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BREZPLAČNA TURISTIČNA VODENJA

Turizem Ljubljana je ob tednu mobilnosti, ki letos poteka od 16. do 22. septembra, pripravil v 
nedeljo, 22. septembra brezplačna turistična vodenja za prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

10.00 in 16.00 Zgodbe ljubljanskih mostov
Dvourna ogleda na katerem se bodo udeleženci z vodnikom sprehodili od Fabianijevega do  

Hradetskega mosta.
Zbirališče: Fabijanijev most

11.00 in 15.00 Ogled mesta z elementi nordijske hoje
Dvourna ogleda mesta z elementi nordijske hoje. Palice za nordijsko hojo udeleženci prenesejo s seboj.

Začetek in zaključek pred STIC, Krekov trg 10, Ljubljana. 

12.00 in 14.00 Sprehod po ljubljanski promenadi
Enourna sprehoda po ljubljanski promenadi od Tromostovja do Tivolskega gradu, na katerem bo  

vodnik predstavil način življenja in navade meščanov iz prve polovice prejšnjega stoletja. 
Začetek in zaključek pred TIC, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

16.00 Ogled kulturne dediščine s poudarkom na Plečnikovi zapuščini v središču mesta
Dvourno vodstvo po središču mesta s poudarkom na spoznavanju Plečnikove zapuščine. 

Zbirališče: STIC, Krekov trg 10, Ljubljana.

Za vse našteta vodenja je potrebna predhodna prijava udeležencev na: stic@visitljubljana.si
Informacije: Turistični informacijski center Ljubljana - TIC, tel. 306 12 15 in Slovenski turistični 

informacijski center - STIC, tel. 306 45 75

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI
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Pripravlja in izdaja: Turizem Ljubljana • Naslov uredništva & tržno 
komuniciranje: TL, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, tel. 306 12 29,  
faks 306 12 04, sonja.juranovic@visitljubljana.si •  
Fotografija na naslovnici: Andrej Tarfila • Produkcija: Prajs d.o.o. 

Tisk: Partner Graf d.o.o., september 2019
Publikacija je izdelana iz okolju prijaznega papirja.

Kam izhaja kot mesečnik v slovenščini in angleščini 1. v mesecu.
Za spremembe v programu ne odgovarjamo.
Informacije o prireditvah in Ljubljani: TIC, tel. 306 12 15, 306 12 35
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1. Logotip Ljubljana zmagovalka 2016 - Zelena prestolnica Evrope

ko je logotip ZPE ožji od 25 mm,  
je motiv z zastavo ločen od logotipa in povečan

veliki logotip ZPE

mali logotip ZPE

Mestna občina  
Ljubljana
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Ljubljana
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vertikalna varianta 02:

razdalja med logotipom MOL in ZPE  
(brez zastave) je večja ali enaka širini grba

razmik je ≥ x

x

 
 

širina logotipa ZPE (brez zastave)
je enaka širini grba

razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) 
je večja ali enaka polovici širine grba.
razmik je ≥ x/2
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širina logotipa ZPE (brez zastave)  
je enaka širini grba

x
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Priporočamo 

Mednarodni grafični bienale, 7.6.-29.9., različne lokacije
33. grafični bienale kurira umetniški kolektiv 
Slavs and Tatars. Umetniški kolektiv Slavs 
and Tatars se v letošnji izdaji bienala posveča 
premisleku o grafičnem ne zgolj v pomenu 
medija, temveč v pomenu njegove zmožnosti 
za delovanje, kot o agensu. Bienale tako 
poskuša osvetliti, kako grafični jezik z 
uporabo ironije in smešenja spodbuja vznik te izrazito trdožive in aktualne oblike 
kritike oziroma infrapolitike.

Zmajev festival, 6.-8.9., Ljubljanski grad
Uvod v Zmajev festival bo petkov (6.9.) 
koncertni rock spektakel skupin Hladno pivo 
& Avven. Dnevno dogajanje v soboto in 
nedeljo bo popestreno z različnimi koncerti, 
delavnicami, plesnimi in akrobatskimi 
nastopi ter artističnimi uprizoritvami, ki bodo 
v dopoldanskem času namenjeni predvsem 
otrokom, v popoldanskih in večernih urah pa odraslim, kakor tudi pestra kulinarična 
ponudba. Še ena glasbena poslastica z Elvis Jackson & Prismojeni profesorji bluesa 
bo na sporedu v soboto zvečer (7.9.), ognjeni zaključek festivala pa bo na sporedu v 
nedeljo zvečer. 

Vilenica 2019, 10.-15.9., različne lokacije
34. Mednarodni literarni festival Vilenica 
bo pod festivalskim geslom Ego in fabula 
osvetlila avtobiografsko pisanje. Osrednje ime 
letošnjega festivala je prejemnik nagrade 
vilenica 2019, srbski pisatelj Dragan Velikić. 
Festival postavlja v središče tudi slovenskega 
avtorja Esada Babačića. Na literarnih branjih 
se bodo predstavili slovenski pisatelji in številni gostje iz tujine, vidni predstavniki 
literature svojih dežel. Posebna pozornost je z izidom Antologije sodobne italijanske 
poezije Un filo di seta in gostovanjem avtorjev namenjena književnosti Italije.
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Indigo festival, Nikogar ne briga?, 
11.-13.9., različne lokacije

Četrta edicija festivala Indigo tematizira 
ravnodušnost in neobčutljivost za probleme 
okoli nas spričo medijskega lovljenja 
nenehne pozornosti in vsakodnevne dežurne 
ogorčenosti na sprovocirano temo. Utrujenost 
nam jemlje moč in tla pod nogami, in vsega 
skupaj je za nas preprosto preveč, da bi se 
menili za karkoli in kogarkoli. Želimo si samo miru. Zapiramo se v svojo intimo in 
ždimo v zasebnosti, dokler nam ne potrkajo na vrata. Odvzeti sta nam integriteta in 
možnost za solidarnost, ko z enim očesom izpod odeje opazujemo, kaj se dogaja, ali 
pa si - še preprosteje - zaklenemo srce pred hudim. Bi nas moralo brigati? 

Festival Spider, 11.-15.9., različne lokacije
Že deveto leto zapored se plete mreža, ki 
se vedno znova, razgrne skozi plesne in 
druge umetniške manifestacije ter prinaša 
inovativne, tudi radikalne poglede na lokalno 
in globalno kulturnopolitično ozračje. To 
je Spider Festival. Osrednja tema letošnje 
izdaje Spider Festivala je aktualno družbeno 
vprašanje: kako soobstajati onkraj utesnjenosti določeno koreografijo, strukturo 
zidov nadzora in diskriminacije? Na plesnem podiju bodo nastopale tako lokalne kot 
mednarodne umetnice in umetniki, ki na svojstvene načine obravnavajo soobstoj - 
skozi kritiko in predloge drugačnega soobstajanja. 

Evropsko prvenstvo 2019 v odbojki za moške
12.-26.9., Športna dvorana Stožice

Evropska odbojkarska zveza CEV je 
organizacijo evropskega prvenstva za moške 
2019 dodelila Franciji, Sloveniji, Nizozemski 
in Belgiji. EuroVolley 2019, na katerem bo 
prvič nastopilo 24 reprezentanc, bodo prvič 
gostile štiri države, oba mejnika pa bosta 
pripomogla k še večji priljubljenosti odbojke 
v Evropi in njenemu nadaljnjemu razvoju. V Ljubljani bo kar 19 tekem in sicer vsa 
srečanja v skupini C, v kateri bodo igrale reprezentance Rusije, Belorusije, Finske, 
Turčije, Severne Makedonije in Slovenije. 
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Ljubljanski grad
Srednjeveška trdnjava z novo privlačno podobo, prostor napolnjen z bogato 
kulturno in umetniško vsebino, priljubljeno sprehajališče in ena izmed najbolj 
obiskanih turističnih točk v Sloveniji.
Grad je odprt od 9.00 do 23.00, grajske vsebine pa od 9.00 do 21.00.
Obratovalni čas tirne vzpenjače: od 9.00 do 23.00. Vožnje na 10 minut. 
Informacije: tel. 306 42 93, www.ljubljanskigrad.si, FB: Ljubljana Castle

Doživljajska vodena ogleda: 
»Časovni stroj« - od Emone do mestnega simbola 
Časovni stroj obiskovalce na vodenem ogledu z grajskim vodnikom in kostumiranimi 
liki popelje skozi šest prelomnih obdobij, ki so zaznamovala zgodovino 
Ljubljanskega gradu in razvoj našega mesta. 
Termini vodenih ogledov v septembru: vsak dan ob 11.00, 13.00 in ob 17.00; za 
organizirane skupine po dogovoru. 
Zbirno mesto: most pred glavnim vhodom
Vstopnina
»Izza grajskih rešetk« - o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem gradu 
Na doživljajskem vodenem ogledu se v družbi grajskega vodnika in kostumiranih 
likov podate v preteklost - zgodovino kaznovanja na Ljubljanskem gradu in ob tem 
spoznate tudi raznolikost in razvoj kaznovanja od srednjega veka naprej.
Termini vodenih ogledov v septembru: vsak dan ob 15.00; za organizirane skupine 
po dogovoru. 
Zbirno mesto: most pred glavnim vhodom
Vstopnina

Grajski pobeg
Igra pobega z elementi igre »escape room« za 2 do 4 osebe.
Vsak dan od 9.00 do 19.00

Razgledni stolp 
V zastekljeni etaži Razglednega stolpa se nahaja stalna razstava iLjubljana, 
ki s sodobnimi tehnologijami in brez posegov v prostor vzpostavlja nosilno 
informacijsko točko za ogled kulturne dediščine v Ljubljani. 

Virtualni grad - Ljubljanski grad skozi čas
Dvanajstminutna projekcija zgodovine Ljubljanskega gradu, njegovega 
arhitekturnega razvoja, arheoloških spoznanj - vse do današnje podobe.

Slovenska zgodovina 
Stalna razstava, ki ponuja zgodovinski pregled razvoja slovenskega prostora od 
prazgodovine do danes. 

Lutkovni muzej 
Stalna muzejska postavitev izpostavlja mejnike slovenske lutkovne zgodovine, ter 
na interaktiven način predstavlja bogastvo tako tradicionalne kot sodobne lutkovne 
umetnosti.
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Kaznilnica 
Stalna razstava v nekdanjih ječah samicah predstavlja obdobje Ljubljanskega 
gradu v 19. in v prvi polovici 20. stoletja, ko je bil celoten grad preurejen v državno 
kaznilnico. 

Grajsko orožje
Kakšno je bilo videti orožje, ki so ga v slovenskem prostoru uporabljali ob koncu 
srednjega veka, lahko obiskovalci spoznajo na novi stali postavitvi Grajsko orožje v 
Erazmovem stolpu. 

Mogočni varuhi preteklosti: Gradovi na Slovenskem do 17.11.
Osrednja tematska razstava Ljubljanskega gradu v letu 2019 Slovenijo prikazuje kot 
deželo gradov. Gradovi že od nekdaj burijo našo domišljijo. S svojo pomembnostjo 
in veljavo ter s svojo mogočnostjo in trdnostjo nas ponosno opozarjajo na 
preteklo vlogo varuhov dežel, mest in meja, pa tudi na svoje praviloma plemenite 
stanovalce. Razstava v Kazematah izpostavlja pet slovenskih gradov in z njimi 
povezanih osebnosti, ki so zaznamovale našo preteklost, ter z raznolikim 
fotografskim gradivom in maketami osvetljuje bogato zapuščino, ki so jo gradovi 
skozi stoletja ohranjali.
Kazemate: od 9.00 do 21.00

Vzporedni svetovi Alana Hranitelja do 8.9.
Retrospektivna razstava Vzporedni svetovi je postavljena je ob triintridesetletnici 
Hraniteljevega umetniškega delovanja in trinajst let po retrospektivni razstavi 
Kostumografija 1986-2006 v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani.
Palacij in Stanovska dvorana: od 9.00 do 21.00

Jelka Reichman - ilustracije »Dvanajst slonov« do 15.9.
Zoran Smiljanić - strip »Ustava v stripu« 19.9. do 3.12.
Peterokotni stolp: od 9.00 do 21.00
Vstop prost

Matjaž Krivic - fotografije »Litij: Gonilo 21. stoletja« do 13.10.
Grajski drevored

sobote 11.30 Grajski piskači; fanfare 
Razgledni stolp 
Samo v primeru lepega vremena

pe, 6. do ne, 8.9. Zmajev festival 
Koncerti, plesni in akrobatski nastopi, uprizoritve, 
ustvarjalne delavnice, pestra kulinarična ponudba; 
dogajanje za vse generacije. 
Grajsko dvorišče in Grajski park: vstop prost (razen 
za koncerta Hladno pivo & Avven in Elvis Jackson & 
Prismojeni profesorji bluesa)

so, 21.9. 11.00 Šola zmajeslovja: Uvod v zmajeslovje, interaktivni 
vodeni ogled 
Zbirno mesto: most pred glavnim vhodom

Ljubljanski grad
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Mednarodni grafični bienale
7. junij do 29. september 2019

33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice
Kurator: umetniški kolektiv Slavs and Tatars
35 umetnikov na 9 lokacijah po Ljubljani
Razstava Vice v lisice obravnava žanr satire v današnjem času z več vidikov. 
Ob zgodovinskem delu predstavlja tudi dela sodobnih umetnikov in vključuje 
intervencije različnih aktivistov in novo-medijskih polemikov ter predstave stand-up 
komikov in drugih. Umetniški kolektiv Slavs and Tatars se v 33. izdaji bienala posveča 
premisleku o grafičnem ne zgolj v pomenu medija, temveč v pomenu njegove 
zmožnosti za delovanje, kot o agensu. Bienale tako poskuša osvetliti, kako grafični 
jezik z uporabo ironije in smešenja spodbuja vznik te izrazito trdožive in aktualne 
oblike kritike oziroma infra-politike. Satira se je namreč s tem, ko z izrekanjem 
resnice nastavlja oblasti ogledalo, dokazala kot petrijevka v svetu post-resničnostnih 
bakterij.

Prizorišča 33. grafičnega bienala so zasnovana kot parkour po mestu in so na devetih 
lokacijah v Ljubljani. Razstava se z osrednjega prizorišča v Mednarodnem grafičnem 
likovnem centru (MGLC) seli na ključna prizorišča za sodobno umetnost v Ljubljani in 
tako osvetljuje ustvarjalni utrip mesta. 

