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Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je eden najstarejših 
muzejev arhitekture in oblikovanja v Evropi, ustanovljen je bil 
leta 1972. MAO je skrbnik in promotor najobsežnejše svetovne 
zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske dediščine. Je de-
stinacija za strokovnjake, študente in obiskovalce, ki jih zanimajo 
načela in prednosti dobre arhitekture in oblikovanja. 

V iskanju novih spoznanj

Program Muzeja za arhitekturo in oblikovanje za leto 2022 pre-
pleta arhitekturne, oblikovalske in fotografske teme. Razstava 
Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit pou-
darja visoko raven in pomen oblikovanja pri nas. Plečnikovo leto, 
150 letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in vpis Plečnikovih 
del na Unescov seznam bomo obeležili z vrsto razstav in do-
godkov. Plečnik je z univerzalnim pristopom, lokalnimi prvinami 
in globalnimi principi svojevrstno prepletel različne historične 
plasti v mestu s (p)osebnim arhitekturnim jezikom in skladnjo 
v enkratno zeleno/urbano nadvse prijetno celoto narejeno po 
meri človeka. Letošnji bienale oblikovanja BIO27 z naslovom Su-
pervernakularno bo prav tako povezan s trajnostnim razvojem. 
Strokovni kot širši javnosti, študentom in otrokom tako želimo 
ponuditi program, ki bi jih navdajal s ponosom in pomembnostjo, 
da so arhitektura, oblikovanje in fotografija nepogrešljivi sopot-
niki našega življenja.

dr. Bogo Zupančič, direktor MAO

Foto: Miran Kambič
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Jo ž e  B r u m e n : 
m o d e r n i s t i č n i  o b l i k o v a l e c 
i n  u m e t n i š k i  e r u d it 

Kustosinja: Petra Černe Oven
Sokustosinja: Cvetka Požar 
16. 12. 2021–24. 4. 2022, MAO 

Jože Brumen, Srečko Kosovel, Integrali, Cankarjeva založba, 1967, foto: Aleš Rosa

Razstava Jožeta Brumna, arhitekta, kiparja, pedagoga, pred-
vsem pa enega najvplivnejših pionirjev slovenskega grafičnega 
oblikovanja, je prva pregledna in študijsko zasnovana razstava 
njegovega bogatega ustvarjalnega opusa. Obsega dela od zgo-
dnjih petdesetih let do prve polovice devetdesetih let 20. stole-
tja. Jože Brumen, ki sodi med vodilne slovenske oblikovalce, je 
v povojnem obdobju opravil pionirsko delo na področju obliko-
vanja knjig in drugih publikacij – predvsem s področja literature 
in umetnosti (pesniške zbirke, razstavni katalogi, umetniške mo-
nografije) – plakatov in celostnih grafičnih podob. Pri oblikova-
nju knjig gotovo izstopajo sloviti Integrali Srečka Kosovela, ki 
so izšli leta 1967. Ob številnih že videnih in znanih projektih so 
na razstavi prikazani tudi projekti iz zgodnjega ustvarjalčevega 
obdobja in zasnove del, med katerimi mnoga niso bila še nikoli 
predstavljena v javnosti. 
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Razstava je nastala v organizaciji Muzeja za arhitekturo in obli-
kovanje, Fundacije Brumen in Društva za kulturno, založniško in 
producentsko dejavnost Pekinpah. 

Nedelja v MAO / vodeni ogledi in 

ustvarjalne delavnice za otroke: 9. 1., 20. 

1., 6. 2., 8. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4. 2022

Vodeni ogledi in delavnice za šole

Okrogla miza Knjiga? Oblikovanje v 

založništvu: 3. 3. 2022 ob 18.00

Interdisciplinarni posvet o raziskovanju, 

izobraževanju, zbiranju, hranjenju, 

publiciranju in razstavljanju dediščine 

grafičnega oblikovanja: 31. 3. 2022

Prijave: izobrazevanje@mao.si 
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P L E Č N I KOVO  L E T O

Leta 2022 praznujemo 150-letnico rojstva 
arhitekta, katerega dela so bila avgu-
sta 2021 uvrščena na Unescov seznam 
svetovne kulturne in naravne dediščine 
kot izjemen primer urejanja javnih pro-
storov po meri človeka. Življenje in delo 
arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957) so 
raziskovali številni domači in tuji razisko-
valci, o njem je bilo napisanih veliko knjig 
in člankov ter pripravljenih več razstav, 
vsaka generacija ga v svojem času dru-
gače interpretira. Obsežno Plečnikovo 
zapuščino hranijo Muzej in galerije mes-
ta Ljubljane oz. Plečnikova hiša v Ljublja-
ni, vendar je kljub podrobni obravnavi še 
veliko muzejskih predmetov najti tudi v 
drugih arhivih ali pri zasebnih lastnikih, 
povezanih s Plečnikovim življenjem in 
delom. MAO hrani tako manjše in srednje 
velike kot tudi večje arhive Plečnikovih 
študentov. 

