Muzej za arhitekturo in oblikovanje

ARHITEKTURA, OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
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IZOBRAŽEVALNI
PROGRAMI
Izobraževalni programi MAO so namenjeni vsem,
ki želite na zabaven in poučen način podrobneje
spoznati arhitekturo, oblikovanje in fotografijo.
Ženejo nas radovednost, ustvarjalna energija in
želja po odkrivanju novega. Z vodenimi ogledi
spodbujamo čut za opazovanje in oblikovanje
lastnega mnenja o predstavljenih temah ter
ponujamo živo doživetje različnih področij kulturne
dediščine. Na delavnicah spodbujamo ustvarjalnost,
razvijamo ročne spretnosti in uživamo v druženju.
Programi so prilagojeni različnim ciljnim skupinam
in starostim. Namenjeni so individualni in skupinski
udeležbi, družinam, mladostnikom, predšolskim
otrokom, osnovnošolcem in dijakom ter študentom.

RAZSTAVE
PREDMET IN ZBIRKA

MADE IN:
PRIPOVEDI OBRTI
IN OBLIKOVANJA
16. 5.–20. 9. 2020

Muzej za arhitekturo in oblikovanje hrani
obsežne in dragocene zbirke s področij
arhitekture, oblikovanja in fotografije 20. in 21.
stoletja. Zbirke so vir navdiha, idej in konceptov
za mnoge raziskovalce, skozi razstavo
pa nagovarjajo tudi širši krog občinstva.
Razstavo sestavlja več kot 200 predmetov, med
katerimi so tako ikone slovenske arhitekture
in oblikovanja kot tudi minljivi izdelki in
predmeti, ki so prvič predstavljeni javnosti.
Razstava izpostavlja razmerje med zbirko
muzeja kot celoto in njenimi posameznimi
deli. Ta razmerja so izpostavljena v instalaciji,
ki sooča dela različnih časovnih obdobij,
disciplin in tipologij. Z izpostavitvijo raznolikih
predmetov v prostoru ustvarja mrežo
povezav, ki temeljijo na sodobnih pristopih,
kot so sočasnost, prekrivanje in dialog.
Izbor predmetov, osvobojen kakršnihkoli
interpretacij, odpira številne možnosti
doživljanja in raziskovanja.
Vodeni ogledi in delavnice
Priporočene delavnice:
Telefon V 5+, OŠ
MostOgradnja OŠ, SŠ
Ko se srečata ekologija in poezija OŠ
Plakat OŠ, SŠ
Legendarni kiosk – sestavljanka OŠ
Nebotičnik OŠ
Fasadni plašč – papirna plastika OŠ, SŠ

Potujoča razstava MADE IN: pripovedi obrti in
oblikovanja s predmeti, fotografskim gradivom
in zgodbami predstavlja dela 40 rokodelcev
iz regije ter v okviru osmih »pripovedi obrti in
oblikovanja«, ki se uresničujejo v sodelovalnih
projektih več kot 30 obrtnikov in več kot 40
oblikovalcev iz vse Evrope, zastavlja vprašanja
o produkciji v sodobnem svetu.
Razstava je rezultat dveletnih aktivnosti, v
katerih je šest partnerskih organizacij – Muzej
za umetnost in obrt ter OAZA (Hrvaška), Muzej
za arhitekturo in oblikovanje (Slovenija),
Werkraum Bregenzerwald (Avstrija) ter Nova
Iskra in Mikser (Srbija) – sodelovalo v okviru
širše iniciative, imenovane platforma MADE IN.
Platforma združuje raziskovanje, oblikovanje
in dediščino ter spodbuja sodelovanje in
izmenjavo znanja med tradicionalnimi
rokodelci in sodobnimi oblikovalci.
Vodeni ogledi in delavnice
Priporočene delavnice:
Les ni samo lep, OŠ
Naredi sam – leteča preproga, OŠ
Kreativno razmišljanje, različni materiali
in reciklaža v oblikovanju OŠ, SŠ
Volna + voda + milo = filc OŠ, SŠ

RAZSTAVE
[TUNEL 29]
OBLIKOVANJE ZA
POSTAPOKALIPTIČNI
SVET

100 LET
LJUBLJANSKE ŠOLE
ZA ARHITEKTURO

18. 6.–16. 8. 2020

Razstava ob stoletnici ljubljanske šole za
arhitekturo bo izpostavila pomen in vpliv
šole na slovensko arhitekturo in družbo 20. in
21. stoletja. Razstava bo sestavljena iz dveh
delov. Prvi del bo skozi različna merila, od
risb in maket v merilu 1 : 1 do urbanističnih
načrtov v merilu 1 : 10.000, predstavil izbrana
študentska dela od ustanovitve šole do danes.
Drugi del pa bo skozi medij fotografije, videa in
instalacij predstavil različne načine produkcije
arhitekturnega znanja ter izpostavil pomen
študija arhitekture v 21. stoletju.

