SVETOVNI DAN ART NOUVEAUJA
10. junij 2022
WORLD ART NOUVEAU DAY

Sprejemnica v Vili Zlatica, © Andrej Peunik

Vodstva, sprehod, ustvarjalna delavnica
v Ljubljani
9.–12. junij 2022

PROGRAM OB SVETOVNEM DNEVU ART NOUVEAUJA 2022
V LJUBLJANI
ČETRTEK, 9. JUNIJ
16.30
Bankarium / Muzej
bančništva Slovenije

Mestna hranilnica ljubljanska
Dr. Meta Kordiš, Bankarium (Muzej bančništva Slovenije)
Obvezna prijava na bankarium@nlb.si (največ 15 obiskovalcev)

17.00–20.00
Narodna galerija

Art nouveau
Ustvarjalna delavnica za družine bo na ploščadi pred Narodno galerijo na
Cankarjevi ulici. V primeru slabega vremena bo delavnica v Ustvarjalnem
ateljeju Narodne galerije.
Obvezna prijava preko spletne strani https://www.ng-slo.si/si/dogodki

18.00
Zbirno mesto:
Prešernov spomenik

Sprehod po secesijski Ljubljani (MAO, Arhitektura v živo)
Marija Režek Kambič (ZVKDS OE Ljubljana)
Obvezna prijava na izobrazevanje@mao.si

Svetovni dan art nouveauja
PETEK, 10. JUNIJ
16.30
Vila Zlatica / Muzej in
galerije mesta Ljubljane

Voden ogled prenovljene Vile Zlatica
Urša Roženbergar Šega in Eva Stamboldžioski
in uradna predstavitev svetovnega dne art nouveauja 2022
Obvezna prijava na info@fsk.si (največ 6 obiskovalcev)

15.00
Vila Zlatica / Muzej in
galerije mesta Ljubljane

Voden ogled prenovljene Vile Zlatica
Urša Roženbergar Šega in Eva Stamboldžioski
Obvezna prijava na info@fsk.si (največ 6 obiskovalcev)

SOBOTA, 11. JUNIJ

NEDELJA, 12. JUNIJ
11:00
Vodstvo po razstavi Zlata sled. Ob 200-letnici prvega muzeja na
Narodni muzej Slovenije Slovenskem, s poudarkom na prelomu iz 19. v 20. stoletje
Dr. Zora Žbontar (Narodni muzej Slovenije)
Obvezna prijava na arheozabava@nms.si

Virtualna razstava
Vojna in moč podobe. Vizualna propaganda in cenzura na Slovenskem
v času prve svetovne vojne
Avtorji: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Povezava:
https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/cenzura_propaganda_slov.pdf

Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni.
Pri dogodkih so potrebne vnaprejšne prijave.

10. junija praznujemo svetovni dan art nouveauja, ki je na prelomu 19. in
20. stoletja spremenila podobo mest v Evropi in tudi izven nje. Na ta dan
sta umrla Antoni Gaudi in Ödön Lechner, dva izmed najbolj karizmatičnih
artnouveaujevskih arhitektov, ki sta na različnih koncih Evrope umetnost
popeljala v novo stoletje.
Zamisel o praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se je leta 2013 porodila
sodelavcem madžarske revije Art Nouveau Magazine. Od tedaj vse aktivnosti
ob svetovnem dnevu art nouveauja koordinirata mednarodna mreža Réseau
Art Nouveau Network (RANN) v Bruslju in Ruta del Modernisme v Barceloni,
katerih članica je tudi Ljubljana. V tednu okrog 10. junija v vseh partnerskih
mestih mreže RANN potekajo najrazličnejši dogodki – razstave, predavanja,
vodeni sprehodi po mestih in muzejskih zbirkah.
Praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se pridružuje tudi Ljubljana,
ki pripravlja vrsto dogodkov, s katerimi pomaga v javnosti krepiti zavest o
kulturnih vrednotah in evropski razsežnosti te nam tako bližnje dediščine.

www.ljubljana.si
www.artnouveau-net.eu
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