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Fotografije na naslovnici - zgoraj: Galerija Murska Sobota (foto: T. Vrečič), sredina: razstava Tü mo - Slovanska poselitev Prekmurja v 
Pomurskem muzeju (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič), spodaj: fotografska razstava Aljoša Rebolja Skulpturirani čas v Galeriji-Muzeju 
Lendava (foto: arhiv Galerije-Muzeja Lendava).

Razstava Tü 
mo - Slovanska 
poselitev Prek-
murja v Pomur-

skem muzeju            
Murska Sobota 

- stran 12 -

02/2012

Boldogasszony 
- Blažena Mati 

Božja v Galeriji-
Muzeju Lendava          

- stran 10 -

Izbor iz stalne 
zbirke Galerije 

Murska So-
bota - Nove 
pridobitve               
- stran 9 -



Pomurski muzej Murska Sobota se s svojim 
novim imenom umešča v prostor svojega de-

lovanja kot osrednji regionalni muzej za Pomurje. 
Temu sledi tudi njegova nova podoba. Dosedanji 
znak muzeja – baročni portal soboškega gradu, 
sedeža muzeja, postavljen na masivnem bloku kot 
podoba trdnosti in tradicije - je pred dvajsetimi leti 

oblikoval akademski slikar Sandi Červek. Pod tem znakom je muzej 
preživel svojih dvajset plodnih in razvojno zelo zanimivih let. Vzpo-
stavil se je kot matični muzej na vseh temeljnih področjih muzejskih 
strok. Raziskovanje je postavil za temelj kvalitetnega muzejskega 
dela, iz katerega se je razvila osrednja regionalna družboslovno-
humanistična revija Zbornik soboškega muzeja. Strokovna knjižnica, 
s skoraj 19.000 enotami sodi v največjo specialno knjižnico v regi-
ji. Postavil je svojo osrednjo stalno razstavo, ovenčano z domačimi 
in mednarodnimi nagradami. Razvil je razstavno dejavnost, katere 
vrhunci so vedno deležni pozornosti stanovskih združenj in kar je še 
bolj pomembno – obiskovalcev. Sodeloval je v obsežnem programu 
zaščitnih arheoloških raziskav, ki se pod okriljem ZVKDS končuje 
v seriji monografij. Organizirano se je vključil v različne projekte, 
katerih osrednja cilja sta izboljšanje njegovih delovnih pogojev, po-
gojev za obiskovalce in uporabnike ter celovito dokumentiranje in 
hranjenje gradiva. 
Po dvajsetih letih je za muzej napočil čas, da si na novo zastavi cilje 
za naslednjih dvajset let. K temu ga po svoje napeljuje menjava ge-
neracije kustosov in ostalih sodelavcev, ki so oblikovali ta muzej v 
takšnega kot je, in spoznanje, da so področja muzejskega dela, ki so 
bila zaradi drugih prioritet morda nekoliko zanemarjena. Z leti se je 
skozi zbiralno politiko muzeja, zaradi mnogih interventnih prevze-
mov gradiva in zaradi obsežnih arheoloških raziskav, oblikovala 

Pomurski muzej Murska Sobota 
Trubarjev drevored 4 (soboški grad)
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02/527 17 06
Faks: 02/521 11 55
www.pomurski-muzej.si; pok-muzej-ms@guest.arnes.si;
info@pok-muzej-ms.si (najava vodenih ogledov in skupin)

Odpiralni čas: 
torek – petek: 9.00 – 17.00, sobota, nedelja: 9.00 – 13.00
ponedeljek: zaprto
prazniki (po muzejskem koledarju)
Vstopnina:
Odrasli: 3,00 €, skupina (nad 10): 2,50 €
Mladina: 2,00 €, skupina (nad 10): 1,50 €
Nedelja: 1,50 € (poenotena cena za vse obiskovalce)
Brezplačno: imetniki kartic ICOM, PRESS, AICA, SMD, invalidi in 
njihovi spremljevalci, brezposelni

Galerija Murska Sobota 
Kocljeva 7
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02/522 38 34
www.galerija-ms.si; info.galerijams@siol.net

Odpiralni čas: 
torek - petek: 10.00 – 17.00, sobota: 9.00 – 12.00  
ob ponedeljkih, nedeljah in praznikih zaprto  
Vstopnina:
Odrasli: 2,00 € (mednarodne razstave 3,00 €) 
Mladi do 26 let, študenti, starejši od 65 let: 1,00 €  
Brezplačno: imetniki kartic ICOM, PRESS, AICA, SMD, invalidi in 
njihovi spremljevalci, brezposelni

Galerija-Muzej Lendava/Galéria-Múzeum Lendva
Banffyjev trg – Bánffy tér 1. (lendavski grad)
9220 Lendava – Lendva
tel: 02/578 92 60
www.gml.si; info@gml.si

Poletni odpiralni čas:
ponedeljek – petek: 8.00 – 17.00 
sobota, nedelja, prazniki: 10.00 – 14.00
Vstopnina:
Odrasli: 4€ (skupina nad 10 oseb: 3,00 € na osebo)
Otroci, dijaki, študenti: 1€
Brezplačno: imetniki kartic ICOM, PRESS, AICA, SMD, invalidi in 
njihovi spremljevalci, brezposelni, študenti umetniških smeri, otroci 
(mlajši od 7 let)
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10 BOLDOgASSZONy - BLAžENA MATI BOžjA  
Tematska razstava sodobnih likovnih  umetnikov iz 
Madžarske na lendavskem gradu med 3. in 31. janu-
arjem 2012

muzejska zbirka, ki pa ji danes ne moremo nuditi pogojev hranjenja 
in varovanja kot si zasluži. Tudi na področju digitalizacije, doku-
mentiranja in vrednotenja muzejskih zbirk nas čaka še veliko dela. 
Pedagoški in andragoški program bosta gotovo dobila na kvaliteti z 
možnostmi, ki jih ponujajo novi prostori za to dejavnost, urejeni s 
pomočjo projekta Doživetje prostora. V delu z obiskovalci pa nas čaka 
še veliko izzivov, tudi v iskanju novih tehnoloških rešitev podajanja 
informacij in dostopnosti muzeja.
Pomurje potrebuje osrednji muzej, ki zna kulturno dediščino, za 
katero skrbi, usmeriti v vsebino njegovega celovitega kulturnega 
in gospodarskega razvoja. Novi znak muzeja, ki v povezavi s krati-
co muzeja združuje oba bregova reke Mure v eni regiji, je zasnoval 
grafični oblikovalec Domen Fras. Od delovanja muzeja pa bo odvi-
sno kako in koliko bo skozenj prepoznan.