V scenariju, ki ga predstavljamo, je naše
naravno okolje uničeno, zdaj živimo v
Tunelu 29. Na razstavi predstavljeni
projekti predvidevajo temno prihodnost,
postindustrijsko distopijo, kjer življenje vztraja
le še v strogo nadzorovanem umetnem okolju,
napolnjenem s pohištvom, ki smo si ga sami
naredili iz reciklirane plastike, lesa invazivnih
rastlinskih vrst in nabranih odpadnih
kovin, preživeli pa gojimo svojo hrano. Kako
se prizadevanja za spopadanje s takšno
resničnostjo odražajo v oblikovanju za jutri?

27. 10. 2020–21. 3. 2021

Vodeni ogledi in delavnice
Priporočene delavnice:
Moje telo – moja arhitektura, V 5+, OŠ, SŠ
Urbano – ubrano, OŠ, SŠ
Konstrukcije, OŠ, SŠ
Papirna plastika in smer B, OŠ, SŠ
Stolp – stolpnica, V 5+, OŠ, SŠ

SWIM CITY
27. 8.–7. 10. 2020
Razstava Švicarskega muzeja arhitekture
aktualizira plavanje v rekah, ki tečejo skozi
središča mest. Osvetljuje mestne kopalne
kulture na Renu, Aareju, Limmatu in Roni ter se
potaplja v svojevrstne zgodovine in posebnosti
vsakega mesta. Del razstave je tudi filmska
instalacija, ki omogoča doživetje rečnega
plavanja z vidika plavalca.
Delavnica s krajšim ogledom razstave:
Reka, mostovi, nabrežja – izdelava makete
OŠ, SŠ

Niko Kralj –
Od matrice do igrače
7. 9.–8. 11. 2020

OBLIKOVANJE
MODERNIH
INTERIERJEV
8. 4.–17. 10. 2021

Arhitekt in oblikovalec Niko Kralj se je v
zgodovino zapisal z oblikovalskimi presežki.
Najprepoznavnejši je zagotovo njegov stol Rex,
stola Lupina in 4455 pa sta bila v svojem času
najbolj množično uporabljana stola pri nas.
Pohištveni sistemi, kot so Futura, Savinja in
Javor Postojna, so bili del našega vsakdana.
Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je
»pionir oblikovanja« zapustil bogat opus svojih
del. Sem sodijo tudi skice, načrti in prototipi za
lesene igrače, pri katerih naj bi otroci razvijali
konstrukcijsko znanje in motorične spretnosti.
Razmišljal je trajnostno, saj je predlagal, da
bi znotraj pohištvene industrije iz odpadnih
kosov masivnega lesa izdelovali paličja, ki bi
jih otroci lahko sestavljali v raznolike podobe,
in sicer po njegovih predlogah (žirafa, pes,
letalo, podmornica, avto …) ali na krilih lastne
domišljije. Na ogled bodo številne matrice in
prototip igrače.
Delavnica s krajšim ogledom razstave:
Kraljeva sestavljanka OŠ

Razstava bo skozi kritično refleksijo in primere
dobre prakse obravnavala razvoj interierja od
ključnih sprememb v načinu bivanja, ki so jih
povzročili procesi modernizacije v 20. stoletju,
do današnjih družbeno-političnih vprašanj,
kot sta vpliv nadzornih tehnologij ali razvoj
hibridnih prostorov, ki brišejo meje med delom
in zasebnim življenjem.
Vodeni ogledi in delavnice
Priporočene delavnice:
Stol skozi čas OŠ, SŠ
Kaj je interier (Preplet arhitekture in igra
vlog) OŠ

