Javno vodstvo:
NACE BIZILJ - FOTOREPORTER

NACE BIZILJ - FOTOREPORTER
Javno vodstvo z Nacetom Biziljem in Ireno Uršič
2. februar 2020 ob 16. uri
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Ob občasni razstavi
NACE BIZILJ – FOTOREPORTER. Retrospektivna razstava
vas na prvo nedeljo v mesecu, 2. februarja 2020, ob 16. uri vabimo na
javno vodstvo v Muzej novejše zgodovine Slovenije (Celovška cesta 23,
Ljubljana).
Po razstavi bosta vodila Nace Bizilj in avtorica razstave Irena Uršič.
Veseli bomo vašega obiska!
Vstop prost!
Obenem pa bosta Nace Bizilj in Irena Uršič še zadnjič vodila po razstavi na
kulturni dan, 8. februarja 2020, ob 10.00 in 15.00.
Razstava je na ogled le še do 16. februarja 2020.

Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop prost.
Trenutno na ogled:
Slovenci v XX. stoletju, stalna razstava
Nace Bizilj – fotoreporter
Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih

Lačni kulture?

Polnovredni obroki kulture v Muzeju novejše zgodovine
Slovenije

8. februar 2020
10.00 - 18.00
Vstop prost.
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.
KULTURNI MENI
Krepčilen zajtrk
Občasna razstava- vodstvo
Nace Bizilj – fotoreporter………………………………………………….……………ob
10.00
Hišne specialitete
Stalna razstava - vodstvo
Slovenci v XX. stoletju ……………………………..……..………….………..………ob
11.00
Muzejska sladica
*Vodstvo po depoju MNZS ………………………...………………………………… ob
11.30
Krepka malica
Občasna razstava – vodstvo
Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih: likovno ustvarjanje v
taboriščih...ob 12.00
Hišne specialitete »Vprašaj kustosa«
»Obdobje prve svetovne vojne«
Slovenci v XX. stoletju……………………….………….……………………..….……ob
13.00
Muzejska sladica
*Vodstvo po fototeki MNZS…………..……………………..……………..…………..ob
14.00

Glavna jed
Občasna razstava- vodstvo
Nace Bizilj – fotoreporter…………………………………………………………….…ob
15.00
Muzejska sladica
*Vodstvo po depoju MNZS………………………….………………………………… ob
16.00
Večerja
Predvajanje filma in pogovor z ustvarjalci
Slovenec, ki je preletel stoletje – Jurij Kraigher Žore.........................................…ob
16.00
Prigrizek pred spanjem
Stalna razstava - vodstvo
Slovenci v XX. stoletju…………………………………………………………………ob
17.00
Otroški meni
Razvijanje fotografij v tehniki Vlastje Simončiča:
Delavnica za otroke …………………….............................................……………..ob
10.00
Razvijanje fotografij v tehniki Vlastje Simončiča:
Delavnica za otroke ……………………….............................................…………..ob
15.00
Lahki prigrizki
Priporočamo nakup znižanih muzejskih publikacij.[i]
Za lepše spanje svetujemo tudi nakup muzejske skodelice Polde - poleg tega,
da je »nabrit«, se krasno prileže najlepšim sanjam.
*Muzejske sladice so na voljo samo po predhodni najavi za omejeno število
gostov.
Prijave sprejemamo do petka, 7. februarja 2020, do 12.00 na e-pošto:
urska.purg@muzej-nz.si.
[i] Popust ne velja za publikaciji Nace Bizilj - fotoreporter ter Fotoaparat in vojna
(v skladu z Zakonom o enotni ceni knjige).
_____________________________
Grajski meni
Enota Brestanica, grad Rajhenburg
Vodstvo po stalni razstavi Slovenski izgnanci 1941-1945………………………….ob
11.00
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