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Muzej novejše zgodovine Slovenije
Na kulturni praznik, 8. februarja 2020, ob 16. uri bo v sklopu večerov na
temo prve svetovne vojne filmski večer: Slovenec, ki je preletel stoletje,
Jurij Kraigher - Žore.
Projekciji filma, ki je nastal v produkciji Društva Kolut in Studia Proteus iz
Postojne, bo sledil pogovor z avtorji: Dušan Milavec (režija), Drago Mislej – Mef
(scenarij), Vinko Avsenak, Alenka Furlan Čadež in Ernest Zaharija.
Dokumentarni film je nastal na podlagi dolgoletnih raziskovanj prof. Vinka
Avsenaka.
JURIJ KRAIGHER – ŽORE, PILOT DVEH VOJN
V življenju Jurija Kraigherja se zrcalijo ves nemir, pričakovanja in hrepenenja
preteklega stoletja. Kraigher je bil prepričan preporodovec in panslavist,
strasten ljubitelj konj in letal, človek idealov, ki se jim je vneto predajal in jim ostal

zvest do konca. Med študijem na Dunaju ga je Stanko Bloudek navdušil za
letalstvo, ki se mu je potem strastno zapisal. Med prvo svetovno vojno je bil
avstro-ogrski pilot in letalski inštruktor, potem služil v letalstvu Kraljevine SHS,
nato pa napravil sijajno kariero v ameriškem civilnem in vojnem letalstvu, v
katerem se je izkazal tudi na področju iznajditeljstva. Kot pilot in eden od
direktorjev firme Pan American Airways je bil v tridesetih letih prejšnjega stoletja
pionir medcelinskih letov in je dosegel tudi svetovni hitrostni rekord. Med drugo
svetovno vojno je bila njegova zasluga vzpostavitev letalske linije, preko katere
so Američani oskrbovali britanske vojaške sile v severni Afriki. Pod njegovim
poveljstvom je ameriška reševalna skupina s pomočjo partizanov in četnikov
rešila tisoče sestreljenih ameriških pilotov z Balkana, Kraigher pa je med
desantom v Drvarju reševal tudi maršala Tita.
NAPOVEDUJEMO
4. marec 2020
Ivan Cankar in njegov delo med prvo svetovno vojno, ddr. Irena Avsenik Nabergoj
15. april 2020
Italijanska zasedba, častnik Mihajlo Švabić in Vrhnika v italijanskih arhivih, Grega
Žorž
13. maj 2020
Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje 1917-1918, dr. Vlasta Stavbar
10. junij 2020
Strip kot možnost in potencial velikih zgodb, Damijan Stepančič
Veseli bomo vašega obiska!
Vstop prost!

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

Trenutno na ogled:
Slovenci v XX. stoletju, stalna razstava
Nace Bizilj – fotoreporter
Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih

Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop prost.
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