ARHITEKTURA
V ŽIVO

ARHITEKTURA
V ŽIVO Z LADJICO

Po predhodni najavi
OŠ in SŠ, za najmanj 15 oseb v skupini
Trajanje: 60–90 min

Po predhodni najavi
OŠ in SŠ, za najmanj 25 oseb v skupini
Trajanje: 45–50 min

Secesijska Ljubljana

Mostovi in nabrežja Ljubljanice

Ljubljana je po potresu 1895 dobila novo
podobo in s Fabianijem nov, prvi moderni
urbanistični načrt mesta. Svobodni in lahkotni
slog secesije je povezan z naravo, folklorno
dediščino in geometrijskimi oblikami.
Sprehodili se bomo med Zmajskim mostom
in nekaterimi najpomembnejšimi stavbami
domačih in tujih arhitektov. Na Prešernovem
trgu je v secesijski maniri obnovljena
Hauptmannova hiša, nasproti je Urbančeva
veleblagovnica z nadstreškom iz pahljačastih
cvetnih listov; pot bomo nadaljevali v smeri
Grand hotela Union, dela arhitekta Josipa
Vancaša. V popotresni obnovi mesta je
sodeloval tudi Maks Fabiani; zasnoval je
mnoge stavbe in podobo Slovenskega (danes
Miklošičevega) trga.

Plečnikova Ljubljana

Vodeni sprehod po središču Ljubljane nam
omogoči vpogled v delo Jožeta Plečnika, enega
najpomembnejših slovenskih arhitektov 20.
stoletja. Podrobneje spoznavamo njegovo
vizijo mesta Ljubljana. Ogled pričnemo pred
Ilirskim stebrom na Trgu francoske revolucije,
nato pa sledimo vodni ali peš osi proti
Kongresnemu trgu in Čevljarskemu mostu ter
se ob Ljubljanici sprehodimo do Tromostovja.
Sprehod končamo na Tržnicah.

Moderna Ljubljana

V 20. stoletju so Ljubljano s svojimi deli
zaznamovali tudi arhitekti Edvard Ravnikar,
Edo Mihevc, Milan Mihelič in Vinko Glanz ter
njihovi sodelavci. Spoznavamo raznolikost
arhitekture tega obdobja, stanovanjskoposlovne komplekse (Ferantovi bloki, Kozolec),
poslovne stavbe (Metalka), javne zgradbe
(Državni zbor RS, Cankarjev dom, Maximarket),
infrastrukturne rešitve (bencinski servis
Petrol) in urbanistične projekte (Trg republike).

Z leseno ladjico se popeljemo po reki
Ljubljanici, si s pogosto spregledane rečne
perspektive ogledamo njene številne mostove
in nabrežja ter prisluhnemo mnogim zgodbam.
Ljubljanica je naravni spomenik in sestavni
del krajinskega parka Ljubljansko barje ter
tudi kulturni spomenik državnega pomena.
Je bogato najdišče kulturne dediščine –
arheoloških najdb. Vse od časa nastanka
Emone do zgraditve železnice Dunaj–Trst
(1857) je bila Ljubljanica tudi pomembna
trgovska in prometna pot. V nasprotju z
globoko strugo na Barju je bila reka pred
regulacijskimi deli, ki so se začela leta 1825 in
se v glavnem končala s Plečnikovo ureditvijo
bregov v tridesetih letih 20. stoletja, široka in
plitva, njeni bregovi pa lahko dostopni. Danes
velja za primer dobre arhitekturne prakse, saj
je projekt preureditve nabrežij in mostov na
Ljubljanici v predelu starega mestnega jedra
leta 2012 prejel evropsko nagrado za urbani
javni prostor.

USTVARJAJMO
SKUPAJ

Konstrukcije in novi materiali

Od torka do petka med 10. in 18. uro
Po predhodni najavi
Trajanje: 90–120 min

Moje telo – moja arhitektura

Kdo so arhitekti in kaj je arhitektura?
Spoznavamo različne arhitekturne člene in
jih opredmetimo skozi gib. Vstopamo v svet
pravljic in govorimo o materialih in oblikah,
o konstrukcijah, merilu, barvah, svetlobi in
sencah.
V 4+, OŠ 1, 2, 3

Ko gradiček postane velik, je grad

Kaj so konstrukcije v naravi in kakšnih
konstrukcij se loteva človek? Stopili bomo v svet
fizike in sil težnosti. Razmišljali bomo o osrednji
ideji stavbe in o konstrukciji, ki je lahko nevidna
ali vidna. Z igro gibov bomo ugotavljali, kaj so
nosilni in kaj nošeni elementi. Urili se bomo v
ustvarjanju najrazličnejših konstrukcij. Gradili,
sestavljali in razstavljali bomo mostove, kupole,
stolpe in stolpnice.
OŠ 1, 2, 3, SŠ