MGLC - Mednarodni grafični likovni center, MGLC - Švicarija, Narodna galerija, 
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Galerija Equrna, Galerija ZVKDS, Galerija 
ISIS, Projektni prostor DUM Dobra Vaga.

petki 10.00 do 
12.00

Otroški atelje: Ježek riše, tiska in se valja 
Švicarija

so, 21. in ne, 29.9. Odprta vrata bienala in Maratonski vodstvi z impro 
intervencijami.

so, 28.9. 10.00 do 
18.00 

Brezplačna drop-in delavnica zina s Hamjo Ahsanom 
Na delavnici bo prejemnik letošnje velike nagrade 
bienala z obiskovalci, starejšimi od 18 let, izvajal 
drop-in delavnico (fan)zina, ki bo reflektirala sporočila 
bienalske razstave. 
DobraVaga

www.mglc-lj.si
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Galerije
Narodna galerija 

Prešernova 24, tel. 241 54 18, www.ng-slo.si
Stalna zbirka: Umetnost na Slovenskem in stalna razstava Zoran Mušič (1909-
2005): Iz umetniške zbirke Ljubana, Milade in Vande Mušič - Narodni galeriji 
podarjena in posojena dela.
V stalni zbirki si lahko ogledate kronološki prerez vrhuncev likovne umetnosti na 
Slovenskem; izbor umetnin iz 19. in 20. stoletja.

ne, 1.9. Javno vodstvo po stalni zbirki

četrtki Četrkovanja v galeriji 
5.9. ob 18.00: Odstiranja - Kipa Jožefa Strauba z velikega 
oltarja cerkve sv. Danijela v Štanjelu
12.9, ob 17.00: Risanje pred umetninami - Umetnost za 
nove dni: zbirka Dravske banovine (1929-1941)
19.9., ob 18.00: Kustos za en dan - prof. Rafko Valenčič
26.9. ob 18.00: Javno vodstvo - Stalna zbirka

Prostor v prostoru. Scenografija na Slovenskem do leta 1991 do 8.9.
Razstava »Prostor v prostoru« bo prva pregledna razstava, ki bo slovensko 
scenografijo prikazala zgodovinsko, stilno, likovno in gledališko ob enem. S pomočjo 
ohranjenih maket, scenskih osnutkov v različnih likovnih tehnikah, skic, načrtov 
in fotografij predstav, med njimi tudi najmanjšega scenskega osnutka v velikosti 
pisemske znamke, bo predstavljena scenografija kot veda, delo sodobnih in starejših 
scenografov ter razvoj prostorov igre na slovenskih odrih.

ne, 8.9. 18.00 Javno vodstvo po razstavi Prostor v prostoru. 
Scenografija na Slovenskem do leta 1991

Alan Ford teče častni krog do 13.10.
Razstava originalnih risb ob 50. obletnici prvega izida stripa. 
Strip sta v obdobju 1969 do 1975 ustvarjala Italijana Luciano Secchi - Bunker in 
Roberto Raviola - Magnus. Razstava zajema le table iz njunega skupnega obdobja 
ustvarjanja stripa.
Alan Ford se je izjemno hitro razširil med bralstvom Apeninskega in Balkanskega 
polotoka. Označil je generacije 70. in 80. let, še vedno pa izhaja na vseh jezikovnih 
področjih. Satirično sarkastični nagovor je doživljal različno uspešne prevode, 
v primeru hrvaške različice pa prevladuje splošno mnenje, da je bila boljša od 
originala.

ne, 15. in 
29.9.

11.00 Javna vodstva po razstavi Alan Ford teče častni krog

če, 12.9. 18.00 Dražba stripovskih originalov, stripov, grafik in ilustracij.
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sr, 18.9. 17.00 Predstavitev novega slovenskega prevoda knjige 
Lazarja Džamića »Cvetličarna v Hiši cvetja: kako smo 
posvojili in živeli Alana Forda« in vodstvo po razstavi 
ob 18.00. 

Umetnost za nove dni. Zbirka Dravske banovine (1929-1941) 5.9. do 5.1.2020
Razstava bo predstavila porajanje in razvoj zgodnje vladne umetnostne zbirke, ki 
so jo v 30. letih 20. stoletja kljub gospodarski in politični krizi oblikovale umetniške 
in strokovne osebnosti, zbrane okoli dr. Marka Natlačena, zadnjega bana Dravske 
banovine. V zbirko so se skozi desetletje uvrstile družbenokritične podobe Hinka 
Smrekarja, vživete impresionistične krajine Riharda Jakopiča in Matije Jame in 
lirične podobe mlajše generacije, med drugimi Maksima Sedeja, Rajka Slapernika in 
Franceta Goršeta. Pred usodnim letom 1941 je banovina tudi razpisala več likovnih 
natečajev, s katerimi je želela spodbuditi razvoj zgodovinskega slikarstva pri nas. Na 
razstavi bodo tako prvič po 80 letih ponovno predstavljeni glavni osnutki za slike 
v reprezentančnem hodniku banske palače, vključno z zmagovito monumentalno 
kompozicijo Gojmirja Antona Kosa, ki skupaj v dolžino meri okoli 20 metrov.

ne, 8.9. 12.00 Javno vodstvo po razstavi Umetnost za nove dni

Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. Zaprto: ponedeljki 
Vsako prvo nedeljo v mesecu prost vstop na stalno razstavo.

Moderna galerija
Cankarjeva ulica 15, tel. 241 68 00, www.mg-lj.si
20. stoletje. Kontinuitete in prelomi 
Razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije.
Razstava 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi tradicionalno linearnost kronološke 
postavitve modernističnih del prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske 
umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako 
obenem tudi prevprašujeta. 
Točke v času 
Prostorsko krožna časovnica z izborom del predstavlja osvežitev in dopolnitev stalne 
razstave 20. Stoletje. Kontinuitete in prelomi. 
70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji 
Moderna galerija letos praznuje 70 let, Muzej sodobne umetnosti Metelkova pa 7 let. 
Posebej je osvetljen izbor določenih razstav, ki sta jih strokovna in/ali laična javnost 
prepoznali za prelomne, referenčne, pionirske in ki so (so)avtorsko delo kustosov in 
strokovnih delavcev Moderne galerije. 
Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941) do 15.9.
Mednarodna razstava vizualne umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji, osrednji dogodek 
leta 2019 v Moderni galeriji, je problemski pregled slikarstva, kiparstva, grafike, 
risbe, fotografije in filma od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno 
vplivala na tako imenovani spopad na umetniški levici, vse do začetka druge 
svetovne vojne na jugoslovanskih tleh (april 1941).
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. Zaprto: ponedeljki 
Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu 

Galerije
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Galerije
Muzej sodobne umetnosti Metelkova - MSUM

Majstrova ulica 3, www.mg-lj.si
Izbor del iz zbirke Artest 2000+ in nacionalne zbirke
Zbirka Arteast 2000+ je prva muzejska zbirka, ki se je oblikovala in nastajala s 
poudarkom na vzhodnoevropskih povojnih avantgardah v širšem mednarodnem 
kontekstu. Od ustanovitve leta 2000 je zbirka zaslovela po tem, da podaja obsežen 
pregled umetnosti v regiji in pri tem izrisuje, kako so se te države razvijale od 
šestdesetih let preko tranzicijskega obdobja v devetdesetih letih do sedanjega 
konteksta globalnega neoliberalnega kapitalizma. 
Južna ozvezdja. Poetike neuvrščenih do 10.9.
Razstava Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih se posveča gibanju neuvrščenih 
s posebnim poudarkom na njegovih idejah, idealih in načelih, ki so se dotikali 
kulturne politike, v sodobni kontekst pa jih umešča z vprašanjema: bi lahko 
obstajala neuvrščena sodobnost? In če ja, kakšna bi bila? Pri obravnavanih 
temah ne gre za kako eksotiko iz preteklosti niti za nostalgijo po samem gibanju. 
Nasprotno; razstava poudari, kako so si »južna ozvezdja« zamišljala oblike politike, 
izhajajoče iz življenja narodov in družb, na silo potisnjenih na obrobje svetovnega 
gospodarskega, političnega in kulturnega sistema.
Življenja spomenikov 
Študentska dokumentarna razstava, posvečena povojnim spomenikom na 
Slovenskem. 
Izar Lunaček - akril na steno »Rent-a-greh ali Vse se da nazaj vzet«
Maja Hodošček do 15.9.
V svojem delu Maja Hodošček raziskuje družbene odnose v luči politike izmenjave 
in sodelovanja, zanimajo jo spekulativni načini reprezentacije v odnosu do 
dokumentarnega. 
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. Zaprto: ponedeljki 
Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu 

Mednarodni grafični likovni center
Grad Tivoli, Pod turnom 3, tel. 241 38 00, www.mglc-lj.si
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: 6
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki  
Za zaključene skupine po dogovoru.

Ustvarjalni center Švicarija
Pod turnom 4, tel. 241 38 00, www.mglc-lj.si
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: 6
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki 
Vstop prost
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Mestna galerija Ljubljana - MGML
Mestni trg 5, tel. 241 17 70, www.mgml.si
Mednarodna skupinska razstava Dokaz št. 1 do 8.9. 
Razstavni projekt Dokaz št. 1 združuje mednarodni nabor umetnikov, ki raziskujejo 
svet skozi forenzično estetiko, pri čemer se poslužujejo orodij naravoslovnih in 
družbenih ved kot so fizika, sociologija, antropologija, biologija ali kartografija, ter se 
tako odzivajo na kompleksno problematiko sodobne družbe. 
Po prekopu je obstajal samo še ''naš'' svet 19.9. do 10.11.
Z razstavo želi Mestna galerija povabiti k odkrivanju cele vrste zgodovinskih in 
geografskih povezav med Evropo, zlasti njenimi Vzhodi, in Bližnjim vzhodom, 
še posebej z Egiptom in s Sueškim prekopom kot sprožilcem, ter k razmišljanju 
o njihovih odsevih v zrcalu sedanjega trenutka. Spregovoriti želi o vprašanjih, ki 
izhajajo iz zgodbe o prekopu in se izmotavajo iz koncentričnih krogov referenc, 
pripetljajev in srečanj, ki so se plast za plastjo nalagali v 150 letih, odkar je bil prekop 
predan svojemu namenu.
Na razstavi se bodo predstavili umetniki: Ibrahim Ahmed, Amado Alfadni, Meriç 
Algun, Pavel Brăila, Chto delat?, Shatha Al-Deghady, Marianne Fahmy, Iulia Toma. 
Odprto: od 11.00 do 19.00. Zaprto: ponedeljki 
Vstop prost.

Kulturni center Tobačna 001 - MGML
Tobačna 1, tel. 241 17 70, www.mgml.si
Natalija Vujošević 25.9. do 18.10. 
Umetniška praksa Natalije Vujošević se osredotoča na prenos življenja in realnosti v 
prostore razstavnih dejavnosti. To poizkuša doseči na več načinov, večinoma pa na 
način, da elemente iz narave, kot so veter, zvok ali vonj, včasih tudi realne ljudi ter 
njihove svetove prestavi v galerijo, s čimer nagovarja naše čute.
Odprto: 11.00 do 17.00. Zaprto: sobote, nedelje, prazniki 
Vstop prost

Bežigrajska galerija 1 - MGML
Dunajska cesta 31, tel. 436 69 57, www.mgml.si
Od skice do lutke in slike: Lutkovno gledališče Zapik, Jelena Sitar in Igor Cvetko 
11.9. do 25.10
Odprto: od 10.00 do 18.00, sobote od 10.00 do 14.00; za skupine po dogovoru. Zaprto: 
nedelje, ponedeljki, prazniki
Vstop prost

Bežigrajska galerija 2 - MGML
Vodovodna 3, tel. 436 40 57, www.mgml.si
Prešernovi nagrajenci iz slovenske Istre 25.9. do 13.10.
Janez Lenassi, Zvest Apollonio, Andraž Šalamun, Živko Marušič in Aleksij Kobal
Odprto: od 10.00 do 18.00, sobote od 10.00 do 14.00; za skupine po dogovoru. Zaprto: 
nedelje, ponedeljki, prazniki. Vstop prost

Galerije
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Galerije
Galerija Jakopič - MGML 

Slovenska 9, tel. 425 40 96, www.mgml.si
Lucien Hervé - fotografije »Geometrija luči« do 29.9. 
Največja samostojna razstava doslej, posvečena enemu največjih fotografov 20. 
stoletja, Lucienu Hervéju. Razstava nas uvede v najpomembnejše teme iz nadvse 
bogatega opusa Luciena Hervéja: v zgodnja leta, ko je še razvijal svoj fotografski 
jezik, odločilna srečanja, pomembno vlogo Le Corbusiera in arhitekture, fotografovo 
stanovanje, zanimanje za arhitekturne kontraste, ki ga je razvil na svojih potovanjih, 
in končno v abstrakcijo. Razstava je nastala v produkciji pariške fotografske galerije 
Jeu de Paume.

sobote 16.30 Javna vodstva v angleškem jeziku 

nedelje 16.30 Javna vodstva v slovenskem jeziku 

po, 2. in 
to, 3.9.

20.00 Sound Explicit 
Ciklus zvočnih eksperimentalnih dogodkov  
Glej str.: 32

ne, 29.9. 16.30 Javno vodstvo po razstavi s kustosinjo Marijo Skočir

Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto ob ponedeljkih. 

