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Brezplačni ogled zadnjega dne 31. gra�čnega bienala 

17.00
Ogled razstave z udeleženci umetniškega projekta Shema za šolo

17.30
Vèndar peti on ne jenja ...
Nastopi pesnic in pesnikov ob dnevu odprtih vrat Kulturne soseske:
Uroš Zupan, literarno branje
Pesnik Uroš Zupan, prejemnik več literarnih nagrad, bo s svojim pesniškim nastopom 
obogatil živahno dogajanje v Kulturni soseski.

18.00 
Razglasitev nagrade občinstva 31. gra�čnega bienala 

MGLC – MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

www.mglc-lj.si



10.00–18.00 
V knjigarni Moderne galerije veljajo posebni popusti za kataloge 
in publikacije.

10.00–21.00 
Ogled razstave 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi
Razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije.

10.00, 11.00, 12.00 
20. stoletje. Kontinuitete in prelomi
Tematsko vodstvo in delavnica za osnovnošolske in srednješolske skupine. 
Obvezna prijava na izobrazevanje@mg-lj.si. 

10.00
Javno vodstvo po stalni razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi
Vodi Miha Valant.

16.00–17.00
NoO PARENTAL ADVISORY, vodeni ogledi za otroke od 5. do 12. leta 
starosti po stalni razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi
Prilagojeno vodstvo za otroke, ki vključuje pogovor, igro in aktivno participacijo.  
Število mest je omejeno, obvezne prijave sprejemamo na izobrazevanje@mg-lj.si.

MODERNA GALERIJA, Ljubljana (MG)

www.mg-lj.si



16.30 
Vèndar peti on ne jenja ...
Nastopi pesnic in pesnikov ob dnevu odprtih vrat Kulturne soseske:
Esad Babačić, literarno branje »Vse je v moji glavi«
Pesnik, pisatelj, frontman ene najbolj prepoznavnih imen t. i. alternativne scene 
osemdesetih – skupine Via Ofenziva, bo s svojim pesniškim nastopom obogatil živahno 
dogajanje v Kulturni soseski.

17.00
Javno vodstvo po stalni razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi 
Vodi Tjaša Kocjan.

18.00   
KUD Ljud: Pocestnica oz. impro-vodeni ogled (performans)

18.00–21.00 
Otvoritev kavarne MODERNA



Prost vstop od 10. do 21. ure.
Publikacije in spominki NG bodo naprodaj do 50 % ceneje!

10.00–12.00
Razstavišče in vhodna avla Narodne galerije
Jakopič, nit in kava ...
Bi pletli, kvačkali ali vezli po navdihu Jakopičevih umetnin? Vabljeni na prvo v nizu 
decembrskih ustvarjalnih druženj v Narodni galeriji. Po polurnem ogledu Jakopičeve 
razstave Beležnice se boste lahko prepustili ročnim spretnostim in ob dišeči kavi v 
novoodprti kavarni v pritličju vhodne avle ustvarjali s Suzano Belak Pungartnik.

10.00–19.00 
Stalna zbirka Narodne galerije
Galova skrinja in odkrivanje umetnostnih zakladov
Otroke in starše vabimo k samostojnemu odkrivanju umetnin s pomočjo Galove zelene 
skrinje ali natisnjenih delčkov razstavljenih slik. Za rešene naloge in doslikane pobarvanke 
vam podarjamo Galovo darilce. V avli lahko sestavite povečane reprodukcije izbranih slik.

12.00 
Stalna zbirka Narodne galerije
Künlov Ribji trg v verzih in ob violinski spremljavi
Ob novi pesnitvi Andreja Rozmana Roze bomo predstavili priljubljeno zimsko veduto 
Ljubljane v stalni zbirki. Violinistka Veronika Snoj nam bo z izbranimi skladbami 
pričarala romantično zvočno kuliso.

NARODNA GALERIJA

www.ng-slo.si



16.00–19.00 
Razstavišče in vhodna avla
Babi, zmaj in še kaj
Raziskovalni ogled in delavnica za otroke in družine. Skupaj z Galom si bomo najprej 
ogledali Jakopičevo razstavo. Izvedeli bomo, kaj je najraje risal petletni Rihard, kje so se 
največkrat znašle njegove risbe in kdo ga je doma najbolj spodbujal. V delavnici se bomo 
najprej izmerili, pobarvali Jakopičevo pošast ali pa narisali svojo v velikem merilu. 

