PREGLED DOGAĐANJA U MUZEJIMA U HRVATSKOJ
ZA MEĐUNARODNI DAN MUZEJA 2015.
Tema: Muzeji za održivo društvo
(Museums for a sustainable society)
Popis sastavila: Tončika Cukrov
11. svibnja 2015.

CAVTAT
Muzeji Konavla - Kuća Bukovac
Događanje: Vlaho Bukovac i Cavtat / Edukativna akcija (11. - 18. svibnja 2015.; Kuća Bukovac ,
Bukovčeva 5, Cavtat; Voditeljice: Lucija Vuković, Helena Puhara, Maris Stanović)
16. svibnja 2018.
Događanje / Radionica: U potrazi za Bukovcem (16. svibnja 2015. u 14.30 sati; Kuća Bukovac ,
Bukovčeva 5, Cavtat)
Tematska edukativno-likovna radionica za djecu organizira se kao potraga za Bukovčevim djelima i
motivima s Bukovčevih slika u Cavtatu. Radionica će završiti na rivi gdje će polaznici kredama moći
bilježiti svoje dojmove i pokušati ponoviti neke od Vlahovih slika.
Događanje / Vodstva: Stručna vodstva za građane (11.00 i 19.00 sati.)
Kroz šetnju Kućom posjetitelji će moći čuti više o slikarevom životu i djelu. Naglask će biti na
njegovom odnosu prema rodnom mjestu, Bukovčevom „milom gnjezdu“, Cavtatu.
U Kući Bukovac istog će dana biti održana besplatna
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 11.00 – 20.00 sati

CRIKVENICA
Muzej grada Crikvenice
20. travnja - 18. svibnja 2015.
Događanje / Akcija: 20. muzejska edukativna akcija / Održivost (20. travnja - 18. svibnja 2015.;
Mjesto Dom kulture Dramalj; Organizator: Muzej grada Crikvenice, Crikvenica)
16. svibnja 2015.
20.00 sati
Izložba: Zlatni trag / 20. muzejska edukativna akcija (16. - 31. svibnja 2015.; Muzej grada Crikvenice,
Petra Preradovića 1, Crikvenica; Organizator: Muzej grada Crikvenice, Crikvenica; pomorski i povijesni
muzej Hrvatskog primorja, Rijeka)
Izložba govori o povijesti zlatarskog obrta na području Kvarnera.
Radno vrijeme:
Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 2015.:

ČAVLE
Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine:
Zavičajni muzej i Zbirka suvremene likovne umjetnosti
16. – 17. svibnja 2015.
Manifestacija: Lijepa je ova noć svibanjska: 5. Europska noć muzeja u kaštelu Grobnik
Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine: Zavičajni muzej i Zbirka suvremene likovne umjetnosti
(16.5. - 17. svibnja 2015.; Kaštel Grobnik, Grad Grobnik 1, Čavle)
Europska noć muzeja u Kaštelu Grobnik, pod nazivom Lijepa je ova noć svibanjska, kao i sve
dosadašnje, dočekuje posjetitelje s otvorenim vratima svih prostora kaštelskog kompleksa Grobnik i
nizom programa, koje ćemo provoditi od 19.00 sati 16. svibnja do prvih sati 17. svibnja. U skladu s
ovogodišnjom temom Međunarodnog dana muzeja Muzeji za održivo društvo, u programe je
uključeno više stotina sudionika raznih profila.
Program (popis)
19.00 sati
Grobnička dota
19.30 sati
Grobnički PRIZIV DRUGI
20.00 sati
Muzeji za održivo društvo
21.00 sati
U noć svibanjsku s glazbom pod ruku
22.00 sati
Artoteka Grobnik – prva artoteka u Hrvatskoj
23.00 - 1.00 sat
Lijepa je ova noć svibanjska
Program (tekst)
Počinjemo s potpisivanjem Grobničke dote - novog dokumenta utvrđenog za prošlogodišnje
Europske noći u Kaštelu Grobnik 2014. godine - imovnika Međunarodne likovne kolonije Grobnik.
Odmah potom slijedi projekcija dokumentarnog filma Grobnički PRIZIV DRUGI, koji obuhvaća drugu
provedbu izložbe po novom - grobničkom konceptu izložbi pod nazivom priziv, prošle godine
predstavljenom javnosti. Budući da se radi o inovaciji, široj javnosti je ovaj novi koncept još nepoznat.
Ovoga je puta po konceptu priziv izložbu provelo 9 mladih umjetnika s područja Primorsko-goranske
županije, a njihovih je 13 izložbi u jednoj izložbi obuhvaćeno neuobičajenim katalogom dokumentarnim filmom.
Nadalje, nakon provedbe jednotjednog programa u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti
u Rijeci, otvorit ćemo više izložbi nastalih likovnih radova u više kaštelskih prostora pod zajedničkim
nazivom ovogodišnje teme Muzeji za održivo društvo. Ove ćemo događaje zaključiti koncertom U
svibanjsku noć s glazbom pod ruku - izvedbama poznatih djela na klasičnoj harmonici večer će
obogatiti mladi Daniel Šimek, dobitnik niza nagrada.
Kao i do sada, nastojali smo da naši programi budu isključivo naši kulturni proizvodi, među kojima je
ove godine svakako najznačajniji pokretanje prve artoteke u ovome dijelu Europe - Artoteke Grobnik.
Tijekom večeri javnosti će biti predstavljena Artoteka Grobnik, uključujući i preko 160 umjetnička

djela u našem vlasništvu, koja će manjim dijelom biti moguće razgledati uživo na usporednoj izložbi,
ali i sva će ostala djela Artoteke Grobnik tijekom Europske noći muzeja biti dostupna posjetiteljima na
video-zidu.
Za Europske noći muzeja u Kaštelu Grobnik već uobičajeno u slijedeći dan krećemo s pjesmom pa će
tako biti i ove godine. A da ove godine već pomalo tradicionalna završnica Lijepa je ova noć
svibanjska doista posebnom bude, jamče sudionici: Klape Grobnik, Vidulice i Flumen te Vokalna
skupina KUD-a Zvir, Klapa
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 19.00 - 01.00 sat

ČAZMA
Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma
16. svibnja 2015.
20.00 sati
Događanja / Predstava: Don Juan (Kazališna družina Centra za kulturu Čazma)
21.30 sati
Događanja / Predstava: Veliki muzej (film)
Sjajan film redatelja Johannesa Holzhausena donosi izuzetno zanimljiv pogled iza kulisa bečkog
Muzeja povijesti umjetnosti. Ispunjavanje muzejske dužnosti u modernom vremenu - od očuvanja i
istraživanja do priređivanja izložbi i marketinških aktivnosti - zahtijeva vrhunsku organizaciju i
upravljanje tom iznimno značajnom kulturnom institucijom. Film daje uvid u svakodnevno
funkcioniranje muzeja, s naglaskom na manje ili veće izazove s kojima se suočavaju djelatnici. "Veliki
muzej" osvojio je Nagradu Caligaru na ovogodišnjem Berlinskom filmskom festivalu.
16. svibnja 2015. / Muzej
18.00 - 24.00 sata
Izložba: Stalni postav Galerije Anton Cetin
Izložba: Stalni postav Galerije Aleksandar Marks (likovni radovi, ilustracije, knjige, slikovnice,
nagrade, filmski kadrovi)
Izložba: Prvi svjetski rat u čazmanskom kraju (hol ispred kino dvorane)
Izložba: Muzej nekad i danas - za (bolje) sutra
Izložba: Stalni postav Gradskoga muzeja Čazma (Povijest razvoja muzejske djelatnosti u Čazmi
1956.-2015.; autorice: dr.sc. Maja Cepetić i Jadranka Kruljac Sever)
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.30 – 1.00 sati

