
3. december
Dan odprtih vrat 
slovenske kulture



NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si

Narodna galerija, Prešernova cesta 24, Ljubljana

10.00–20.00
Galerijski gozd želja
Tanja Milharčič
ustvarjalna delavnica za družine, otroke in odrasle
V vhodni avli bomo izdelovali drevesa, na katera bomo zapisovali naše 
želje, in jih sestavljali v galerijski gozd želja.

10:00, 11:00
Da mi biti je drevo
ogled za otroke in družine
Igrivo, gibno-zvočno in veččutno bomo spoznavali in podoživljali 
impresionistične slike z motivom dreves v stalni zbirki.



NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si

Narodna galerija, Prešernova cesta 24, Ljubljana

10.00–13.00
Ko odmre drevo, se rodi kip
Marijan Vodnik
predstavitev in delavnica za odrasle
Marijan Vodnik nam bo predstavil zanimive zgodbe dreves, ki spremljajo 
nastajanje njegovih kipov iz različnih vrst lesa. Posebej bo izpostavil tisto 
o Prešernovi jablani iz Vrbe na Gorenjskem. Obiskovalce vabi, da s seboj 
prinesejo pipec, da bodo na delavnici lahko iz leske izrezljali figurice. 
Vabimo tudi vse, ki so sodelovali na poletnih delavnicah, da nam prinesejo 
pokazat izklesane lesene maske.



NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si

Narodna galerija, Prešernova cesta 24, Ljubljana

10.00–13.00, 15.00–18.00
Čarobne gozdne vilinke
Nataša Juvan
delavnica za otroke in družine
V Galovi sobi bomo iz ovčje volne in gozdnih plodov izdelovali čarobna 
gozdna bitja in ob tem spoznali osnove tehnike suhega polstenja. Zaželeno 
je spremstvo staršev. Število mest je omejeno na 20 za vsako delavnico. 
Prijave pri blagajni NG.
Otroci bodo ob 16.30 uri med ustvarjanjem lahko slišali zgodbico 
o gozdu in gozdnih bitjih. Pripovedovala jo bo Ksenija Jus, pesnica, 
skladateljica in kantavtorica.

11.00
Iz skrivnosti dolgega življenja kipov
Preprečevanje propadanja in restavratorski posegi na lesenih skulpturah v 
stalni zbirki
mag. Martina Vuga
predavanje v avditoriju in ogled v stalni zbirki, za odrasle
Restavratorka NG bo spregovorila o nastajanju lesenih kipov, vzrokih 
propadanja in spreminjanja, skrbi za ohranjanje in nam opisala posege na 
Holzingerjevem kipu Sv. Pavla v SZ.



NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si

Narodna galerija, Prešernova cesta 24, Ljubljana

12.00
Slikarske upodobitve gozda in dreves v stalni zbirki Narodne galerije
mag. Kristina Preininger
javno vodstvo za odrasle
Sprehodili se bomo skozi stalno zbirko in se tokrat ustavili ob podobah 
gozda na srednjeveških kopijah fresk in na baročnih slikah, izpostavili 
bomo Kavčičeva drevesa in Pernhartove panorame ter zaključili ob 
raznolikih upodobitvah in pomenih ob slikah slovenskih impresionistov.

16.00–18.00
Zvoki gozda
Darko Korošec
delavnica za otroke in družine
Prepoznavali bomo zvoke gozda in slovenska ljudska glasbila, ki so 
povezana z gozdom in z različnimi vrstami lesa. V delavnici si bodo otroci 
lahko izdelali leskovo piščal (ali čivink). Število mest je omejeno na 30. 
Prijave pri blagajni NG.



NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si

Narodna galerija, Prešernova cesta 24, Ljubljana

17.00
Gozdni napevi
Zala Hodnik, Urška Kastelic
pevski nastop v Slavnostni dvorani
Sopranistki Zala Hodnik in Urška Kastelic nam bosta odprli zakladnico 
nemškega, češkega, ruskega in slovenskega samospeva, v katerih se skriva 
gozdno-razpoloženjska tematika.

18.00
Drevesne vrste v delih slovenskih slikarjev
dr. Robert Brus
predavanje v avditoriju
Dr. Robert Brus nam bo predstavil značilnosti drevesnih vrst, ki jih v 
svojih delih najpogosteje upodabljajo slovenski slikarji in govoril o vlogi 
dreves in gozda v procesu nastajanja kulturne krajine na Slovenskem.



NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si

Narodna galerija, Prešernova cesta 24, Ljubljana

19.00
Narava skozi umetnost in čas
Jaka Racman
javno vodstvo za odrasle
Jaka Racman nas bo v stalni zbirki soočil s podobami narave, kot so jo od 
srednjega veka naprej odslikali umetniki na svetopisemskih, mitoloških in 
krajinskih slikah 



NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

www.nms.si

Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana

10.00–18.00
Živa odkriva – nagradna pustolovščina za družine 
Otroci, Živa je za vas pripravila iskalni izziv, ob katerem boste spoznali 
naše najznamenitejše muzejske predmete, vašim staršem pa je na plonkcih 
pustila tudi nekaj namigov. Če vam uspe, sodelujete v žrebu za prikupno 
knjižno nagrado!

10.00–18.00
Živini kotički – samostojno raziskovanje za otroke 
Oblecite se v langobardsko nošo, postavite višinsko naselbino in 
preteklost raziskujte še na druge zabavne načine. Pridružite se kadar koli!

10.00–13.00
Božični okraski – otroška delavnica
Muzejski predmeti nas bodo navdihnili pri izdelavi božičnih in 
novoletnih okraskov. Pridružite se kadar koli!



NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

www.nms.si

Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana

16.00 
Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije – vodeni ogled stalnih 
razstav za družine
S pomočjo replik in slikovnega gradiva se bomo podali na krajše, 
zanimivo in poučno vodstvo po stalnih razstavah. Vodstva so zasnovana 
za družine z otroki od 5. leta dalje.

17.00
Zlati prah – vodeni ogled razstave
Razstava, posvečena 25. obletnici monetarne samostojnosti Slovenije, 
predstavlja svetove treh umetnikov članov družine Španzel. Njihova dela 
govorijo o preteklosti in prihodnosti slovenske valute, o zlatem prahu, ki 
je samostojno Slovenijo spremljal več kot 15 let, ter o zlatem prahu, ki 
nas skozi umetnost lahko popelje v svetlejši jutri.



PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

www.pms-lj.si

Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana

10.00–18.00 
Ogled razstave Naše malo veliko morje
Obiščite razstavo in spoznajte zanimive prebivalce slovenskega morja. 
Oglejte si nenavadne goste, ki so s trebuhom za kruhom priplavali vse do 
nas. Na interaktivnih projekcijah se z gibi svojega telesa potopite v morske 
globine ali ustvarite plimo in oseko ter opazujte, kako se na spremembe 
razmer prilagajajo morski organizmi. Preizkusite se v vlogi rešitelja morja. 
Spoznali boste, da je tudi naše malo morje v resnici zelo veliko.

10.00–18.00 
Ogled razstave V kraljestvu gliv
V zbirkah  Prirodoslovnega muzeja Slovenije hranimo tudi 135 let 
stare modele gob Heinricha Arnoldija. A gobe so le nadzemna plodišča 
nekaterih gliv, ki so namenjena razmnoževanju. Kaj sploh so glive in 
zakaj so pomembne? V biološki vitrini četrtletja boste spoznali tako vsem 
poznane kot nekoliko manj pogoste vrste gliv.   



PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

www.pms-lj.si

Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana

10.00–18.00 
Ogled razstave Črne luknje
Razstava nam v sliki in besedi prikaže vse, kar naj bi vedeli o črnih 
luknjah: kdo jih je proučeval in jih še proučuje, kako nastanejo, kako 
jih astronomi v vesolju odkrivajo, kako so videti in kaj se dogaja 
okoli njih ter kje so jih uporabili v popularni kulturi na filmu in v 
znanstvenofantastičnih knjigah

10.00–18.00 
Ogled stalne razstave
Stalno razstavo sestavlja več zbirk. Geološko–paleontološka zbirka zajema 
mnoge fosilne ostanke, najdene na našem ozemlju. Zbirka mineralov 
barona Žige Zoisa, Hohenwartova zbirka konhilij (lupin mehkužcev) 
in zbirka žuželk Ferdinanda J. Schmidta so ustanovne zbirke z veliko 
zgodovinsko in znanstveno vrednostjo. Biotsko raznolikost Slovenije 
obiskovalci spoznavajo ob alpski, barjanski, gozdni in morski diorami ter 
zbirki ptic, plazilcev, rib in okostij različnih vretenčarjev.



PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

www.pms-lj.si

Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana

10.00–13.00 
Dotikanje dovoljeno – kako težek je mamutov zob?
Naše prostovoljke in prostovoljci bodo obiskovalcem predstavljali 
neveljskega mamuta, vsakdo pa bo lahko potežkal originalen mamutov 
zob in si od blizu ogledal pravo mamutovo dlako.