Metka Fujs,
direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota
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UVODNIK: POMURSKI MUZEJI IN GaLERIJE:



Avgusta 2011 je Pomurski muzej začel 
s triletnim sodelovanjem v projektu 

InterArch-Steiermark, v katerem sodeluje še 
pet inštitucij iz Slovenije in Avstrije. Projekt, 
ki poteka v okviru programa Slovenija-
Avstrija 2007-2013, vodi univerzalni muzej 
joanneum iz gradca, v njem pa sodelujejo 
poleg našega muzeja še Evropski kulturni in 
tehnološki center Maribor, Zavod za varst-
vo kulturne dediščine Slovenije, Inštitut za 
arheologijo univerze iz gradca ter Verein 
Kulturpark hengist iz Wildona. 
glavni cilji projekta so razvoj in izdelava 
arheološke digitalne aplikacije za hranjenje 
dokumentacije z arheoloških najdišč, digita-
lizacija arhivov najdišč iz slovenske Štajerske, 
ki se nahajajo v joanneumu ter dve strokovni 
konferenci. Eden izmed že uresničenih ciljev 
pa je tudi arheološka razstava V novi luči v 
dvorcu Betnava pri Mariboru (na ogled bo 
do oktobra), s katero joanneum predstavlja 
predmete, pridobljene med letoma 1941 in 
1945 na slovenskem Štajerskem. 
Pomurski muzej sodeluje pri razvoju di-
gitalnega orodja, ki bo omogočalo vnos in 
arhiviranje vseh vrst arheoloških podatkov, 
od same terenske dokumentacije, do foto-
grafij in risb najdenih ter dokumentiranih 
predmetov. Aplikacija bo preko spleta do-
stopna za strokovnjake in tudi za javnost. 
Dokončna oblika bo razvita predvidoma 
do konca leta 2012, prav tako pa jo bomo 
v našem muzeju tudi testirali z vnašanjem 
podatkov z izbranih najdišč. Projekt traja do 
konca julija leta 2014.

Samo Sankovič

POMURSKI MUZEJ MURSKa SObOTa 
SODELUJE V PROJEKTU INTERaRch-
STEIERMaRK

Uvodni sestanek s predstavniki vseh partnerjev v dvorcu Eggenberg v Gradcu (foto: Univer-
salmuseum Joanneum/B. Schlieber-Knechtl).

Delovni sestanek skupine za razvoj digitalnega orodja v Gradcu (foto: Universalmuseum 
Joanneum/S. Lehrer).
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PROJEKTI:PROJEKTI:

Meseca julija se bo zaključil projekt 
Doživetje prostora (pričel se je avgusta 

2009), pri katerem se je Pomurski muzej kot 
vodilni partner povezal z galerijo-Muzejem 
Lendava, Muzejem Avgusta Pavla iz 
Monoštra (Madžarska) ter muzejem na pro-
stem, ki deluje pod okriljem muzeja Savaria v 
Sombotelu (Madžarska). Trajni rezultat tega 

obsežnega projekta bodo, poleg novih pro-
storov za izvajanje pedagoškega muzejskega 
programa, trije izdelki, namenjeni mlado-
stnikom (pa tudi starejšim vedoželjnežem). 
Delovni zvezek in interaktivna zgoščenka 
bosta v šestih temah predstavljala stične in 
različne elemente kulturne dediščine tega 
mejnega, slovensko-madžarskega prostora. 

DOžIVETJE PROSTORa – 
a MEGéLT TáJ – 
SENSE Of PLacE 
Triletni projekt – trajni pedagoški program

Primer štirijezičnih igralnih kart

Preizkus igralnih kart na delavnicah v Po-
murskem muzeju (foto: arhiv Pomurskega 
muzeja)

Za družabno in zabavno preživljanje pro-
stega časa pa bo poskrbela igra Spomin na 
drugačen način. Zanimive vsebine in številni 
muzejski predmeti, ki jih predstavljamo v 
sliki in besedi, zabavne naloge in igre, ce-
lotno besedišče v slovenskem in madžarskem 
jeziku ter porabskem in heteškem narečju 
(zvočni zapis vseh besed bo na zgoščenki), 
bodo uporabnikom približali našo skupno 
preteklost. Ogled muzejev v spremstvu de-
lovnega zvezka se bo spremenil v raziskoval-
no pustolovščino, ki jo bodo doma lahko 
osvežili in poglobili z ogledom zgoščenke 
in reševanjem nalog ter iger na njej. Dobro 
znana igra iskanja parov Spomin pa se bo 
s karticami lahko igrala še na drugi način, 
kot igra kartanja, pri kateri se igralci učijo 
izrazov za 16 predmetov v vseh štirih jezikih. 
Vsi trije izdelki bodo na voljo v partnerskih 
muzejih.

Tamara Andrejek

Tiskovna konferenca projekta v Pomurskem 
muzeju Murska Sobota (foto: T. Vrečič)

Otvoritev stalne razstave Življenje 
Slovencev v Porabju v Muzeju Avgusta 
Pavla v Monoštru, 2.3.2012 (foto: Pomur-
ski muzej/T. Vrečič)

Delavnica za učitelje v sklopu projekta, Po-
murski muzej 26.11.2011 (foto: Pomurski 
muzej/T. Vrečič)
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V Pomurskem muzeju smo za program 
Evropske prestolnice kulture obliko-

vali tri kompleksne projekte, ki so novi, 
drugačni, pa vendar sledijo našemu te-
meljnemu poslanstvu ohranjanja kulturne 
dediščine ter razvijanja širše javne zavesti o 
njenem pomenu za razvoj okolja, v katerem 
živimo in družbe sploh. Poleg programa, ki 
smo ga oblikovali sami, bomo v letu 2012 
gostili tudi razstavo, ki nam jo posreduje 
partnerski Muzej Velenje. 

ODKRITO / ZaKRITO

Projekt sloni na misli o odkritih in zakri-
tih prostorih, ki so fizični, družbeni ali 
duhovni. Teme se loteva v povezavi med 
kulturno dediščino in sodobno umetnostjo, 
med realnimi družbenimi stanji in duhovni-
mi iskanji. Pri njem sodeluje več avtorjev, od 
katerih vsak s svojega področja razpravlja o 
vratih kot arhitekturnih elementih, o svobo-
di in nesvobodi, dopustnem in nedopust-
nem, javnem in prikritem. Enaka vprašanja 
si zastavlja avtor omnibusa treh kratkih fil-
mov. Del projekta je bila tudi razstava Čist 

moraš s tega sveta - Spodnje perilo, higiena 

in lepotni ideal v Pomurju, ki je opozori-
la na nekaj, kar je običajno zakrito, kar je 
sramežljivo, kar se skriva za vrati ali opazuje 
skozi ključavnico. Razstava je bila na ogled 
v letu 2011. 