DESINIĆ
Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor
16. svibnja 2015.
12.00 - 13.00 sati

Događanje / Vodstvo: Kostimirano vodstvo kroz izložbe u Dvoru Veliki Tabor (Dvor Veliki Tabor,
Košnički Hum 1, Desinić)
Radno vrijeme
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 9.00 - 19.00 sati

DUBROVNIK
Umjetnička galerija Dubrovnik
16. svibnja 2015.
Događanje / Radionica: Likovno-edukativna radionica reciklaže na Europsku noć muzeja (16. svibnja
2015.; Umjetnička galerija Dubrovnik, Frana Supila 23, Dubrovnik)
Umjetnička galerija Dubrovnik i ove će godine prigodnim programom obilježiti Europsku noć muzeja.
Za one najmlađe, u subotu, 16. svibnja bit će održana likovno – edukativna radionica koja će tematski
popratiti prigodnu izložbu, a koristit će se ekološki, organski i reciklažni materijal za likovno
izražavanje.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 9.00 – 20.00 sati

ĐURĐEVAC
Muzej Grada Đurđevca

Izložba: „Slikomon“ - koncepcijska izložba kopija djela velikih majstora (15.5. - 14.6.2015.; Muzej
Grada Đurđevca, Starogradska 21, Đurđevac; autori stručne koncepcije: doc. art. Danko Friščić; Edita
Janković Hapavel)
Muzej Grada Đurđevca organizira multimedijalnu koncepcijsku izložbu pod nazivom «Slikomon», koja
tematizira i istražuje međuodnosne fenomene u relacijama Original - Ishodište - Kopija Interpretacija - Aproprijacija, s naglaskom na kreativne procese u umjetnosti. Značajan dio izložbe
činili bi radovi sa kolegija Slikanje 4, studenata Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 9.00 - 13.00 i 18.00 - 21.00 sati

HLEBINE
Galerija Josip Generalić d.o.o.
Izložba: Stalni izložbeni postav umjetničkih djela Ivana i Josipa Generalića (Galerija Josip Generalić
d.o.o., Ljudevita Gaja 75, Hlebine; Voditelji: obitelj Generalić)
Naivna umjetnost u Podravini najznačajniji je dio hrvatske umjetnosti i jedan od najzanimljivijih
regionalnih umjetničkih fenomena. Doživljaj izvorne umjetnosti u ambijentu sela, netaknute prirode i

starinskog načina života može pružiti ugodne trenutke opuštenosti i prirodnosti. Samim tim Galerija
Josip Generalić ulaže u zaštitu i obnovu i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku
ponudu, evocira povijest i tradiciju, pridonosi obogaćivanju turističke ponude, odnosno daje veliki
značaj i doprinos obogaćivanju turističke ponude Hlebina, Koprivničko-križevačke županije i same
Republike Hrvatske.
Umjetnost Hlebina upravo je ona lokalna posebnost koja je malu seosku zajednicu slikarstvom i
kiparstvom stavila na kartu europske baštine. I upravo priča o snazi male i relevantne siromašne
lokalne zajednice koja se umjetnošću izdigla iz anonimnosti opravdava snagu izvorne ljepote. S druge
strane, uloga Galerije Josip Generalić, njezinih organizatora i svih sudionika održati je i očuvati živu
riječ, žive slike i kipove te zajedništvo proisteklo iz potrebe stvaranja upravo ovdje u Hlebinama.
Galerija Josip Generalić d.o.o. – Obiteljsko gospodarstvo Generalić sastoji se od nekoliko sastavnih
dijelova:
Stara kuća Ivana Generalića
Kuća u kojoj je živio Ivan Generalić (1914. – 1992.) pretvorena je u svojevrstan muzej s predmetima i
dokumentima vezanim uz njegov slikarski i obiteljski život sa suprugom Ankom i sinom Josipom. U
istom prostoru izložene su i slike, crteži, grafike te druga djela među kojima su i remek djela svjetske
naive.
Galerija Josip Generalić
Osnovana je 1995. godine, a sadrži najvrednija djela Josipa Generalića koja su već bila izložena po
mnogim svjetskim galerijama i domaćim izložbenim prostorima.
Atelje Josipa Generalića
U izložbenom salonu ateljea retrospektivnom postavom predstavljene su sve slikarske faze autora –
od početnih radova do njegovih najvećih ostvarenja.
Etno kuća "Janičina hiža"
Popunjena je rijetko sačuvanim predmetima kojima su se nekada Podravci služili u svakodnevnom
životu obrađujući svoja plodna polja, vinograde i voćnjake. U njoj su izložene i slike mlađih autora,
ponajviše pripadnika treće generacije „Hlebinske škole“.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 0.00 – 24.00 sata

HLEBINE
Muzej grada Koprivnice – Galerija naivne umjetnosti Hlebine
16. svibnja 2015.
Događanje / Akcija: Upoznavanje prirode i društva / (U)družimo se (16. svibnja 2015.; otvorenje:
18.00 - 21.00 sati ; Muzej grada Koprivnice – Galerija naivne umjetnosti Hlebine, Hlebine; voditeljica:
Helena Kušenić)
Da bi muzej ostvario ideju održivosti mora postati mjesto otvoreno svima, mjesto edukacije za sve
skupine posjetitelja, posebno one slabije zastupljene u društvenom životu zajednice. Kao poticaj
razvitku takve održivosti u Galeriji Hlebine udružiti će se pjesnik, lokalni KUD, proizvođač
tradicionalnih dječjih igračaka i slikar te članovi udruge osoba s invalidetom. Predstaviti će se zbirka
obitelji Erdec iz Peteranca- igračke koje posjetitelja uvode u svijet tradicije i prošlosti, prikazujući niz

nekadašnjih alata. Zbirku će nadopuniti minijaturne slike Milana Generalića te radovi Udruge osoba s
invalidetom Grada Koprivnice „Bolje sutra“, nastalih u sklopu edukativne akcije za Dan muzeja.
Radno vrijeme na
Europsku noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 9.00 – 16.00 sati