Galerija Vžigalica - MGML
Trg francoske revolucije 7, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Sinta Werner 11.9. do 27.10.
Berlinska umetnica Sinta Werner v svoji umetniški praksi kot osnovo za svoja 
dela uporablja arhitekturne elemente prostorov. Razstava je vključena v program 
festivala Indigo (www.indigo.ooo).
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki. Vstop prost

Galerija CD
Prešernova cesta 10. tel. 241 71 00, www.cd-cc.si
Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije do 1.3.2020
Razstava Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije je prva potujoča razstava 
Znanstvenega centra in tehnološkega muzeja Noesis iz Soluna. Razstava je 
namenjena laični javnosti ter izpostavlja pomembna vidika antične grške kulture. 
Vpogled ponuja celosten pristop k boljšemu razumevanju dosežkov te civilizacije in 
zapolni manjkajoče koščke mozaika njenih podob.
Ideja zajema področja znanosti (matematiko, fiziko, astronomijo, medicino) in 
tehnologije (inženirstvo, ladjedelništvo, arhitekturo, telekomunikacijo, hidravliko, 
avtomate, merilne naprave). Njen namen je osvetliti realno zgodovinsko 
ozadje mitov in onkraj časovnih okvirov ter poudariti pomen tehnologije in 
znanosti v antični grški kulturi. Kjer je le mogoče, razstava temelji na izvirnem 
dokumentiranem gradivu, od primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov do 
arheoloških odkritij.
Odprto: od 10.00 do 19.00, četrtki od 10.00 do 21.00, nedelje, prazniki od 10.00 do 18.00. 

https://indigo.ooo/sl/
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Galerija ŠKUC
Stari trg 21, tel. 421 31 40, www.galerijaskuc.si
Talking (about) Images do 11.9.
Skupinska razstava Talking (about) Images raziskuje odnos med podobami in 
realnostjo, ki jo predstavljajo. Umetniki: Severin Hirsch, Kate Howlett-Jones, Neža 
Knez, Maryam Mohammadi, Nika Rukavina, Alessandro Sambini, Christoph Szalay, 
The Cool Couple.
Odprto: od 12.00 do 19.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, tel. 059 054 360  
Lea Culetto - Deflowered by Lea 4. do 27.9.
Samostojna razstava.
Odprto: od 12.00 do 18.00. Zaprto: sobote, nedelje, vikendi

Atelje Galerija
Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana, tel. 421 3450, www.ateljegalerija.si
Prodajna razstava slovenskih umetnikov in oblikovalcev
Odprto: od 10.00 do 19.00, so od 10.00 do 13.00. Zaprto: nedelje, prazniki
Vstop prost

DobraVaga | Umetnost na kilo
Adamič-Lundrovo nabrežje 5, tel. 030 310 106, http://dobravaga.si
Umetniki na mesec | Jaka Juhant: Lej mene 11.9. do 9.10.
Zine vitrine | Marko Šajn: Povsem buden 4.9. do 8.10.
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: ???
Odprto: od 9.00 do 18.00. Zaprto: nedelje, prazniki
Vstop prost

Galerija Equrna
Gregorčičeva ulica 3, tel. 252 71 23, www.equrna.si
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: ???
Odprto: od 12.00 do 19.00. Zaprto: sobote, nedelje, prazniki 

Galerija Fotografija
Levstikov trg 7, tel. 251 1529, www.galerijafotografija.si
Kristina Eržen, Teja Miholič, Tilyen Mucik, Lucija Rosc: Življenja reči do 7.9.
Odprto: od 10.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 14.00 in po dogovoru. Zaprto: nedelje, 
prazniki 
Vstop prost

Galerije
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Galerije
Galerija Hest 

Židovska ulica 8, tel. 422 00 00, www.galerijahest.si
Prodajna razstava likovnih del domačih in tujih avtorjev ter avtorjev mlajše 
generacije
Odprto: od 10.00 do 20.00, sobote od 10.00 do 13.00. Zaprto: nedelje, prazniki 
Vstop prost

Galerija Kresija
Stritarjeva ulica 6, tel. 306 11 71
Polona Demšar in Mojca Smerdu: Dotik spomina 5.9. do 9.10.

sr, 18.9. 17.00 Javno vodstvo z avtoricama po razstavi 

Odprto: od 10.00 do 18.00, sobote od 10.00 do 14.00, nedelje od 10.00 do 13.00. 
Zaprto: prazniki
Vstop prost

Mestna hiša
Mestni trg 1
Keramika v Magistratu 2019 - Konveksno in konkavno do 5.9.
Pregledna razstava Društva keramikov in lončarjev.

srede 17.00 do 
19.00 

Brezplačne delavnice, ki jih vodijo člani društva.

Sto let šole za slepe in slabovidne v Sloveniji 11.9. do 6.10.
Na razstavi so predstavljene zgodbe šole za slepe in slabovidne v Sloveniji , ki lahko 
služijo za navdih tudi ljudem, ki nimajo težav z vidom, hkrati pa kažejo, česa vse so 
slepi in slabovidni sposobni ob primernih prilagoditvah izobraževalnega procesa. Na 
razstavi so na ogled postavljene tudi tipanke ter izdelki učencev.

ponedeljki 12.00 Javna vodstva po razstavi

Nana Wolke - Kazenski kot 1. do 12.9.
Razstava Kazenski kot se navezuje na tehniko discipliniranja otrok s postavitvijo v 
kotu domačega prostora, kjer mora poredni otrok v tišini in skesanosti razmisliti 
o svojem neprimernem vedenju. Arhaična kaznovalna metoda umetnici služi kot 
izhodišče za premislek o konceptu kaznovanja

če, 5.9. 18.00 Vodstvo po razstavi z umetnico

Gremo peš  - razstava v sklopu aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 16. do 
22.9.
Na natečaju, ki poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019, sodelujejo 
predšolski otroci, učenci in dijaki ljubljanskih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol.
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300 let stolpne ure na ljubljanskem Rotovžu 25.9. do 13.10.
V peterostranem stolpiču na vrhu ljubljanskega Rotovža že 300 let deluje edinstvena 
stolpna ura z dvema ohranjenima izvirnima zvonovoma, ki nam kaže čas, za povrh 
pa še položaj lune in zvezd, vse izdelano prav za zemljepisno lego Ljubljane.
Sodobna ljubljanska arhitektura 17.9. do 10.10.
Razstava prikazuje izbrane javne prostore, ki so v zadnjih 20 letih nastali na širšem 
področju Ljubljane in so v veliki meri prispevali h kakovostnem razvoju bogatega 
mestnega življenja.
Ilatelistična razstava Branka Mačka: Evropsko prvenstvo v odbojki za moške 
1948-2019 12. do 19.9.
Odprto: vsak dan od 8.00 do 20.00
Vstop prost

Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 01 2001 209, www.nuk.uni-lj.si
Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem /Susjedi Slovenci - Slovenci u Hrvatskoj 
do 5.10.
Na Hrvaškem živi nekaj več kot deset tisoč pripadnikov slovenskega naroda, devet 
tisočim je slovenščina tudi materni jezik. Slovenci na Hrvaškem delujejo in ohranjajo 
narodno zavest v petnajstih društvih, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem pa je 
njihova krovna organizacija. 
Odprto: 10.00 do 18.00, sobote od 10.00 do 13.30. Zaprto: nedelje, prazniki
Vstop prost

Photon - Center za sodobno fotografijo
Trg prekomorskih brigad 1, tel. 059 977 907, www.photon.si
Betonske sanje, fotografije utopij otvoritev 12.9.
Projekt Concrete Dreams se ukvarja z dediščino industrijskih in arhitekturnih utopij, 
predvsem nekdanjih totalitarnih sistemov, posredovano skozi fotografski in video 
medij. 
Odprto: delavniki od 12.00 in 18.00
Vstop prost

Galerija Staneta Kregarja
Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Šentvid, tel. 582 22 00
Stalna zbirka slikarja Staneta Kregarja
Odprto: od 8.00 do 20.00
Vstop prost

Galerije
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Galerije
Visconti Fine Art

Galerija Mestni Trg d.o.o.
Mestni trg 18, 04 239 021, www.viscontifineart.com
Odprto: od 16.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 13.00 in po dogovoru. Zaprto: 
ponedeljki, torki, nedelje in prazniki

Vodnikova domačija Šiška
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja
Vodnikova cesta 65, tel. 040 162 739
Slovenščina oživljena in druge zmage zadovoljnega Kranjca 
Stalna razstava o Valentinu Vodniku, pesniku, jezikoslovcu, učitelju, časnikarju. 
Odprto: od 12.00 do 18.00, sobote, nedelje od 10.00 do 14.00. Zaprto: ponedeljki, 
prazniki

Galerija Zala
Gosposka 7, tel. 251 35 66, www.galerijazala.com
Prodajna razstava likovnih del slovenskih avtorjev od impresionistične do 
sodobne umetnosti 
Odprto: od 10.00 do 13.00, 17.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 12.00. Zaprto: nedelje, 
prazniki
Vstop prost

Galerija 22
Novi trg 6, tel. 242 22 22, www.galerija22.si
Prodajno razstavna galerija slovenske likovne umetnosti.
Odprto: od ponedeljka do petka od 16.00 do 19.00, od torka do vključno nedelje od 
10.00 do 14.00. Zaprto: prazniki
Vstop prost
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Muzeji
MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Grad Fužine, Pot na Fužine 2, tel. 548 42 70, www.mao.si
Prenavljamo!!! do 20.10.
Razstava skozi nabor preteklih in sodobnih projektov izpostavlja pomen 
sodelovanja, ki je potrebno za to, da hiše, ki so preživele svojo prvotno rabo, 
lahko zaživijo nova življenja. Osrednji del razstave predstavlja sodobne prenove in 
izpostavlja dileme, ki se danes pojavljajo pri preobrazbi zgradb. 

ne, 8. in 
22.9.

11.00 Vodeni ogledi razstave Prenavljamo!!!

Kreatorji do 29.9.
V sklopu dogodkov ob praznovanju stoletnice Univerze v Ljubljani Katedra 
za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Akademijo 
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Centrom za kreativnost in 
Muzejem za arhitekturo in oblikovanje predstavlja prvo pregledno razstavo izbranih 
del diplomantov oblikovanja tekstilij in oblačil. 
Vstop prost
Plasti časa do 20.10.
Dvorišče renesančnega Gradu Fužine, v katerem domuje MAO, je dobilo novo 
podobo, ki ga bo spremljala vse do konca poletja. Gre za zmagovalno rešitev 
natečaja za arhitekturno intervencijo pod okriljem platforme Future Architecture, 
kot si jo je zamislil arhitekt Julio Gotor Valcárcel: dodajanje nove plasti časa, a brez 
pregrobih posegov v podobo grajskega poslopja. Prenovljeno dvorišče spremlja tudi 
razstava, na kateri si je moč ogledati vseh deset predlogov za intervencijo. 
Vstop prost
Republika 2.0 do 20.10.
Republika 2.0 je poskus oblikovalskega odgovora na precep, v katerem se je znašla 
sodobna država, ki je razpeta med silnice pospešene globalizacije, tehnološkega 
napredka, ekoloških groženj in novega vala migracij. Pod projekt, ki obiskovalcem 
omogoča, da skozi šest interaktivnih zaslonov izkusijo državo, ki postavlja 
tehnološke, oblikovalske in komunikacijske trende, se podpisuje kolektiv Ljudje. 
Vstop prost
Janja Videc: Witches sisterhood do 29.9.
Premierna predstavitev ekološke blagovne znamke Witches sisterhood, ki v ospredje 
postavlja starodavno arhetipsko dušo čarovnice v preobleki sodobne ženske. 
Oblačilo služi kot opomnik za dnevni ritual in opomin, kaj je zares pomembno. 
Vizualna umetnica Agnes Momirski je v sodelovanju z Janjo Videc pripravila 
meditacijsko-glasbeni video, ki bo spremljal razstavo.
Vstop prost

so, 7.9. 11.00 Po Gradu Fužine s Katarino Metelko 
Vodeni ogled gradu

Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki
Vsako prvo nedeljo v mesecu brezplačen vstop.
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Muzeji
Slovenski etnografski muzej

Metelkova ulica 2, tel. 300 87 00, www.etno-muzej.si
Stalna razstava: Med naravo in kulturo 
Stalna razstava predstavlja zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine 
vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti. Razstava, na kateri 
slovenski in zunajevropski predmeti pripovedujejo zgodbe o ljudeh … 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta
Razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet
Lectarstvo je krajcarkšeft: Krbavčičeva svečarska in medičarska delavnica in 
trgovina iz Ljubljane (nova stalna postavitev) 
Iz do sedaj očem skrite muzejske zakladnice na novi stalni postavitvi odkriva 
edinstveno zbirko, avtentično svečarsko - medičarsko delavnico in trgovino iz 
ljubljanske Trubarjeve ulice. Razstava  razkriva pred dvaindvajsetimi leti pridobljeno 
obrtno delavnico in trgovino svečarskega in medičarskega mojstra Jakoba Krbavčiča. 
Tematsko in vsebinsko se navezuje na stalni razstavi SEM in ju dopolnjuje z mestno 
obrtno dejavnostjo.
Šamanizem ljudstev Sibirije do 20.10.
Razstava Ruskega etnografskega muzeja iz Sankt Peterburga pripoveduje o 
edinstvenem fenomenu svetovne civilizacije - mitološko predstavo sveta ljudstev 
Sibirije in ruskega Daljnega Vzhoda na koncu 19. in v začetku 20. stoletja, katerega 
nosilci so šamani, posredniki med nebom in zemljo.  
Sveti predmeti skupaj s fotografijami in zvočnim filmom o šamanskih ekstatičnih 
obredih prikazujejo tisto posebno medsebojno povezanost, ki nas vse do danes 
ob pojavu sibirskega šamanizma preseneča in navdihuje: nerazdružljivo vez med 
človekom, naravo in kulturno tradicijo. 

nedelje in srede Vodstva po razstavi Šamanizem ljudstev Sibirije; 
nedelje ob 11.00 in srede ob 17.00. 
Obvezne najave na: blagajna@etno-muzej.si ali tel. 
300 87 45.

so, 14.9. 16.00 Zvoki preteklosti govorijo o sedanjosti. 
Delavnica z Estero Burger in Kelly Avsenik Hanson, gost 
glasbenik Boštjan Gombač.

so, 21.9. 16.00 Potovanje s planeti 
Delavnica z Manco Geberl, Urško Španja in Špelo Stanič.

