Dogajanje v avgustu
Novice iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije
V avgustu vas še vedno vabimo k sodelovanju s pozivom: Identiteta na prepihu,
kjer si želimo slišati vaše zgodbe in jih deliti na prihajajoči razstavi. Nikakor ne
zamudite spletne akcije Skupnosti muzejev Slovenije, ki je slovenske muzeje in
galerije povezala v akcijo Naprej v preteklost, ki bo potekala med 17. in 23.
avgustom 2020. Obenem pa delimo zanimiv razpis Goethe-Instituta, ki išče
zvočne prispevke.
Še vse do 30. avgusta 2020 velja tudi akcija ljubljanskih muzejev, kjer si z eno
skupno vstopnico lahko ogledate kar 11 muzejev in galerij.
Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije:
stalna razstava Slovenci v XX. stoletju
velika občasna razstava Fotoaparat in vojna: Fotografije druge svetovne
vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije
občasna razstava 1920
občasna razstava na odprtem Življenje v času koronavirusa. Razstava
stripov

V okviru akcije 1 vstopnica za 11 muzejev in galerij je pri nas na ogled Enigma: uganka
druge svetovne vojne: Enigma je šifrirni stroj, ki so ga uporabljale nemške oborožene
sile. Med drugo svetovno vojno so kodo dešifrirali zavezniki, kar naj bi pripomoglo k
hitrejšemu koncu vojne. MNZS Enigma I je standardna trikolutna izvedba.

Poziv k sodelovanju: Identiteta na
prepihu
Zbiramo zgodbe in predmete
Vprašanje migracijskih procesov je eden pomembnejših sodobnih družbenih
izzivov. Spodbuja razmislek o nas, naših identitetah, pripadnosti, drugačnosti,
izključevanju/ vključevanju, multikulturnosti in odnosu do drugih znotraj
koncepta nacionalne države. Migracije niso fenomen zadnjega stoletja, temveč
so stare toliko kot človeštvo samo. Toda, kako danes razumemo te procese?
V tem kontekstu Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS) raziskuje zgodbe
ljudi in njihovih potomcev, ki so se iz bivših jugoslovanskih republik
preselili v Slovenijo v času med drugo svetovno vojno in
osamosvojitvijo leta 1991.
Ali tvoji predniki izvirajo iz območja Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne
Gore, Kosova ali Makedonije? Radi bi slišali tvojo in zgodbo tvojih

prednikov!
Piši nam na naslov: corinne.brenko@muzej-nz.si in pošlji zgodbe, fotografije
predmetov in stvari, ki predstavljajo pomembne gradnike tvoje osebne
identitete ali ponazarjajo pomenljive dogodke tvojega osebnega življenjskega
potovanja!
Poziv je del mednarodnega projekta Identiteta na prepihu: Identity on the line (ION), ki ga finančno podpira program Evropske Unije, Ustvarjalna Evropa.

Naprej v preteklost: 17. - 23. 8.
2020
Spletna akcija slovenskih muzejev
Čeprav smo muzeji "varuhi preteklosti", se aktivno
odzivamo na družbena dogajanja in ponujamo
dostop do znanja v najširšem pomenu besede. S
pomočjo preteklosti gradimo boljši jutri.
Pod taktirko Skupnosti muzejev Slovenije bo med
17. in 23. avgustom 2020 potekala vseslovenska
akcija "NAPREJ V PRETEKLOST". V tem času bomo
na spletu dnevno postregli s skrivnostmi in cukrčki
z našega muzeja.
PROGRAM Muzeja novejše zgodovine
Slovenije:
- 17. 8. 2020 ob 10.00: MNZS podcast:
Skrivnosti likovne zbirke.
- 18.–23. 8. 2020 ob 10.00: Fotoaparat in
vojna: Motivi in tematike, kratko video vodstvo v
sklopih na ogled na MNZS Facebook-u.
- 19. 8. 2020 ob 9.00: Nikolaj Pirnat: Partizanka,
kratka video razlaga umetniškega dela iz likovne
zbirke MNZS na ogled na MNZS Facebook-u.
- 20. 8. 2020 ob 11.00: Fotografski utrinki 20.
stoletja, kratka video predstavitev fototeke MNZS
na ogled na MNZS Facebook-u.
- Popust v muzejski trgovini.
Program vseh muzejev.
Ključnik / hashtag akcije je #naprejvpreteklost.

Skupna razstava državnih
muzejev
Del akcije Skupnosti muzejev Slovenije pod
naslovom Naprej v preteklost, ki poteka
med 17. in 23. avgustom 2020 je tudi nova
panojska razstava državnih muzejev
Slovenije na Muzejski ploščadi Metelkova.
Slovenski državni muzeji od 17. avgusta 2020
vabijo na ogled skupne panojske razstave Naprej
v preteklost na Muzejsko ploščad Metelkova. Kot
je zapisala dr. Kaja Širok, predsednica ICOM
Slovenija, se muzeji in galerije na razstavi

predstavljamo skozi avtorske razstave in projekte,
s katerimi želimo nagovoriti publiko, ki ji bo obisk
posameznih muzejev razkril predstavljene zgodbe
in hkrati potrdil zavezo, da delamo v dobro družbe
in skupaj gradimo boljši jutri.
Pri razstavi sodelujejo:
Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti
Metelkova
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej novejše zgodovine Slovenije

Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Panojska razstava je del akcije Skupnosti muzejev
Slovenije pod naslovom Naprej v preteklost, ki
poteka med 17. in 23. avgustom 2020 in ki se ji
pridružujejo muzeji po vsej Sloveniji. Teden bomo
muzeji in galerije namenjamo posebnim
dogodkom, tako v muzejih kot na muzejskih
spletnih straneh in socialnih omrežjih. Tako bomo
skupaj nagovorili naše obiskovalce in jih prepričali,
da smo muzeji in galerije zanimivi in varni prostori,
da smo prostori učenja in zabave ter da smo
prostori doživetij.

Razpis za zvočne prispevke
Goethe-Insitituta
Goethe-Institut se sprašuje, kako naj zazveni
Ljubljanska melodija. Vabijo vas, da jo ustvarite!
Prosijo vas, da jim pošljete zvok, ki vas bodisi
najbolje opiše bodisi vam pomeni največ. Lahko je
kar koli – zvok iz vaše okolice, določen glas, vrsta
glasbe, hrup … Lahko pa jim pošljete tudi naslov ali
nekaj vrstic pesmi.
Delite svoje zvoke! Ustvarite pesem skupaj z
drugimi v okviru projekta Europe's Kitchen!
Sodelujete lahko na sledeče načine:
E-pošta: zvoki@goethe.de
Mobitel/Whatsapp: +49 152 082 405 99
Ali pa jih prinesete na vaš lokalni GoetheInstitut, Mirje 12, Ljubljana.
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