ILOK
Muzej grada Iloka
16. svibnja 2015.
Izložba: Voda izvor života – česme, bunari i vodovod u Iloku (5. – 18. svibnja 2015.; otvorenje: 16.
svibnja 2015. u 19.00 sati; Autori: Ružica Černi, prof.; Andrea Rimpf dipl.arheolog)
Povodom Međunarodnog dana muzeja, Muzej grada Iloka organizira povijesno dokumentarnu i
arheološku izložbu Voda izvor života - česme, bunari i vodovod u Iloku. Izložbom će se predstaviti
povijesni razvoj pronalaženja izvora pitke vode, njezina upotreba u svakodnevnom životu od
gospodarstva do kućanstva u kojoj su važnu ulogu imale česme, bunari i vodovodi kojima Ilok obiluje
u arheološkom kontekstu. Podizanjem svijesti kroz povijesni i društveni odnosi prema okolišu te
upozoriti stanovništvo na važnost održavanja čistoće vode i njezinoga okoliša.
S učenicima OŠ Julija Benešića Ilok (sekcije: ekolozi, novinari i likovna sekcija) obilazit će se tereni u
Iloku koji su zastupljeni arheološkim ostacima vodovodne infrastrukture: Tursku skelu, Vodenu
glavu, česme, bunare te rijeku Dunav.
Radno vrijeme na
Europsku noć muzeja, 16. svibnja 2015.: : 9.00 – 16.00 sati

LABIN
Gradska galerija Labin
Narodni muzej Labin
Izložba: Labinski umjetnici u fundusu Zbirke umjetnina Grada Pule (6. - 30. svibnja 2015., Otvorenje:
20 sati; Gradska galerija Labin, Ul. 1. Maja 5, Labin; Organizator: Gradska galerija Labin; Narodni
muzej Labin)
Povodom 35. obljetnice obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, Gradska galerija Labin i Narodni
muzej Labin organiziraju izložbu likovnih radova labinskih autora čija se dijela nalaze u fundusu
Zbirke umjetnina Grada Pule. U fundusu zbirke zastupljeno je 14 labinskih autora sa 58 likovnih
radova. U Gradskoj galeriji za ovu će se priliku izložiti 30ak likovnih radova labinskih umjetnika koji su
u respektabilnom broju zastupljeni u Zbirci umjetnina Grada Pule. Izložba će još jednom posvjedočiti
izuzetnom likovnom potencijalu kojeg ima Labin i visokoj likovnoj vrijednosti ostvarenja labinskih
autora.
Labinski autori zastupljeni u Zbirci: Quintino Bassani, Emil Bobanović Ćolić, Mate Čvrljak, Josip
Diminić, Jasna Maretić Diminić, Alen Floričić, Eugen Kokot, Beti Kranjčević, Zdravko Milić, Orlando
Mohorović, Karlo Paliska, Renato Percan, Branko Mohorović Ticić, Vinko Šaina, Ivona verbanac.
Radno vrijeme

Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 - 14.00 i 20.00 - 24.00 sata

OSIJEK
Muzej likovnih umjetnosti
16. svibnja 2015.
Muzej likovnih umjetnosti (Europska avenija 9, Osijek) tradicionalno se uključuje u manifestaciju
Europska noć muzeja, a ove godine program temeljimo na aktualnim izložbama:
Izložba: Normandija – rađanje impresionizma
Izložba: Ivan Šeremeta, Skice za melankolije / samostalna izložba
Uz otvorena vrata Muzeja posjetitelji će moći sudjelovati na stručnom vodstvu kroz aktualne izložbe,
a pripremamo razne aktivnosti u prostoru Muzeja, kao na primjer izrada bookmarka, istraživana
izložbe…
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 18.00 – 22.00 sata

OZALJ
Zavičajni muzej Ozalj
16. svibnja 2015.
Događanja / Koncert: MDM 2015. - ENM 2015. / Koncert Akademskog zbora Vladimir Prelog (16.
svibnja 2015.; Početak: 20.00 sati u Starom gradu Ozalj; Organizator: Zavičajni muzej Ozalj, Pučko
otvoreno učilište „Katarina Zrinska“ Ozalj, Akademski zbor Vladimir Prelog; voditelji: Iva Juras,
Zdenka Stupić, Stjepan Bezjak)
Akademski zbor Vladimir Prelog osnovan je 1991. godine kao sekcija Alumni društva Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Almae Matris Alumni Chemicae
Ingeniariae Zagrabiensis – AMACIZ). Osim bivših studenata toga fakulteta, zbor okuplja pjevače
obrazovane i na svim drugim fakultetima zagrebačkog Sveučilišta, šireći ideju zajedničkog muziciranja
među stručnjacima svih profesija i životne dobi.
Zbor ima široki repertoar, od obrada narodnih napjeva preko klasičnih skladbi do suvremenih i
sakralnih djela, kojeg izvodi pretežno à cappella. Održao je vrlo uspješne koncerte u Zagrebu, kao i u
mnogim hrvatskim (Osijek, Zadar, Šibenik, Đakovo, Varaždin, Opatija itd.) i europskim gradovima
(Malmö, Pariz, Rim, Budimpešta, itd.) Također, nekoliko puta godišnje svojim pjevanjem uveličava
misna slavlja diljem Hrvatske. Redovito sudjeluje i na festivalu zborova zagrebačkog Sveučilišta Festa
choralis zagrabiensis koji se održava svakog proljeća u Hrvatskom glazbenom zavodu, nastojeći
promicati kvalitetno zborsko muziciranje.
Za svoj rad zbor je primio brojna priznanja na hrvatskim natjecanjima i smotrama, kao i u Europi: dva
puta osvojio je prelazni pehar Zagrebačkog glazbenog podija za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog
autora, zatim srebrnu medalju u kategoriji F3 Superior na Svjetskom natjecanju zborova Mundi
cantant superior, Olomouc (Češka) i brončanu diplomu na 12. Međunarodnom natjecanju zborova u
Budimpešti (Mađarska). Također je sudjelovao na 6. Međunarodnom festivalu zborova Cantate

Adriatica 2008. u San Marinu, na Regionalnim festivalima zborova u Bosanskoj Krupi (Bosna i
Hercegovina)…
Godine 2013. ansambl se pridužio obilježavanju dvjestote obljetnice rođenja Giuseppea Verdija
koncertom na kojem je, pored Verdijevih, izveo i djela Mozarta i Haydna.
Zborom je od osnutka ravnao g. Vinko Glasnović, zatim prof. Zdravko Vitković, a od 2001. vodi ga
dirigentica i muzikologinja Iva Juras.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.:

RIJEKA
Muzej grada Rijeke
Događanje / Akcija: Edukativno-kreativna radionica Jeste li znali? Otkrijmo tajne Starog grada!
(27.4. - 18. svibnja 2015.; Mjesto održavanja: Povijesna gradska jezgra; Muzej grada Rijeke, Muzejski
trg 1, Rijeka; Autori / Voditelji: Deborah Pustišek, kustosica Muzeja i Renata Filčić, Daria Pilepić Struja,
Tanja Miličić, Natalia Beg i Nikolina Dostal, studentice povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u
Rijeci)
Nakon razgleda povijesne gradske jezgre i upoznavanja s najznačajnijim znamenitostima iz riječke
prošlosti, uslijedit će kreativna radionica u prostoru Muzeja vezana za neku od likovnih tehnika koje
su bile u primjeni u srednjem vijeku. Za učenike nižih razreda osnovne škole predviđena je radionica
ukrašavanja minijature i/ili izrade mozaika u tehnici kolaž, dok će se stariji osnovnoškolci i
srednjoškolci okušati u kaligrafiji antičkog i srednjovjekovnog razdoblja te u izradi mozaika.
Radno vrijeme
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 9.00 - 20.00 sati