če, 26.9. 18.00 Pripovedke o ruskem življenju 
Pripovedujeta Maryna Bilash, Linguarus in igralec 
Primož Pirnat.
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Likovni svet Alenke Gerlovič 1919 - 2010. Makedonski cikel v SEM do 8.9.
V letu, ko obeležujemo stoto obletnico rojstva slovenske umetnice Alenke Gerlovič, 
bo v SEM predstavljen del umetničine zapuščine, ki jo hrani muzej. 
Petra Šink: Sklenjen krog med oblikovanjem in naravo do 15.9.
Razstava večkrat nagrajene oblikovalke in velike občudovalke narave Petre Šink 
nas popelje po življenjskem krogu med naravo in uporabnimi izdelki za interier, ki so 
izdelani iz naravnih biorazgradljivih materialov na osnovi gliv. 
Osebna razstava iz ciklusa Moj svet, moje življenje 
Poklon Borisu Kuharju do 31.10.
Razstava filmov etnologa, novinarja, raziskovalca in nekdanjega direktorja 
Slovenskega etnografskega muzeja prinaša njegovo življenjsko zgodbo in vpogled v 
njegov filmski opus skozi interaktivno medijsko točko. 
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki 

Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke
Verovškova cesta 57, tel. 580 21 11
Stalna razstava: zbirka farmacevtsko-medicinskega pribora iz antično-rimskega 
kirurškega instrumentarija, pribor iz dveh povsem opremljenih lekarn iz 16. do 19. st.
Odprto: vsak prvi če v mesecu. Ogledi potekajo vsako polno uro od 10.00 do 18.00. 
Po predhodni najavi je možen ogled med delavniki od 8.00 do 15.00.
Vstop prost

Slovenski gledališki inštitut - Gledališki muzej
Mestni trg 17, tel. 241 58 00, www.slogi.si 
Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja
Stalna razstava osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od 
najzgodnejših začetkov v 17. stoletju, ko se je s prihodom jezuitov na Slovensko 
začelo svetno gledališče, v katerem se je že slišala slovenska beseda, pa vse do 
začetka 20. stoletja, ko se je s krstno uprizoritvijo Cankarjeve drame Jakob Ruda 
začelo moderno slovensko gledališče. Razstava slikovito predstavlja začetke 
in osrednje tokove gledališča v Sloveniji, njegovo vpetost v evropska kulturna 
dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti.
Odprto: od 9.00 do 17.00, sobote od 10.00 do 17.00. Zaprto: nedelje, prazniki 
Vstop prost

Judovski muzej Ljubljana
Križevniška ulica 3, tel. 031 330 600, www.jkc.si
Stalne zbirke: zbirka “judaike” in judovska knjižnica Roberta Waltla,  skulptura 
Vadima Fiškina in Mirana Moharja posvečena 587 slovenskim žrtvam holokavsta, 
odizbrisani/undeleted razstava portretov ljubljanskih Judov, žrtev holokavsta
Auschwitz - kraj na zemlji: Auschwitz album
V albumu so zbrane edine fotografije, ki prikazujejo vse faze uničevanja Judov v 
Auschwitzu, razen ubijanja v plinskih celicah. 



19

Muzeji
Judah Passow - fotografije »Škotski Judje: identiteta, pripadnost in prihodnost«
Otta Berger - instalacija Tanje Devetak in Eduarda Čehovina
Projekt Buhaus na obisku.

ne, 1.9. Evropski dan judovske kulture 
Dan odprtih vrat Judovskega kulturnega centra; 
samostojni ogled judovskega muzeja, galerije in 
sinagoge.

sr, 18.9. 18.00 Odprtje umetniške instalacije Jaše Mrevlje Pollaka 
Instalacija posvečena slovenskim žrtvam holokavsta

Odprto po najavi ali pozvonite na vrata Mini teatra. Od junija do oktobra odpro od 
10.00 do 14.00 in 18.00 do 20.00.

Mestni muzej Ljubljana - MGML
Gosposka ulica 15, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Ljubljana. Zgodovina. Mesto.
Na novi stalni razstavi si izberite svoj najljubši ljubljanski čas!
Spoznajte zgodovino Ljubljane, njen pomemben geostrateški položaj ter izjemne 
dogodke od prazgodovine do 20. stoletja. Ob prelomnicah, cesarjih in kraljih ter 
predsednikih, se na razstavi srečajte tudi z vsakdanjim življenjem v mestu in 
običajnimi ljudmi, ki so v mestu bivali in v njem pustili svoj pečat.

sobote 16.30 Javna vodstva po razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

so, 10.9. 18.00 Predavanje dr. Marka Prpiča iz cikla Zgodovina na 
krožniku

Častni meščani mesta Ljubljane. Prejemniki naziva in časti kot pričevalci 
zgodovine mesta do 8.9. 
Z razstavo in katalogom prejemnike naziva in časti, Mestni muzej predstavlja kot 
pričevalce zgodovine mesta. Njihovi biografski zapisi in utemeljitve podelitve naziva 
namreč prikazujejo razvoj mesta.
Ikone. Zakladi ruskih muzejev do 15.9. 
Letošnje poletje ne zamudite edinstvene priložnosti za ogled izjemne svetovne 
dediščine: v ljubljanski Mestni muzej iz vodilnih ruskih muzejev prihaja razstava, ki 
bo na ogled postavila več kot 80 ruskih ikon!  Umetnine, ki so bile ustvarjene vse od 
poznega srednjega veka pa do 20. stoletja, predstavljajo edinstven vpogled v rusko 
kulturo in duhovnost ter odpirajo priložnost za soočenje z bogato rusko kulturno 
dediščino.

če, 5.9. 18.30 Vodstvo z avtorjema koncepta Blažem Peršinom in dr. 
Blažem Vurnikom

https://www.mini-teater.si/si/articles/3673/skotski-judje-identiteta-pripadnost-in-prihodnost
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Was ist Kunst Hugo Ball. Irwin do 15.9.  
Projekt, ki je leta 2010 nastal v koprodukciji s Cabaret Voltaire iz Züricha, ob razstavi 
ruskih ikon na poseben način vrednoti pomen podobe ikon in njihovega vpliva 
na sodobne umetniške koncepte. Preizprašuje, kako ikone lahko spregovorijo 
tudi s konteksti, ki valorizirajo njihov pomen v polju modernističnih in sodobnih 
umetniških struktur.
Modra posoda z Gosposvetske do 15.9. 
V muzejski zakladnici si oglejte presenetljivo najdbo iz 4. Stoletja. Posoda iz 
prosojnega modrega stekla z držajem in reliefno ima izpisano zdravico v grščini, 
ki pravi 'Pij, da bi živel večno, veliko let!'. Izdelana je bila v aleksandrijski ali sirijski 
delavnici. 
(Ne)odkrita arheologija Ljubljane. Arheološka dediščina v urbanem okolju do 
15.9. 
Arheološke raziskave z Gosposvetske, Slovenske, Prešernove in Erjavčeve ceste, iz 
Tribune, Križank, Dalmatinove in Vegove ulice (KGBL) ter izpred Univerze v Ljubljani.
Plečnik in sveto. Jože Plečnik, slovenski arhitekt in oblikovalec 26.9. do 24. 11.
Jože Plečnik ni bil le mojster monumentalne arhitekture, temveč tudi izjemen 
oblikovalec sakralnih predmetov. Razstava s 33 izbranimi predmeti Plečnikovega 
liturgičnega posodja se po izjemnem odzivu obiskovalcev iz Vatikanskih muzejev 
ekskluzivno in za kratek čas seli v Mestni muzej Ljubljana.
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 21.00. 

Arheološki park Emona - MGML
Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Erjavčeva 18, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Arheološki park Emonska hiša, Rimski zid, tel. 241 25 00, www.mgml.si
pokopali od svojih bližnjih. 
Odprto: Sobote in nedelje od 10.00 do 18.00. 

Plečnikova hiša - MGML
Karunova ulica 4 in 6, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Vpogled v življenje Jožeta Plečnika omogočajo vodeni ogledi njegovega domovanja 
z osebno zapuščino. Plečnikov prizidek je ohranjen v domala povsem izvirni obliki 
in s Plečnikovo lastno opremo. Po Plečnikovi hiši vas izkušeni vodiči popeljejo vsako 
polno uro, od 10.00 do 17.00 (zadnje vodstvo). Vodstvo je omejeno na skupino 7 
oseb.
Plečnik kot navdih. Sodelovanje z Naravoslovnotehniško fakulteto do 29.9. 
Razstava Plečnik kot navdih nastaja v okviru interdisciplinarnega projekta študentov 
Naravoslovnotehniške fakultete - Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, KIGT 
v sodelovanju s KOTO (Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo in Katedra za 
oblikovanje tekstilij in oblačil) in Plečnikovo hišo.

so, 14.9. 16.00 Na družinski obisk k mojstru Plečniku, vodstvo za 
družine

sr, 18.9. 17.00 Vodstvo po razstavi Plečnik kot navdih

Odprto: od 10.00 do 18.00. 
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Tobačni muzej - MGML
Tobačna zbirka Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Tobačne Ljubljana 
Tobačna ulica 1, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Tobačni muzej deluje v prostorih Kulturnega centra Tobačna 001. Zbirka prikazuje 
predmete in gradivo, ki predstavlja preteklost in življenje tovarne Tobačna Ljubljana 
in njenih delavcev. Ogled brez vodstva je brezplačen.
Odprto: od 11.00 do 17.00 (odprto le v času občasnih razstav v KC Tobačna 001). 
Zaprto: ponedeljki, sobote, nedelje, prazniki

Spominska soba Ivana Cankarja - MGML 
Cankarjev vrh na Rožniku, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Rekonstrukcija pisateljeve sobe z osebnimi pisateljevimi predmeti in predmeti iz 
njegove dobe. 
Odprto: petki od 16.00 do 18.00, sobote, nedelje in prazniki od  11.00 do 18.00. 
Možnost vodenega ogleda za najavljene skupine (prijava@mgml.si; tel. 241 25 06). 

Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si
Zaradi prenove stalne arheološke razstave si začasne postavitve Prazgodovinski 
zakladi Narodnega muzeja Slovenije do 21. novembra 2019 ni mogoče ogledati. Na 
ogled je le neandertalčeva piščal. 
Železnodobne zgodbe s stičišča svetov
Z izjemnim arheološkim gradivom iz naših krajev so prikazane okoliščine, ob 
katerih so se velike novosti prvega tisočletja pr. n. št. - od zahtevnih metalurških 
tehnologij in zapletene umetnostne figuralike preko avtohtonih začetkov denarnega 
gospodarstva in razvoja lokalnih pisav - razširile iz Sredozemlja in samostojno 
razvile na ozemlju Slovenije.
Rimske zgodbe s stičišča svetov
Stalna razstava o rimski dobi na slovenskih tleh. Med več kot tisoč razstavljenimi 
predmeti ima posebno mesto v leto 14 ali 15 datiran cesarski gradbeni napis, ki je 
bil povod za projekt Emona 2000 in ga hrani Narodni muzej Slovenije. Ob njem je 
prikazana prvotna postavitev pozlačenega bronastega kipa emonskega meščana.
Rimski lapidarij
Zbirka skoraj 200 kamnitih spomenikov z rimskimi latinskimi napisi, ki so večinoma 
iz Emone in Ižanskega kota, vendar tudi s Trojan in iz Zasavja ter z Dolenjske.
Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov 
Po Rimskih zgodbah s stičišča svetov, nadaljuje Narodni muzej Slovenije muzejsko 
pripoved z izjemnim gradivom iz obdobja od propada zahodnega rimskega 
cesarstva do naselitve Slovanov. Razstavo oblikujejo trije temeljni sklopi, naslovljeni 
Rimski svet v zatonu, Nova domovina Slovanov in Svet srednjega veka. Arheologi in 
konservatorji so poskrbeli, da si bodo obiskovalci muzeja lahko ogledali dragoceno 
opremo in nakit tedanjih prebivalcev ter spoznali njihova bivališča in navade. 

Muzeji
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Egipčanska zbirka v Narodnem muzeju Slovenije 
Egipčanska mumija Amonovega svečenika A-keswy-te spet mirno počiva. Vabimo 
vas, da si v tihoti grobnice ogledate edino staroegipčansko krsto s človeško mumijo 
v Sloveniji, ki jo je leta 1846 muzeju poklonil avstrijski generalni konzul v Egiptu 
Anton Lavrin.
Karte na mizo! 2. do 30.9.
Knjižno gradivo na temo kartanja v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije.
Vitrina meseca. Brezplačen ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije ob 
delavnikih od 8.00 do 15.00
Roma aeterna - Mojstrovine rimskega kiparstva iz fundacije Dina in Erneste 
Santarelli do 3.11.
Zbirka družine Santarelli obuja tisočletno rimsko izročilo, razširjeno v Večnem mestu 
v renesansi, kar je navada, ki jo najdemo že pri rimskem plemstvu v cesarski dobi. 
Na razstavi lahko občudujemo mojstrovine, ki izvirajo iz obdobij od prvega stoletja 
pr. n. št. pa vse do 18. stoletja. Predstavljajo umetnostni in slogovni razvoj v Rimu, 
razvrščene pa so po kronološkem redu. 
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki in sobote od 8.00 do 22.00. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu prost vstop. 

