Spremljevalni in izobraževalni program razstave
Javna vodstva
vsak torek ob 18.00, vstopnina za razstavo
Vodstva potekajo v slovenskem (začetek ob 18.00) in angleškem jeziku (začetek ob 18.45), vodi
muzejski informator Gregor Dražil.
Občasno tudi tematska vodstva z gosti, spremljajte www.mglc-lj.si.
Rika Debenjaka osebno, njegovo ustvarjalnost, odnos do grafike, vpetost v čas in prostor povojnega
modernizma, povezave z grafičnim bienalom in ljubljansko grafično šolo bodo predstavili umetnostni
zgodovinarji in poznavalci Breda Škrjanec, Nevenka Šivavec, Nataša Ivanović, Asta Vrečko, Gregor
Dražil, Boge Dimovski in drugi povabljeni gosti.
Predstavitev monografije o Riku Debenjaku
ob zaključku razstave v začetku novembra
Urednica: Nevenka Šivavec; eseji: Gregor Dražil, Tatjana Pregl Kobe, Nevenka Šivavec, Breda Škrjanec
Grafiko mladim!
oktober
Program povezuje pregledno razstavo Rika Debenjaka s sočasnimi razstavami umetnikov mlajše
generacije: Tine Mohorović, Alje Košar in Matjaža Gederja.
Vodstvo po razstavah, vodita kustosa razstav Breda Škrjanec in Božidar Zrinski
Pogovor s Tino Mohorović, Aljo Košar in Matjažem Gederjem; vodijo študentje umetnostne zgodovine
Zasnova: študentje umetnostne zgodovine filozofske fakultete in akademije za likovno umetnost in
oblikovanje
Programi za organizirane skupine
Za šole
Vodeni ogledi s poudarkom na spoznavanju klasične grafike in aktualne grafične ustvarjalnosti mladih
umetnikov. Za predšolske otroke in prvo triado tudi grafične delavnice.
Izobraževalno gradivo za pripravo na obisk razstave na www.mglc-lj.si/za_solske_ skupine.
Vstopnina z vodstvom: 2 eur
Študijsko srečanje za strokovne delavce: Kulturna dediščina in mladi
sreda, 12. 9., ob 16.00
Predavanje likovne pedagoginje Doroteje Rušnik Stramšak o vplivu nove grafične paradigme na delo z
dijaki in ogled razstav, vodi Lili Šturm.
Brezplačno, obvezne najave

Projekt: Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
Udejanjenje inovativnih učnih okolij in prožne oblike učenja s kulturno-umetnostno vzgojo.
V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem.
Delavnice animacije za otroke
ponedeljek–petek, 20.–24. 8., 8.00–16.00
V sodelovanju z društvom BravoMi.
nedelja, 14. 10., 11.00–14.00
V sodelovanju z Društvom SLON.
Brezplačno
Za tretje življenjsko obdobje
sreda, 3. 10., 9.00–9.40
Obiščite Mobilni grafični atelje na 18. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.
ponedeljek, 1. 10., 10.00–12.00
Brezplačen voden ogled razstave Rika Debenjaka in Ustvarjalnega centra Švicarija.

Informacije in najave: lili.sturm@mglc-lj.si, petra.derganc@mglc-lj.si