16.30 
Razstavišče Narodne galerije
Rihard Jakopič: Beležnice
Javno vodstvo avtorja razstave dr. Andreja Smrekarja.

17.00
Stalna zbirka Narodne galerije, Tominčeva soba
Med baročnim in krajinskim vrtnim slogom na Kranjskem
Dr. Ines Unetič nas bo v predstavitvi svoje doktorske teme popeljala v 18. in 19. 
stoletje in odgovorila, ali so kranjski naročniki sledili evropskim modnim trendom, ko 
so oblikovali svoje vrtove.

18.00
Mezzanin vhodne avle Narodne galerije
To, to, to … portret!
Skupina petih igralcev (Jure Aljančič, Nina Goropečnik, Mariša Jagodič, Aleksandra 
Kmetič, Matevž Peternel) je pod mentorstvom Tatjane Peršuh poiskala navdih v sliki 
Jožefa Tominca Tri dame iz družine Moscon. Zgodba se prepleta s sedanjostjo in 
re�ektira razmišljanja mladih o umetnosti.

18.30 
Stalna zbirka Narodne galerije
Jožef Tominc in zgovorni upodobljenci
Kustosinja bo predstavila uspešnega slikarja Prešernovega časa in nekaj najbolj znanih 
bidermajerskih portretov v stalni zbirki.



19.00 
Stalna zbirka Narodne galerije
Vèndar peti on ne jenja …
Nastopi pesnic in pesnikov ob dnevu odprtih vrat Kulturne soseske:
I�genija Simonovič, literarno branje
Pesnica I�genija Simonovič, avtorica lirike, v kateri zasledimo hudomušno in bridko 
humornost, eros ter čustven in iracionalen obrat ljudske poezije, bo s svojim pesniškim 
nastopom obogatila živahno dogajanje v Kulturni soseski.

20.00–21.00 
Stalna zbirka Narodne galerije
Mini-Mono-Drama
Umetniški projekt v produkciji AGRFT in Narodne galerije. Študentka AGRFT 
Katja Markič bo pod mentorstvom prof. mag. Žanine Mirčevske na vhodu v galerijo 
zasnovala instalacijo.



Ob 9.00 in 10.00 
Sprehod po ljubljanski Operi
V 45 minutah si bo skupina obiskovalcev (do 40 oseb) ogledala notranjost Opere: 
dvorano, oder, zaodrje in pododrje ter vadbene in spremljajoče prostore.

18.00–18.30 
Uro pred predstavo opere La bohème bo v Orfejevem salonu
Vèndar peti on ne jenja ...
Nastopi pesnic in pesnikov ob dnevu odprtih vrat Kulturne soseske:
Milan Jesih, literarno branje
Pesnik Milan Jesih, za katerega pravijo, da »je tisti med pesniki, ki najbolje obvlada 
slovenščino«, bo s svojim pesniškim nastopom obogatil živahno dogajanje 
v Kulturni soseski. 

SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA

www.opera.si



Prost vstop od 10. do 20. ure.
20-odstotni popust za publikacije PMS, ki so v prodaji več kot pol leta.

Poleg najavljenih dogodkov so na voljo 
PROGRAMI ZA SAMOSTOJNO UPORABO 
(brezplačna izposoja pri čuvaju):
Skrinjice učenosti, Skrivnosti poln nahrbtnik, Zvočni vodniki, Tiskani vodniki.

16.00
Javno vodstvo po razstavi Živela evolucija! 

17.00
Vèndar peti on ne jenja …
Nastopi pesnic in pesnikov ob dnevu odprtih vrat Kulturne soseske:
Cvetka Bevc, literarno branje
Pesnica Cvetka Bevc, ki nikakor ne ubeži besedi »pot«, bo s svojim pesniškim nastopom 
obogatila živahno dogajanje v Kulturni soseski.