Tako v letu 2022 posvečamo Plečniku 
in njegovemu delu še posebno veliko 
pozornosti. Pripravili smo kar nekaj za-
nimivih razstav in spremljevalnih dogod-
kov. 

Pogovor ob začetku Plečnikovega leta:  

25. 1. 2022 ob 18.00 (spletni dogodek)

Arhitektura v živo: enkrat mesečno 

vodeni ogled Plečnikove arhitekture

Vodeni ogled Plečnikove Ljubljane: peš, 

z ladjico ali kombiniran ogled

Natečaj za izbor najboljših kratkih filmov 

ob Plečnikovem letu
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D E L A J OŽ E TA P L E Č N I K A 
V L J U B L JA N I  –  U R BA N O 
O B L I KOVA NJ E  P O  M E R I  Č L OV E K A

Kustosi: Tomaž Štoka, Špela Spanžel, 
Bogo Zupančič
7. 2.–8. 5. 2022, kapela MAO 

Trnovski pristan, risba: Vladimir Brezar / MAO

Odbor za svetovno dediščino je na svojem 44. zasedanju izbrana Plečnikova dela 
vpisal na Unescov seznam svetovne dediščine. Projekt priprave nominacije je za 
stroko, upravljavce in lastnike posameznih spomenikov pomenil velik izziv. Us-
pešen vpis temelji na skupinskem delu, strokovnosti in preglednosti, saj je kljub 
vsebinski zahtevnosti projekta snovalcem nominacije uspelo povezati vse ravni 
dediščine – od ohranjanja prek interpretacije in pravne zaščite do upravljanja. Raz-
stava bo predstavila projekt, ki je privedel do vpisa Plečnikovih del na Unescov 
seznam svetovne dediščine.

Nedelja v MAO / vodeni ogledi 

in ustvarjalne delavnice za otroke: 8. 2., 8. 5. 2022 

K A KO  J E  NA S TA JA L A
P L E Č N I KOVA L J U B L JA NA

Kustos: Andrej Hrausky
4. 5.–12. 6. 2022, 
Mala galerija CD, MAO 

Nekdanji vhod na telovadišče v Tivoliju / fototeka MAO

Fotografska razstava bo v Cankarjevem domu na ogled v okviru spremljevalnega 
programa ob razstavi skupine Klub neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov. S fo-
tografijami iz zbirk Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Arhiva Republike Slovenije, Inštituta za 
novejšo zgodovino in Plečnikove hiše bo predstavila arhitekturne metamorfoze 
mesta. Da bi arhitekturo in čas, v katerem je nastajala, približali čim širšemu ob-
činstvu, bomo v grajskem parku predstavili del razstave iz Cankarjevega doma oz. 
povečave fotografij o gradnji Plečnikovih stavb.

Vodeni ogled Plečnikove Ljubljane: 

peš, z ladjico ali kombiniran ogled 
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S TA R I-N OV I  SV E T : 
J OŽ E  P L E Č N I K  I N  NJ E G OV M I L J É

Kustosi: Bogo Zupančič, Tomaž Štoka, 
Natalija Lapajne, Miloš Kosec
20. 10. 2022–1. 3. 2023, MAO