ROVINJ
Zavičajni muzej grada Rovinja
15. svibnja 2015.
Izložba: Drevna luka Veštar kod Rovinja (15. svibnja – 31. kolovoza 2015.; Organizator: Zavičajni
muzej grada Rovinja i Međunarodni centar za podvodnu arheologiju iz Zadra; Voditelj: Luka Bekić)
Na izložbi se predstavlja materijal sa hidro arheoloških istraživanja u uvali Veštar, 2008. - 2014.
godine. Materijal je datiran od antike do novog vijeka.
Europska noć muzeja: 16. svibnja 2015.: 10.00 – 18.00 sati

SINJ
Muzej Cetinske Krajine - Sinj

Izložba: Sinjski grad - živi kulturni spomenik / Izložba: Likovni prikazi sinjskoga Grada 17. do 19.
stoljeća ( 20.4.2015. - 18. svibnja 2015.; Muzej Cetinske krajine – Sinj; Voditeljice: Anita Librenjak i
Danijela Petričević Banović)
U Muzeju Cetinske krajine – Sinj povodom Međunarodnog dana muzeja biti će priređena završna
svečanost - izložba radova učenika i posebne nagrade za najbolje razrede koji su aktivno sudjelovali u
tematskim muzejsko – edukativnim aktivnostima muzejskog programa Sinjski Grad – živi kulturni
spomenik koji se odvijao u Muzeju Cetinske krajine – Sinj od 20. 04. do 18.05.2015. godine.
Povodom Europske Noći muzeja Muzej Cetinske krajine – Sinj biti će otvoren za sve posjetitelje od
8,00 do 16,00 sati. Ulaz je besplatan. IZLOŽBA - od Izložba Likovni prikazi sinjskoga Grada 17. do 19.
stoljeća.
Događanje / Vodstvo: Organizirano razgledavanje stalnog izložbenog postava – Arheološke zbirke uz
stručna vodstva muzejskih kustosa
Radno vrijeme:
Europsku noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 8.00 – 16.00 sati

SISAK
Gradski muzej Sisak
Manifestacija: MDM 2015. - ENM 2015. / Program (16.5. - 18. svibnja 2015.); Holandska kuća,
Rimska ulica 10, Sisak / Gradski muzej Sisak, Ulica kralja Tomislava 10, Sisak; Voditelj: Marjan Bogatić,
muzejski pedagog)
16. svibnja 2015
18.00-22.00 / Holandska kuća, Rimska ulica 10, Sisak / Večernji posjet izložbi BIT/ja i snovi
Izložba: BIT/ja i snovi, izložba nakita Nerine Sarkotić
Izložba nakita napravljenog od polimerne gline s dodacima metala, stakla, boja, tekstila i plemenitih
kovina prema skicama nastalim u polusnu ili neposredno nakon buđenja, a uvode nas u svijet mašte i
snova, dok sam naziv izložbe upućuje na čvrstu sponu autorice s njenim unutrašnjim ja koje izvire iz
snova, iz alter ega i vrije ne krijući svoje terapeutsko djelovanje u toj neumornoj sinergiji. Zabilježeni
nakon buđenja, oblici i boje nastali u naručju Morfeja otkrivaju novi svijet mašte u koji nas autorica
vodi. Nakit kojim ukrašava i ispunjava apetite za lijepim, odaje svojevrsnu opsjednutost vilama,
šumskim bićima i licima te autoričinu stalnu inspiraciju slavljenjem ljudske ljepote. Proljećejutro,
ljetodan, jesenvečer, zimanoć i snovi tematske su cjeline izložbe, a boje koje se protežu kroz cijeli
spektar pa sve do samoga svjetla ili tame usklađeno prate rast dana i protjecanje godišnjih doba
sraslih s danom.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 18.00 - 22.00 sati

SISAK
Gradska galerija Strigl
Izložba: Muzej Kvarta i Gradska galerija Striegl : osuvremenjivanje modernizma i revival utopizma
(16. – 30. svibnja 2015.; Otvorenje: 16. svibnja 2015. u 19.00 sati; Gradska galerija Strigl, Rimska 11,

Sisak; Sisak / http://www.galerija-striegl.hr ; Autori: Stana Odrljin, Tanja Grilec, Sven Sorić i Vladimir
Tatomir / Alma Trauber
Gradska galerija Striegl povodom Međunarodnog dana muzeja 2015. i Europske nopći muzeja 2015.
organizira multidisciplinarnu izložbu/projekt u organizaciji tima Muzeja Kvarta (Stana Odrljin, Tanja
Grilec, Sven Sorić, Vladimir Tatomir). Ovom izložbom infografika koje predstavljaju analizu sisačke
Željezare i njene zajednice nastojimo približiti ovaj segment sisačke povijesti građanima Siska i svim
zainteresiranima, ali i programski, kroz radionice i glazbene sadržaje, nastoji se ostvariti komunikacija
i interakcija s građanima.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 19.00 – 21.00 sat

SLAVONSKI BROD
Muzej Brodskog Posavlja
16. svibnja 2015.
Program događanja Muzeja Brodskog Posavlja uz Europsku noć muzeja.
10.00 - 21.00 sat
Izložba: Slikarski kolaž – izložba slika Književno likovnog društva "Berislavić"
10.00 – 13.00 sati
Radionica: Priprema za umjetničke akademije (Voditeljica: Ivana Kutuzović, akademska slikarica)

Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 - 13.00 i 17.00 - 21.00 sat

Split
Muzej grada Splita
Izložba: Marmore laudata Brattia (6.5. - 6.6. 2015.; Otvorenje: 6.5. 2015. u 10.00 sati; Galerija
Muzeja grada Splita, Dioklecijanova bb, Split)
Otok Brač ima jaku tradiciju eksploatacije i obrade kamena te kamenoklesarskog zanata. Tradicija
koja seže daleko u antiku, uvjetovana je činjenicom da otok obiluje kamenom vapnencem koji je zbog
svoje kvalitete često i nazivan „mramorom“. Na izložbi pod nazivom Marmore laudata Brattia
posjetitelji će se multimedijalno, didaktički i interaktivno moći pobliže upoznati sa raznim vrstama
bračkih vapnenaca i lokalitetima vađenja kamena (kamenolomima), kako antičkim tako i
suvremenim. Putem interaktivne makete i stripa prikazati će se, odnosno rekonstruirati, proces
vađenja kamena na način kako je to rađeno u antici. Stari autohtoni alati – maca od taja, ščapadur,
mlat od ruke, piket, martelina, špuntarijola, tajenta, ščapadur – moći će se razgledati i dotaknuti.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja: 16. svibnja 2015.: 9.00 – 21.00 sati

