Junij v Muzeju novejše zgodovine
Slovenije
Dragi obiskovalci!
Junij je tukaj, z njim pa se obeta kar nekaj dogodkov in zanimivosti.
Posneli smo novo epizodo MNZS podcasta o zadnjih mesecih življenja
predsednika Jugoslavije, težko že čakamo na Poletno muzejsko noč, odprli
bomo razstavo stripov, ki ste nam jih pošiljali v času izolacije z naslovom
Življenje v času koronavirusa, vabimo vas v odprte depoje v Pivko ter
preklapljamo na poletni delovni čas.
Za vsakega nekaj, zato toplo vabljeni v našo družbo.

Poletna muzejska noč

20. junij 2020 od 18.00 do 24.00
Letos že 18. Poletna muzejska noč je poseben dogodek, ko muzeji oživimo vse
do polnoči. Tako že komaj čakamo soboto, 20. junij 2020, ko smo odprti
do 24.00. Pripravili pa smo tudi bogato dogajanje dolgo v noč:
18.00 do 24.00: brezplačen vstop in program
18.00-21.00: Stripovska delavnica ob razstavi Življenje v času
koronavirusa; delavnica za otroke in družine
18.00-21.00: Izdelava kemogramov – razvijanje fotografij brez fotoaparata;
delavnica za otroke in družine
18.00: Razglasitev najboljših stripov nagradnega natečaja in odprtje
razstave Življenje v času koronavirusa pred muzejem
18.15: voden ogled po razstavi Fotoaparat in vojna: Fotografije druge
svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije
19.00 in 20.00: voden ogled po razstavi »Tekma je bila odpovedana«
Zadnje leto življenja Josipa Broza – Tita
21.00: voden ogled po razstavi Fotoaparat in vojna: Fotografije druge
svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije
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 »Tekma je bila odpovedana« Zadnje leto življenja Josipa
Broza – Tita
občasna razstava na odprtem Življenje v času koronavirusa: stripovski
natečaj

Odprtje razstave Življenje v času koronavirusa in
slavnostna razglasitev zmagovalcev
20. junij 2020 ob 18. uri
Med 17. marcem in 1. majem 2020 smo vas vabili, da ste z nami delili vaš
vsakdan v stripovski zgodbi, s katero ste ilustrirali vaše preživljanje časa za
skupno razstavo o življenju v času koronavirusa.
Nagradni stripovski natečaj se je zaključil 1. maja 2020. Prejeli smo 280
prispevkov, ki bodo razstavljeni na razstavi na prostem, pred Muzejem novejše
zgodovine Slovenije.
Odprtje razstave in slovesna razglasitev nagrajencev nagradnega
stripovskega natečaja bo na Poletno muzejsko noč, 20. junija 2020, ob 18.
uri.
V primeru slabega vremena bo razglasitev potekala v avli muzeja.
Prispele stripe je ocenjevala 4-članska komisija, ki so jo sestavljali:
• Milanka Fabjančič: akademska slikarka, ilustratorka,
• Tina Popovič: direktorica inštituta Divja misel,
• Iztok Sitar: ilustrator, stripar in karikaturist,
• Maša P. Žmitek: ilustratorka, oblikovalka, producentka in vodja galerije v
Vodnikovi domačiji Šiška.
Žirija je določila tri starostne kategorije, znotraj katerih je določila zmagovalce. V
kategoriji do 6 let sta dva zmagovalca, v kategoriji od 6. do 15. leta je 10
zmagovalcev in v kategoriji nad 15 let so trije zmagovalci.

Do Poletne muzejske noči vas vabimo na ogled virtualne galerije stripov na naši
spletni strani ali na naši Facebook strani.

Odprti depoji v Pivki
Obiščite depoje državnih muzejev v sklopu Parka vojaške zgodovine v Pivki.
Vas zanimajo:
… najstarejši, najtežji in največji računalnik v Sloveniji?
… legendarni stoli iz kolekcije Rex?
… prvi slovenski prenosni televizor v nekdanji Jugoslaviji?
… naprava za varjenje optičnih vlaken in njena povezava
s prvo slovensko medaljo na zimskih olimpijskih igrah?
… Marlesova kuhinja Cocktail variant, kakršnih je bilo
izdelanih več kot pol milijona?
… slovenska igrača, ki je na svetovni razstavi igrač v Tokiu
postala igrača dneva?
… in drugi zanimivi predmeti iz bogatih zbirk Muzeja novejše zgodovine
Slovenije in Tehniškega muzeja Slovenije.
Vodeni ogledi po odprtih depojih potekajo vsako soboto do 27. junija 2020.
Termina ogledov z vodenjem v slovenščini:
10.30 in 12.30.
Trajanje vodenega ogleda: 60 min.
Na začetek vodenega ogleda počakajte pred vhodom v depoje. Vstop je
brezplačen.
Več o odprtih depojih

MNZS podcast: Tekma je bila
odpovedana
Že v prvih mesecih leta 1980 so jugoslovanski
mediji na veliko poročali o zdravstvenih težavah
dolgoletnega predsednika Josipa Broza – Tita.
Sprejem oseminosemdesetletnika na zdravljenje v
Ljubljano je budno spremljala tako domača kot tuja
javnost. Hospitaliziran je bil v Kliničnem centru v
Ljubljani, eni najmodernejših zdravstvenih ustanov
v državi, kjer so 4. maja 1980 tudi razglasili njegovo
smrt.
Kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih življenja
predsednika? Kako je potekalo zdravljenje v
ljubljanskem Kliničnem centru, in kako se
njegovega bivanja spominjajo takratni uslužbenci?
O vsem tem smo poklepetali s kustosinjama
Natašo Strlič in Ireno Ribič v prvi epizodi
mesečenega podkasta. Pogovarjali smo se
namreč o novi razstavi z naslovom Tekma je bila
odpovedana - Zadnje leto življenja Josipa Broza –
Tita.

MNZS podcast

Poletni delovni čas
S Poletno muzejsko nočjo začenjamo s poletnim odpiralnim časom.
Tako vas pričakujemo od torka do nedelje med 10. in 18. uro.
Ob četrtkih do konca avgusta pa med 10. in 20. uro.
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