Narodni muzej Slovenije - Metelkova
Majstrova ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si
Zgodovinske in umetnostne zbirke
Predstavljeni so izbrani predmeti, ki so jih od 14. stoletja do danes izdelovali in 
uporabljali na naših tleh ter so pomembni za Slovenijo in Slovence. Odprta je tudi 
prenovljena stalna razstava orožja in bojne opreme. 350 predmetov pokriva čas od 
visokega srednjega veka do konca 20. stoletja. 
Muzeji kot kulturna središča: prihodnost tradicije 
Skupna razstava državnih muzeje in ICOM Slovenija na Muzejski ploščadi Metelkova
Maksimilijan Skalar - Človek mnogoterih talentov in vrlin do 31.12.
Gostujoča razstava Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Družina Skalar je ptujskemu 
muzeju, ki skrbi za največjo zbirko historičnih glasbil v Sloveniji, darovala precej 
predmetov iz zapuščine violinista, pedagoga in goslarja Maksimilijana Skalarja 
(1908-1997). Razstava prikazuje Maksimilijana Skalarja kot človeka mnogoterih 
talentov in vrlin, njegova goslarska delavnica pa je edina razstavljena v slovenskih 
muzejih. 
V dobrih rokah do 22.9.
60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije 
Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije
Skupna razstava državnih muzeje in ICOM Slovenija
Muzejska ploščad Metelkova
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki
Vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost 

Muzeji
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Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23, tel. 300 96 10, www.muzej-nz.si
Stalna razstava: Slovenci v XX. Stoletju 
Edi Šelhaus. Retrospektiva do 29.9.
Retrospektivna razstava Edija Šelhauza ob njegovi 100. obletnico rojstva. Muzej hrani 
večino fotografskega opusa Edija Šelhausa, ki je umeščen v kar štirih muzejskih 
fotografskih zbirkah, skupno okrog 160.000 Šelhausovih posnetkov. 

ne, 1.9. 11.00 Javno vodstvo po razstavi Edi Šelhaus. Retrospektiva

Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki (razen 8.2.)
Vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 09 40, www2.pms-lj.si
Stalne zbirke: geološko-paleontološka zbirka, Zoisova mineraloška zbirka, 
Hohenwartova zbirka lupin mehkužcev, herbarijske zbirke, zbirka žuželk Ferdinanda 
J. Schmidta, nastanek zbirke žuželk, predstavitev človeške ribice, alpska, barjanska in 
gozdna diorama ter zbirke ptic, plazilcev, rib in okostja različnih vretenčarjev.

ne, 1.9. 10.00 do 
18.00

Dotikanje dovoljeno - Kako težek je mamutov zob, 
Krilate in kosmate zgodbe (10.00 do 14.00). Prostovoljke 
in prostovoljci obiskovalcem predstavljajo zanimivosti iz 
življenja nekaterih razstavljenih primerkov. 
Vstop prost

Naše malo veliko morje do 31.12.
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. 
Kako potujejo semena do 8.9.
Na razstavi je prikazana pestrost oblik rastlinskih semen in plodov, z vidika, kako 
rastline potujejo - na kakšne načine poskrbijo za razširjanje semen.  

ne, 1.9. 11.00 Po razstavi vodi Špela Pungaršek

Žarko Ognjenović - Celi človek 15.9. do 3.10.
Ob jubileju enega najbolj vidnih in ustvarjalnih oblikovalcev nakita v tem delu 
Evrope predstavljamo del njegovega opusa. Z zgodbami raznih draguljev vkovanih v 
plemenite kovine poudarjamo prepletenost oblikovanja z življenjem samim. 
Geološka vitrina četrtletja 

Muzeji
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Poimenujmo planet! do 15.10.
Ob letošnji stoletnici Mednarodne astronomske zveze IAU je tudi Slovenija dobila 
možnost prvega izbiranja imena kakega planeta na podlagi predlogov širše javnosti. 
Slovenski planet ima znanstveno oznako WASP-38 b in je od Zemlje oddaljen 
446 svetlobnih let. Predlogi za njegovo ime se zbirajo do konca oktobra 2019 (na 
povezavi http://www.portalvvesolje.si/), razstava služi podrobni predstavitvi tega 
»slovenskega« vesoljskega telesa. 
Geološka vitrina četrtletja 
Naše reke in rečice - študijski krožek se predstavi do 30.9.
V Prirodoslovnem muzeju Slovenije je že deseto leto potekal študijski krožek Narava 
- znana neznanka, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje. Tokrat so se posvetili vodi in se osredotočili na slovenske reke in rečice. 
Biološka vitrina četrtletja
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost. 

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, tel. 251 30 24, www.ssolski-muzej.si
Na ogled je le 2. del stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja.

Muzej športa
Kopitarjeva ulica 2-4, tel. 431 83 40, www.muzejsporta.si
Zgodovina telesne kulture in športa na Slovenskem
Muzej športa ima status državne ustanove in je osrednji in matični zavod za 
evidentiranje, zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje bogate 
materialne dediščine iz zgodovine slovenske telesne kulture in športa. 
Odprto: od 9.00 do 14.00; za skupine po dogovoru. Zaprto: sobote, nedelje, prazniki

Pivovarski muzej
Pivovarniška ulica 2, tel. 041 303 050, www.pivo-union.si/si/muzej
Muzejska zbirka ponuja zgodovinski prikaz proizvodnje piva, sodarstvo, razvoz, 
gostilniško opremo, pivsko posodje, razvoj etiket, trženje in dve rekonstrukciji 
prostorov. Na stalni razstavi Zgodba, ki teče že od leta 1864 pa je prikazan 
zgodovinski razvoj Pivovarne Union.
Ogledi muzeja: delavniki ob 12.00, 14.00, 16.00 in 18.00, sobote ob 14.00, 16.00 in 
18.00. Zaprto: nedelje, prazniki

Železniški muzej Slovenskih železnic
Parmova ulica 35, tel. 291 26 41, www.slo-zeleznice.si/podjetje/onas/zelezniskimuzej
Stalna zbirka vozil (parne lokomotive, vagoni, druga historična vozila), stalna 
razstava poglavitnih železniških strok (oddelki: prometni urad, gradnja in 
vzdrževanje prog, razvoj omrežja, zveze, uniforme, signalnovarnostne naprave) in 
likovna galerija.
Odprto: od 10.00 do 18.00, za skupine odprto po dogovoru. Zaprto: ponedeljki, 
prazniki (razen 8.2.)

Muzeji
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Muzeji
Tehniški muzej Slovenije

Bistra pri Vrhniki, tel. 750 66 70, www.tms.si
Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, elektro, tekstilna, tiskarska, 
kmetijska in prometna ter žitni mlin, kovačija na vodni pogon, rekonstruiran obrat 
furnirnice in žaga venecijanka.
Človek na Luni do decembra
V letu 2019 mineva 50 let od pomembnega mejnika v zgodovini človeštva - 
pristanka na Luni. Oglejte si, kako so dogodek spremljali pri nas ter v svetu  in 
kakšen vpliv je imel na razvoj znanosti in tehnike. 
Znanje brez meja do decembra
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in 
soustvarjanja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet in tiste, ki jih je 
zaneslo k nam od drugod.
Vzhodno od raja - Jugoton 1947-1991 do decembra
Na gostujoči razstavi umetniške organizacije Kultura umetnosti in Tehničnega 
muzeja Nikola Tesla iz Zagreba je predstavljena zgodovino največje jugoslovanske 
glasbene založbe ter unikatne naprave za proizvodnjo kaset in plošč, Jugoton. 
Znanje brez meja do decembra
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in 
soustvarjanja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet in tiste, ki jih je 
zaneslo k nam od drugod. 

ne, 1.9. 16.00 Voden ogled občasne razstave Človek na Luni in 
degustacija astronavtske hrane

so, 7.9. 9.30 Delavnica rezbarstva (obvezne predhodne prijave) 

ne, 8.9. 14.00 do 
18.00

Prikaz klekljanja

če, 12.9. in 
pe, 13.9.

9.00 do 
12.00

Prikaz mlačve žita z lokomobilo

so, 14.9. in 
21.9.

9.30 Dvodnevna fotografska delavnica s fotografom 
Marjanom Artnakom (obvezne predhodne prijave)  

ne, 15.9. 14.00 do 
18.00

Prikaz mlačve žita z lokomobilo

ne, 22.9. 16.00 Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle
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to, 24.9. 
do pe, 
27.9.

9.00 do 
13.00

Dnevi strojništva, predstavitev projektov sodelavcev 
Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani 

pe, 27.9. 17.00 do 
22.00

Noč raziskovalcev: 
17.00 do 22.00 Dnevi strojništva 
17.30 Človek na Luni, voden ogled za družine 
18.30 Zgodbe ta firbčnih in hrabrih, pripovedovanje 
Daše Ozimek za otroke in odrasle  
19.00 Projekcija dokumentarnega filma 
20.00 Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle 
Vstop prost od 17.00 do 22.00.

Odprto: od 9.00 do 19.00. Zaprto: ponedeljki

Tehniški muzej Slovenije-Muzej pošte in telekomunikacij 
Polhovem Gradec 61, Polhov Gradec, tel. 364 00 83, www.tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina telekomunikacij, Krajevni muzej in 
predstavitev zgodovine Polhograjske graščine. 
Zgodbe iz šolske torbe do 24.11.
Razstava o zgodovini šolstva na Polhograjskem, vse od njenega začetka leta 1852 do 
časov, ko so učenci pouk obiskovali v polhograjski graščini, kjer ima danes prostore 
Muzej pošte in telekomunikacij. V sodelovanju z Zgodovinskim krožkom Osnovne 
šole Polhov Gradec.

ne, 1.9. 15.00 Voden ogled muzejskih zbirk

ne, 8.9. 15.00 Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine

ne, 15.9. 15.00 Voden ogled za seniorje

pe, 27.9. 17.00 do 
22.00

Noč raziskovalcev: 
17.30 Kuharska knjiga dr. Angele Piskernik, projekcija 
dokumentarnega filma  
18.15 Izdelovanje herbarija, delavnica 
19.00 Voden ogled Polhovega doživljajskega parka  
20.00 Grof Blagaj te vabi na čaj, otroška čajanka 
20.30 Vodenje po zgodovini pošte v 19. Stoletju 
Vstop prost od 17.00 do 22.00.

Odprto: od 10.00 do 17.00. Zaprto: ponedeljki in prazniki

Muzeji
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Indigo festival
Nikogar ne briga? 
11. do 13. september 2019

Trg francoske revolucije, Gosposka ulica, Križevniška ulica, Novi trg, Park na 
Ambroževem trgu. Vstop prost - razen za predstavi v Mini teatru

sr, 11. do 
če, 13.9

15.00 do 
19.00

RogLab: Delavnica izdelovanja »brihtnih« majčk  
Knjižnica pod krošnjami  
Trg francoske revolucije 

16.00 do 
20.00

Tanja Radež (Slovenija): Nabiralci prahu, misteriozna 
kompozicija  
Nekdanje Modno krojaštvo Žika, Gosposka ulica 16

sr, 11.9. 10.00 Vprašanje vizualnega stila pri vizualizaciji podatkov  
Predavanje Juusa Koponena, priznanega finskega 
informacijskega oblikovalca in ob 11.00 delavnica 
Mestni muzej Ljubljana 

11.00 Matej Andraž Vogrinčič (Slovenija): Na poti  
Intervencija v javni prostor  
Park na Ambroževem trgu

16.30 Metahaven: The Sprawl (Propaganda about 
Propaganda), predvajanje filma  
Mestni muzej Ljubljana 

18.00 Lev Manovich (Rusija/ZDA) 
Predavanje enega vodilnih teoretikov digitalne kulture. 
Mestni muzej Ljubljana 

19.00 Sinta Werner (Nemčija), odprtje razstave  
Galerija Vžigalica

20.00 Dramatikaromantika  
Performerja: Sanja Nešković Peršin in Luka Bokšan 
Mini teater Ljubljana

21.00 DJ Božo & DJ Sladki greh  
Trg francoske revolucije

če, 12. in 
pe, 13.9.

10.00 do 
15.00

Juuso Koponen (Finska): Vprašanje vizualnega stila 
pri vizualizaciji podatkov  
Delavnica z Juusom Koponenom  
V sodelovanju s 7. Bienalom neodvisnih 
Mestni muzej Ljubljana 

15.00 do 
20.00

INDIGO X Caffeine Hours 2019 
Sejem knjige umetnika in druženje ob lepih knjigah: 
srečanje oblikovalcev, ilustratorjev, fotografov, 
umetnikov, domačih in tujih ustvarjalcev, neodvisnih in 
mikro založnikov. 
V sodelovanju z Look Back and Laugh 
ZRC SAZU, Atrij 
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če, 12.9. 17.00 Allstars Arhiv 
Predstavitev publikacije in odprtje razstave 
V sodelovanju s 7. Bienalom neodvisnih  
Mestni muzej Ljubljana. Zavoj

18.00 Tovariš po meri antropocena  
Predava Jodi Dean (ZDA) 
Predavanje in pogovor z Draženom Dragojevićem.  
Mestni muzej Ljubljana 

19.00 Marko Golub (Hrvatsko dizajnersko društvo) 
Predavanje priznanega hrvaškega umetnostnega 
kritika, urednika in kuratorja

20.00 Nobody Cares Collective 
Vid Jamnik, vibrafon; Jure Pukl, saksofoni; Luka Benčič, 
bas; Howard Curtis, bobni 
Mestni muzej Ljubljana, muzejsko dvorišče 

21.00 Rush to Relax 
Spalniški panker Damjan Manevski bo predstavil svoj 
novi album (kasetno izdajo za Look Back and Laugh). 
Galerija Vžigalica

pe, 13.9. 16.30 Juuso Koponen 
Zaključno predavanje 7. Bienala neodvisnih  
Mestni muzej Ljubljana

18.00 Metahaven (Nizozemska) 
Predavanje raziskovalnega in oblikovalskega kolektiva, 
dejavnega na področjih umetnosti, filma in oblikovanja. 
Mestni muzej Ljubljana

19.00, É. Louis: Zgodovina nasilija 
Igralci: Petja Labović, Benjamin Krnetić, Ana Dolinar 
Horvat, Robert Waltl in Boris Vlastelica 
Mini teater Ljubljana

19.30 Vlado Martek (Hrvaška) 
Predavanje priznanega hrvaškega umetnika, čigar delo 
temelji na vizualizaciji poezije. 
ZRC SAZU, Atrij

21.00 Camilla Sparksss & OD Bongo 
Energična, udarna live nastopa kanadsko-švicarske 
umetnice Camille Sparksss in belgijsko-francoskega 
dua OD Bongo. 
Mestni muzej Ljubljana, muzejsko dvorišče

www.indigo.ooo
www.facebook.com/festivalINDIGO

Indigo festival
Nikogar ne briga?
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Ljubljana Festival
2. julij do 5. september 2019

67. Ljubljana Festival 
Različne lokacije

to, 3.9. 20.30 Simfonični orkester RTV Slovenija 
Svetlana Zakharova in prijatelji, balet 
Križanke

sr, 4.9. 20.00 Orkester Iz Shenzhena  
Daye Lin, dirigent 
Jiapeng Nie, violončelo; Tianwa Yang, violina 
Program. Q. Zhang / J. Brahms / D. Šostakovič 
Cankarjev dom

če, 5.9. 20.00 Izraelski filharmonični orkester 
Zubin Mehta, dirigent 
Program: Ö. Pártos / J. Haydn / H. Berlioz 
Zaključek 67. Ljubljana Festivala 
Cankarjev dom

pe, 6.9. 20.00 Orkester Slovenske Filharmonije 
Charles Dutoit, dirigent 
Program. L. M. Škerjanc / I. Stavinski / C. Saint-Saëns 
Cankarjev dom

so, 21.9. 20.00 Marko Hatlak Band 
Vlatko Stefanovski, kitara 
Križanke

www.ljubljanafestival.si
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Topografije zvoka
16. do 20. september 2019

Mednarodni festival zvočnih umetnosti

po, 16.9. 20.00 Prehajanja 
Ana Kravanja, Jasna Kolar, Jelena Rusjan, Nina Farič 
Kikiriki, Tina Jenko 
Otvoritveni koncert 
Galerija ŠKUC

to, 17.9. 20.00 Salomé Voegelin: Tkanje mrež iz dejavnosti na 
robovih, performativno predavanje 
Galerija ŠKUC

sr, 18.9. 20.00 A Life in Waves (Življenje na valovih, 2017), projekcija 
filma 
Galerija ŠKUC

22.00 Urška Pompe: Filigranske niti, pogovor in koncert 
Radio Slovenija - program Ars

če, 19.9. 20.00 Christina Kubisch: Oblak, otvoritev razstave 
Galerija ŠKUC

pe, 20.9. 20.00 Prehajanja s Christino Kubisch: Štiri desetletja 
umetniškega ustvarjanja 
Cankarjev dom

www.skuc.org
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Koncerti
ne, 1.9. 11.00 Pihalni orkester Ljubljana Vič 

Rožni vrt v parku Tivoli: vstop prost

po, 2.9. 20.00 Marko Črnčec, Aljoša Jerič, Igor Lumpert 
Glasbeniki se bodo predstavili s kratkim solističnim 
programom, nato pa bodo izvedli še skupni program.  
Sound Explicit 2019 - ciklus zvočnih in avdio 
eksperimentalnih perfomansov 
Jakopičeva galerija

to, 3.9. 20.00 Kodály Spicy Jazz 
Denis Beganovič trio 
Sound Explicit 2019 - ciklus zvočnih in avdio 
eksperimentalnih perfomansov 
Jakopičeva galerija

sr, 4.9. 18.00 Pihalni orkester Litostroj 
Barka na Ljubljanici - od Prulskega do Mesarskega 
mosta in nazaj 
V primeru dežja se koncert prestavi.