Od predmeta do kulturne dediščine
Ob raziskovanju dvorca Fužine odkrivamo njegovo
zgodovino in znamenite lastnike. Raziskujemo
in spoznavamo, kaj je grad, kaj dvor in kaj dvorec
ter kakšna je razlika med srednjeveškim in
renesančnim gradom. Koliko življenj in različnih
zgodb nosi fužinski grad in kakšne skriva
ljubljanski grad na griču, kaj se danes dogaja
v obeh in kako so konservatorji in arhitekti
poskrbeli, da lahko v njiju potekajo različni
programi? Izdelali bomo maketo grajske stavbe.
V 4+, OŠ 1, 2, 3

Spoznajmo steber

Nekatere stavbe na stebrih slonijo, druge
želijo z njimi poudariti monumentalnost,
pomembnost ter ustvariti vtis lepote in
harmoničnosti. Svoje telo bomo primerjali
s stebrom: »Moja stopala so baza, moje telo
je deblo in moja glava najlepši kapitel.« Na
razstavi bomo stebre poiskali na načrtih in
fotografijah, izdelali pa bomo tudi imeniten
klobuk, ki spominja na kapitel.
V 5+, OŠ 1, 2

Kulturna dediščina pomeni zgodovino naroda,
neprecenljivo zapuščino novim rodovom
in bogat vir informacij o načinu vedenja
naših prednikov. Kulturno dediščino delimo
na premično in nepremično ter nesnovno
dediščino. Pobliže bomo spoznali muzejski
predmet, ki ga hrani Muzej za arhitekturo
in oblikovanje, ter delo kustosa, ki predmet
sprejme v svojo zbirko in ga ovrednoti.
Delavnica v čevljih muzealca in kustosa,
skrbnika zbirke.
OŠ 2, 3, SŠ

Kraljeva sestavljanka

Kaj je dobro in trajnostno oblikovanje? Pobliže
bomo spoznali oblikovalsko dediščino Nika
Kralja. Skice, načrti in prototipi za lesene
igrače bodo izhodišče našega raziskovanja,
replike paličij pa izziv za razvijanje
konstrukcijskega znanja in motoričnih
spretnosti otrok. Otroci bodo sestavljali
raznolike podobe po oblikovalčevih predlogah
(žirafa, pes, letalo, podmornica, avto …) in hkrati
razvijali lastno domišljijo.
OŠ 1, 2, 3

Kaj je interier

pomembno vlogo. Ogledali si bomo razvoj
stola skozi zgodovino, spoznali najbolj znane,
zanimive in nenavadne stole ter naredili
maketo stola.
OŠ 2, 3, SŠ

Telefon

Preplet arhitekture in igra vlog
Kako so meščanska stanovanja opremljali
nekoč in kakšna je notranja oprema danes?
Spoznali bomo nekaj oblikovalskih kosov
pohištva, ki so zaznamovali konec prejšnjega
stoletja. S preprostim modeliranjem iz papirja
bomo izdelali miniaturno pohištvo za maketo
stanovanja v merilu 1 : 50, nato pa od malega
merila prešli k velikemu. Kose pohištva iz
kartona bomo s tehniko »naredi sam« (DIY)
tudi sestavili. Na zabaven način se bomo
učili branja arhitekturnega načrta in z igro
domišljije opremljali svoja stanovanja. Naše
prizorišče bo oder – tloris. Z igro različnih
zvočnih posnetkov in lastnih glasov bomo
odkrivali arhitekturne elemente in opremo
naših sob.
OŠ 2, 3, SŠ

Otroci bodo spoznali Iskrine telefone
oblikovalca Davorina Savnika. Telefon ATA
30 (1967) je pomenil pomemben oblikovalski
korak naprej – iz nekdanje majhne črne škatle
je nastal ergonomsko oblikovan predmet.
Spregovorili bomo o pomenu telefona nekoč
in danes. Zakaj je pomembno oblikovanje?
Oblikovanje ni zgolj lepšanje predmetov, lahko
tudi olajša življenje posamezniku in vključi
različne ciljne skupine uporabnikov. Najmlajši
bodo izdelali telefon iz pločevink in vrvice.
V 5+, OŠ 1, 2