PROGRaM POMURSKEGa MUZEJa V OKVIRU PROGRaMa 
MaRIbOR-EVROPSKa PRESTOLNIca KULTURE 2012

Dogodki:
18. maj 2012, 11:00: Predstavitev označenih 
vhodov na spomenikih kulturne dediščine
v Murski Soboti na ploščadi pred soboškim 
gradom. Dogodek v okviru Mednarodnega 
muzejskega dne. 
18. oktober 2012 - 31. marec 2013: Odkrito 
/zakrito, razstava
18. oktober 2012, 18:00: Otvoritev razstave,  
predstavitev zbornika in omnibusa kratkih 
filmov v Pomurskem muzeju Murska Sobota

hIša MINERaLOV

Razstava zbirke mineralov  jožeta Rihterja, 
zbiralca mineralov in drugih kamnov, ki jo 
bo posredoval Muzej Velenje. 
5. junij 2012 – 12. avgust 2012: razstava 
hiše mineralov 
5. junij 2012, 18:00: Otvoritev razstave  v 
Pomurskem muzeju  Murska Sobota.

MURa – ODPRTO 
Projekt je zasnovan kot večplastni projekt,  
s katerim se muzej predstavlja kot nosi-
lec zgodovinskega spomina, kot skrbnik 
predmetov in idej, ki z delovanjem muzeja 
postajajo vrednote, iz katerih generira novo 
dogajanje. Vsebino gradi na razvoju največje 
konfekcijske industrije v srednji Evropi, ki 
je v pretežno ruralni prostor prva prinesla 
sodobno oblikovanje na področju oblačilne 
kulture in medijskega komuniciranja ter 
nove blagovne znamke. Mura je Mursko 
Soboto in regijo povezovala s sodobnimi 
modnimi trendi ter predstavlja enega tistih 
socialnih okvirjev, ki se je dotaknil vseh in 
iz katerega se da zgraditi nove razmisleke o 
lastni identiteti in razvojnih ciljih.

Dogodki: 
28. april – 31. december 2012:  Delavke To-
varne oblačil in perila Mura na fotografijah 
iz srede 20. stoletja, ulična razstava v mest-
nem središču Murske Sobote
15. junij – 26. september 2012: Mura – 
odprto, razstava v okviru mrežnega projekta 
partnerskih mest uf industrija 
15. junij 2012, 19:00: Otvoritev razstave  v  
Pomurskem muzeju Murska Sobota
16. junij 2012, 20:00: Predstavitev 
etnološkega dokumentarnega filma in  splet-

Z KRITO O D
ne strani Digitalni muzej generacij v Po-
murskem muzeju Murska Sobota. Dogodek 
v okviru Poletne muzejske noči.
4. september 2012, 18:00: Predstavitev kata-
loga plastik sodobnega slovenskega
kiparstva iz Murine zbirke, Tovarna Mura, 
Plese 2, Murska Sobota.

Tü MO – SLOVaNSKa POSELITEV 

PREKMURJa 

Razstava Tü mo pripoveduje zgodbo o slo-
vanski prišlekih, ki so se naselili v drugi po-
lovici 6. stoletja na poljih južno od Murske 
Sobote in ostali tukaj. Zanamcem so pustili 
sled spomina bivanja preko skromnih osta-
lin, ki so prekrite z zemljo čakale stoletja, 
da jih odkrije lopata arheologa. Odkopa-
ne zemljanke, peči, vodnjaki, gospodarski 
objekti in grobišča, predvsem pa značilna 
zgodnjeslovanska lončenina, so ključni za 
razumevanje slovanske naselitve. Pridoblje-
no gradivo je izjemno in predstavlja novost v 
raziskovanju in poznavanju slovanskega ob-
dobja v širšem slovenskem prostoru. 
21. oktober 2011 – 31. maj 2012, razstava v 
Pomurskem muzeju Murska Sobota.

Pomurski muzej svoje sodelovanje v projektu 
EPK gradi na osnovni misli, da je edina de-
litev, ki je dejansko ni, tista na preteklost in 
prihodnost, kajti identitete se ne da najti 
z izgubljenimi ali uničenimi spomini, brez 
generacijskih prehodov in brez civilnega 
angažiranja celotne skupnost. Murski So-
boti ni potrebno iskati identitete, ima jo 
v prepletu svoje preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti, le prepoznati jo mora in EPK 
je priložnost za to. 

Metka Fujs 

aKTUaLNO:aKTUaLNO:

Hiša mineralov (foto: Muzej Velenje)

Grafit na Spomeniku zmage v Murski Soboti iz konca osemdesetih let 20. stoletja (vir: 
dokumentacija Pomurskega muzeja)

Vrata nekdanje judovske sinagoge v Murski 
Soboti (porušena 1954) (foto: Pomurski 
muzej/Tomislav Vrečič)

Fotografija Murine delavke iz srede 20. 
stoletja (vir: dokumentacija Pomurskega 
muzeja)

Naslovnica Murine reklamne zloženke iz 
leta 1980 (vir: dokumentacija Zdenke 
Ščančar)

Slavko Tihec - Semafor, zbirka plastik 
sodobnega slovenskega kiparstva, Mura 
d.d. v stečaju (foto: dokumentacija Mure 
d.d. v stečaju )



Julie Six, Model tisočih obrazov, 2006 
(foto: Galerija Murska Sobota/T. Vuković)

Pomurski muzej Murska Sobota je v 
času od 8. do 29. februarja 2012 go-

stil  potujočo razstavo rokodelskih izdelkov 
in razstavnih panojev o rokodelskih pokli-
cih. Razstava je nastala v okviru slovensko-
madžarskega projekta Rokodelska akademi-
ja, pri katerem kot projektni partner sodeluje 
tudi Pomurski muzej Murska Sobota. Pri-
pravili so jo partnerji Pomelaj - zadruga za 
razvoj podeželja, Društvo za ljudsko umet-
nost v madžarski županiji Zala, Krajinski 
park goričko in Zavod Marianum Veržej. 
Vsebinsko ozadje razstave izhaja iz soočanja 
z vprašanjem, kako ohraniti in v kakšno 
smer razvijati rokodelstvo v bodoče. Danes 
je to dejavnost, ki izginja, s tem pa izginja 
tudi del naše kulturne identitete. Rokodelst-
vo je bilo v preteklosti vitalna dejavnost, ki 
je temeljila tudi na večstoletnem razvoju in 
izkušnjah. Rokodelstvo je torej del kulturne 
dediščine, ki priča o človekovi ustvarjalnosti, 
znanju in veščinah. 
Razstava izpostavlja dva med seboj povezana 
vidika, ki nakazujeta njegovo revitalizaci-
jo: prenos znanja in izkušenj ter oblikovna 
nadgradnja rokodelskih izdelkov. 
Kako ohranjati in prenašati rokodelsko 
znanje, predstavlja poseben in kompleksen 
izziv. je pa osnovni pogoj za nadaljnji ob-
stoj in razvoj rokodelstva. Ni namreč dovolj, 
da skrbimo za materialno ohranjanje roko-
delskih izdelkov, temveč je potrebno skrbeti 
za ohranjanje in prenos znanja ter veščin. 
Ravno zato so bile v projektu Rokodelska 
akademija poudarjene izobraževalne vsebi-
ne, ki so se udejanjale v okviru usposabljanj 
za različne rokodelske poklice. Ti so tudi 