20.00 Gabi Novak & Matija Dedić Trio 
Terasa kavarne Slamič 
V primeru slabega vremena bo koncert kavarni.

21.00 Blue Train kvintet, jazz 
Prulček bar

21.00 Don Menza Quartet (ZDA) 
Jazz Club Gajo-Jazz Paradise

če, 5.9. 17.00 Brencl banda  
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost

20.00 Puce Mary (Danska) + Eraldo Bernocchi (Italija) + 
Umdhlebi (Slovenija), eksperimentalna glasba 
Kino Šiška

21.00 Acid Hags (Hrvaška), progresivni in psihadelični rock 
Prulček bar

pe, 6.9. 20.00 Orkester Slovenske filharmonije 
Charles Dutoit, dirigent 
Program: L. M. Škerjanc / I. Stravinski / C. Saint-Saëns 
Koncert ob odprtju nove sezone Slovenske filharmonije. 
Cankarjev dom

20.00 Slamič Petit Big band & Ricardo Luque feat. Luis 
Diego Bonilla, latino jazz 
Terasa kavarne Slamič 
V primeru slabega vremena bo koncert kavarni.
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20.30 Avven (Slovenija) alternativna glasba 
Hladno pivo (Hrvaška), rock 
Zmajev festival 
Grajsko dvorišče

21.00 Eastern Border Ensemble 
Prulček bar

21.00 Nina Pušlar, pop 
Križanke

so, 7.9. 20.30 Elvis Jackson (Slovenija), rock 
Prismojeni profesorji bluesa 
Zmajev festival 
Grajsko dvorišče

21.00 Puff, rock 
Prulček bar

ne, 8.9. 11.00 Godba ljubljanskih veteranov 
Rožni vrt v parku Tivoli: vstop prost

20.00 Tomislav Bralič in klapa Intrade 
Križanke

po, 9.9. 20.00 Nejc Grm, harmonika 
Koncert povezuje Dejan Pevčević. 
»Jesenske serenade« 
Mestna hiša: vstop prost

to, 10.9. 20.00 Boris Cavazza kvartet 
Terasa kavarne Slamič 
V primeru slabega vremena bo koncert kavarni.

20.00 Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije 
Koncert povezuje Tina Uršič. 
»Jesenske serenade« 
Mestna hiša: vstop prost

21.00 Dino Murtezani kvartet 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

21.00 Drone Society (Slovenija), alternativni rock 
Prulček bar

sr, 11.9. 18.00 Pihalni orkester Bežigrad 
Barka na Ljubljanici - od Prulskega do Mesarskega 
mosta in nazaj 
V primeru dežja se koncert prestavi.

20.00 Novi fosili in Srebrna krila (Hrvaška), pop 
Križanke

Koncerti
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Koncerti
20.00 Ženska vokalna skupina Lipa 

Erik Šmid, umetniški vodja 
Koncert povezuje Dejan Pevčević. 
»Jesenske serenade« 
Mestna hiša: vstop prost

če, 12.9. 20.00 Operators (Kanada) + Bernays Propaganda (Severna 
Makedonija), post punk 
Kino Šiška

20.00 Kontrabant 
»Jesenske serenade« 
Mestna hiša: vstop prost

pe, 13.9. 20.00 Riblja čorba (Srbija), rock 
Cankarjev dom

21.00 Camilla Sparksss (Kanada/Švica) + OD Bongo (Belgija/
Francija)
Koncert v sodelovanju s festivalom Indigo in festivalom 
Sonica 
Mestni muzej Ljubljana: vstop prost

21.00 Simpatico, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

21.00 Vinil, pop, rock 
Prulček bar

so, 14.9. 19.00 Gramatik + Teo Collori in Momento Cigano + Luxas + 
Whynnel + Benjamin Shock, blues, funk, soul, jazz 
Križanke

21.00 Hornbox (Švica), funk, jazz, reggae 
Prulček bar

ne, 15.9. 11.00 Papirniški pihalni orkester Vevče 
Rožni vrt v parku Tivoli: vstop prost

21.00 Saša Matić (Srbija), pop-folk 
Križanke

po, 16.9. 21.00 Cradle Trio (Avstrija), blues 
Prulček bar

to, 17.9. 20.00 Deafheaven + Touché Amoré + Portrayal of Guilt 
(ZDA), metal 
Kino Šiška

21.00 Tantadruj 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost
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Koncerti
sr, 18.9. 19.00 Sivan Goldman (Izrael), sopran; Isidoro Abramowicz 

(Nemčija), kantor 
Igralci: Alojz Svete, Saša Tabaković in Polona Vetrih ter 
čelistka Lara Bešić. 
Koncert judovske glasbe in poezije s Polono Vetrih in 
gosti 
Mini teater

19.30 Theresa Plut, sopran 
Nejc Lavrenčič, klavir 
Mlad PerArtem: Lovro Korošec in Barbara Verhovnik 
Program: večer samospevov: R. Strauss / E. Chausson / 
C. Debussy / S. Rahmaninov / H. Wolf 
Slovenska filharmonija 

20.00 Ervin Baučič & Goran Rukavina blues band 
Terasa kavarne Slamič 
V primeru slabega vremena bo koncert kavarni.

21.00 Mr. J. V. trio feat. Ratko Divjak, jazz 
Prulček bar

če, 19.9. 19.30 Orkester Slovenske filharmonije 
Antoni Wit, dirigent 
Aleksander Gadžijev, klavir 
Program: A. Ajdič / F. Chopin / S. Rahmaninov 
Modri abonma I 
Cankarjev dom

21.00 Jon Hopkins (DJ) + Shekuza 
Kino Šiška

21.00 Toni Cetinsky (Hrvaška), pop 
Križanke

pe, 20.9. 19.30 Orkester Slovenske filharmonije 
Antoni Wit, dirigent 
Aleksander Gadžijev, klavir 
Program: A. Ajdič / F. Chopin / S. Rahmaninov 
Modri abonma II 
Cankarjev dom

20.00 Sleaford Mods (V. Britanija) + Carina, punk 
Kino Šiška

21.00 Mack, jazz 
Hostel Celica: vstop prost

21.00 Yanu (Slovenija), glasba sveta 
Prulček bar
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Koncerti
so, 21.9. 20.00 do 

23.00
Laibach, Zalagasper, Matter, Klemen Klemen, Koala 
Voice, Ygt, Mrfy 
Veliki finale obeležitve desete obletnice Kina Šiška 
Trg pred Kinom Šiška: vstop prost 
(v primeru slabega vremena v dvorani)

21.00 Silvia Turetta (Italija) 
Prulček bar

ne, 22.9. 11.00 Balkan Connection Brass 
Iz cikla SiBRASS 2019 
Slovenska filharmonija

11.00 Pihalni orkester Litostroj 
Rožni vrt v parku Tivoli: vstop prost

po, 23.9. 21.00 Ropotarnica,  cikel koncertov improvizirane sodobne 
godbe 
Galerija ŠKUC

to, 24.9. 20.00 Katalena 
Cankarjev dom

21.00 Chris Eckman & The Frictions 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

21.00 Edgardo Machain & Leo Rodriguez (Argentina), glasba 
sveta 
Prulček bar

sr, 25.9. 20.00 Swingatan, swing 
Terasa kavarne Slamič 
V primeru slabega vremena bo koncert kavarni.

če, 26.9. 19.30 Orkester Slovenske filharmonije 
Steven Sloane, dirigent 
Jože Rošer, rog 
Program: L. van Beethoven / R. Strauss / A. Dvořák 
Oranžni abonma I 
Cankarjev dom

21.00 Amnesia Scanner (Nemčija) + COH (Rusija) + patten 
(V. Britanija) 
Koncert v sklopu festivala Sonica 
Kino Šiška

21.00 Excite! 
Prulček bar



36

Koncerti
pe, 27.9. 19.30 Orkester Slovenske filharmonije 

Steven Sloane, dirigent 
Jože Rošer, rogProgram: L. van Beethoven / R. Strauss 
/ A. Dvořák 
Oranžni abonma II 
Cankarjev dom

19.30 Godalni sekstet 
Program: A. Dvořák / P. I. Čajkovski 
Koncert v spomin prof. Tomažu Lorenzu. 
»Jesenske serenade« 
Mestni muzej Ljubljana: vstop prost

20.00 Luka Basi, pop 
Križanke

20.00 Shortparis (Rusija) + Coh 
Kino Šiška

21.00 Quartzite 4tet, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

21.00 Bare i Majke (Hrvaška), rock 
Cvetličarna

21.00 Manifest, punk, rock 
Prulček bar

so, 28.9. 21.00 Kizomba Groove 
Jazz Club Gajo-Jazz Paradise

20.00 Balkan open jam  
Prulček bar

ne, 29.9. 11.00 Pihalni orkester Bežigrad 
Rožni vrt v parku Tivoli: vstop prost

19.00 Josipa Lisac (Hrvaška) 
Cankarjev dom

19.30 (predkoncertni pogovor ob 18.30) 
Zbor Slovenske filharmonije 
Helena Fojkar Zupančič, dirigentka 
Duo Claripiano: Dušan Sodja, klarinet, Tatjana Kaučič, 
klavir 
Alexandra Verbitskaya, klavir 
Program: P. Eben / T. Jennefelt / Z. Kodály / W. 
Buchenberg / A. Makor / K. Haus von Escherich / J. 
Ipavec / F. Kimovec / J. Pavčič / H. Alfvén / A. Dvořák / 
B. Bartók 
Vokalni abonma 1 
Slovenska filharmonija

po, 30.9. 21.00 Cinzia Catania (Italija), jazz 
Prulček bar
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Festival Spider 2019
11. do 15.9.

Različne lokacije

9. Spider Festival bo skozi plesne in druge umetniške manifestacije razgrnil in 
prinesel inovativne, tudi radikalne poglede na lokalno in globalno kulturnopolitično 
ozračje. V petih festivalskih dneh bodo ponovno oživela danes nekonvencionalna 
plesno-gledališka prizorišča, predvsem Plečnikovo letno gledališče za Tivolskim 
gradom v parku Tivoli, in tam na prav tako nekonvencionalen način naslavljali 
povsem univerzalno temo: območje soobstoja.
Osrednja tema letošnje izdaje Spider Festivala je aktualno družbeno vprašanje, ki 
se v teoriji zdi povsem preprosto, v praksi pa se pokaže za gordijski vozel, in sicer: 
kako soobstajati onkraj utesnjenosti določeno koreografijo, strukturo zidov nadzora 
in diskriminacije? 
Na plesnem podiju letošnje festivala bodo nastopile slovenske in mednarodne 
umetnice in umetniki, ki na svojstvene načine obravnavajo soobstoj - skozi kritiko in 
predloge drugačnega soobstajanja. Med njimi: francoska performativna umetnika 
Marie-Pierre Brébant in François Chaignaud bosta izvedla performans Symphonia 
Harmoniae Caelestium Revelationum, Daniel Linehan prihaja z delom Medium, 
medium, švedska bobnarka in koreografija Stina Fors, performativni umetnik 
Deepak Kurki Shivaswamy z delom Nobody cares (slov. Nikomur ni mar), Robert 
Steijn in Elke Van Campenhout, Matej Kejžar bo predstavil novo delo Language 
Sausage, Gašper Kunšek in Žigan Krajnčan pa bosta prav z ozirom na letošnji fokus 
festivala kot formo soobstajanja predlagala določeno zmes rituala in spopada. 

www.spiderfestival.com
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Gledališke in plesne predstave
SNG Drama

Erjavčeva 1, tel. 252 15 11, www.drama.si

pe, 20.9. 20.00 O. Wilde: Saloma, predpremiera

so, 21.9. 19.30 O. Wilde: Saloma, premiera 
Ponovitve: po, 23. (Ponedeljek, izven), to, 24. (Torek, 
izven), sr, 25. (Sreda, izven), če, 26. (Četrtek, izven) in 
pe, 27.9. (Petek, izven) ob 19.30

po, 30.9. 17.00 E. Kraševec, M. Sever: Peter Klepec ali Kako postaneš 
pravi junak 
V okviru festivala Zlata paličica

SNG Mala Drama
Erjavčeva 1, tel. 252 15 11, www.drama.si

to, 10.9. 20.00 D. Macmillan: Pljuča (izven)

sr, 18.9. 20.00 Prižgimo lučke sreče (izven) 
Smeh za nasmeh, komedija v prostem slogu Tadeja 
Toša

pe, 27.9. 20.00 Izobčenke, premiera 
Avtorski projekt po delih Rudija Šeliga 
Ponovitev: so, 28.9. ob 20.00 (Repriza, izven)

po, 30.9. 20.00 D. Macmillan: Pljuča (izven)

Fassbinderplac
Železniški muzej, info.: tel. 252 15 11, www.drama.si

sr, 11. in 
če, 12.9.