Plečnikove tržnice, foto: Matevž Paternoster / MGML

Jože Plečnik s svojim obširnim in raznolikim opusom, zaznamovanim z diskretno 
inventivnostjo in dialogom z obstoječim prostorom, spada med najbolj samosvoje 
arhitekte 20. stoletja in ga ni mogoče umestiti v nobeno od tedanjih arhitekturnih 
smeri. Čas po prvi svetovni vojni, ko je nastala večina njegovih del, je bil usmerjen 
bolj v vsesplošen tehnološki razvoj, v iskanje novosti, ne pa v dialog oziroma so-
bivanje človeka s preteklimi oblikami in sodobnimi dosežki v prostoru. Plečnikova 
vizija ureditve urbanega prostora je bila drugačna. Ni bila modernističen predlog, 
ampak rekolekcija fragmentov, ki jih je skrbno zbiral, jih interpretiral in nato osmis-
lil znotraj enovite celote. V mestu je razvil orientacijo in nove urbane potenciale 
ter omogočil raznoliko uporabo prostora, kar je dosegel z vrsto različnih posegov. 
Istočasno se je pri nas po vzoru novih, modernističnih misli razvijala moderna arhi-
tektura. Razstava bo obravnavala vrednote arhitektove dediščine ter kompleksno 
razmerje med njim in drugimi arhitekti, predvsem njegovimi študenti.

Nedelja v MAO / vodeni ogledi in ustvarjalne delavnice 

za otroke: 23. 10., 6. 11., 20. 11., 3. 12., 4. 12., 18. 12. 2022

Vodeni ogledi in delavnice za šole

P L E Č N I KOV E  Ž A L E  – 
V RT VS E H  SV E T I H

Kustosinja: Natalija Lapajne 
1. 12. 2022–1. 3. 2023, MAO

Plečnikove Žale - Vrt vseh svetih, foto: David Lotrič Banović / MAO

Poslovilni kompleks Žale – Vrt vseh svetih je arhitekt oblikoval kot mesto mrtvih, v 
katero vstopimo skozi monumentalne propileje. V nasprotju s takrat novimi pris-
topi h gradnji pokopališč se je arhitekt odločil za postavitev poslovilnih vežic v 
duhu lokalne tradicije in različnosti arhitekturnih tipov, povzetih iz zgodovine ar-
hitekture: za vzore so mu denimo služili prazgodovinski tumulus, antični tempelj, 
bizantinska in daljnovzhodna arhitektura ter še druge zgodovinske oblike. Celoto 
je dopolnil s premišljeno rabo zelenih prvin. Na razstavi bo poslovilni kompleks 
predstavljen z maketo, načrti in fotografijami.

Nedelja v MAO / vodeni ogledi 

in ustvarjalne delavnice za otroke: 3. 12., 18. 12. 2022
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P o v a b i l o  n a  n at e č aj 
z a  3  m i nut n i  f i l m 
o  P l e č n i k o v i  a rh it e k t u r i

Tromostovje, foto: David Lotrič Banovič / MAO

S kratkimi zgodbami o Plečnikovi arhitekturi želimo skozi film gledalcem približati 
prostor, ki je živ in dinamičen. Kakšne zgodbe pripovedujejo stavbe in urbane pok-
rajine?  Ujeti želimo raznolike poglede ljudi, ki arhitekturo uporabljajo.

Vsakdanja, osebna ali domišljijska zgodba - poudarek na arhitekturi - kreativno-
st - avtorski pristop - 3 minute - filmarji do 25 let - najboljša dela bodo nagrajena. 
Rok za oddajo: 31. 10. 2022. Izbrani filmi bodo nagrajeni in objavljeni na spletni 
strani MAO. Premierna predstavitev bo v MAO 3. 12. 2022 - Ta veseli dan kulture.

Informacije in prijave:

T: 01 548 42 82

E: izobrazevanje@mao.si

2 7.  B I E NA L E 
O B L I KOVA NJA 
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B I O 2 7,  S U P E RV E R NA K U L A R N O , 
O B L I KOVA NJ E  Z A R E G E N E R AT I V N O 
P R I H O D N O S T

Kustosinji:  Jane Withers, kustosinja in Ria Hawthorn,
pomočnica kustosinje (Jane Withers Studio) 
26. 5.-29. 9. 2022, MAO

27. bienale oblikovanja (BIO27), ki je najstarejši oblikovalski bienale v Evropi, de-
luje v produkciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v sodelovanju s Centrom za 
kreativnost. 

Supervernakularno, tema BIO27, raziskuje ambiciozno in vse bolj množično 
gibanje, ki se navdihuje v vernakularni in avtohtoni arhitekturi ter oblikovalskih 
tradicijah z vsega sveta, na podlagi katerih ustvarja radikalno vizijo prožnejše in 
odzivnejše prihodnosti. 