POTUJOča RaZSTaVa ROKODELSKIh IZDELKOV IN RaZ-
STaVNIh PaNOJEV O ROKODELSKIh POKLIcIh TUDI V PO-
MURSKEM MUZEJU MURSKa SObOTa

predstavljeni na razstavnih panojih z naslo-
vom Dediščina za poklice prihodnosti, ki so 
in še bodo krožili po različnih lokacijah. Z 
njimi želimo informirati predvsem mlade 
o tem, da lahko rokodelska dediščina nudi 
možnosti za poklice prihodnosti. 
Sedaj se postavi vprašanje, kakšni naj so 
rokodelski izdelki v današnjem času, da 

bodo ustrezali potrebam sodobnega človeka. 
Odgovor je v sodobnem rokodelstvu,  pri 
katerem se srečata in prepletata dediščina 
ter sodobnost. Z vidika funkcionalnosti 
novo razvitih izdelkov pa je pomembno, 
da so uporabni, saj le-ta najbolje omogoča 
vključitev rokodelskih izdelkov v naš 
predmetni svet. 
Razstavljeni predmeti so nastali s skupnim 
sodelovanjem med oblikovalci in rokodelci 
iz Slovenije in Madžarske. Namen sodelo-
vanja je bil razvoj novih sodobno obliko-
vanih rokodelskih izdelkov. Ta pristop je 
prinesel določene premike, ki se lahko v 
bodoče še izpopolnjujejo in prinesejo kako-
vostne rokodelske izdelke. 

Mateja huber

Razstavljeni novo razviti rokodelski izdelki, 
Pomurski muzej Murska Sobota, 8.2.2012 
(foto: Pomurski muzej/T. Vrečič). 

Razstavni panoji Dediščina za poklice prihodnosti, Pomurski muzej Murska Sobota, 
8.2.2012 (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič).

8     Pomurske MUZEJSKE Novine 2 Pomurske MUZEJSKE Novine 2     9

ZbIRKE IN RaZSTaVE:

galerija Murska Sobota je od leta 2008 
za svojo stalno zbirko pridobila 93 

vrhunskih umetniških del, ki zelo nazorno 
izkazujejo zbiralno politiko galerije Murska 
Sobota. Pridobili smo odkupe iz Evropskih 
trienalov iz leta 2007 in 2010, dela klasikov 
slovenskega visokega modernizma, kot so: 
Bogdan Borčič, gustav gnamuš, Vladimir 
Makuc, France Rotar, Drago Tršar, žarko 

Vrezec in Tugo Šušnik. Pridobili smo številna 
dela Pomurskih likovnih umetnikov: Igorja 
Banfija, Dubravka Baumgartnerja, Nikolaja 
Beera, Marjana gumilarja, Štefana hauka, 
Zdenka huzjana, Ferenca Kiralya, Fran-
ca Mesariča, Martine Mihoković in Mirka 
Rajnarja. Ob tem velja izpostaviti tudi de-

IZbOR IZ STaLNE ZbIRKE GaLERIJE MURSKa SObOTa

Nove pridobitve 

5. april – 30. maj 2012

set umetniških del, ki jih je galerija Murska 
Sobota nabavila iz stečajne mase podjetja 
»Mura - v stečaju« in jih tako rešila pred 
propadom. 
Vsi eksponati zelo zgovorno pričajo o na-
menu galerije Murska Sobota sestaviti eno 
izmed resnično vrhunskih stalnih zbirk. 
Večino najnovejših del širša javnost še ni vi-
dela, zato je naš namen – spričo pomanjkanja 
prostorov za stalno razstavo – čim bolj opo-
zarjati na to zbirko v smislu razstavljanja, 
proučevanja in objavljanja reprodukcij v 
lokalnih in strokovnih medijih. Razstava 
bo pokazala tudi, da ni dovolj samo imeti 
stalno zbirko, ampak je potrebno sestavljati 

France Rotar, Rojstvo, 2000 (foto: Galerija Murska Sobota/T. Vuković)

dejansko referenčno stalno zbirko, če naj bi 
le-ta bila to, kar naj bi bila, in bi tako ime-
la tudi časovno dolgoročnejši pomensko ter 
širše slovenski in evropski pomen. 
Omenjena razstava primerjalno odlično 
sovpada z razstavo izbora iz stalne zbirke 
Muzeja za konkretno umetnost v Ingol-
stadtu, se pravi dejansko evropsko po-
membne zbirke, ki je nastajala v povsem 
drugačnem okolju in okoliščinah kot naša, 
terminsko pa bo sledila razstavi naše stalne 
zbirke.

Robert  Inhof

ZbIRKE IN RaZSTaVE:
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vom, ki se v ikonografiji imenuje »darovanje 
jezusa v templju«, drugi pa z risbo z ogljem z 
naslovom Sveti Štefan Ogrski ponudi krono 
Devici Mariji.
umetniško delo Istvána Orosza želi s su-
rovimi, a razumljivimi simboli prikazati 
bolečino matere ob smrti svojega otroka, ki 
jo blaži z besedami apokrifne molitve: »...
trpko mučen, z železnimi klini nabit …«.
Sporočilo barvne jedkanice gáborja 
Radóczyja gyarmathyja pa je večslojno, saj 
nam umetnik s prizorom piete, s kombina-
cijo latinskih črk, madžarske runske pisave, 
znakov klinopisa in žareče ogrske svete krone 
sporoča, da je univerzalna Mati Božja stara, 
kot je staro človeštvo samo. Naslov njegove-
ga dela je interpretiran tekst s tako imeno-
vanega diska iz Tartarie v Transilvaniji, ki so 
ga arheologi ocenili, kot najstarejšo človeško 
pisavo, nastalo okoli leta 6000 pred našim 
štetjem in ki se glasi: »Zavetnica naša, slavna 

mati vseh skrivnosti, tvoje budne oči naj nas 
varujejo v svetlobi Očeta Sonca«.
V sedmih umetniških delih dominira tako 
imenovani ikonografski motiv Madone. In-
terpretacije Matere Božje se v teh delih gi-
bljejo od popolnoma klasične, kakor je to v 
primeru kipa Dávida Raffayja, ki je pravza-
prav materializirano videnje sestre Marije 
Natalije, pa vse do povsem profane, kot je 
to v primeru slike Marie B. Raunije. Ikono-
grafski motiv Madone ali Device Marije so 
izbrali tudi avtorji Alexandra Nádas, Mózes 
Incze, Sándor győrfi, Róbert König ter ga-
briella Sulyok.
Kar v desetih tukajšnjih delih zasledimo mo-
tiv Marije z detetom, ki spada med najbolj 
priljubljene ikonografske motive krščanske 
upodabljajoče umetnosti. Za izraz svojih 
občutkov, misli in odnosa do Blažene Ma-
tere Božje so ta motiv na svojih stvaritvah 
uporabili umetniki Marcell jankovics, Kin-

ga Mara, Andrea Papageorgiu, gábor Szin-
te, Tibor Bráda, Líviusz gyulai, győző 
Somogyi, Pál Kő, györgy Szemadám ter 
Kálmán Molnár. To zagotovo ni naključje. 
Prapodoba matere z otrokom je stara, kot 
je stara naša civilizacija in bo zagotovo ostal 
najbolj pozitiven simbol vse do zadnjega tre-
nutka sodnega dne.
Ne glede na tehniko in ne glede na tematsko 
podzvrst, nam sleherna od razstavljenih 
umetniških del izžareva določeno stopnjo 
spiritualnega bogastva. In prav to je bistvo te 
tematske razstave, ki ne glede na različne pri-
stope in interpretacije nevsiljivo, a povsem 
razumljivo dokazuje, da je slehernemu od 
nas največja vrednota duhovno bogastvo.