19.30 R. W. Fassbinder: Ali: Strah ti pojé dušo (izven)

Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva 11, info. 425 33 12, www.mladinsko.com

pe, 6.9. 20.30 D. Harms: Umetnost je omara, premiera 
Igrajo: Daša Doberšek, Janja Majzelj, Blaž Šef, Matija 
Vastl  
Na harmoniju: Polona Janežič 
Ponovitve: so, 7., to, 17., sr, 18., če, 19., pe, 20., so, 21., po, 
23., in po, 30.9. ob 20.30

sr, 18.9. 19.00 A. Jakimiak in T. Silkeberg: Država 
Po navdihu Platona, Alaina Badiouja in drugih 
Ponovitvi: če, 19. in pe, 20.9. ob 19.00
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to, 24. in 
sr, 25.9.

20.30 B. Nikitin: Nasprotje stvari 
Igrajo: Primož Bezjak, Janja Majzelj, Ivan Peternelj, Blaž 
Šef, Stane Tomazin

če, 26. in 
pe, 27.9.

19.30 A. Vujanović, M. Popivoda: Narodna sprava: Krajine 
svobode 
Koreografsko-kinematografska instalacija

pe, 27. in 
so, 28.9.

Festival performansa 
Ustvarjalci in performerji: The Miha Artnak, Katja 
Gorečan in Nika Švab, Rok Kravanja, Jan Rozman, 
Katarina Stegnar

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg2, tel. 0802004, www.lgl.si

ne, 8. in 
po, 9.9.

20.00 M. Solce: Mojster in Margareta: Seansa Bulgakov 
Predmetno-lutkovni brain-storming na temo Mojstra in 
Margarete za otroke od 14 + in za odrasle

Mini teater Ljubljana
Križevniška ulica 1, tel. 425 60 60, www.mini-teater.si

sr, 11.9. 20.00 Dramatikaromantika 
Performerja: Sanja Nešković Peršin in Luka Bokšan

pe, 13.9 19.00 É. Louis: Zgodovina nasilja 
Igralci: Petja Labović, Benjamin Krnetić, Ana Dolinar 
Horvat, Robert Waltl in Boris Vlastelica 
Ponovitev: pe, 14.9. ob 20.00

Plesni Teater Ljubljana
Prijateljeva 2A, tel. 041 707 475, www.ptl.si

če, 5. in 
pe, 6.9.

20.00 A. P. Ocadiz Arriaga: Sestavi se, plesna predstava 
Avtorstvo, koreografija in ples: Alicia Paulina Ocadiz 
Arriaga

po, 23. in 
to, 24.9.

19.00 in 
20.30

J. Rozman: Predmetenje, performans 
Koncept in izvedba: Jan Rozman

ne, 29.9. 20.00 D. Dachauer: The »Feline« projekt, premiera 
Soavtorja in izvajalca: Dagmar Dachauer, Kilian 
Immervoll 
Ponovitev: po, 30.9. ob 20.00

Gledališke in plesne predstave
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Center urbane kulture Kino Šiška 
Trg prekomorskih brigad 3, tel. 500 30 00, www.kinosiska.si

po, 16.9. 20.00 Alien Express: Drugi let, plesna predstava 
Ples: Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek.

po, 30.9. 20.00 400 Rabbits, premiera plesne predstave 
Ples: Marina Abib in Bena Novak 
Ponovitev: to, 1.10. ob 20.00

Gledališke in plesne predstave

Literarne prireditve
Hostel Celica

Metelkova 8, www.hostelcelica.com

to, 17.9. 19.00 Večer poezije Zalke Drglin 
Srečanje s poezijo ob izidu pesniške zbirke  
Vstop prost

Opera, balet
SNG Opera in balet Ljubljana

Župančičeva 1, tel. 241 59 59, www.opera.si

so, 14.9. 19.30 G. Verdi: Nabucco, opera (izven)

so, 21.9. 19.30 B. Smetana: Prodana nevesta, opera (izven)
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Vilenica 2019
10. do 15. september 2019

34. mednarodni literarni festival Vilenica

34. Mednarodni literarni festival Vilenica v organizaciji Društva slovenskih pisateljev 
in Kulturnega društva Vilenica iz Sežane bo potekal med 10. in 15. septembrom 2019, 
letošnja Vilenica bo pod festivalskim geslom Ego in fabula osvetlila avtobiografsko 
pisanje, ki je v večini literatur v porastu.

Vabljeni na dogodke festivala: literarna branja, pogovore, srečevanja, okroglo mizo, 
vabljeni na markantna prizorišča dogodkov v Ljubljani - v SNG Dramo, Paviljon na 
Kongresnem trgu, Cankarjev dom, knjigarno Konzorcij, Moderno galerijo, Slovenski 
etnografski muzej, Švicarijo - in potem dalje, dlje, v Koper … in na Kras.

Vabljeni v družbo uglednih, kritičnih intelektualcev, ki s svojimi besedami 
predstavljajo družbe, katerih del so, ter obiskovalcev, bralcev, privržencev 
književnosti in svobodne misli.

Osrednje ime letošnjega festivala je prejemnik nagrade vilenica 2019, srbski pisatelj 
Dragan Velikić - vabljeni na uverturo v festival, v SNG Dramo, 9. septembra, ob 19.00, 
ko se bo z njim pogovarjala ugledna intelektualka Svetlana Slapšak, večer pa bo 
spremljala glasba Borisa Šinigoja.

Festival postavlja v središče tudi slovenskega avtorja Esada Babačića, ki bo s 
pesmimi in v pogovorih očrtal svojo skoraj štiridesetletno avtorsko zgodovino, vse 
od prvih objav leta 1982. Na literarnih branjih se bodo predstavili še trije slovenski 
pisatelji - Jasmin B. Frelih, Nataša Kramberger in Ace Mermolja - ter številni gostje 
iz tujine, vidni predstavniki literature svojih dežel. Posebna pozornost je z izidom 
Antologije sodobne italijanske poezije Un filo di seta in gostovanjem avtorjev 
namenjena književnosti Italije.

Festival bomo sklenili v kraški jami Vilenica, na slovesni podelitvi nagrade, ki jo 
mnogi v svetu imenujejo - mala Nobelova nagrada!

www.vilenica.si
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Za otroke in mladino
Lutkovno gledališče Ljubljana

Krekov trg2, tel. 0802004, www.lgl.si

so, 7.9. 11.00 in 
17.00

A. Štefan: Štiri črne mravljice 
Lutkovna predstava za otroke od 3 + 
Ponovitev: ne, 8.9. ob 11.00

ne, 8. in 
po, 9.9.

20.00 M. Solce: Mojster in Margareta: Seansa Bulgakov 
Predmetno-lutkovni brain-storming na temo Mojstra in 
Margarete za otroke od 14 + in za odrasle

to, 10.9. 17.00 A. Štefan: Štiri črne mravljice 
Lutkovna predstava za otroke od 3 +

so, 14.9. 17.00 P. Kus, U. Adamič: Nepozabek 
Lutkovno - dramska predstava za otroke od 6 + 
Gostuje Zavod Kuskus in Dječje kazalište Branka 
Mihaljevića Osijek

če, 19.9. 17.00 K. Maclear: Virginija Volk 
Senčna predstava za otroke od 6 +

so, 21.9. 11.00 K. Crowther: Škrt škrt kra čof! 
Lutkovna predstava za otroke od 3 +

17.00 M. Matičetov: Zverinice iz Rezije 
Lutkovna predstava za otroke od 3 +

ne, 22. in 
po, 23.9.

19.00 N. Glasier, E. Lim in Company Three: Vihar v glavi 
Gledališka avantura za otroke od 14 +

po, 23. in 
to, 24.9.

17.00 M. Matičetov: Zverinice iz Rezije 
Lutkovna predstava za otroke od 3 +

če, 26.9. 17.00 K. Crowther: Škrt škrt kra čof! 
Lutkovna predstava za otroke od 3 +

Mini teater Ljubljana
Križevniška ulica 1, tel. 425 60 60, www.mini-teater.si

ne, 1.9. 18.00 M. Redjko: Estera ali praznik usod 
Igrata: Petra Kavaš in Vitomir Vratarič 
Lutkovna predstava za otroke od 9 +  
21. mednarodni festival Mini teatra za otroke in Evropski 
dan judovske kulture

pe, 20.9. 19.00 B. Becker: Obisk za medveda, premiera 
Lutkovna predstava 
Igrajo: Vesna Kuzmič, Murat & Jose 
Ponovitvi: so, 21.9. ob 18.00 in ne, 22.9. ob 11.00
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so, 28.9. 17.00 F. Milčinski-Ježek: Zvezdica zaspanka 
Lutkovna predstava 
Igrajo: Nina Ivanišin/Maruša Majer, Tadej Pišek in Igor 
Štamulak 
Ponovitev: ne, 29.9. ob 11.00

Plesni Teater Ljubljana
Prijateljeva 2A, tel. 041 707 475, www.ptl.si

sr, 11.9. 17.00 Kähkönen, Ocepek, Povše, Tropp Frühwald: Krickrac, 
to sem jaz! 
Vizualna plesno-gledališka predstava za otroke od 6 
mesecev do 6 let 
Soustvarjalki in izvajalki: Barbara Kanc, Tina Valentan

Slovenska filharmonija
Kongresni trg 10

so, 21.9. 11.00 Orkester Slovenske filharmonije 
Nil Venditti, dirigentka 
Mojca Lavrenčič, dirigentka 
Program: N. Campogrande: Koncert za občinstvo in 
orkester 
Za otroke od 4+

Lončarski atelje SEM
Metelkova ulica2 (vhod skozi kavarno SEM), tel. 040 384 345

torki 18.30 Kiparstvo in prostoročne tehnike oblikovanja gline 
Za mladino in odrasle

srede in 
četrtki

Igra v glini 
Ustvarjanje v glini, vrtenje na lončarskem vretenu in 
ostale igrarije za otroke 
Srede ob 16.30 in četrtki ob 17.00

srede in 
četrtki

Vrtenje gline na lončarskem vretenu  
Za mladino in odrasle
Srede ob 18.30, četrtki ob 19.00.

MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Grad Fužine, Pot na Fužine 2, tel. 548 42 70, www.mao.si

ne, 8. in 
22.9.

11.00 Nedeljske ustvarjalnice za otroke  
Za otroke od 5. do 12. leta. 

Za otroke in mladino
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Za otroke in mladino
Narodna galerija 

Prešernova 24, tel. 241 54 18, www.ng-slo.si 

Ustvarjalne delavnice za otroke in družine

ne, 1.9. 10.00 do 
18.00

Krajina: ustvarjamo panorame 
Galov ustvarjalni abc za otroke in družine

so, 7.9. 10.00 do 
12.00

Okrasni lončki 
Ustvarjalna delavnica za otroke in družine

so, 14.9. 10.00 do 
12.00

Banska zbirka 
Ustvarjalna delavnica za otroke in družine

so, 28.9. 10.00 do 
12.00

Kako narišem stripovske junake? 
Ustvarjalna druženja za mlade

Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si

so, 7.9. 10.30. do 
13.30

Preteklost na dotik: Antični modni trendi - preobleci 
se v Rimljana!

Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 09 40, www2.pms-lj.si

so, 7. in 
14.9.

11.00 do 
12.30

Kdo se boji velikih zveri?  
Delavnici iz cikla Raziskujmo naravo.

Ljubljanski grad
Grajska planota 1, tel. 306 42 93, www.ljubljanskigrad.si

so, 21.9. 11.00 Šola zmajeslovja: Uvod v zmajeslovje 
Interaktivni vodeni ogled gradu 
Zbirno mesto: most pred glavnim vhodom

Multimedijski center Doživi Evropo, Pisarna EP v Sloveniji

Dunajska 20, tel. 252 88 43, www.europarl.si; dozivi-evropo.eu

so, 14. in 
ne, 15.9.

10.00 do 
18.00

Velika slikarska delavnica Doživi Evropo 
Otroci bodo na velika platna slikali kako in v kakšnih 
barvah doživljajo Evropo. 

Balassijev inštitut - Kulturni center Veleposlaništva Madžarske

Vila Urbana, Barvarska steza 8, tel. 593 37900, www.ljubljana.balassiintezet.hu

če, 5.9. 17.00 Glasbene jaslice za dojenčke in mamice z Julcsi 
Laposa

so, 14.9. 10.00 Sobotna matineja - delavnica animiranega filma 
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Za otroke in mladino
Kinodvor

Kolodvorska 13, tel. 239 22 17, www.kinodvor.org

do ne, 8.9. M.-S. Chambon: 100 kilogramov do zvezd (100 kilos 
d'étoiles), Francija, 2018 
Za otroke od 11 +; podnapisi

od so, 7.9. D. Žarković, M. Andree Škop: Moj dedi je padel z Marsa 
(Moj dida je pao s Marsa), Hrvaška/Luksemburg/
Norveška/Češka/Slovaška/Slovenija/BiH, 2019 
Za otroke od 7 +; podnapisi 
Na predpremieri filma, 7.9. ob 16.00, bo sledil pogovor 
z režiserjema Draženom Žarkovićem in Marino Andree 
Škop ter z drugimi člani filmske ekipe.

od so, 14.9. J. Elmer: Jaz sem William (Jeg er William), Danska, 2017 
Za otroke od 8 +; podnapisi

so, 28.9. 10.00 M. Jarmulski: Objemi me (Hug Me), Poljska, 2017 
Za otroke od 3 +; sinhronizirano 
Program Prvič v kino. Ogled filma in delavnica.

HIŠA EKSPERIMENTOV
Trubarjeva 39, tel. 300 68 88, www.he.si

Prvi slovenski center znanosti tipa »izvedi sam«. Namenjen je odraslim 
in otrokom. V Hiši eksperimentov se popularizira znanost in dokazuje, da 
je učenje lahko zabava in zabava učenje. 60 interaktivnih predstavitev - 

eksperimentov. Vsako soboto in nedeljo je ob 17.00 na sporedu dogodivščina.

vsi enaki, vsi različni (so, 7.9.), plinologija (ne, 8.9.), zobologija (so, 14.9.), 
barvologija  (ne, 15.9.), svetlobologija (so, 21.9.), mehurčkologija (ne, 22.9.), 

vodologija (so, 28.9.), elektrikologija (ne, 29.9.).

Odprto: torki in četrtki od 10.00 do 13.00, srede od 16.00 do 19.00, sobote in 
nedelje od 11.00 do 19.00.