MGLC – MEDNARODNI GRAFIČNI
LIKOVNI CENTER

www.mglc-lj.si

Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

11.00
Vodstvo za družine po razstavi Centri grafike: na presečišču znanja, 
vedenja in sodelovanja.
Po razstavi bo vodila muzejska svetovalka Lili Šturm.

15.00
Javno vodstvo po razstavi po razstavi Centri grafike: na presečišču 
znanja, vedenja in sodelovanja s kustosom razstave Božidarjem 
Zrinskim in tiskarskim mojstrom Slavkom Pavlinom. 
Vodstvo bo na začetku s svojo poezijo popestrila Ksenija Jus, pesnica, 
skladateljica in kantavtorica. 



MODERNA GALERIJA (MG+MSUM)

www.mg-lj.si

Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana

10.00–11.00 
Pelji me... v osemdeseta!, potovanje skozi čas,  
otroška delavnica in druženje
Osemdeseta – pisana, eksperimentalna, nepredvidljiva... Potovanje skozi 
čas še nikoli ni bilo tako zabavno! Razstava nas bo popeljala po zanimivih 
umetnostnih razstaviščih in nam predstavila različne oblike umetnosti, 
potem pa se bomo tudi sami lotili rezanja, lepljenja, barvanja, animiranja 
in eksperimentiranja, ter v različnih likovnih tehnikah ustvarili nove 
podobe, ki nas bodo popeljale skozi čas! 

11.00–11.30 
Noo Parental Advisory
Igrivi vodeni ogled razstave Novi prostori, nove podobe za otroke od 5. 
do 12. leta starost.

12.00–13.30 
Vodstvo: 20. stoletja. Kontinuitete in prelomi & Osemdeseta
Vodeni ogled, ki povezuje stalno razstavo del iz zbirke Moderne galerije 
in razstavo. Novi prostori, nove podobe/Osemdeseta skozi prizmo 
dogodkov, razstav in diskurzov. Vodi muzejska svetovalka Adela Železnik. 



MODERNA GALERIJA (MG+MSUM)

www.mg-lj.si

Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana

14.30–15.00 
Noo Parental Advisory
Igrivi vodeni ogled razstave 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi za otroke 
od 5. do 12. leta starost.

15.00–16 .00 
Podobe čustev, pravljično popoldne in delavnica za otroke
Kaj pomeni abstrakcija? Kako upodobiti čustva? Ali ima veter obliko? 
Kakšna je podoba nočne more? Kaj pa sladkih sanj? Na stalni razstavi 
bomo ob kipu Laž umetnika Jakoba Savinška poslušali pravljico 
Frana Milčinskega Laž in njen ženin, potem pa se bomo še sami lotili 
ustvarjanja.  S pomočjo reciklažnih materialov in malo domišljije bodo 
naše upodobitve čustev in abstraktnih pojmov v obliki prostorskih 
instalacij prepravile galerijske prostore ...



MODERNA GALERIJA (MG+MSUM)

www.mg-lj.si

Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana

16.00–17.30 
Vodstvo: Novi prostori, nove podobe. Osemdeseta skozi prizmo 
dogodkov, razstav in diskurzov
Razstava predstavlja slovensko umetnost osemdesetih let s prerezom 
izbranih razstavišč in razstav. Izhodišče razstave so izbrane manifestacije, 
ki so oblikovale slovensko umetnostno dogajanje v zadnjem desetletju 
Jugoslavije.Vodi so-kustosinja razstave Asta Vrečko.

10.00 –20.00
Poezija v Kavarni Moderna - preberite pesem ob skodelici kave 
Posebna ponudba v okviru Kulturne soseske.



SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE
OPERA IN BALET LJUBLJANA

www.opera.si

SNG Opera in balet, Župančičeva 1, Ljubljana

9.00–9.45, 10.00–10.45  
Vodeni ogled Opere z arhitekti, ki so načrtovali nov operni prizidek. 
Ogledali si boste lahko skrite kotičke in začutili, kje nastajajo prelepe 
operne in baletne predstave, videli pododrje in pogledali, kaj vidijo 
baletniki in pevci, ko se zazrejo navzgor … 
Zbirno mesto je pred glavnim vhodom. Obvezne predhodne prijave na 
e-naslov: janja.piks@opera.si.



Dodatne informacije 
Martina Fekonja, Društvo slovenskih pisateljev 

e-pošta: martina.fekonja@drustvo-dsp.si 
telefon: 01-251-41-44