VALPOVO
Muzej Valpovštine
Program: Upoznavanje valpovačkog perivoja (16.5. - 18.5.2015.; Mjesto održavanja: Muzej
Valpovštine, Dvorac Prandau-Normann, Valpovo; Organizator: Muzej Valpovštine; Dječji vrtić Maza,
Valpovo)
Cijeli vikend, od petka 16. svibnja do ponedjeljka 18. svibnja bit će posvećen upoznavanju javnosti sa
specifičnostima perivoja uz dvorac i njegovim biljnim vrstama. Park uz dvorac dio je kompleksa
dvorca i u njemu je zasađeno više od stotinu biljnih vrsta. Očuvanje te biljne raznovrsnosti kao
imperativ budućim generacijama i osvrt na povijest nastanka tog malog aboretuma osnova su oko
koje se kreiraju događanja uz Europsku noć muzeja i Međunarodni dan muzeja ove godine u Valpovu.
16. svibnja 2015.
10.00 sati
Događanje / Prezentacija: Stručno vodstvo po perivoju (za djecu)
16.00 sati
Događanje / Prezentacija: Stručno vodstvo po perivoju (za odrasle)
Radno vrijeme
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 - 20.00 sati

VARAŽDIN
Gradski muzej Varaždin
Manifestacija: 9. Varaždinske muzejske svečanosti / Program (14. - 21.5. 2015.; Organizator:
Gradski muzej Varaždin, Varaždin)
16. svibnja 2015.
20.00 - 24.00 sata
Manifestacija: 11. Europska noć muzeja (Organizator: Gradski muzej Varaždin, Varaždin
GMV Stari grad - Stalni postav Kulturnopovijesnog odjela
Žezlo varaždinskoga gradskog suca, veliki pečatnjak grada Varaždina, železni čovek i neobična sirena,
porculan i staklo iz najpoznatijih hrvatskih i europskih radionica, soba u slogu renesanse, baroka,
rokokoa... pa sve do secesije..., puške, helebarde, mačevi i sablje... i novi postav Kultura odijevanja od
18. do sredine 20. stoljeća!
GMV Palača Herzer - Stalni postav Entomološkog odjela Svijet kukaca
Oni žive u šumi, uz šumu i na livadi, u vodi i na obali, neki su aktivni noću, a neki su stalno samo u
zemlji. Kukci su, bez dvojbe, vrlo zanimljiva bića, a s obzirom na to da su uglavnom mali (osim nekih
iznimaka!), prof. Franjo Košćec izradio je i posebne uvećane modele da bismo ih mogli jasnije vidjeti i
razumjeti njihov fascinantni život.
GMV Palača Sermage - Kolkecija Vugrinec / Remek-djela hrvatske moderne
Poznati nogometaš, Varaždinac Davor Vugrinec, ljubav prema likovnoj umjetnosti pretočio je u
kolekcionarstvo, prikupivši reprezentativna djela najznačajnijih autora iz razdoblja hrvatske moderne.
Pogledajte što je toliko zapanjilo likovnu javnost predstavljanjem ove Kolekcije, premijerno najprije u

Zagrebu a sada i u Varaždinu, i zašto su likovni stručnjaci ocijenili kako se radi o zbirci s brojnim
remek-djelima na kojima bi joj mogle pozavidjeti velike hrvatske muzejsko-galerijske institucije.
Nositelj projekta i glavni organizator: Umjetnički paviljon u Zagrebu. Suorganizator: GMV.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 20.00 - 24.00 sata

VARAŽDIN
Muzej hrvatskog vatrogastva
16. svibnja 2015.
14.00 – 22.00
Izložba: Stalni postav
Izložba: Fotografije iz poplavom pogođene županjske Posavine
Događanje / Radionice: Vatrogasci u akciji (namijenjeno djeci)
Događanje / Predavanje: Vatrogasci u poplavama
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 14.00 – 22.00 sati

VID
Arheološki muzej Narona
16. svibnja 2015.
Izložba: Fantastična bića antičke Narone (16. svibnja 2015.; Arheološki muzej Narona, Naronski trg 6,
Vid; Autor: mr.sc. Toni Glučina)
Izložba Fantastična bića antičke Narone i njen prateći katalog će široj publici na znanstven način
predstaviti jedan dio religijskog poimanja antičkog vremena, a osobito simboliku fantastičnih bića i
način koji su ona bila uključena u svakodnevnicu Narone. Fantastična bića (Kerber, Meduza, Pegaz,
grifoni, harpije, hipokampi i druga morska bića) će na izložbi biti predstavljena putem predmeta,
panoa i audiovizualne prezentacije.
Povodom Europske noći muzeja biti će organizirana i promotivna prodaja muzejskih publikacija i
suvenira.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 17.00 - 22.00 sata

VIROVITICA
Gradski muzej Virovitica
Događanje: Putevima održivosti / Program (5. - 18. svibnja 2015.; Mjesto održavanja: Orešac;
Gradski muzej Virovitica; Gradski park; Voditeljice: Arheološka radionica: Anamarija Kučan; Likovne
radionice i izložba: Manuela Srdarev i Sanja Mrša Vukman

16. svibnja 2015.
11.00 sati
Događanja / Radionice: Zeleni tragovi letača – Radionica izrade sjetvenih kuglica i mala
akcija/intervencija simboličnog ozelenjavanja odabrane gradske lokacije (16.5.2015. u 11.00 sati;
Mjesto održavanja: Gradski park, Virovitica; Voditeljice: Manuela Srdarev i Sanja Mrša Vukman)
Radionica Zeleni tragovi letača koncipirana je kao mala akcija tj. intervencija simboličnog
ozelenjavanja odabrane gradske lokacije na koju bismo zajedno sa posjetiteljima postavili specifično
izrađene sjetvene kuglice (glinene kuglice sa bio-sjemenkama). Posjetitelji će ovim putem imati
priliku naučiti permakulturnu vještinu izrade ovih samoodrživih kuglica koje su dostatne da iz njih
nikne biljka bez sadnje u zemlju. Posebnost ove akcije je u praćenju samog procesa rasta biljaka koji
će se nastaviti dalje i nakon radionice.

ZADAR
Arheološki muzej Zadar
16. svibnja 2015.
Događanje / Prezentacija: Vedran Kundić: Multimedijalna rekonstrukcija ciborija prokonzula Grgura
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 21.00 – 23.00 sata

ZADAR
HSP AS
Izložba: Pravaška baština i nasljeđe kao proces društvenih promjena (16.5. - 19. svibnja 2015.;
otvorenje izložbe 16. svibnja 2015. u 20.00 sati; HSP AS, Ulica Madijevaca 6, Zadar; Voditelj: Marin
Buovac, prof.)
Interaktivnom i interdisciplinarnom izložbom pod nazivom Pravaška baština i nasljeđe kao proces
društvenih promjena nastojat će se kroz prizmu slikovnog, arhivskog, numizmatičkog, filatelističkog i
drugog vrsta materijala približiti povijesna i suvremena ideja pravaštva, koja kroz stoljeća svojeg
postojanja uvjetuje društvene, kulturne i političke promjene, koje su ujedno u skladu sa temom
nadolazeće manifestacije. To podrazumijeva shvaćanje da je nužan razvoj novih sustava upravljanja i
redefiniranje djelovanja na svim područjima života - u gospodarstvu, socijalnoj politici i kulturi.
Kao institucija koja komunicira baštinske sadržaje u najširem smislu, svi smo pozvani predvoditi u
podizanju društvene svijesti o posljedicama ljudskog djelovanja i potrebi mijenjanja modela
ponašanja. U tu svrhu, osim organiziranja same interaktivne izložbe, također namjeravamo uraditi
svojevrsne likovne radionice za djecu, vođenje po izložbi, predavanje, kao i dodjelu nagrada, kako bi
uveli svojevrsnu inovaciju u unapređenju komunikacije s posjetiteljima i zajednicom. Također je u
planu suradnja sa lokalnim institucijama, udrugama i pojedincima, kako bi se organizirala popratna
kulturna događanja kao što je glazbena predstava (klapa), filmska projekcija i druge atrakcije, koje
mogu doprinijeti razumijevanju i motiviranju za održivi razvoj. U dogovoru sa pojedinim školama biti
će organizirano stručno vodstvo čitavih razreda po postavu izložbe, kako bi naposljetku mlađim
generacijama prenijeli ideju o održivom razvoju.

Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 18.00 – 22.00 sati

ZADAR
Narodni muzej Zadar
15. i 16. svibnja 2015.
9.00 sati
Događanje / Radionice: Edukativna likovno-literarna radionica "Jedna škola - jedan spomenik"
Narodni muzej Zadar (15. i 16.05.2015.; Otvorenje: 15. 5.2015. u 9.00 sati; Voditelji: Lucijana Vuica,
Ivana Dražić u suradnji s profesorima OŠ Šime Budinić, Zadar)
Edukativna likovna radionica «Jedna škola – jedan spomenik» se održava četvrtu godinu zaredom u
sklopu istoimenog muzejsko – edukativnog projekta. Cilj projekta je i preventivno stvaranje
individualne svijesti kod učenika o potrebi vrednovanja kulturno-umjetničkih i povijesnih spomenika
kao svjedoka minulih vremena i kao prepoznatljivih pokazatelja identiteta grada u kojem odrastaju.
Likovna radionica «Jedna škola – jedan spomenik» će se održati na Narodnom trgu, u prostoru
između Gradske lože i Gradske straže, povijesnih prostora iz 13. i 16. stoljeća. Prije početka same
radionice, učenicima će se ukazati na najzanimljivije činjenice iz duge prošlosti navedenih prostora.
Samim time što se učenike dovodi ispred povijesnih prostora i skreće im se pažnja na njih
doprinosimo početku stvaranja percepcije tih prostora. Likovna radionica zahtijeva njihovo obraćanje
pažnje i koncentraciju na prostor Narodnog trga, Gradske lože i Gradske straže i na taj način se potiče
razmišljanje o korištenju tih prostora danas i o njihovom stoljetnom postojanju i suživotu sa
stanovnicima grada Zadra. Također, neposrednim kontaktom s tim prostorima razvija se i svijest o
potrebi njihovog daljnjeg očuvanja i zaštite.

ZAGREB
Arheološki muzej u Zagrebu
16. – 18. svibnja 2015.
Manifestacija: Vikend u Arheološkom muzeju u Zagrebu (16. – 18. 5. 2015.; Voditeljica: Anja Bertol)
Već drugu godinu zaredom Arheološki muzej u Zagrebu će 16. svibnja obilježiti Europsku noć muzeja
programom „Noć u muzeju 3“. Toga dana će dana muzej biti otvoren od 10.00 do 18.00 sati i ulaz će
biti besplatan za sve posjetitelje, a progam Noć u muzeju 3 započet će u 20.00 sati i trajati do 17.
svibnja u 8.00 sati. Taj je program osmišljen za grupu djece u dobi od 10 do 14 godina koja će noćiti u
muzeju. Njihov dolazak u muzej predviđen je u 20.00 sati gdje će u mraku, uz pomoć ručnih svjetiljki
razgledati stalni postav, sudjelovati u edukativnoj radionici te gledati film arheološke tematike do
kasnih večernjih sati. U nedjelju, 17. svibnja muzej će za posjetitelje biti otvoren od 10.00 do 18.00
sati. Toga dana ulaz u muzej bit će besplatan, a posjetitelji će moći sudjelovati u nizu edukativnih, ali i
zabavnih aktivnosti. Za posjetitelje će, uz ovaj sadržaj, biti organizirana i besplatna vodstva.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 – 18.00 sati i 20.00 - 7.00 sati (17. svibnja 2015.)

ZAGREB
Galerija Klovićevi dvori
16. – 18. svibnja 2015.
Izložba: Interaktivna izložba dječjih igračaka: Kao prvo – zagonetno drvo (20. travnja 2015. - 18.
svibnja 2015.; Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb; Autor igračaka: Matija Bobek,
odgajatelj; Voditeljica: Liljana Velkovski, viša muzejska pedagoginja)
Kao prvo – zagonetno drvo, izložba je dječjih igračaka koje Matija Bobek, odgajatelj iz Čakovca, već
dugi niz godina radi od kovrčave vrbe, naplavina rijeka i mora, korijena oraha i ostalih zanimljivih
komada prirodnog podrijetla.
Izložba se sastoji od tri cjeline: izložbeni dio, istraživaonica i radionica (šmirglaonica). Matija je djeci
pripremio puno dijelova koje će oni u „istraživaonici“ svojom maštom spajati i nastat će tako nove,
samo njihove igračke. Ove će nas igračke od prirodnog materijala potaknuti na suživot s prirodom
kako bismo svaki trenutak proveden u prirodi iskoristili u traženju nekih novih elemenata od kojih se
onda može izraditi neki novi autić, vlakić, brojalica, bager idr. No kako površinu drvo izraditi da bude
glatka i podatna naučit ćemo u „šmirglaonici“. Izložba je namijenjena djeci od 2 do 11 godina.
Igraonica će se održavati od ponedjeljka do subote od 9.30 do 13.30 sati.
Radno vrijeme:
Europsku noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 11.00 – 19.00 sati

ZAGREB
Hvatski muzej naivne umjetnosti
16. svibnja 2015.
Izložba: Muzej u gostima (16. svibnja 2015.; Trg Sv. Marka, Zagreb; Autorica: Mira Francetić, viša
kustosica pedagoginja)
Izložbom fotografija predstaviti će se djelovanje Muzeja izvan njegovog stalnog prostora u povijesnoj
jezgri grada Zagreba. Djelovanje i stvaranje u različitim prostorima izvan muzeja ima za cilj
povezivanje sa okolinom i sa lokalnom zajednicom u cilju edukacije i poticanja likovnog stvaralaštva u
mladih kao i upoznavanja raznolikog bogatstva likovnog nasljeđa unutar kojeg naivna umjetnost ima
značajnu ulogu.
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 - 18.00 sati

