Poletje v Muzeju novejše zgodovine
Slovenije
Dragi obiskovalci!
Izpostavljamo dogodke, ki jih do konca avgusta ne želite zamuditi. Popestrite si
mirne poletne popoldneve s poslušanjem tretje epizode MNZS podcasta, ki vas
tokrat popelje v skorajda detektivsko odkrivanje zamolčane družinske
zgodovine. Na prvo nedeljo v avgustu vas ne vabimo le na obisk s prostim
vstopom, temveč tudi na javno vodstvo po razstavi Fotoaparat in vojna. Med 17.
in 23. avgustom 2020 pa vas še posebej vabimo na naše spletne kanale, kjer
bomo v okviru vse-muzejske akcije NAPREJ V PRETEKLOST z objavljanjem
posebnih vsebin in virtualnih vodstev bogatili spletišče. Pozabili pa nismo niti na
najmlajše, za katere skupaj s tivolskimi muzeji organiziramo PovezujeM
počitniške delavnice.
Za vsakega nekaj, zato toplo vabljeni v našo družbo. Vse do konca velja tudi
akcija ljubljanskih muzejev, kjer si z eno skupno vstopnico lahko ogledate kar 11
muzejev in galerij.
Na ogled:
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

Javno vodstvo: Fotoaparat in
vojna
Na prvo nedeljo v avgustu, 2. 8. 2020, ob 17. uri
vas vabimo na brezplačno vodstvo z avtorico
razstave, dr. Moniko Kokalj Kočevar.
Razstava Fotoaparat in vojna: fotografije druge
svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine
Slovenije prikazuje izbrana dela znanih in
neznanih, profesionalnih in amaterskih fotografov
ter ponuja vpogled v neprecenljiv del slovenske
vizualne kulturne zgodovine.
Število udeležencev je omejeno, zato lepo
prosimo za prijave na: info@muzej-nz.si do
najkasneje 31. julija 2020.
Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop v muzej
prost.
Več o razstavi

MNZS podcast: EP.3 – Ata Matija
Detektivsko obarvana tretja epizoda MNZS
podcasta odstira tančico zamolčane družinske
zgodovine.
V želji, da bi sestavila manjkajoče drobce zgodbe
starega očeta, ki ga je druga svetovna vojna

popeljala iz rodnih Jesenic na vse konce Evrope,
nam je obiskovalka muzeja prvič zaupala vpogled v
vsebino njegovega dnevnika.
Skupaj s kustosinjo dr. Moniko Kokalj
Kočevar odkrivata zgodovinska ozadja in dogodke
drugega svetovnega konflikta, od prisilne
mobilizacije v nemško vojsko, do priključitve V.
prekomorski brigadi. Tako orišeta zanimivo,
ponekod tragično, osebno zgodbo vračanja
domov.
Poslušaj 3. epizodo

Poletne ustvarjalne delavnice
PovezujeM
V času poletnih počitnic vabimo otroke na program
delavnic, ki ga organiziramo muzeji ob parku Tivoli:
Moderna galerija, Mednarodni grafični likovni
center, Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Narodna galerija in Narodni muzej Slovenije.
Delavnice so namenjene otrokom od 6. do 12.
leta.
TERMINI: Od ponedeljka do petka, vsak dan v
drugem muzeju:
24. — 28. avgusta 2020 | 8.00 – 16.00 (prijave
do 10. avgusta 2020)
Več o delavnicah

Več o akciji
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