Dubrovnik, 28. siječnja 2020.

NAJAVA ZA MEDIJE
15. Noć muzeja @UGD
Umjetnička galerija Dubrovnik i ove je godine pripremila
poseban program za sve uzraste na sve tri izložbene lokacije za
Noć muzeja, obilježen stručnim vodstvom, glazbenim programom,
dječjim likovnim radionicama te art kvizom. Kao i svake godine,
ulaz je slobodan, a za posjetitelje je za Noć muzeja, koja će
se ove godine obilježiti u petak, 31. siječnja pripremljen
izuzetno bogat i raznolik program koji će trajati od 18:00 do
1:00 sat.
U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Noć muzeja započinje u 18:00
satu dječjom igraonicom / radionicom pod nazivom „Maslin kutak
za djecu“ koja će se uz razne igre i crtanje uz vodstvo
kustosice Umjetničke galerije Dubrovnik, Jelene Tamindžija
upoznati s likom i djelom Antuna Masle kako bi se ovaj značajni
dubrovački umjetnik, čija je izložba pod nazivom ANTUN MASLE
(1919.-1967.)
retrospektivna
izložba
o
100.
obljetnici
slikarova rođenja, u tom periodu postavljena u muzeju
predstavio i našoj najmlađoj publici. Na radionicu se zbog
ograničenog broja polaznika potrebno unaprijed prijaviti putem
emaila: press@momad.hr.
Potom u 19:00 sati slijedi stručno vodstvo kroz izložbu ANTUN
MASLE (1919.-1967.) retrospektivna izložba o 100. obljetnici
slikarova rođenja čiji je autor Igor Zidić, a posjetitelje će
provesti i upoznati s djelom ovog značajnog dubrovačkog
umjetnika viša kustosica UGD, dr. sc. Rozana Vojvoda, ujedno i
kustosica organizatorica ove izložbe.
Također, u sklopu u sklopu programa 19. manifestacije Festa
2020 Dubrovnik, a u suradnji s Klubom Lazareti i udrugom Festa
Dubrovnik u Umjetničkoj će galeriji Dubrovnik, počevši od 20
sati biti održana tradicionalna DU ROCK PARADA, na kojoj će se
svoje autorske pjesme domaćoj publici predstaviti Bjelouška,

Bogovi u radiju, Dapal, Lapadske tratinčice, Nianse, O'Hara,
Quake 67, SFT.
U Galeriji Dulčić Masle Pulitika program Noći muzeja započinje
u 21:00 sat i to ART KVIZOM s tematikom moderne i suvremene
umjetnosti, koji će biti odlična prilika za zabavu i "provjeru"
znanja o umjetnosti, ali i za osvojiti zanimljive nagrade. Za
ART KVIZ u kojemu sudjeluju grupe do pet članova budući da je
broj grupa ograničen, potrebno se unaprijed prijaviti putem
emaila: press@momad.hr. Također, posjetitelji će tijekom cijele
večeri moći razgledati aktualnu izložbu Josipa Mijića „Život u
kutiji“.
Program Noći muzeja u Atelijeru Pulitika započinje u 18 sati i
to dječjom likovnom radionicom s temom povijest Umjetničke
galerije Dubrovnik u skladu s temom ovogodišnje Noći muzeja,
velike obljetnice hrvatskih muzeja.
Radionicu će voditi
akademska slikarica Lena Kramarić, a djeca će kroz igru i
druženje učiti o povijesti UGD te kroz sliku prikazati svoje
viđenje ovoga muzeja. Na radionicu se zbog ograničenog broja
polaznika
potrebno
unaprijed
prijaviti
putem
emaila:
press@momad.hr.
U Noći muzeja, svi će posjetitelji moći sudjelovati i u
NAGRADNOJ IGRI UGD U NOĆI MUZEJA. Pravila su sljedeća:
posjetitelji se moraju fotografirati u nekom od izložbenih
prostora UGD (Umjetnička galerija Dubrovnik, Galerija Dulčić
Masle Pulitika, Atelijer Pulitika), objaviti fotografiju na
javno na Facebooku ili Instagramu s hashtagom #momad, a osoba
čija fotografija osvoji najviše lajkova, bit će nagrađena
dizajnerskim suvenirom iz muzejske suvenirnice UGD.
Tijekom Noći muzeja, Umjetnička galerija Dubrovnik prodavat će
odabrane publikacije po cijeni od 10,00 kuna, čiji je
cjelokupni prihod namijenjen Dječjem domu Maslina. Sve ostale
publikacije u izdanju UGD, plakate i platnene torbe s logom
UGD, prodavat će se s popustom od 50%.
Za Noć muzeja, sve tri lokacije Umjetničke galerije Dubrovnik
za posjetitelje će biti otvorene od 17:30 sati do 1:00.

Obilježimo zajedno Noć muzeja!
Veselimo se Vašem dolasku!