BIO27 bo združil oblikovalce in mislece, ki raziskujejo alternative za industrij-
ske in tehnocentrične pristope; te alternative bodo navdih za inovacije 21. stoletja. 
Osrednja razstava bo skozi projekte, ki so bili izbrani zaradi svojega posebnega 
pristopa, predstavila primere supervernakularnega ter tovrstne prakse doma in 
po svetu. V času velikih sprememb in prilagoditev je poziv k raziskovanju tradicio-
nalnih kultur in modrosti, ki so v moderni industrijski dobi večinoma ostale prezrte, 
danes pa se k njim oziramo kot h katalizatorju pri oblikovanju bolj enakopravne 
prihodnosti, pomembnejši kot kadarkoli prej. 

Znanje in prakso petih izbranih mednarodnih projektov želimo združiti z lokalni-
mi projekti, v katerih bodo sodelovale lokalne skupine ustvarjalcev, ter tako ustva-
riti nova dela. Ugledni strokovnjaki in oblikovalci bodo prevzeli vlogo mentorjev in 
vodili produkcijski proces izbranih skupin do predstavitve na razstavi. Skupine so 
bile izbrane prek poziva k sodelovanju in jih je potrdila posebna strokovna žirija. 
Produkcijska platforma je bila osnovana v sodelovanju s Centrom za kreativnost.

Projekti in mentorji produkcijske platforme: Siti z žiti (Carolien Niebling), Zgodbe 
moderne arhitekture (Adam Štěch), Voda – oblikovanje biovernakularnega (Sh-
neel Malik), K zemlji (Atelier Luma/BC Architects), Trajnostna kulturna produkcija 
(Kellenberger-White/Sophie Thomas)

Carolien Niebling, Sausage of the Future,  
foto: Emilie Barret

Adam Štěch, Objects of Refinement, foto: Okolo

Shneel Malik, Indus, Ornamentality of the wall
foto: Shneel Malik, Bio-ID, UCL, s Frederickom 
Petersonom in Sarah Lever

Nedelja v MAO / vodeni ogledi in 

ustvarjalne delavnice za otroke:

29. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 28. 8., 11. 9., 

25. 9. 2022

Vodeni ogledi in delavnice za šole
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P R O S T O R I  VZ T R A JA NJA :  D I A L O G 
L O N D O N S K E G A I N  L J U B L JA N S K E G A 
M O D E R N I Z M A S KOZ I  O B J E K T I V 
TA D E JA Z U PA N Č I Č A I N  P E T R A 
Ž A R G I JA

Kustos: dr. Miloš Kosec 
23. 6.–12. 9. 2022, MAO in javni prostor

Dawson Heights, London, foto: Tadej Zupančič

Kompleks Trnovska pošta, Ljubljana, foto: Peter Žargi

Razstava fotografij Prostori vztrajanja bo javnosti predstavila dva sodobna opu-
sa arhitekturne fotografije, ki beležita trajanje in spremembe arhitekture moder-
nizma v dveh na prvi pogled povsem različnih okoljih – v Ljubljani in Londonu. 
Fotografski opus Tadeja Zupančiča, ki živi v Londonu že več kot tri desetletja, je 
sistematično beleženje arhitekture londonskih občinskih stanovanjskih sosesk, 
zgrajenih med letoma 1946 in 1981. Peter Žargi je fotograf mlajše generacije, ki v 
svojem opusu beleži predvsem stanje modernistične arhitekturne dediščine Lju-
bljane in Slovenije. 
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JA NJA L A P,  SV E T L O BA

Kustosinja: Špela Šubic 
13. 10.–19. 12. 2022, kapela MAO 

Stoječa luč Kroženje, Janja Lap, foto: Miran Kambič

ICOM je leto 2022 razglasil za mednarodno leto stekla. Slovenski muzeji smo se v 
skupnem projektu z naslovom Po stekleni poti odločili prikazati steklene dragoce-
nosti iz svojih zbirk.

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bo na ogled izbor iz novopridobljene za-
puščine arhitektke in oblikovalke Janje Lap. Skozi vso svojo pestro in dolgo kari-
erno pot, ki so jo zaznamovali arhitektura, industrijsko oblikovanje, pedagoško in 
raziskovalno delo ter sistemsko in storitveno oblikovanje, je ves čas oblikovala 
tudi v steklu. To je bil njen priljubljeni material, po katerem je tudi najbolj znana. 
Naj bo mala razstava napoved večje pregledne razstave o njenem delu, ki bo v 
bližnji prihodnosti osvetlila odlični opus te mednarodno priznane, a v domovini še 
premalo znane ustvarjalke. 