18.00  
Predavanje iz cikla Svetloba v kamnu
Tasmanija in njeni minerali
Tasmanija skriva marsikatero mineralno bogastvo. Predstavljena bodo nekatera 
nahajališča in minerali, ki jih je spoznal avtor.
Predava dr. Mirjan Žorž.
 

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

www.pms-lj.si



10.00–20.00
Pri nakupu publikacij, ki jih je izdal Narodni muzej Slovenije, vam nudimo 
20-odstotni popust (razen za knjige, za katere velja ZECK).

10.00–20.00
Rimske zgodbe s stičišča svetov, ogled stalne razstave
Zgodbe, ki jih pripoveduje več kot tisoč razstavljenih predmetov, kot mozaični kamenčki 
sestavljajo sliko o rimski dobi na danes slovenskem prostoru.

10.00–20.00
Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja Slovenije, ogled začasne postavitve
Oglejte si najlepše in najpomembnejše predmete iz prazgodovinske zbirke, med njimi 
slovito neandertalčevo piščal iz Divjih bab, situlo z Vač in bronastodobna zlata našivka 
z obale Blejskega jezera – najstarejša zlata predmeta z območja Slovenije.

10.00–20.00
Rimski lapidarij, ogled stalne zbirke  
Več kot 200 rimskih kamnitih spomenikov pripoveduje obiskovalcem zgodbe 
o slovenskem ozemlju v rimskem obdobju od 1. do 4. stoletja.

10.00–20.00
Okno v prazgodovinsko krajino Knežaka in Ilirske Bistrice, ogled vitrine tromesečja 
Tehnologija lidarskega snemanja površja omogoča arheologom topografom izjemen 
nabor podatkov. Razstavica nam razkriva prazgodovinsko krajino.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

www.nms.si



10.00–20.00
Identity Dress 2015, Mednarodna razstava modnega oblikovanja, 
ogled občasne razstave
Kreativni eksperiment je že tretje leto zapored izziv mednarodnemu naboru vabljenih 
modnih ustvarjalcev, v ospredje pa postavlja odraz posameznikove ustvarjalne identitete.

10.00–20.00
Živa odkriva, nagradna pustolovščina za družine
Poiščite najbolj znamenite muzejske predmete in sodelujte v žrebanju za prikupno 
knjižno nagrado!

17.00
Identity Dress 2015, Mednarodna razstava modnega oblikovanja, 
javno vodstvo avtorjev razstave 
Javno vodstvo po mednarodni razstavi modnega oblikovanja. Kuratorja projekta sta 
Eric Maj Potočnik in Matjaž Plošinjak.

18.30 
Vèndar peti on ne jenja ...
Nastopi pesnic in pesnikov ob dnevu odprtih vrat Kulturne soseske:
Katja Perat, literarno branje
Pesnica Katja Perat, ki je s pesniškima zbirkama Najboljši so padli in Davek na dodano 
vrednost postala prepoznaven glas mlade generacije književnikov, bo s svojim pesniškim 
nastopom obogatila živahno dogajanje v Kulturni soseski.



17.00–18.30
Pogovor o prevajanju pesniške zbirke Sipje kosti Eugenia Montaleja
Gost: Ciril Zlobec, povezuje: Marko Kravos.

19.00–21.00
Poetikonov lirični večer
Predstavitev Poetikona št. 61-62 in 63-64
Pesniki Marko Kravos, Ivo Svetina, Ivan Črnič, Alenka Jovanovski, Jan Krmelj, Aleš 
Mustar, Petra Koršič, Cvetka Bevc, Varja Balžalorsky Antić … bodo predstavili svojo 
najnovejšo poezijo, objavljeno v Poetikonu, ki s tem nadaljuje tradicijo predstavljanj 
najsodobnejše slovenske izvirne ter prevodne poezije. 

Kulturno sosesko povezujejo literarna branja pesnic in pesnikov.

DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV

www.drustvopisateljev.si



Dodatne informacije
Nina Kokelj, vodja literarnih prireditev DSP
e-pošta: dsp@drustvo-dsp.si
telefon: 01-251-41-44
gsm: 040-797-325

bogastvo
bogatega

kulturnasoseska

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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