Zoltan Kepe

ZbIRKE IN RaZSTaVE:ZbIRKE IN RaZSTaVE:

Leto 2012 bo za lendavsko muzejsko 
in galerijsko ustanovo posebno iz več 

razlogov. Lendava namreč letos praznuje 
820. obletnico prve pisne omembe. Seveda 
je Lendava obstajala že pred letom 1192, le 
da pristnega dokumenta o tem za enkrat še 
ne poznamo. V objektu lendavskega gradu 
je zgoščena celotna zgodovina mesta in oko-
lice. grad je bil v lasti kar treh podkraljev 
Madžarske. Tu so zagledale luč sveta prve 
tiskane knjige na ozemlju nekdanje Zals-
ke županije, oziroma na ozemlju današnje 
Slovenije. Po letu 1920 je bila tu vojašnica, 
mnoga leta pa je bil grad v službi vzgoje in 
izobraževanja. Leta 1972, torej točno pred 
40-mi leti, pa so naši starši spremenili len-
davski grad v najelitnejšo utrdbo kulture v 
regiji.
V letošnjem jubilejnem letu je naš zavod pri-
pravil izjemne programe. Naša skupna želja 

bOLDOGaSSZONy - bLažENa MaTI bOžJa

Tematska razstava sodobnih likovnih umetnikov iz Madžarske na lend-
avskem gradu med 3. in 31. januarjem 2012

z ustanoviteljem Občino Lendava je, da na 
letošnje praznične prireditve pripeljemo na 
grad slehernega, ki v kotičku svojega srca 
nosi Lendavo. Odločili smo se, da bomo to 
praznično leto odprli z razstavo, ki nas bo, 
če jo le sprejmemo, navdihnila, varovala in 
posvetila. Razstava z naslovom Blažena Mati 
Božja je tematska razstava šestindvajsetih 
sodobnih madžarskih likovnih ustvarjalcev, 
ki jo je leta 2010 pripravila galerija Forrás 
iz Budimpešte. Po besedah Norberta Tótha, 
direktorja galerije, je bil njihov namen po-
nuditi priložnost predstavnikom sodobne 
likovne umetnosti, da na novo interpretirajo 
idejo in energijo Blažene Matere Božje. Ne 
glede na to, da se je naš svet v zadnjih dveh 
stoletjih velikokrat prevrednotil in na novo 
tolmačil, pa vendarle lahko ugotovimo, da 
so si umetniki glede odnosa do ideje Matere 
Božje dokaj enotni.

Slehernega od njih, in verjetno tudi sleher-
nega od nas, misel na Mater Božjo prive-
de do vere, do Stvarnika, do najvišje ideje. 
Večina razstavljenih umetniških del se veže 
na določen ikonografski motiv. Na prvi po-
gled nam povsem profano sporočajo svoje 
misli dela gáborja Lajte, Lászlóta Péterfyja  
ter Marie B. Raunije. Vendar pa nas njihovi 
naslovi takoj zatem prisilijo v svet, ki ga brez 
transcendentalnosti ne bi mogli obvladati. 
Angelsko oznanilo je motiv, ki zahteva ve-
liko prefinjenosti tako od ustvarjalca, kakor 
tudi od gledalca, kajti gre za biblični dogo-
dek, kadar se Devica Marija po slu angelu 
zave, da bo postala Blažena in Mati Božja. 
Ta motiv zasledimo na sliki Tamása Kárpáti-
ja, na reliefu iz lesa gáborja Nagya ter v 
kiparski inštalaciji Pétera Párkányija Raaba.
Klasičen način upodobitve sta izbrala ákos 
Szabó ter józsef Tóth-Kovács, prvi z moti-

Otvoritev razstave na lendavskem gradu, 6.1.2012 (foto: Galerija-Muzej Lendava/D. Baumgartner) Utrinek z razstave Boldogasszony - Blažena Mati Božja (foto: Galerija-Muzej Lendava/D. Baumgartner)



IZbOR IZ STaLNE ZbIRKE MUZEJa 
KONKRETNE UMETNOSTI INGOLSTaDT 
V GaLERIJI MURSKa SObOTa

7. junij – 4. julij 2012
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RaZSTaVa Tü MO - 
Slovanska poselitev 
Prekmurja

(Na ogled bo do 31. maja 2012)

Stalna zbirka Muzeja za konkretno umet-
nost Ingolstadt vključuje dela umet-

nikov, ki so ključni predstavniki pop arta, 
konkretne umetnosti, dadaizma, konstrukti-
vizma in drugih sodobnih umetniških praks. 
gre za dela umetnikov kot so Max Bill, 
Ludwig Wilding, Victor Vasarely, josef Al-
bers, hans Arp, hellmuth Bruch, Shizuko 
yshikawa, ki so ali še vedno ustvarjajo v ma-
niri “geometrijske” umetnosti, očiščene figu-
rativnih in simbolnih vsebin.
Izbor del za razstavo v Murski Soboti je za-
stavljen tako, da bo jasno označil družbeno 
angažiran naboj razstavljenih del, hkrati pa 
ljubitelje umetnosti seznanil s svetovnimi kla-
siki začetnega modernizma. 
Muzej za konkretno umetnost Ingolstadt je po 
svoji specializaciji edinstven v Nemčiji, tesen 
preplet konkretne umetnosti in oblikovanja 
oz. uporabne umetnosti je še danes vodilo tega 
muzeja, tako pri pripravi razstavnega progra-
ma kot pri nakupih za svojo stalno zbirko.
Sodelovanje med obema partnerskima me-
stoma, Ingolstadtom in Mursko Soboto, se je 
razvilo do visokega in izjemno profesionalne-
ga nivoja, pri katerem velja edino izmenjava 
vrhunskih razstav in medkulturni dialog. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da bo ravno ob 
murskosoboški razstavi Muzej za konkretno 
umetnost prvič predstavil svoj najnovejši ka-
talog stalne zbirke.

