Programi Narodne galerije
za odrasle, mlade in otroke

Za odrasle

Javna vodstva
Ob izbranih sredah
Vodstva na prostem
Predstavljamo umetnike in njihove sledi
v Ljubljani in okolici.

Ob nedeljah, ob 11.00
Vodstva po stalni zbirki, stalni razstavi
Zoran Mušič ali občasnih razstavah.

Ob četrtkih, ob 18.00
Vodstva po stalni zbirki, stalni razstavi
Zoran Mušič ali občasnih razstavah.
Kustos za en dan
Tretji četrtek v mesecu po galeriji
vodijo znane osebnosti in predstavljajo
najljubše umetnine.

Vodstva po naročilu
Podari vodstvo
Posebna ponudba za dve osebi: ogled
stalne zbirke in pogostitev v galerijski
kavarni.
Vodstva za zaključene skupine
Za večje skupine, do 30 oseb.

Družinska vodstva
Vodstva za družine, prilagojena starosti
otrok.
Vodstva v tujih jezikih
Po predhodnem naročilu organiziramo
vodstva v tujih jezikih.

Predavanja
Ob izbranih torkih in četrtkih
Predavajo kustosi in strokovni sodelavci
Narodne galerije ter priznani domači in
tuji strokovnjaki.
Vsak prvi četrtek v mesecu, ob 18.00
Odstiranja
Predstavljamo nove galerijske pridobit
ve ali nova odkritja.
Ob predavanju je ves mesec na ogled
tudi priložnostna razstava.

Predavanja z razpravo
UMetnost: nevroznanost v galeriji
V sodelovanju s Sinapso, slovenskim
društvom za nevroznanost,
pripravljamo cikel dogodkov, kjer
spoznavamo vlogo umetnosti pri
razvoju možganov ter predstavljamo
križišča umetnosti z nevroznanostjo,
psihologijo, kognitivno znanostjo in
filozofijo.
Za odrasle

Ustvarjalnost za odrasle
Ustvarjalni tečaji,
začetni in nadaljevalni
V jesenskem in pomladanskem terminu
pripravljamo več tečajev:
• tečaj grafičnih tehnik
• tečaj slikanja
• tečaj risanja
• tečaj akvarela
• tečaj kiparjenja.
Poletni ustvarjalni tečaj
Vsako sredo v juniju ustvarjamo na
prostem in se posvetimo izbrani tehniki
oziroma motivu.
Individualne ure risanja in slikanja
Pridobite nova znanja s pomočjo
likovnega pedagoga oziroma
akademskega umetnika.

Izbor najboljših del tečajnikov
predstavimo vsako jesen na razstavi v
vhodni avli Narodne galerije.

Rojstni dnevi za odrasle
Ustvarjalno druženje lahko podarite ali
praznujete s prijatelji.
Izbirate lahko med več programi, vsi
vključujejo ogled umetnin, ustvarjanje
in pogostitev v galerijski kavarni.
Primerno za eno osebo ali skupino
do deset ljudi. Likovno predznanje ni
potrebno.
Za odrasle

Prijatelji Narodne galerije
Z letno članarino v klubu Prijateljev Narodne galerije si zagotovite letno vstopnico
v galerijo, pridružite se lahko izletom, predavanjem in posebnim srečanjem. Letna
članarina omogoča tudi druge ugodnosti ter popuste v galerijski trgovini.
Prijatelji Narodne galerije
Edinstvena priložnost, da se aktivno povežete z umetnostno dediščino, spoznate
galerijo od blizu in se nam pridružite na zanimivih izletih.
Član podpornik (fizična oseba)
Podprite programe Narodne galerije s finančnim prispevkom in postanite član
kluba. Posebne ugodnosti in dogodki samo za vas.
Član donator (pravna oseba)
Pravna oseba dobi izkaznico, ki jo lahko uporabljajo vsi zaposleni in je obenem
tudi donator Narodne galerije.

Sozvočje svetov
Galerijski abonma umetnostnozgodovinskih predavanj kustosov
Narodne galerije in koncertov
Komornega orkestra Slovenske
filharmonije v Slavnostni dvorani
Narodne galerije.
Ob izbranih torkih ter poseben božični
koncert.