ZAGREB
Hrvatski povijesni muzej
16. svibnja 2015.
Manifestacija: Europska noć muzeja / Edukativna događanja i prigodni program: (Odr)živo(s)t
Hrvatski povijesni muzej će se ponovno uključiti u, i obilježiti, poseban muzejski vikend u svibnju
mjesecu (16.-18. svibnja – 16. svibnja Europsku noć muzeja, te 18. svibnja Međunarodni dan muzeja)
s izuzetno bogatim programom edukativnih i likovnih radionica (u sklopu 20. edukativne akcije
muzejskih pedagoga Hrvatske „(Odr)živo(s)t“) uz gostovanja umjetnika: mala škola akvarela koju će
održati Goranka Politeo, akademska slikarica – grafičarka (u više navrata tijekom dana), zatim izložba

radova posjetitelja, preparatorska radionica očuvanja oružja i vraćanja starog sjaja izloženim
primjercima europskih pušaka (od kraja 14. do kraja 20. stoljeća) koju će održati stručnjaci iz
Preparatorske radionice Hrvatskog povijesnog muzeja te, u 19 h, večernji koncert mladog glazbenika
Tomislava Malagurskog, uz ugodno i opušteno druženje na novoouređenoj i otvorenoj terasi Muzeja.
10.00-11.00 sati
Događanje / Vodstvo: Stručno vodstvo za građanstvo
11.00-14.00 sati
Događanje / Radionice: Mala škola akvarela (gostovanje akad. slik. Goranke Politeo)
14.00-15.00 sati
Događanje / Radionice: Mala preparatorska radionica očuvanja oružja i vraćanja starog sjaja
izloženim primjercima europskih pušaka (Ivo Margaretić, HPM)
15.00-18.00 sati
Događanje / Radionice: Mala škola akvarela (gostovanje akad. slik. Goranke Politeo)
18.00-19.00 sati
Događanje / Vodstvo: Stručno vodstvo za građanstvo
19.00-20.00 sati
Događanje / Koncert: Večernji koncert mladih glazbenika Tomislava Malagurskog i Slavena
Špoljarića, uz ugodno druženje na novootvorenoj terasi Muzeja.
10.00-18.00 sati
Događanje / Radionice / Igraonice: Prigodni programi ( Voditelji: Jelena Hotko i pedagoški tim,
HPM).
Radno vrijeme
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 – 21.00 sat

ZAGREB
Hrvatski prirodoslovni muzej
16. svibnja 2015.
Događanje / Prezentacija: MUZEJ – čuvar identiteta (16. – 18. svibnja 2015.;Otvorenje: 16. svibnja
2015. u 10.00 sati; Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb; Voditelji: Dragan Bukovec i
Biserka Radanović-Gužvica)
MUZEJ – čuvar identiteta je prezentacija koja će posjetiteljima pružiti pregled kontinuiranog
djelovanja Hrvatskog prirodoslovnog muzeja s posebnim naglaskom na Mineraloško-petrografski
odjel.
U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju čuvaju se već dugi niz godina vrijedne zbirke prirodoslovne
građe. Među tim zbirkama, koje i dan danas predstavljaju osnovu razvoja znanosti i kulture
hrvatskoga naroda, značajno mjesto zauzimaju i mineraloško-petrografske zbirke. Početak stvaranja
zbirki minerala i stijena u Hrvatskoj seže još u prvu polovinu 19. stoljeća u doba Hrvatskoga narodnog
preporoda. U prikupljanju građe za muzejsku zbirku sudjelovale su brojne znamenite ličnosti poput
književnika Antuna Mažuranića, nadbiskupa zagrebačkog Jurja Haulika, osnivača Gospodarskoga

društva Pavla Hatza, te samoga vođe Ilirskoga pokreta Ljudevita Gaja. Od samoga početka, zbirke
minerala i stijena bile su osnova za razvoj Zagrebačke škole mineralogije i petrografije. Pregled
povijesnih zbivanja od prvih prikupljenih primjeraka minerala i stijena sve do današnjih dana
posjetitelji mogu steći kroz izložbenu cjelinu „Od zbirke do Muzeja“ koja prikazuje razvoj mineralogije
i petrologije na području Hrvatske ističući pritom značaj hrvatskih mineraloga i petrografa, Ljudevita
Farkaša Vukotinovića, Gjure Pilara, Mije Kišpatića, Frana Tućana, i Ljudevita Barića. Svojim radom oni
su obilježili ne samo hrvatsku već i svjetsku mineralogiju i petrografiju te dali velik doprinos osnutku i
razvoju Muzeja, a samim time i općem napretku i afirmaciji prirodnih znanosti.
Hrvatski prirodoslovni muzej posjeduje brojne jedinstvene specijalističke zbirke mineraloške i
petrografske muzejske građe koje posjetitelji mogu upoznati kroz sljedeće dvije izložbene cjeline.
„Carstvo minerala“ moderniji je i edukativniji prikaz Sistematske zbirke minerala. Od najznačajnijih i
najljepših specijalističkih mineraloških zbirki u našem Muzeju ističu se povijesne zbirke «Lanza» i
«Kišpatić» koje predstavljaju začetak sistematske zbirke minerala. Zbirka parageneze rudnika Trepča
jedinstvena po primjercima izuzetne ljepote koji predstavljaju raznolike kombinacije bogate
mineralne parageneze. Sadrži više od 70 vrsta minerala. Zbirke dragog kamenja i dragog opala
posebno su privlačne zbog atraktivnosti i skupocjenosti primjeraka. Zbirka lepoglavskog ahata, jedna
je od rijetkih predstavnika dragog kamenja pronađenih na području Hrvatske. Tu je i zbirka hijalofana
iz Busovače u Bosni i Hercegovini čiji se kristali sraslaci na ovom nalazištu pojavljuju u nevjerojatnim
oblicima koji svojom složenom prirodnom gradbom nadmašuju najizazovnije i najmaštovitije
arhitektonske zahvate.
“Stjenoviti planet Zemlja” prikazuje prvenstveno sistematiku stijena tj. petrografske zbirke Hrvatskog
prirodoslovnog muzeja kojima su zastupljene tri glavne vrste stijena: magmatske, sedimentne i
metamorfne stijene. Osim sistematike stijena, ova izložbena cjelina sadrži prikaz svemira i postanka
planete Zemlje, a poseban dodatak su zbirke izvanzemaljske materije (meteorita), vezuvskih lava i
speleotema (siga).
Tijekom 2012. godine postavljen je u izložbenom prostoru Zbirke interaktivni informativni pult koji
omogućava detaljnije informiranje o pojedinim zanimljivostima vezanim uz sve tri izložbene cjeline.
Izrađen je i audio vodič koji pruža stručno audio vodstvo učitavanjem QR kodova uz pomoć pametnih
telefona. Osim audio vodiča na hrvatskom jeziku izrađeni su i audio vodiči na tri strana jezika,
engleskom, njemačkom i japanskom. Krajem 2014. godine realiziran je program Osjeti mineral
dodirom u okviru kojega je izrađen taktilni pano na Brailleovom pismu i uvećanom crnom tisku za
slijepe i slabovidne posjetitelje koji im pruža osnovne informacije o stalnom postavu mineraloških i
petrografskih zbirki te ih upućuje na sve ono što im je prilagođeno i na raspolaganju. To su prije svega
ogledni primjerci minerala na kojima dodirom mogu spoznati neka bitna svojstva minerala kao što su
oblik, kalavost, prutanje i pravilno sraštanje.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 10.00 - 19.00 sati