ZbIRKE IN RaZSTaVE:

V Pomurskem muzeju je do 31. maja 
na ogled razstava Tü mo - Slovanska 

poselitev Prekmurja, ki govori o slovanskih 
priseljencih, ki so se naselili ob koncu 6. 
stoletja na območju sedanjih polj južno od 
Murske Sobote med vasmi Krog, Bakovci in 
Lipovci.
Med leti 2000 in 2002 so bili na poljih južno 
od Murske Sobote pri arheoloških izkopa-
vanjih na avtocestni trasi odkriti prvi ostanki 
zgodnjeslovanske poselitve. 
Na razstavi je predstavljena bivalna in mate-
rialna kultura slovanskega življa v Prekmurju 
od konca 6. do 12. stoletja, s posebnim pou-
darkom na zgodnjeslovanski poselitvi okrog 
leta 600.  
V razstavo nas uvede prikaz preseljevanja 
Slovanov s prihodom v Prekmurje, zanimiv 
je tudi odnos Slovanov do staroselskih Ro-
manov. O tem nemirnem času preseljevanja 
ljudstev nam pričuje razstavljena zakladna 
najdba kmečkega orodja iz 6. stoletja iz 
Mačkovec. 
Slovanske ostaline sledimo preko prepro-
stih bivališč oz. zemljank in najstarejših 
neokrašenih zgodnjeslovanskih posod (t.i. 
praški tip keramike) in pekačev, ki sodijo v 
konec 6. in v 7. stoletje, do prevladujočih 
loncev, okrašenih z valovnicami iz 8. in 9. 
stoletja, ki so na razstavi opredeljeni kot ke-
ramika srednjeslovanskega obdobja. Pregled 
keramičnih oblik in tehnologije zaključuje 
poznoslovanska in visokosrednjeveška 
lončarska produkcija 10. do 12. stoletja.
Nazorno sta prikazana tudi dva načina poko-
pa pri Slovanih, skeletni in žgan s skromni-
mi kovinskimi in keramičnimi pridatki.
Med ostalimi najdbami, ki jih pripisuje-
mo Slovanom, so se ohranili tudi sočasni, 

a maloštevilni predmeti bizantinskega in 
avarskega izvora, predvsem deli noše (pa-
sni jezički in okrasno okovje), nakit (uhan, 
koščen obesek, steklene jagode) in deli 
konjske opreme (falera) ter glinena vreten-
ca, ki so jih uporabljali kot uteži pri pre-
denju niti. Posebej so predstavljene lege in 
oblike slovanskih naselbin v Prekmurju. Na 
osnovi analiz skromnih kostnih ostankov iz 
odpadnih jam in zemljank so predstavljene 
živali, ki so jih Slovani vključevali v svojo 
prehrano. 
Razstavo zaključuje predstavitev raznih tipov 
zemljank (ovalne, okrogle, podolgovate z za-
obljenimi vogali) z rekonstrukcijo slovanske 
zemljanke, ki obiskovalcu slikovito prikaže, 
kakšni so bili domovi zgodnjih Slovanov in 
kakšna je bila notranja oprema preprostih 
bivališč. 

Kratka filma Kako so stari Slovani izdelovali 

posodo in kako so jo žgali in pa dokumentarno 
igrani film Prišli so z vzhoda, režiserja Mihe 
Knifica, obiskovalcu dodatno približata 
način življenja zgodnjih slovanskih priseljen-
cev. Zanimive so tudi ilustracije, ki se nave-
zujejo na določena poglavja na razstavi, ter 
s svojo sporočilnostjo še dodatno popestrijo 
razstavni prostor. Najbolj pa jih bodo veseli 
najmlajši obiskovalci.
Namen razstave Tü mo - Slovanska poselitev 

Prekmurja je prikazati širši slovenski javno-
sti materialno in bivalno kulturo naših 
prednikov Slovanov, ki je zelo pomemben 
dejavnik za poznavanje zgodovine lastnega 
naroda. 

Branko Kerman 

ZbIRKE IN RaZSTaVE:

Utrinka z razstave Tü mo (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič)

Josef Albers, Homage to the square Nightshades B, 1965 (foto: VG Bild-Kunst Bonn)

Max Bill, Vierfarbige Struktur, 1970 (foto: VG Bild-Kunst Bonn)

Zgoraj desno: Richard Paul Lohse, Fün-
fzehn systematische Farbreihen in progres-
siven Horizontalgruppen, 1950 (foto: VG 

Bild-Kunst Bonn)



V galerijo Murska Sobota prihaja na 
ogled izjemna mednarodna razsta-

va, ki jo je zasnoval britanski kustos guy 
Scharhenen, v sokuratorstvu z Bettino Brach 
iz Muzeja Weserburg v Bremnu. Razstava, 
ki nam jo bo posredoval portugalski Mu-
seo de arte Contemporanea de Serralves iz 
Porta, združuje 137 svetovno znanih umet-
nikov iz različnih umetnostnih obdobij 20. 
stoletja (od konstruktivizma, pop arta, kon-
ceptualne umetnosti ...), katerim je skupna 
referenčna točka ustvarjanje in oblikovanje 
likovnih izdelkov iz papirja.
Na ogled bodo papirnate skulpture prizna-
nih umetniških imen kot so: jean Dubuf-
fet, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Mar-
cel Duchamp, gilbert & george, Damien 
hirst, h.C. Escher, Andreas gürsky, yaacov 
Agam, Peter Blake, Stephen Antonakos, 
Daniel Buren, Keith haring, jorg Immen-
dorff, Sol LeWitt, Cleas Oldenburg, Meret 
Oppenheim, Pipilotti Rist, Daniel Spoerri 
in mnoga druga. 
Več kot sto zbranih reliefnih izdelkov iz pa-
pirja prihaja iz ene najuglednejših evropskih 
zbirk Raziskovalnega centra za publikacije 
umetnikov Muzeja moderne umetnosti We-
serburg iz Bremna. Razstava From Page to 

Space bo v galeriji Murska Sobota na ogled 
od 11. oktobra tega leta do 9. januarja 
2013, od koder nadaljuje svojo pot naprej 
v Francijo. 

Tatjana Vuković

fROM PaGE 

TO SPacE

11. oktober 2012 

– 9. januar 2013
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ZbIRKE IN RaZSTaVE:

NaKLJUčJa II

19. julij – 19. september 2012

Leta 2009 je galerija Murska Sobota pri-
pravila skupinsko razstavo Naključja, na 

kateri je sodelovalo 16 avtorjev, ki so se v 
galeriji Murska Sobota predstavili s svojimi 
samostojnimi razstavami, na tej skupinski 
razstavi pa so se predstavili z deli, ki še sploh 
niso bila nikoli, ali pa so bila zelo poredko 
razstavljena. Namen je tudi bil na eni raz-
stavi združiti dela umetnikov, od katerih jih 
večina nikoli ni skupaj razstavljala. 
Razstava se je obnesla in naletela na tako po-
zitiven odziv, da smo se odločili, da bo to 
kar nova bienalna razstava galerije Murska 
Sobota. Razstava ima dva osnovna namena, 
prvič: hočemo opozoriti na zelo raznolike 
vrhunske slovenske umetnike, ki jih na srečo 
ni malo, in drugič: narediti razstavo, pri ka-
teri bo sama postavitev nekaj več kot le vsota 
njenih delov. 
Kot posebnost bo na razstavi razstavlje-
na tudi skulptura Bacchus znamenitega 
nemškega režiserja Fritza Langa, ki je to in 
še nekaj drugih skulptur naredil v hiši Karola 
grossmana v Ljutomeru med svojim okre-
vanjem med prvo svetovno vojno.
Na razstavi Naključja II bodo sodelovali: 
Mirsad Begić, Dragica Čadež, Matej Čepin, 
Marjan gumilar, Willhelm heiliger, Anda 
Klančič, Fritz Lang, Tanja Pak, Ivo Prančič,  
Vlado Stjepić, Kamila Volčanšek in Mojca 
Zlokarnik.