Za odrasle

Za otroke

Galov klub
Galov klub je namenjen otrokom od 6. do 12. leta. Člani kluba – Galovci –
spoznavajo galerijske umetnine ter ustvarjajo v ateljeju. Srečanj je devet in
potekajo enkrat mesečno, od oktobra do junija.

Počitniške delavnice
V času vseh šolskih počitnic organiziramo celodnevno varstvo s poučnoraziskovalnim delom v razstaviščih, igro, gibanjem na prostem in ustvarjanjem.
Vključena sta tudi malica in kosilo.

GALa rojstni dnevi
Praznovaje rojstnega dne, ki vključuje zabaven ogled umetnin in veliko
ustvarjanja. Možna je tudi pogostitev v galerijski kavarni.
Na voljo je šest različnih programov: Škratova skrinjica, Zlatorogovo kraljestvo,
Cesaričin živalski vrt, Za mične gospodične in gospodiče petične, Zmaj, Galerijski
superjunaki.

Likovni natečaj
Vsako leto v okviru šole ali kot spodbuda za ustvarjanje doma razpišemo likovni
natečaj z izbrano temo in povabimo otroke, da pošljejo svoja dela. Strokovna žirija
izbere najboljše izdelke, ki jih tudi nagradimo, izbor del predstavimo na razstavi
ob koncu šolskega leta.

Družinska vodstva
Zasebna vodstva po galeriji za družine, prilagojena starosti otrok. Izberete lahko
vodstvo po stalni zbirki, občasni razstavi ali tematsko vodstvo. Ob nekaterih
vodstvih ponudimo tudi raziskovalne naloge.
Za otroke

Za mlade

Mladim, med 12. in 18. letom, nudimo tematsko prilagojena ustvarjalna druženja,
s poudarkom na osebni interpretaciji in predelavi galerijskih umetnin z uporabo
sodobnih eksperimentalnih likovnih tehnik.

Rojstni dnevi in ustvarjalna
druženja
Spoznavamo zanimivosti o slikah, potem se lotimo ustvarjalnih izzivov. Izbirate
lahko med petimi paketi: BFF (Moj najboljši prijatelj), Moja supermoč, #Filter,
Stilska preobrazba in Galerijska romanca. Možna je tudi pogostitev v galerijski
kavarni.

Tečaj risanja mange
Tečja risanja mange za začetnike in izkušene po predhodnem programu.

Počitniške delavnice
V času vseh šolskih počitnic organiziramo druženja z ustvarjanjem, predvsem
risanje mange. Poldnevno druženje, od 10. do 15. ure, vključuje tudi kosilo.

Individualne ure risanja
Vsebino in termin prilagodimo vašim želja, po individualnem dogovoru. Delavnico
lahko izvedemo v galeriji ali po spletni platformi zoom.

Priprave na preizkus likovne
nadarjenosti
Na tečaju vam bomo pomagali pri pripravi na preizkus za vpis na oblikovne šole
in umetniške gimnazije. Lotili se bomo različnih risarskih, domišljijskih, barvnih in
prostorsko zasnovanih nalog.
Za mlade

Galerijska
dostopnost

Demenci prijazna točka
Narodna galerija, v povezavi z Združenjem Spominčica – Alzheimer Slovenija,
prispeva k demenci prijazni družbi in k bolj kakovostnemu življenju.
Za starostnike in osebe z demenco pripravljamo likovne delavnice, na katerih
negujemo ustvarjalnost, spodbujamo domišljijo in urimo spomin.
Vsak zadnji torek v mesecu, ob 11. uri, pripravljamo predavanja Alzheimer Cafe, na
katerih predvsem svojci oseb z demenco pridobijo koristne informacije.

Galerijska čuječnost
V sobi za galerijsko čuječnost, ki je zraven Slavnostne dvorane, spodbujamo
obiskovalce, da ob umetniških delih urijo pozornost in s tem bogatijo izkušnjo
dojemanja umetnosti. Izbor del se spreminja skozi leto.
Za boljšo izkušnjo smo pripravili udobne stole in prijetno razpoloženjsko glasbo.

