrivoma
narisali zaprti slovenski likovni ustvarjalci. Večji opus del pa je nastal že po
osvoboditvi taborišč in pričakovanju odhoda domov. Razstava je namenjena
predvsem osnovnošolskim skupinam.

Marjan Keršič-Belač, kipar, alpinist in gorski reševalec ob 100-letnici rojstva
20. februar 2020 – 3. maj 2020
Na občasni razstavi Marjan Keršič-Belač, kipar, alpinist in gorski reševalec - ob
100-letnici rojstva bo Muzej novejše zgodovine Slovenije predstavil izbor fotografij
iz muzejskega fotografskega fonda Marjana Keršiča-Belača na temo alpinizma v
slovenskih gorah v letih 1939-1960 in prve jugoslovanske in slovenske
himalajske odprave na Trisul, Indija, iz leta 1960 – z razstavo se bomo obenem
spomnili tudi 60-letnice te odprave. Razstavljene fotografije, izdelane iz barvnih
diapozitivov in črno-belih negativov, bo dopolnilo filmsko in arhivsko gradivo ter
nekaj predmetov iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije, iz drugih institucij
in iz zasebne zbirke soavtorice razstave Marjete Keršič Svetel, hčerke Marjana
Keršiča-Belača, ki je muzeju podarila fotografsko in arhivsko gradivo in nekaj kipov
svojega očeta.
Avtorici: Jožica Šparovec in Marjeta Keršič-Svetel

Vaški krojač pri šivanju v vasi Batrahimni, v ozadju Trisuli, 29. 4. 1960. Foto:
Marjan Keršič-Belač, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

DAN SPOMINA NA ŽRTVE
HOLOKAVSTA v Muzeju novejše
zgodovine Slovenije
1. novembra 2005 je Generalna skupščina OZN
sprejela resolucijo, s katero je razglasila 27. januar
za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta.
Dolžnost zdajšnjih generacij in zgodovinopisja je,
da več kot 70 let po koncu tragičnih in nasilnih
dogodkov druge svetovne vojne preprečimo
izgubo spomina na eno najtemnejših plati
zgodovine minulega stoletja.
Ob tej priložnosti vas vabimo, da nas obiščete v
sredo, 29. januarja 2020, in četrtek, 30.
januarja 2020, ob 11.00 uri.
V muzeju bomo gostili posebnega gosta –

preživelega taboriščnika, ki bo z nami delil svojo
osebno izkušnjo 2. svetovne vojne.
Poleg pričevanja vas vabimo tudi na učne ure.
v torek, 28. januarja 2020, ob 11. uri: Arbeit
macht frei: Življenje in delo v taborišču
v sredo, 29. januarja 2020, ob 12:30 uri:
Predmeti iz taborišč, ki jih hranimo v našem
muzeju, in njihove zgodbe
v četrtek, 30. januarja 2020, ob 12.30 uri:
Taboriščni jezik (Lagersprache):
Predstavitev najpogostejših besed,
povezanih s taboriščnim življenjem.
Predlagamo, da se pred obiskom pričevanja v
razredu pogovorite o življenju v času 2. svetovne
vojne in da pripravite tudi morebitna vprašanja, ki bi
jih želeli zastaviti gostu.
Pričevanja in učne ure so namenjene
osnovnošolcem in dijakom in so brezplačne.
Prosimo vas za predhodne najave na:
natasa.robeznik@muzej-nz.si

Lačni kulture?
Polnovredni obroki kulture v muzeju
novejše zgodovine Slovenije
8. februar 2020
Kuhamo in serviramo originalne dogodke iz
zgodovine Slovencev v 20. stoletju.
V soboto, 8. februarja 2020, bomo začinili in
popestrili vaš vsakdan s prvovrstnimi hišnimi
specialitetami. Na razpolago ponujamo redni
utečeni meni in sofisticirane kulturne dobrote.
VSTOP PROST!

Rojstni dnevi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije
Rojstni dan je poseben dogodek, ki se zapiše v osebno zgodovino vsakega
slavljenca. Pri praznovanju in ujetju teh trenutkov v dragoceni spomin vam lahko
pomagamo. Naše zabave nudijo nepozabno doživetje, predvsem pa veliko
veselja, raziskovanja in ustvarjanja. Rojstnodnevne zabave v toplejših mesecih
organiziramo tudi zunaj, na prostem, v idiličnem okolju parka Tivoli.
Poglejte, kaj vse smo pripravili, da bo praznovanje otroškega rojstnega dne

resnično nepozabno:
Praznovanje rojstnega dne

Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška 23
1000 Ljubljana
urska.purg@muzej-nz.si
ODPRTO:
TOREK–NEDELJA: 10.00–18.00. Med
junijem in avgustom ob četrtkih:
10.00–20.00.
ZAPRTO: ponedeljki in prazniki: 1.
januar, Velika noč, 25. junij, 1.
november, 25. december
Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop
brezplačen.
Novičnik Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
Odjavite se tukaj
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