Robert Inhof

Kamila Volčanšek (vir: http://www.siol.net/kultura/dogodki/2009/01/micne_gospodicne.)

Tanja Pak (vir: www.monthofdesign.com)

ZbIRKE IN RaZSTaVE:

Zgoraj desno:
Roy Lichtenstein (foto: Bettina Brach)

H.C.Escher, Kaleidozyklen, zamisel Doris 
Schattschneider in Wallace Walker po ris-

bah H.C.Escher, 1998



V zadnjem času nekateri ljudje, ki jim je mar za usodo naše 
dežele, izročajo svojo zapuščino knjižnicam, muzejem, arhivom 

ter podobnim inštitucijam v trajno hrambo in varstvo.

Med temi inštitucijami je tudi Pomurski muzej iz Murske Sobote. 
Tako ima že nekaj zelo zanimivih fondov. Naj omenimo le nekatere: 
slikar Alojz Eberl, karikaturist Ladislav Kondor, umetniški fotograf 
jože Kološa, arhitekt Ludvik Tomori, zdravnik jože Pečan, šolnik in 
kronist Miroslav Štubl, zgodovinarja Ivan Škafar in Franc Šebjanič, 
šolnik in zbiralec Bela horvat, šolnik Ivo Orešnik, kronist Ludvik 
žalik, pravnik in publicist Vladimir Škerlak, novinar in publicist 
Štefan Kuhar idr.
Darovano gradivo vsebuje rokopise, koncepte, inserte, fotokopije 
raznih razprav in člankov, slike, skicirke, fizične predmete itd.
Zadnje gradivo, ki smo ga dobili v dar,  je iz zapuščine našega roja-
ka Bela Severja (1936-2004), domoznanca in geografa, tudi enega 
od urednikov Enciklopedije Slovenije. Njegova družina je namreč 
velikodušno podarila njegovo pisno gradivo. Tudi s pomočjo tega 
gradiva je bila pripravljena njegova osebna bibliografija, objavljena v 
Zborniku soboškega muzeja 16-17. gradivo bo nedvomno služilo v 
preverjanje in raziskovanje sedanjim in bodočim raziskovalcem, ki se 
ukvarjajo s področji, s katerimi se je ukvarjal Bela Sever. 
       
 Franc Kuzmič

Zavedamo se, da ima knjižnica zelo pomembno vlogo tudi v 
muzejih. Knjižnica Pomurskega muzeja ima svoje korenine 

dejansko že v knjižnici Prekmurskega muzejskega društva, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1935. 
že leta 1932 je na terenu stekla akcija zbiranja knjig. Knjižnica danes 
pridobiva svoj fond na več načinov: nakup, zamenjava in dar. Največ 
je zamenjave, saj muzej izdaja publikacije, ki jih zamenjuje s publi-
kacijami z drugimi muzeji. 
Poleg knjižnega gradiva shranjuje še videokasete, zgoščenke, avdioka-
sete in drobni tisk. Zelo bogata je tudi hemeroteka. 
Knjižnica je od leta 2001 v sistemu COBISS. 
Danes (31. 12. 2011) ima knjižnica inventariziranih 18.800 knjižnih 
enot. V letu 2011 je bilo obdelanih 700 knjižnih enot.
Knjižnica zbira tudi stare tiske, predvsem prekmurske.

Franc Kuzmič
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TRGOVINa: Pomurski muzej Murska Sobota

Vse artikle lahko kupite na recepciji Pomurskega muzeja Murska Sobota. Več jih je na ogled na spletni strani http://www.pomurski-muzej.si 
v zavihku ponudba.

Zbornik soboškega muzeja 16-17 (2011)
urednik: Franc Kuzmič
Zbornik je razdeljen na štiri dele: razprave in 
članke z zgodovinskimi, etnološkimi in jeziko-
slovnimi temami, gradiva, poročila in ocene ter 
bibliografijo Bele Severja.
Cena: 10,00 €

čist moraš s tega sveta - Spodnje perilo in 
lepotni ideal v Pomurju (2011)
Avtorici: jelka Pšajd in Mateja huber
Katalog občasne razstave z opisi navad, običajev in 
šeg povezanih s vsakodnevno higieno v 20. stoletju 
ter katalogom zbranega spodnjega perila in pred-
metov povezanih s higieno in lepotnim idealom.
Cena: 12,00 €

Tü mo - Slovanska poselitev Prekmurja    
Katalog razstave (2011)
Avtor: Branko Kerman
Katalog občasne razstave z zgodovinskim in 
arheološkim orisom slovanske poselitve ter 
predstavitvijo prekmurskih najdišč in najdb.
Cena: 4,00 €

Umetnine iz Prekmurja
Od romanike do modernizma (2009)
urednik: j. Balažic
Katalog občasne razstave s strokovnimi 
besedili j. Balažica in nekaterih drugih 
avtorjev.
Cena: 22,00 €

Majica (ženska ali moška):
Cena: 8,00 €
Cena kompleta treh artiklov z razstave Tü mo 
(katalog/majica/plakat): 10,00 €

Janezkove pravljice (2011)
urednica: Marija Stanonik
Tehnična urednica: jelka Pšajd
Zbirka pravljic iz Sv. Ane v Slovenskih goricah in 
okolice, ki jih je na koncu 19. in v začetku 20. 
stoletja zapisal Franc Senekovič, iz originalnih 
zapisov pa prepisali Elizabeta in Ivan Ajtnik.
Knjiga je obogatena z nekaj strokovnimi besedili 
strokovnjakov s področja etnologije in jezikoslovja 
ter risbami učencev različnih osnovnih šol.
Cena: 15,00 €

Podkvica in leteča vuga 
Kovaški spominek in igrača iz orehove 

lupine in lesa. 
Cena: 2,50 €/9,60 €

še zdaj, na te sveti den, moreš 
preklinjati? (2005)

 Psovke in kletvice iz Pomurja in 
Porabja

Zbrala: jelka Pšajd 
Cena: 6,20 €

MUZEJSKO DELO:

Del knjižnice Pomurskega muzeja (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič)

DaROVaNO GRaDIVO 
MUZEJU

KNJIžNIca POMURSKEGa 
MUZEJa

Eno izmed pisem iz zapuščine B. Severja (vir: dokumentacija Po-
murskega muzeja)

Rariteta v knjižnici Pomurskega muzeja (foto: Pomurski muzej/T. 
Vrečič)
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PROGRaM: 

POMURSKI MUZEJ MURSKa SObOTa

ObčaSNE RaZSTaVE IN PROJEKTI

do 31. maja 2012 Tü MO 
Slovanska poselitev Prekmurja, arheološka razstava.