ZAGREB
Hrvatski školski muzej
16. svibnja 2015.
16.00 - 21.00 sati
Radionica: 99 godina Priča iz davnina (18.00 – 21.00 sati; Voditelji: Hrvatski školski muzej i Učilište
za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay;

U Europskoj noći muzeja pridružite se polaznicima Studija Tanay u Hrvatskom školskom muzeju i
ilustrirajući Šumu Striborovu prisjetite se zašto su nam Priče iz davnina i nakon 99 godina i dalje
zanimljive.
Broj sudionika je ograničen. Prijave na broj tel. 01/4855 716 ili na e-mail: hsm@hsmuzej.hr.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 16.00 - 21.00 sati

ZAGREB
Moderna galerija
Događanje / Radionice: Odrazi održivosti u Modernoj galeriji (18.4. - 18. svibnja 2015. - subotom od
11.00 do 12.30 sati; Moderna galerija, Andrije Hebranga 1, Zagreb; Voditeljice: Lada Bošnjak Velagić,
Iris Poljan, Mateja Fabijanić)
16. svibnja 2015.
Događanje / Radionica: Na ulici
Kiparska radionica izrade mobila na kojoj se bavimo pitanjem komunikacije prilikom putovanja
(tehnika: kombinirani materijali). Dob sudionika 8 – 14 godina, grupa do 15 polaznika.
Raspored tema i vrsta likovnih radionica tijekom akcije "Odrazi održivosti u Modernoj galeriji" možete
pogledati i ovdje.
U ovogodišnjoj 20. muzejskoj edukativnoj akciji HMD-a sa zajedničkom temom ODRŽIVOST možete
sudjelovati kupnjom knjižice (na blagajni jednog od muzeja obuhvaćenog Akcijom, cijena: 10 kuna), s
kojom od 18. travnja do 18. svibnja bez daljnje naknade možete sudjelovati u brojnim edukativnim
programima u 70ak muzeja, galerija i drugih kulturnih ustanova širom Hrvatske.
Bez knjižice 20. muzejske edukativne akcije, sudjelovanje u edukativnim programima MG je za djecu
školskog uzrasta uključeno u cijenu ulaznice (20 kuna). Djeca do 7 godina besplatno.
Najave o sudjelovanju (s imenom i uzrastom djeteta) molimo poslati e-mailom na adresu:
modernagalerija.edukacija@gmail.com ili telefonom 01/6041055.

ZAGREB
Muzej grada Zagreba
16. svibnja 2015.
Događanje / Akcija: Pokrenumo se, krenimo u muzej! –Muzej za sve generacije / stručna vodstva,
kreativne radionice, slikajmo se i tagirajmo, koncert... (18. svibnja 2015.; Muzej grada Zagreba,
Opatička 20, Zagreb; Memorijalna zbirka raketiranja Zagreba, Petrićeva 4, Zagreb; Voditeljica: Vesna
Leiner)
Zbirke u sklopu MGZ
Događanje / Prezentacija: Memorijalna zbirka raketiranja Zagreba (Petrićeva 4, Zagreb)
11.00 - 19.00 sati

Memorijalni centar raketiranja Zagreba 1991./1995. otvoren je 2. svibnja 2013. u centru grada.
Odnedavno djeluje kao jedna od zbirki Muzeja grada Zagreba i po prvi puta se tako predstavlja
javnosti.
Stalni postav prezentira napad Jugoslavenske narodne armije na grad Zagreb kao političko,
društveno, gospodarsko i strateško središte Republike Hrvatske, tijekom ratne 1991. i 1995. godine.
O ratnim događanjima suvremene povijesti grada Zagreba svjedoči niz reporterskih fotografija
napada na grad, tuzemnih i inozemnih novinskih članaka, dokumenata, video-animacija zračnih
napada te dokumentarnih videozapisa, popraćenih zvučnom kulisom i svjetlosnim efektima, koji
svjedoče tadašnju ratnu atmosferu u Zagrebu i Hrvatskoj.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 11.00 – 19.00 sati

ZAGREB
Muzej suvremene umjetnosti
Muzej suvremene umjetnosti u povodu Europske noći muzeja za posjetitelje organizira kreativnu
radionicu (besplatno). Međunarodni dan muzej Muzej će obilježiti u nedjelju, 17. svibnja 2015.
16. svibnja 2015.
14.00 - 17.00 sati
Događanje / Radionica: Kada su veliki umjetnici bili djeca (Voditelj: Svjetlan Junaković, umjetnik i
ilustrator)
Radno vrijeme
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 11.00 - 20.00 sati

ZAGREB
Muzejski dokumentacijski centar
Manifestacija: Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 2015. : 35. obljetnica manifestacije u
Hrvatskoj - Iniciranje na obilježavanje. U 2015. manifestaciji se priključuje i Europska noć muzeja
(16. svibnja 2015.) s kojom se spaja (Inicijator: Muzejski dokumentacijski centar; Za MDC: Višnja
Zgaga; Voditeljica manifestacije: Tončika Cukrov, viša kustosica; Voditelj PR-a: Ivan Branimir
Guberina, PR MDC-a; Lada Dražin Trbuljak, suradnica na KD, Facebook, Twitter; Jasmina Brković,
suradnica na KD; Doroteja Živčec, programerka; Denis Bučar, IT administrator) .
Muzejski dokumentacijski centar nositelj je promocije manifestacije Međunarodni dan muzeja, 18.
svibnja 2015. Sakuplja i objavljuje informacije o događanjima prigodnih programa manifestacije te
vodi produkciju promotivnih materijala (spota, baner, vizuali). Organizira markentinšku kampanju
manifestacije na tv-u i u tisku te na internet portalima i društvenim mrežama u cilju privlačenja novih
korisnika i medijskih pokrovitelja.
Promotivni spot manifestacije: Muzeji za održivo društvo. Koncept, dizajn i realizaciju spota
potpisuje Boris Ljubičić / Studio International d.o.o.; Snimatelj: Darko Bavoljak.
13. svibnja 2015.
10.00 sati

Događanje / Promocija: Konferencije za tisak (13. svibnja 2015. u 10.00 sati; Muzejski
dokumentacijski centar, Ilica 44/II, Zagreb).

ZAGREB
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU
16. - 18. svibnja 2015.
Događanje / Akcija: Održivost: Biskup Strossmayer, najveći mecena u Hrvata (16. - 18. svibnja 2015.;
Strossmayerova galerija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb; Voditelji:
Ivana Gržina i Antonio Blaži)
Tradicionalno, u sklopu muzejske edukativne akcije pripremili smo radnu bilježnicu sa zadacima
vezanima uz naš stalni postav, koja će posjetiteljima služiti i kao vodič pri obilasku izložbenih dvorana.
Naši su ciljevi podučiti ih o fundusu Galerije i skrenuti pažnju u ovoj obljetničkoj godini, da bez
dobročinstva biskupa Strossmayera galerija ne bi postojala ni održala se do danas.
Radno vrijeme:
Europska noć muzeja, 16. svibnja 2015.: 18.00 – 22.00 sati