Nedelja v MAO / vodeni ogledi in ustvarjalne delavnice za otroke: 4. 12., 18. 12. 2022
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Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma za 
povezovanje, predstavljanje in razvoj kulturnega in kreativnega 
sektorja v Sloveniji. S svojimi programi krepi družbeno in eko-
nomsko vrednost sektorja ter ga aktivneje povezuje z drugimi 
sektorji in gospodarstvom. Je nacionalna vstopna točka za kre-
ativni sektor in skupaj s subvencijami Ministrstva za kulturo tvori 
pomemben del podpornega okolja za razvoj podjetništva in ino-
vacij v Republiki Sloveniji. 

Podpiramo in predstavljamo dejavnosti, ki nastajajo na prese-
čiščih različnih ustvarjalnih področij, umetnosti, eksperimentov, 
trga, podjetništva ter gospodarstva in še nimajo sistemske jav-
ne podpore. Vzpodbujamo interdisciplinarno in medsektorsko 
sodelovanje ter razvoj projektov, ki so poslovno uresničljivi, po-
večujejo dodano vrednost, so usmerjeni v reševanje družbenih 
problemov ali prispevajo k družbenemu napredku in blaginji. 

Več o aktivnostih CzK najdete na spletni strani www.czk.si.

M a d e  i n  S l o v e n i a

Znak odličnosti ‚Made in Slovenia‘ je unikatno generiran za vsak 
izdelek in ga podelimo tistim izdelkom, ki so trajnostni, inovativni, 
domišljeni, jasni, funkcionalni, družbeno angažirani, v veliki meri 
proizvedeni v Sloveniji in tako predstavljajo dobre prakse slo-
venskih ustvarjalcev in podjetij, ki delujejo v kreativnem sektorju.
Ustvarili smo kolekcijo, ki bo v svetu prepoznana kot dobro slo-
vensko oblikovanje, ki promovira trajnostna načela ter prispeva k 
sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem.

Poiščite izdelke z znakom odličnosti v MAO trgovini!

Lara Bohinc, foto: Janez Klenovšek 

April / Oblikovanje in produkcija: 
Aklih / Diskretno, prefinjeno stojalo 
za dežnike

Circulum Wave / Oblikovanje: Raketa 
za Pikka / Polička za odlaganje 
pomembnih stvari

Eclipse / Oblikovanje in produkcija: 
Tilen Sepič / V tej svetilki se 
združujejo lesen okvir, svetloba 
in senca

Musguard / Oblikovanje: Jurij Lozič 
za Musguard / Pametna in elegantna  
rešitev za zaščito hrbta pri vožnji s 
kolesom na mokrih cestah 

Nico Less / Oblikovanje: Primož 
Jeza Studio za Donar / Preprost, 
a edinstven stol iz recikliranega 
filca

Emina / Oblikovanje: Kobeiagi 
Kilims, produkcija: Lejlina 
delavnica, BiH /  Ročno tkani 
čilimi in prevleke za blazine
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VO D E N I  O G L E D I 
R A Z S TAV  

Foto: Matjaž Rušt

Vodeni ogledi aktualnih razstav so priložnost, da vodstva prila-
godimo znanju, zanimanju, starosti in drugim željam posamezne 
skupine. Potopite se v svet arhitekture, oblikovanja in fotografije 
ter spoznajte bogato dediščino kot tudi sodobno produkcijo do-
mačih ter tujih arhitektov, oblikovalcev in fotografov.

Informacije in prijave:

T: 01 548 42 82

E: izobraževanje@mao.si 
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I A R H I T E K T U R A
V Ž I VO 

Foto: Katja Goljat

Arhitektura v živo so arhitekturni objekti in situ. Izbirate lahko med raznovrstnimi 
tematskimi potepi po zapuščini znamenitih arhitektov ter prelomnih zgodovinskih 
obdobjih, ki so pomembno zaznamovala glavno mesto Slovenije. Sprehodi po 
središču Ljubljane tako ponujajo vpogled v delo Jožeta Plečnika, enega najpo-
membnejših slovenskih arhitektov, občudujete lahko svobodni in lahkotni slog 
secesijskih stavb, iz preloma 19. in 20. stoletja ali pa moderno Ljubljano, ki so jo 
gradili arhitekti Edvard Ravnikar, Edo Mihevc, Milan Mihelič in Vinko Glanz ter nji-
hovi sodelavci. Rečni ogled mesta z ladjico ponuja popolnoma novo perspektivo 
mesta – po Plečnikovi vodni osi, mimo prenovljenih ljubljanskih nabrežij, ki so pre-
jela Evropsko nagrado za urbani javni prostor – pod mostovi Ljubljanice, se na-
mreč obiskovalcu mesto odkrije v popolnoma drugačni podobi. Na pohajkovanju 
skozi mesto se nam pogosto pridružijo tudi avtorji – arhitekti, oblikovalci, urbanisti 
in drugi strokovnjaki –, ki so sodelovali pri snovanju in nastajanju predstavljenih 
projektov.

