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Meta Grgurevič, Nemogoči mehanizmi / UGM, 2019 

MODERNA IN SODOBNA UMETNOST?



Javne ustanove moderne in sodobne vizualne umetnosti

Center sodobnih umetnosti Celje

Cukrarna

Galerija Murska Sobota

Galerija Božidarja Jakca

Koroška galerija likovne umetnosti

Mestna galerija Ptuj

Mednarodni grafični likovni center

Moderna galerija + MSUM

Umetnostna galerija Maribor 

…

+

Zasebni zavodi: Kibla, ŠKUC, Zavod Kersnikova …  

+ 

Umetnost v javnem prostoru

Forma viva …



Umetnostna galerija Maribor

www.ugm.si

info@ugm.si

Umetnostna galerija Maribor je drugi največji muzej

za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z

zbirko več kot 9.000 umetniških del slovenskih

avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu,

kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela,

video umetnost, večmedijske instalacije in

interaktivni projekti.

http://www.ugm.si/
mailto:info@ugm.si


S programom približno 20 razstav na leto - od retrospektivnih pregledov slovenskih umetnikov_ic do mednarodnih festivalov
sodobne umetnosti - UGM pomembno prispeva k slovenski in mednarodni umetniški sceni.



Struktura izobraževalnih programov
OTROCI IN DRUŽINE / sobotne ustvarjalnice, družinske ustvarjalnice, počitniške ustvarjalnice, srečanja z umetnikom/ico

MLADI / ustvarjalnice, srečanja z umetniki, Mladi strokovnjaki UGM

ODRASI IN STAREJŠI ODRASLI / javna vodstva, predavanja, delavnice, ekskurzije, svetovni splet (fb, flicker …)

SKUPINE S POSEBNIMI POTREBAMI / prilagojena vodstva, ustvarjalnice, spoznavanje javne plastike, Galerija na obisku

SAMOSTOJNI OBISKI RAZSTAV / razstavni katalogi, zloženke, teksti prilagojeni laični publiki, gradivo za otroke/družine, 

SPLETNO IZOBRAŽEVANJE / spletne strani, družabna omrežja, e-gradiva



Marko Pogačnik, Sestop umetnosti z neba, 2013
Vodstvo za člane Društva gluhih in naglušnih Maribor.  

Najpomembnejša usmeritev naših izobraževalnih

programov je srečanje z umetniškim delom "iz

oči v oči" , torej v neposrednem stiku. 



MEDGENERACIJSKE DEJAVNOSTI



„… kadar se odrasli počutijo v
galeriji/muzeju domače ter kažejo
zanimanje za razstavo, obstaja večja
verjetnost, da bodo takšne občutke
prenesli tudi na otroke, kot rezultat pa
bo družina razvila bolj poglobljene
nivoje učenja.“ (Gibbs, Sani Thompson,
2007)

Družinska ustvarjalnica ob razstavi Prevzetnost in pristranost nardne noše, 2022



Odrasli in starejši niso samo 
pasivni spremljevalci. 



KRPANKA VEČ GENERACIJ 
ob razstavi Prevzetnost in pristranost
narodne noše, 2022

Otroci iz skupine Vijolice (5 - 6 let), 
Vrtec Ivana Glinška Maribor

Otroci iz skupine UGM Sobotne 
ustvarjalnice (4 – 10 let)

Učenci_ke Osnovne šole Fram, 7. In 8. 
razred izbirnega predmeta Likovno 
snovanje 

Učenci_ke Osnovne šole bratov 
Polančičev Maribor, 8. razred izbirnega 
predmeta Likovno snovanje

Dijaki_inje Srednje šola za oblikovanje
Maribor, 
1.aMO, 2.aMO, 3.aMO.4. aMO (vsi oddelki
modnega oblikvanja)

Dijaki_inje Kulturno-umetniškega tabora II. 
gimnazije Maribor, 3. Letnik

Dijaki_inje 3. letnika Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor

Skupina starejših odraslih iz Doma Danice
Vogrinec

Skupina odraslih z delavnic Šivam in 
pripovedujem in Modrih uric v UGM



PROGRAM ZA ODRASLE
otvoritve razstav, javna vodstva, predavanja, simpoziji, delavnice, pogovori z umetniki 



Konferenca Umetnost in mesto ob razstavi EKO 8, Mednarodni trienale umetnost in okolje, Pismo za prihodnost, 2021



Srečanje z velikanom MTT
Bivši zaposleni_e iz nekdanje tovarne MTT

EKO 8, Mednarodni trienale umetnost in okolje, Pismo za prihodnost, 2021



Pod lupo z Zbirko UGM / Hortenzije I Arboretum Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, Radomlje + UGM / 2019

interdisciplinarni predavanji

Dialog bo potekal med strokovnjaki iz obeh institucij. Razstava bo izhodišče za 

pogovor o umetnosti in njenem tesnem prepletu z naravo kot slikarskim 

motivom.





Likovne ustvarjalnice z umetniki_cami



Dan Maribor, Z avtobusi v mestne četrti
Akcija mariborskih kulturnih ustanov
2022



Umetnost v javnem prostoru

Vodstva s kolesarjenjem  v 
sodelovanju z Mariborsko 
kolesarsko mrežo 



Modre urice 65+

Starejši obiskovalci, ki si želijo 

pridobivati nova znanja, izkušnje 

in poznanstva. Program temelji 

na sproščenem druženju v 

navdihujočem okolju 

umetnostnega muzeja. Veliko se 

pogovarjamo ter delimo ideje, 

poglede, spomine, ki nam jih 

sprožajo umetnine.  



Modre urice ob razstavi del iz Zbirke UGM v UGM Kabinetu, 2021



Modre urice ob razstavi Ludvik Pandur, Retrospektiva, 2021 in razstavi Prostor v prostoru / Scenografija na Slovenskem do leta 1991, 2019. 



Modre urice ob razstavi Meta Grgurevič, Nemogoči mehanizmi, 2019.  



Vodstvo in ustvarjalnica za starejše iz Doma Danice Vogrinec, ob razstavi Ne glej nazaj, okej?, 2018 

Starejši obiskovalci_ke iz Doma Danice Vogrinec, Maribor



GALERIJA  NA OBISKU (foto: Doma Danice Vogrinec, Maribor)

- virtualno vodstvo po razstavi Prevzetnost in pristranost narodne noše, 2022 

- likovna ustvarjalnica v domu



SKUPINE S POSEBNIMI POTREBAMI
program se nujno oblikuje v sodelovanju s spremljevalci_kami skupin



Tipna metoda











Zamisel …



„Ljubezen do umetnosti ni ljubezen na prvi pogled.“  Bourdieu
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