Galerijska dostopnost

Galerijska dostopnost
Osebam z ovirami omogočamo brezplačen vstop in brezplačno prilagojeno
vodstvo. Vstop je dovoljen tudi psom vodnikom.
Dostop za osebe z gibalnimi ovirami
Galerija je opremljena s klančinami in z dvigali. Za osebe na invalidskih vozičkih
je razstavna stavba dostopna pri glavnem vhodu na Prešernovi cesti 24, kjer je na
voljo tudi zvonec za odpiranje vrat.
Pripomočki za osebe z ovirami:

•

Indukcijska zanka
V muzeju so na voljo individualne indukcijske zanke za uporabo avdio vodičev
in sistemov vodenja.

•

Avdio vodiči
Obiskovalcem so na voljo avdio vodiči po stalni zbirki in občasnih razstavah.

•

Avdio opisi
Opise obdobij in izbranih umetniških del lahko poslušate prek QR oznak.

•

Video vsebine v slovenskem znakovnem jeziku
Izbrana umetniška dela stalne zbirke in nove kretnje, ki smo jih dodali v slovar
slovenskega znakovnega jezika, so ob izbranih slikah, na galerijskih zaslonih
ter na spletni strani predstavljeni v slovenskem znakovnem jeziku.

•

Tipna slika Luize Pesjak
V stalni zbirki je na voljo tipna prilagoditev slike Mihaela Stroja Luiza Pesjak,
opremljena s povečevalnim steklom, z opisom dela v Braillovi pisavi in
zvočnim opisom.

Prilagojena vodstva
Po predhodni najavi organiziramo prilagojen voden ogled s kopijami muzejskih
predmetov in taktilnimi oziroma veččutnimi pripomočki, s katerimi obogatimo
in vam približamo razlago. Po dogovoru poskrbimo za tolmačenje v slovenski
znakovni jezik. Vodstva so za vse osebe z oviranostjo brezplačna.

Galerijska dostopnost

Ogled galerije v
lastnem ritmu
•

Avdiovodnik
Za ljubitelje klasike. Na posodo v galerijski trgovini.

•

Interaktivne igre Narodne galerije
Brezplačna aplikacija z interaktivnimi kvizi.

•

Kode QR
Skenirajte oznake in dostopajte do opisov.

Recite DA v Narodni galeriji
V eni izmed najlepših slavnostnih dvoran v Sloveniji, v Zlati dvorani Narodne
galerije, lahko potrdite svojo ljubezen s poročnim obredom.

Najem prostorov
Reprezentančne dvorane nudijo izvrstno kuliso in predstavljajo idealno okolje za
družabne dogodke in prireditve. Možen je najem velike Slavnostne dvorane,
Zlate dvorane, steklene Vhodne avle ter Avditorija.

Postanite del dobre zgodbe
Vabimo vas, da nam pomagate ohranjati najlepše narodove umetnine za bodoče
rodove, za narodov ponos, in da oplemenite svoj ugled in ugled podjetja
s sodelovanjem z nami. Za pokrovitelje imamo pripravljene pakete ugodnosti.

Galerijska
kavarna
Kavarna s pestro ponudbo osvežilnih
in toplih napitkov ter sladic se nahaja
v Vhodni avli, kjer vas očara pogled na
originalni Robbov vodnjak.

Galerijska
trgovina
Trgovina Narodne galerije ponuja
kataloge razstav, monografije umetnikov,
umetnostne in kulturnozgodovinske
publikacije, didaktična gradiva,
reprodukcije in plakate, razglednice in
voščilnice, umetniška dela, spominke in
izvirna darila.

Želite izvedeti več?
Informacije za obiskovalce / prijava na vodstva
T: (01) 24 15 418
Galerijska trgovina in informacije
T: (01) 24 15 424
E: trgovina@ng-slo.si
Izobraževanje in animacija
• naročanje skupin in vodstev
• rezervacija rojstnega dneva
• vpis v ustvarjalne tečaje in delavnice
T: (01) 24 15 435 / 24 15 415
E: dejavnosti@ng-slo.si

Spremljajte nas
www.ng-slo.si

#narodnagalerija #mojagalerija
Oglejte si koledar dogodkov na galerijski spletni strani.
Vabimo vas, da se na spletni strani Narodne galerije naročite na tedenske galerijske novice.
V galeriji je dovoljeno fotografiranje brez uporabe fotografskega stojala in bliskavice.
Brezžično omrežje Eduroam in javno (omejeno) Wi-Fi omrežje sta na voljo v večini javnih
prostorov galerije.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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Februar 2022