Plakat

Stol skozi čas

Kaj vse lahko uporabimo za sedenje, posedanje,
poležavanje? Stol je največkrat zasnovan in
najbolj raznovrstno oblikovan del pohištva
in ima v zgodovini razvoja pohištva zelo

Plakat je tiskani medij, ki sporoča, prepričuje,
oglašuje, obvešča, izziva javnost. Je vizualno
sporočilo, ki za sporočanje uporablja črke in
podobe. Dober plakat je jasen, pregleden in
opazen. Skrbno izbrano besedilo ali slogan,
barve, prava slikovna podoba in premišljena
postavitev (kompozicija) ter ustrezen izbor
tipa črk (tipografija) so zato zelo pomembni.
Ogledali si bomo nekaj originalnih plakatov iz
zbirke MAO in izdelali tudi svojega.
OŠ, SŠ

Legendarni kiosk – sestavljanka

v arhitekturi ali oblikovanju. Skozi čutila bomo
spoznavali lastnosti materiala in sestavljali,
gradili, razstavljali … Je les res »topel«, ali diši,
kako nastane žagovina in ali vezana plošča
spominja na napolitanke? Ali les resnično
izginja?
V 5+, OŠ 1, 2, 3

(Ne)skrite vodne poti
Ali veš, kako iz skice in načrta nastane
3D-maketa? Kako se prepletata arhitektura in
oblikovanje? Kaj pomeni modularnost? Pridi
in spoznaj znameniti kiosk K67, ki ga je v svojo
zbirko sprejel tudi muzej MoMA v New Yorku.
Barvita igra dodajanja, odvzemanja,
spreminjanja, nadgrajevanja.
OŠ 1, 2, 3

Nebotičnik

V delavnici nas bodo zanimale gradnja v
višino, konstrukcija, uporaba materialov
in trdnost visokih stavb, pa tudi to, kakšni
so pogledi od zgoraj in kako pomembno je
oblikovanje prostora spodaj, okrog stolpnice.
Izziv za ustvarjanje bo ikona mesta –
ljubljanski nebotičnik. Spoznali bomo številne
zgodbe, povezane s stavbo, in si pobliže
ogledali maketo.
OŠ 1, 2, 3

Čemu služijo hidranti, od kod pride voda v
mesto in skozi katere postopke mora, da jo
lahko pijemo iz domače pipe? Zanimalo nas
bo, kam potuje odpadna voda iz naših kuhinj
in kopalnic, naučili pa se bomo tudi, kako
ohranjati vodo čisto in kako z njo varčevati.
Spregovorili bomo tudi o reki ob gradu, kjer so
nekoč stali mlini in žage, še danes pa tu deluje
hidroelektrarna.
OŠ 1, 2

Volna + voda + milo = filc

Les ni samo lep

Gozd pokriva tretjino kopne površine Zemlje.
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država
v Evropi. Odkrivali bomo skrivnosti gozda
in tesno povezanost človeka z njim. Gozd je
vrednota in ponuja najrazličnejše dobrine,
hkrati pa omogoča tudi ohranjanje čiste pitne
vode in blaži podnebne spremembe. Ugotavljali
bomo, kako se je les skozi zgodovino uporabljal

Osnovni material, s katerim se bodo seznanili
udeleženci, je klobučevina (filc), material
tradicionalnih obrti. Spoznali bodo tehniko
polstenja volne in se poigrali z novimi
možnostmi uporabe materialov ter ustvarili
sodobne unikatne izdelke.
OŠ 2, 3, SŠ

KULTURNI,
TEHNIŠKI ALI
EKO DAN

POLETNA MALA
ŠOLA ARHITEKTURE

Programi predstavljajo arhitekturno in
oblikovalsko dediščino Slovenije, hkrati pa
povezujejo izbrane teme z zgodovinskim in
družbenim dogajanjem v določenem obdobju
se prepletajo z vizualno umetnostjo, literaturo
in ekologijo. Mogoče so različne kombinacije
ogledov aktualne razstave, programov
Arhitektura v živo in Arhitektura v živo z
ladjico ter ustvarjalnih delavnic.