Hiša ima ob nedeljah med 11.00 in 14.00 »priprta vrata«, cena za nakup 
posamezne vstopnice je v tem terminu polovična.
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Predavanja
Mestni muzej Ljubljana - MGML

Gosposka ulica 15, tel. 241 25 00, www.mgml.si

so, 10.9. 18.00 Kolumb in Novi svet 
Predava dr. Marko Prpič 
Iz cikla »Zgodovina na krožniku«

Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 09 40, www2.pms-lj.si

Predavanja iz cikla Razsvetljeno naravoslovje: Scopoli in Zois:

če, 12.9. 18.00 Joannes Antonius Scopoli in čebele 
Predava Janez Gregori

če, 26.9. 18.00 Ornitološka zapuščina ornitologa dr. Otmarja Reiserja 
Predava prof. dr. Franc Janžekovič

Pritličje
Mestni trg 2

sr, 25.9. 18.00 »Izzivi solidarnostnega gibanja za Palestino« 
Pogovor s Stephanie Westbrook 
Dogodek poteka v angleščini.

Filmi
Center urbane kulture Kino Šiška 

Trg prekomorskih brigad 3, tel. 500 30 00, www.kinosiska.si

sr, 18.9. 19.00 T. Gorkič: Prekletstvo Valburge (2019), ljubljanska 
premiera filma  
Projekciji filma sledi projekcija Gorkičevih kratkih filmov.

so, 21.9. 18.45 M. Pavlin: Dokumentarec o Kinu Šiška 
Dokumentarni film se bo predvajal na trgu pred Kinom 
Šiška: vstop prost
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Kinodvor
Kolodvorska 13, tel. 239 22 17, www.kinodvor.org

R. Fiennes: Beli vran (The White Crow), V. Britanija/
Francija/Srbija, 2018 

G. Möller: 112 (Den skyldige), Danska, 2018

T. Gorkič: Prekletstvo Valburge (The Curse of Valburga), 
Slovenija, 2019

ne, 1.9. 19.00 L. Alonso: Jauja: Raj na zemlji (Jauja), Argentina/
Francija/ZDA/Mehika/Danska/Nemčija/Nizozemska/
Brazilija, 2014 
V ljubeč spomin Niki Bohinc in Alexisu Tiosecu.

to, 3.9. 17.00 K. Serebrennikov: Poletje (Leto), Rusija, 2018

sr, 4.9. 13.00 G. Möller: 112 (Den skyldige), Danska, 2018 
Kino v plenicah. Za starše z dojenčki.

od sr, 4.9. P. Almodóvar: Bolečina in slava (Dolor y gloria), 
Španija, 2019

ne, 8.9. 19.00 Y. Lanthimos: Najljubša (The Favourite), Irska/ZDA/
Velika Britanija, 2018

to, 10.9. 17.00 J. Panahi: Trije obrazi (Se rokh), Iran, 2018

od sr, 11.9. K. Colja: Igor in Rosa (Rosa), Italija/Slovenija, 2019  
11.9. premiera slovenskega filma v prisotnosti filmske 
ekipe.

ne, 15.9. 19.00 U. Menart: Ne bom več luzerka, Slovenija, 2018 
Angleški podnapisi.

od če, 19.9. L. Nemes: Zaton (Napszállta), Madžarska/Francija, 2018

ne, 22.9. 19.00 C. Denis: Visoka družba (High Life), Nemčija/Poljska/
ZDA/V. Britanija/Francija, 2018

to, 24.9. 17.00 M. Szumowska: Obraz (Twarz), Poljska, 2018

sr, 25.9. 10.00 in 
15.00

R. Howard: Pavarotti, ZDA/V. Britanija, 2019 
Filmska srečanja ob kavi. Dopoldanski abonma. 
Pogovori v Kavarni. Popoldanski abonma. Pogovori na 
spletu. Ogled filma z Ireno Matko Lukan in pogovor z 
izbranimi gosti. 

od sr, 25.9. R. Howard: Pavarotti, ZDA/V. Britanija, 2019

ne, 29.9. 19.00 B. Erlingsson: Bojevnica (Kona fer í stríð), Islandija/
Francija/Ukrajina, 2018

Filmi
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Prodaja vstopnic
Slovenski turistični informacijski center - STIC

Krekov trg 10, tel. 306 45 76, www.visitljubljana.si
Prodaja vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve vsak dan od 8.00 do 21.00.

Turistični informacijski center -TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, tel. 306 12 15, www.visitljubljana.si 
Prodaja vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve vsak dan od 8.00 do 21.00.

Cankarjev dom
Prešernova cesta 10 (podhod Maxija), tel. 241 7322,241 72 99, www.cd-cc.si
Od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 20.00, sobote od 11.00 do 13.00 in uro pred 
začetkom prireditev.

Festival Ljubljana
Trg francoske revolucije 1, tel. 256 63 48, www.ljubljanafestival.si
Delavni čas Info točke Ljubljana Festivala: od 12.00 do 17.00, sobote od 9.00 do 
13.00, nedelje zaprto.

Slovenska filharmonija
Kongresni trg tel. 241 08 00, www.filharmonija.si
Med delavniki od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 ter uro pred koncertom.

SNG Drama
Erjavčeva 1, tel. 252 15 11, www.drama.si
Vsak delavnik od 11.00 do 20.00, sobote od 18.00 do začetka predstave.

SNG Opera in balet Ljubljana
Župančičeva 1, tel. 241 59 59, www.opera.si
Vsak delavnik od 10.00 do 17.00 ter uro pred predstavo.

Mestno gledališče Ljubljansko
Čopova 14, tel. 251 08 52, www.mgl.si
Vsak delavnik od 12.00 do 18.00 in uro pred predstavo.

Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva 11, info. 425 33 12, www.mladinsko.com
Prodaja in rezervacije od 12.00 do 17.30, sobote od 10.00 do 13.00 na Trgu 
francoske revolucije 5 ter uro pred predstavo pri blagajni gledališča.

Šentjakobsko gledališče
Krekov trg 2, tel. 433 30 12, www.sentjakobsko-gledalisce.si
Od ponedeljka do četrtka od 17.00 do 18.00 in eno uro pred predstavo.
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SiTi teater BTC 
Šmartinska cesta 152, tel. 070 940 940, www.sititeater.si
Eno uro pred predstavo.

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg2, tel. 0802004, www.lgl.si
Od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00, sobote od 9.00 do 13.00 in uro pred 
predstavo. 

Ljubljanski grad in spodnja postaja vzpenjače
Grajska planota 1, tel. 306 42 93, www.ljubljanskigrad.si
Prodaja vstopnic za vzpenjačo, kulturne in druge prireditve vsak dan od 9.00 do 
21.00. 

Center kulture Španski borci
Zaloška 61, tel. 620 87 90, www.spanskiborci.si
Od ponedeljka do petka od 17.00 do 19.00 in uro pred prireditvami.

Center urbane kulture Kino Šiška 
Trg prekomorskih brigad 3, tel. 500 30 00, 030 310 100, www.kinosiska.si
Od ponedeljka do petka od 15.00 do 20.00, sobote od 10.00 do 13.00. Na dan 
dogodka je blagajna odprta od 17.00 dalje.

Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana 
Slomškova ulica 18, tel. 051269 906, www.bunker.si
Eno uro pred predstavo

Grand hotel Union
Miklošičeva ulica 1, tel. 308 12 70, www.union-hotels.eu
Vsak dan od 8.00 do 22.00 (blagajna/recepcija Grand hotela Union)

Mini teater Ljubljana
Križevniška ulica 1, tel. 425 60 60, www.mini-teater.si
Delavniki od 10.00 do 15.00

Prodaja vstopnic



50

Ostalo
petki 10.00 do 

21.00
Odprta kuhna 
Na Odprti kuhni lahko vsak petek od sredine marca 
do oktobra spoznavate kuharske mojstre, slovenske 
in mednarodne jedi, ki jih pripravljajo, pa tudi načine 
priprave. Svojo ponudbo predstavljajo in promovirajo 
slovenske gostilne, restavracije, turistične kmetije in 
samostojni kuharski mojstri.  
V primeru slabega vremena lahko prireditev odpade. 
Pogačarjev trg: vstop prost

sobote 9.00 do 
16.00

Art Market Ljubljana 
Na Bregu ob Ljubljanici vsako soboto svoje izdelke 
prodajajo slovenski umetniki, ki na svojih stojnicah 
neredko tudi ustvarjajo. Na njem sodelujejo slikarji, 
kiparji, arhitekti, oblikovalci nakita, lesa, stekla, usnja, 
modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali 
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije. 
Breg

sobote 10.00 do 
18.00

Artish  
Razstava in prodaja slovenski oblikovalci unikatnih 
oblačil, modnih dodatkov, nakita, pa tudi fotografi, 
slikarji, ilustratorji, keramičarji in ostali umetniki, 
ki s svojimi deli sporočajo svoje zgodbe in sledijo 
ustvarjalnemu srcu. 
Gornji trg: vstop prost

ne, 1.9. Evropski dnevi judovske kulture 2019  
Evropski dnevi judovske kulture (EDJK) so vseevropski 
projekt, ki že sedemnajsto leto zapored obiskovalcem 
prireditev, organiziranih v sklopu projekta, ponuja 
poglobljen vpogled v posamezne vidike judovske 
kulture in dediščine. 
 
Dan odprtih vrat Judovskega kulturnega centra: 
samostojni ogled judovskega muzeja, galerije in 
sinagoge 
18.00 M. Redjko: Estera ali praznik usod 
Lutkovna predstava za otroke od 9 + 
20.00 D. Reifarth: Haus Tugendhat, projekcija filma 
Razstava Bauhaus na obisku: 
Projekt Tanje Devetak in Eduarda Čehovina 
Judovski kulturni center



51

ne, 1.9. 12.00 Borbe čolnarjev  
Tradicionalno kulturno-zabavno prireditev o kateri je 
pisal že Valvasor, so člani Društva rečnih kapitanov 
prilagodili sodobnem času, a kljub temu se bodo 
morali čolnarji boriti na tradicionalnih lesenih čolnih - 
brodnikih. Dogodek bosta popestrila kulturni program 
namenjen odraslim in otrokom ter izbrana kulinarična 
ponudba.  
Trnovska plaža ob Klubu rečnih kapetanov

če, 5. do ne, 8.9. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku 
Na Dnevih narodnih noš se v slikovitih povorkah v 
starem mestnem jedru Kamnika predstavljajo narodne 
noše slovenskih pokrajin, pa tudi drugih narodov. 
Prireditev na tak način poudarja pomen oblačilne 
dediščine ter opozarja na spoštovanje narodnih noš 
kot kulturne vrednote. Zaradi kakovostne imajo Dnevi 
narodnih noš status mednarodno priznanega festivala.

po, 12. do po, 26.9. Evropsko prvenstvo 2019 v odbojki za moške 
Evropska odbojkarska zveza CEV je organizacijo 
evropskega prvenstva za moške 2019 dodelila Franciji, 
Sloveniji, Nizozemski in Belgiji. EuroVolley 2019, na 
katerem bo prvič nastopilo 24 reprezentanc, bodo prvič 
gostile štiri države, oba mejnika pa bosta pripomogla 
k še večji priljubljenosti odbojke v Evropi in njenemu 
nadaljnjemu razvoju. V Ljubljani bo kar 19 tekem in 
sicer vsa srečanja v skupini C, v kateri bodo igrale 
reprezentance Belorusije, Finske, Rusije, Severne 
Makedonije, Turčije in Slovenije. 
Športna dvorana Stožice

pe, 13.9. 14.00 do 
21.00

Rifuzlov dan odprtih vrat 
Predstavitev in  pokušina izdelkov, delavnice, 
ozaveščanje o problematiki plastike, ozaveščanje 
o recikliranju in pravilnem ločevanju odpadkov, 
predstavitev zero waste koncepta 
Pred trgovino Rifuzl

so, 14. in ne, 15.9. Pivo & Burger Fest 
Na festivalu piva in burgerja se bodo zbrali največji 
znalci s področja kraft piva in vrhunskih burgerjev, 
spekter pa bodo dopolnili še kuharski mojstri drugačnih 
specializacij, ki nam bodo spet dokazali, da se pivo 
lahko spaja z najrazličnejšimi jedmi - od klasične 
poulične prehrane do modernih in drznih krožnikov. 
Pogačarjev trg: 11.00 do 23.00 (15.9. do 21.00

Ostalo



52

ne, 15.9. 20.00 Stripolis | Martin Ramoveš Band: Rob 
Predstavitev novega stripovsko-glasbenega albuma v 
sklopu praznovanja 10. obletnice Kina Šiška.  
Kini Šiška: vstop prost

so, 21.9. 10.00 do 
15.00 

Šiška Open 2019 
Dan urbanega dogajanja - športne, ustvarjalne in 
kulturne dejavnosti 
Trg pred Kinom Šiška: vstop prost 
V primeru dežja prireditev odpade.

so, 21.9. 10.00 do 
17.00 

Fotoorientacija ob Evropskem tednu mobilnosti 
Spoznavanje prometa in njegove trajnostne 
prihodnosti v EU. Naloga tekmovalcev bo poiskati 
ljubljanske kotičke prikazane na štartnem listu in 
izpolniti naloge, ki jih tam čakajo. Najbolje uvrščene 
pričakujejo praktične nagrade. Prijave: bit.ly/prijava-
fotoorientacija2019 
Multimedijski center Doživi Evropo, Pisarna EP v 
Sloveniji

po, 23. do ne, 29.9. Sonica Festival 2019 
10. festival sodobne in tranzintorne umetnosti se bo 
odvijal pod naslovom Varuhi / Sentinels. Potrjeni 
umetniki so: Faka / Od Bongo / Tomas Nordmark / 
Lakker / Alessandro Cortini / Sentimental Rave / Tim 
Shaw 
Različne lokacije

to, 1.do če, 3.10. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) 
Letošnji že 19. Festival bo ponovno gostil številna 
društva upokojencev iz vse Slovenije in tujine, različne 
organizacije, javne zavode in še in še. Vsako leto 
dogodek soustvarja več kot 3.000 posameznikov, kot 
vsa leta doslej pa Festival za tretje življenjsko obdobje, 
kot največji dogodek za starejše v Evropi, gradi most 
med generacijami, posamezniki, nevladnimi in drugimi 
pomembnini organizacijami. Istočasno kot F3ŽO pa bo v 
letošnjem letu potekal tudi Festival celostnega zdravja 
Dao Yah. 
Cankarjev dom

Ostalo
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