Informacije in prijave:

T: 01 548 42 82

E: izobraževanje@mao.si 
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N E D E L JA
V  M A O

Foto: Kaja Brezočnik

Foto: Kaja Brezočnik

Nedelje v MAO so namenjene tako družinam kot posameznikom. 
Medtem ko odrasli lahko prisluhnejo vodstvu po razstavi, otroci 
svet arhitekture in oblikovanja spoznavajo skozi igro in inovativ-
ne ustvarjalne delavnice s pestrim naborom tem in ustvarjalnih 
izzivov. Nedelje v MAO prirejamo dvakrat mesečno, dejavnosti 
se začnejo ob 11. uri, program vsakokratnega dogodka pa se na-
naša na aktualne muzejske razstave.  

Vsako drugo nedeljo od 11.00 do 12.30 

Primerno za otroke med 5. in 12. letom starosti

Informacije in prijave:   

T: 01 548 42 82/80

E: izobrazevanje@mao.si

P O L E T NA  M A L A 
Š O L A  A R H I T E K T U R E

Foto: Kaja Brezočnik

Foto: Kaja Brezočnik

Počitniško varstvo je lahko tudi zabavna šola arhitekture! Ta je namenjena otro-
kom od 6. do 14. leta in jih seznani z raznolikim svetom arhitekture in oblikovanja: 
otroci ga bodo preizkušali skozi materiale, oblike, gibanje telesa, vonje, svetlobo 
in barvo. Odkrivali bodo pomen stavbne dediščine in dialog arhitekture z naravo, 
s praktičnim delom pa razvijali domišljijo, ustvarjalnost in samostojnost. Letošnja 
tema bo supervernakularno in 27. bienale oblikovanja (BIO27), ter v znamenju pra-
znovanja Plečnikovega leta. Poletna mala šola arhitekture je celotedenski pro-
gram in jo organiziramo vsako leto v avgustu, v zadnjem tednu poletnih počitnic. 

Informacije in prijave:   

T: 01 548 42 82/80

E: izobrazevanje@mao.si
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R O J S T N I  D A N
V  M A O

Foto: Kaja Brezočnik

Svoje najmlajše in njihove prijatelje presenetite z ustvarjalnim in zabavnim pra-
znovanjem rojstnega dne v renesančnem dvorcu ali njegovi okolici. Za en dan 
se lahko otroci prelevijo v dvorjane in grajske gospodične ali pa postanejo sloviti 
arhitekti, oblikovalci in fotografi. Izbirate lahko med različnimi muzejskimi progra-
mi, prinesete svojo glasbo, hrano in pijačo ter slavljenca presenetite s posebnim 
darilom.

Po predhodni najavi (vsaj 14 dni vnaprej) 

Trajanje: 2 uri; do 30 otrok

Primerno za otroke med 5. in 12. letom starosti

Informacije in prijave:   

T: 01 548 42 82/80

E: izobrazevanje@mao.si

G R A D  F UŽ I N E

Foto: Kaja Brezočnik

Foto: Janez Klenovšek

MAO deluje v gradu Fužine, ki stoji na obrežju reke Ljubljanice, 
umaknjen od vrveža mestnega središča, obdan s čudovito nara-
vo in grajskim parkom. Očarljiva in mirna lokacija gradu Fužine je 
zelo priljubljena tako pri mimoidočih sprehajalcih kot med obi-
skovalci muzeja.

Vodeni ogledi gradu Fužine: vsako prvo soboto v mesecu ob 11.00
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Naj e m  g r aj s k i h  p r o s t o r o v

Foto: Luka Karlin

Foto: Janez Klenovšek

Grad Fužine pomeni izjemno okolje za različne poslovne in družabne dogodke. 
Prostori so primerni za poslovna srečanja, sprejeme, promocijske dogodke, kon-
ference in drugo. 