Počitniški izziv za mlade
nadobudneže (6–13 let) z veliko
mero radovednosti in željo po
raziskovanju

Kulturni dan
Priporočene delavnice:
Plečnik Prešernu
Tehniški dan
Priporočene delavnice:
MostOgradnja, Konstrukcije, Moje mesto,
Fasadni plašč – papirna plastika
Eko dan
Priporočene delavnice:
Les ni samo lep, (Ne)skrite vodne poti,
Ko se srečata ekologija in poezija
Trajanje: po dogovoru, 4–6 ur

NEDELJA V MAO
Dve nedelji v mesecu
Od 11.00 do 12.30 ure
Brez predhodne najave
Ustvarjalnica je prostor zabave, igre,
ustvarjanja, spoznavanja in druženja. Prostor,
kjer lahko otroci od 5. do 15. leta preživljajo
prosti čas v spoznavanju arhitekture,
oblikovanja in fotografije. S pogovorom in
zabavnimi učnimi pripomočki, učnimi listi ali
ob računalniški projekciji spoznavamo teme
z razstav, nato pa z novim znanjem in z veliko
domišljije ustvarimo lastne izdelke.
Ustvarjalnice vodijo kustosi pedagogi,
študenti umetnostne zgodovine ali uveljavljeni
arhitekti, oblikovalci in fotografi.

zadnji teden v avgustu

Poletna mala šola arhitekture za otroke
pomeni odkrivanje arhitekture v vsej njeni
raznolikosti. Otroci preučujejo arhitekturo
z vsemi čutili, raziskujejo svetlobo, odtenke
barv, materiale in oblike. Rišejo, gradijo in
sestavljajo ter razvijajo tako prostorsko in
fizikalno kot tudi družbeno razumevanje
našega okolja. Spoznavajo pomen stavbne
dediščine in dialog arhitekture z naravo. Otroci
ustvarjajo z različnimi materiali in pripomočki,
razvijajo domišljijo in samostojnost, hkrati pa
se učijo skupinskega dela, saj se zahtevnejših
nalog lotevajo skupaj.

Vstopnina
Odrasli 			

5€

Osnovnošolci, srednješolci, študentje, upokojenci

3€

Vrtčevski otroci, invalidi, brezposelni, spremljevalci,
novinarji, člani strokovnih združenj

brezplačno

Vodeni ogledi po Ljubljani - SKUPINE, min 10 oseb
Plečnikova, Secesijska, Moderna Ljubljana
(osnovnošolci, srednješolci, študentje, upokojenci)

4€

Voden ogled z ladjico, skupine (osnovnošolci, srednješolci)

5€

Dejavnosti za šolske SKUPINE

Tematska delavnica za vrtčevske otroke, osnovnošolce
Vstopnina z vodstvom za osnovnošolce, srednješolce, študente

3€
3,5 €

Vstopnina z vodstvom in delavnico za osnovnošolce,
srednješolce in študente
spremljevalci skupin imajo prost vstop

OBIŠČITE NAS
Podrobnejše informacije o razstavah in
programih so na voljo na spletni strani
www.mao.si
Informacije, prijave in najava skupin
Vodstva in udeležbo na delavnicah je
treba potrditi vsaj 5 delovnih dni vnaprej.
Spremljevalci skupin in učitelji imajo
brezplačen vstop. Večje skupine lahko ogled
začnejo že ob 9. uri. Ob daljših izletih vam
lahko pomagamo tudi z rezervacijami kosil
v neposredni bližini muzeja.
Natalija Lapajne, T: + 386 (0)1 548 42 82
Maja Šuštaršič , T + 386 (0)1 548 42 77
E: izobrazevanje@mao.si
Spremljajte nas na družbenih omrežjih:
www.instagram.com/mao_slovenia/
www.facebook.com/MAO.Slovenia

MUZEJ ZA ARHITEKTURO
IN OBLIKOVANJE
Rusjanov trg 7
T: 01 548 42 70
1000 Ljubljana
E: mao@mao.si
Slovenija
www.mao.si
Odpiralni čas
Torek–nedelja: 10.00–18.00
Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu.
Muzej je zaprt: 1. 1., 1. 11., 25. 12.

4€

Slovenija

1000 Ljubljana

Rusjanov trg 7

ARHITEKTURA, OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

I N O B L I KO VA N J E

ARHITEKTURO

MUZEJ ZA

SPOZNAVAJ

USTVARJAJ

SODELUJ

OPAZUJ

BERI

PRISLUHNI

OTIPAJ

RAZISKUJ

DRUŽI SE

ZABAVAJ SE

NDP

