September v
Muzeju novejše zgodovine Slovenije
September počasi trka na vrata. V želji, da ne zamudite nobenega dogodka in
se nanj lahko tudi pravočasno prijavite, vam pošiljamo pregled septembrskega
dogajanja. Najprej vas vabimo na predstavitev knjige Po razpadu skupne države,
nato na prvo nedeljo v mesecu, ko je brezplačen vstop, pripravljamo javno
vodstvo po razstavi 1920. V sredini septembra pa vas vabimo na predavanje o
Ferryju Souvanu.
Še vedno vabimo k sodelovanju s pozivom: Identiteta na prepihu, kjer si želimo
slišati vaše zgodbe in jih deliti na prihajajoči razstavi.
Le še do konca tega tedna, do 30. avgusta 2020 pa velja 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

2. september 2020 ob 16. uri
Predstavitev knjige
Dr. Andrej Rahten: Po razpadu skupne države
Vabimo vas na predstavitev knjige
Dr. Andrej Rahten: Po razpadu skupne države, Slovensko-avstrijska
razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita,
ki bo v sredo, 2. septembra 2020, ob 16. uri.
Prireditev bo na prostem pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Cekinov
grad, Celovška cesta 23 v Ljubljani.
V primeru dežja dogodek odpade.
Samo še dober mesec nas loči od stote obletnice koroškega plebiscita, s
katerim se je 10. oktobra 1920 zaključil proces razmejevanja med Slovenci in
Avstrijci po razpadu habsburške monarhije. O zgodovinskih okoliščinah in
poteku takratnih dogajanj govori nova monografija znanstvenega svetnika
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

ter predavatelja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru dr. Andreja Rahtena.
Pogovor z avtorjem bo vodila znanstvena svetnica dr. Petra Svoljšak,
predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU.
Prosimo za potrditev vaše udeležbe: urednistvo@celjska-mohorjeva.si, 03
426 48 00.

6. september 2020 ob 11. uri
Javno vodstvo po razstavi 1920
Na prvo nedeljo v mesecu, 6. septembra 2020, ob 11. uri vas vabimo na
brezplačno javno vodstvo po razstavi 1920 s kustosom razstave Markom
Štepcem.
Prosimo za predhodno najavo na naslovu: info@muzej-nz.si. Število
udeležencev vodstva je omejeno.
Na razstavi, ki jo namenjamo stoletnici koroškega plebiscita, obenem
namenjamo posebno pozornost zbranemu muzejskemu gradivu vezanemu na
koroški plebiscit, rapalsko mejo, požig narodnega doma v Trstu in drobcem iz
vsakdanjega življenja v Kraljevini SHS pred stotimi leti.

Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop brezplačen.
Na fotografiji: Koroška, plebiscit - protestni shod v Velikovcu 9.5.1920

17. september 2020 ob 18. uri
Predavanje: Ferry Souvan – 100 let
Vljudno vas vabimo na predavanje Marka Kumra z naslovom
Ferry Souvan – 100 let,
ki bo v četrtek, 17. septembra 2020, ob 18. uri
na prostem pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23,
Ljubljana.

V primeru dežja dogodek odpade.
Prosimo za predhodno najavo na naslovu: info@muzej-nz.si. Število
udeležencev je omejeno.
Lani smo zaznamovali stoletnico rojstva slovenskega besedilopisca, skladatelja,
instrumentalista in podjetnika Ferryja Souvana iz znamenite trgovske družine
Souvanov na Mestnem trgu v Ljubljani. V slovensko zavest so se neizbrisno
vtisnila njegova besedila za prve Avsenikove uspešnice, omenimo Tam, kjer
murke cveto, Večer na Robleku, Na mostu in številne druge. Neprecenljiv je
njegov delež pri porajanju zlate dobe slovenske popevke. Že v petdesetih letih
je duhovito priredil nekatere svetovne uspešnice: vsi si še danes popevamo in
požvižgavamo Moj črni konj (ne rabi uzde), ki jo je v slovenščini prepričljivo
interpretiral Rafko Irgolič. Tudi za zgodnje festivale slovenske popevke je
prispeval različne skladbe. V poklon stoletnici nekoliko spregledane osebnosti
Ferryja Souvana je Marko Kumer pripravil predavanje, v katerem bo predstavil
njegovo življenje in delo.
Marko Kumer (1961) je muzejski dokumentalist in glasbeni redaktor. V
Medobčinskem muzeju Kamnik je pripravil razstave Kam so šle vse fabrike, Na
sodu smodnika, Tone Knaflič – zgodba poštenega kapitalista, Industrija –
nostalgija (skupaj s Sašo Bučan) in Ferry Souvan 1919-1974. Na tretjem
programu Radia Slovenija pripravlja redni tedenski jazzovski oddaji in piše članke
o zgodovini jazza in popularne glasbe na Slovenskem.
Na fotografiji: Zasedba Ferryja Souvana na nastopu v baru hotela Slon, od leve proti
desni: Milan Kenk, Lev Ponikvar, Ferry Souvan, Jože Kelbl in Ivo Robić – legendarni hrvaški
pevec, ki tokrat igra klarinet, ok. leta 1953, iz zapuščine družine Souvan.

Prenavljamo za vas
Drage obiskovalke in dragi obiskovalci,
stalno razstavo Slovenci v XX. stoletju postopoma
posodabljamo in prenavljamo, zato bo del, ki
prikazuje obdobje 2. svetovne vojne, od torka, 1.
septembra 2020, začasno zaprt za obiskovalce.

V novi podobi, z dopolnjenimi vsebinami in novimi
predmeti bo ponovno na ogled v oktobru.
Najlepša hvala za razumevanje!

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.
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