Za informacije in ogled nam pišite na najemi@mao.si. 

T R G O V I NA  M A O 

Foto: Luka Karlin

Foto: Kaja Brezočnik

Ob vstopu v MAO najdete tudi trgovino s pestrim izborom knjig, katalogov in pla-
katov s področij arhitekture, oblikovanja in fotografije. Mnoge pa bo pritegnil izbor 
unikatnih izdelkov priznanih slovenskih oblikovalcev. Trgovina je odprta v odpiral-
nem času muzeja. Knjige in druge tiskovine boste našli tudi v naši spletni trgovini 

(https://mao.si/shop/).

Informacije:

T:+ 386 (0)1 548 42 80

E: trgovina@mao.si
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K NJ I Ž N I C A

Foto: Janez Klenovšek

MAO je osrednja slovenska ustanova za arhitekturo in oblikovanje, zato v knjižnici 
hranimo predvsem knjige s teh področij.

Gradivo danes obsega okrog 10.000 enot monografskih in 4.500 enot serijskih 
publikacij. Na voljo je obsežen arhiv domačih in tujih revij.

Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 10.00–14.00

 

T: 01 548 42 81

E: knjiznica@mao.si

K AVA R NA  M A O

Foto: Črt Piksi

Podjetje Kaval Group in MAO vabita v kavarno v prijetnem okolju, s konceptom 
oblikovanja interierja ponuja posebno doživetje slovenskega oblikovanja in arhi-
tekture. Kavarna je obenem prostor za nove dogodke muzeja, v njej pa so pred-
stavljeni dosežki slovenskega oblikovanja, ki so jih posebej v ta namen prispevali 
obiskovalci MAO ter znane osebnosti iz slovenske arhitekture in oblikovanja.

Vabljeni na razvajanje v prijeten grajski ambient Kavarne MAO.

Delovni čas:

Zimski: pon – ned: 9.00-18.00

 

Poletni: pon – sob: 9.00-21.00 

                         ned: 9.00-20.00

 

Zaprto: 1. januar, velikonočni ponedeljek, 1. november, 

25. december



O B I Š Č I T E  NA S
Podrobnejše informacije o razstavah, programih 
ter dodatnih terminih javnih vodstev so na voljo 
na spletni strani www.mao.si.

Foto: Kaja Brezočnik

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN  

OBLIKOVANJE

Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 548 42 70

E: mao@mao.si

www.mao.si

Delovni čas:

Torek–nedelja: 10.00–18.00

Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu.

Muzej je zaprt 1. januarja, 1. novembra 

in 25. decembra.

Kako do nas?

Z mestnim avtobusom

20 Nove Stožice-Fužine

22 Kamna Gorica-Fužine

Peš ali s kolesom

Iz središča Ljubljane vodi do muzeja 

ob Ljubljanici čudovita kolesarska in 

sprehajalna pot.

30 31

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.

T: + 386 (0)1 548 42 82

T: + 386 (0)1 548 42 86

E: izobrazevanje@mao.si

Spremljajte nas na družbenih omrežjih:

www.instagram.com/mao_slovenia/

www.facebook.com/MAO.Slovenia

Brezplačen obisk muzeja vsako prvo 

nedeljo v mesecu! Se želite prijaviti na 

naš e-novičnik in prejemati vse aktualne 

informacije o dogajanju v muzeju? Obrazec 

za prijavo najdete na www.mao.si.

Foto: Janez Klenovšek
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K o l o f o n

Program MAO 2022
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija

Izdal

Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
Rusjanov trg 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
www.mao.si 

Za izdajatelja: Bogo Zupančič, direktor

Lektoriranje: Katja Paladin

Oblikovanje: Andreja Jež, Humanist d.o.o.

Fotografija na naslovnici: Narodna in univerzitetna knjižnica,  
arhitekt: Jože Plečnik, fotograf: David Lotrič Banović

Fotografije: Aleš Rosa, Črt Piksi, David Lotrič Banović, Emilie Barret,  
Janez Klenovšek, Kaja Brezočnik, Katja Goljat, Luka Karlin, Matevž Paternoster, 
Miran Kambič, Okolo, Peter Žargi, Shneel Malik, Tadej Zupančič, fototeka MAO

Tisk: Collegium Graphicum, d.o.o.

Število izvodov: 500 

Ljubljana, april 2022

© 2022 Muzej za arhitekturo in oblikovanje in avtorji. Vse pravice pridržane.