28. april do 31. september 
2012

28. april do 31. december 2012

15. junij do 26. september 
2012 

16. junij 2012 (ob 20. uri)

4. september 2012 (ob 18. uri)

MURa-ODPRTO

Večplastni projekt z muzejem kot nosilcem in ohranjevalcem zgodovinskega spomina (več 
na strani 7). 
V okviru tega projekta se bodo zvrstili naslednji dogodki:
Delavke Tovarne oblačil in perila Mura na fotografijah iz srede 20. stoletja, ulična raz-
stava v mestnem središču Murske Sobote.
Mura – odprto, Razstava zbranih izdelkov konfekcijske industrije v celovitem kontekstu 
modnega in grafičnega oblikovanja, v okviru mrežnega projekta partnerskih mest uf indus-
trija. Otvoritev bo 15. junija ob 19. uri v Pomurskem muzeju Murska Sobota.
Predstavitev etnološkega dokumentarnega filma in spletne strani Digitalni muzej gener-

acij v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Dogodek v okviru Poletne muzejske noči.
Predstavitev kataloga plastik sodobnega slovenskega kiparstva iz Murine zbirke, Tovarna 
Mura, Plese 2, Murska Sobota.

5. junij 2012 do 12. avgust 
2012

hIša MINERaLOV 
gostujoča razstava zbirke mineralov jožeta Rihterja, zbiralca mineralov in drugih kamnov, ki 
jo posreduje Muzej Velenje (več na strani 6). Otvoritev bo 5. junija ob 18. uri.

18. oktober 2012 do 31. marec 
2013

18. maj 2012 (ob 11. uri)

ODKRITO-ZaKRITO 
Razstava v kateri sodeluje več avtorjev se poigrava z mislimi o odkritih in zakritih prostorih.
Ob otvoritvi razstave (18. oktobra ob 18. uri), bo potekala tudi predstavitev zbornika in 
omnibusa kratkih filmov v Pomurskem muzeju Murska Sobota (več na strani 6).
Dogodek v okviru tega projekta:
Predstavitev označenih vhodov na spomenikih kulturne dediščine v Murski Soboti v okviru 
Mednarodnega muzejskega dne (ploščad pred soboškim gradom).

PEDaGOšKI PROGRaMI

Konec junija POčITNIšKa DELaVNIca - tabor

junijska muzejska počitniška delavnica, namenjena osnovnošolcem, bo potekala v duhu 
zaključka projekta Doživetje prostora, ki ga bomo končali poleti. Tabor, ki ga pripravljamo, 
bo trajal 4 dni in bo potekal na 4 lokacijah – v Murski Soboti, Lendavi, Monoštru in 
Sombotelu. udeleženci bodo spoznavali kulturno dediščino, stavbno zgodovino, kulinariko, 
nošo, glasbo in igre slovensko-madžarskega obmejnega območja, skupaj z jeziki in narečji, 
ki jih govorimo tukajšnji prebivalci. Ogledi muzejev, raznovrstne delavnice in dogodki, 
bodo še zabavnejši s pomočjo delovnega zvezka, interaktivne zgoščenke in igre Spomin na 
drugačen način.

2. do 7. oktober. 2012 Z IGRO DO DEDIščINE 

Cikel delavnic, namenjenih otrokom in družinam, ki se bodo odvijale v tednu otroka, bo 
letos že tretjič na ustvarjalen, zabaven in zanimiv način približal muzej, dediščino in aktu-
alne vsebine našim mladim obiskovalcem in njihovim spremljevalcem. Celoten program, v 
okviru vseslovenske akcije, ki jo izvajajo muzejski pedagogi, je brezplačen.

1. december 2012 aDVENTNO-bOžIčNE DELaVNIcE 

Koledarsko leto bomo zaključili z adventno delavnico, ko bomo izdelovali venčke in okras-
je iz naravnih materialov. Pred prazniki pa bomo izvedli delavnico izdelovanja okrasja za 
božično drevesce, s katero obujamo spomin na pretekle čase.

GaLERIJa MURSKa SObOTa

ObčaSNE RaZSTaVE

5. april do 30. maj 2012 IZbOR IZ STaLNE ZbIRKE GaLERIJE MURSKa SObOTa - Nove pridobitve

Razstava nekaterih vrhunskih umetniških del, ki jih je galerija pridobila za svojo zbirko od 
leta 2008 (več na strani 9).

7. junij do 4. julij 2012 IZbOR IZ STaLNE ZbIRKE MUZEJa KONKRETNE UMETNOSTI INGOL-

STaDT

Razstava izbora del nekaterih svetovnih klasikov začetnega modernizma (več na strani 13).

19. julij do 19. september 
2012

NaKLJUčJa II

Druga bienalna skupinska razstava različnih, predvsem slovenskih umetnikov (več na strani 
14). 

11. oktober 2012 do 9. januar 
2013

fROM PaGE TO SPacE

Odmevna gostujoča mednarodna razstava, ki združuje 137 svetovno znanih umetnikov iz 
različnih umetnostnih obdobij 20. stoletja (več na strani 5).

GaLERIJa-MUZEJ LENDaVa

ObčaSNE RaZSTaVE

15. junij do 16. september 
2012

RaZSTaVa UNIKaTNEGa PORcELaNa IZ ZbIRKE ZSOLNay

DRUGI DOGODKI

11. - 21. junij 2012 17. MEDNaRODNa MLaDINSKa LIKOVNa KOLONIJa LINDaRT, Lendava 

2012 - co-operate vol. VI

20. avgust - 8. september 2012 40. MEDNaRODNa LIKOVNa KOLONIJa – vlivanje v bron

PROGRaM: 

Za morebitne dodatne dogodke, spremembe datumov in druge informacije spremljajte spletne strani pomurskih muzejev in 
galerij:  
 - Pomurski muzej Murska Sobota http://www.pomurski-muzej.si
 - galerija Murska Sobota  http://www.galerija-ms.si
 - galerija-Muzej Lendava  http://www.gml.si
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fOTOGaLERIJa:

Otvoritev razstave 16. Mednarodne mladinske likovne kolonije LindArt, Lendava 2011 
(Co-operate vol. V) v Galeriji-Muzeju Lendava (foto: arhiv Galerije-Muzeja Lendava)

2. razred Osnovne šole II Murska Sobota prvič v Galeriji Murska Sobota (foto: Galerija 
Murska Sobota/T. Vuković)

Otvoritev razstave S. Červeka v Galeriji 
Murska Sobota (foto: Galerija Murska 
Sobota/T. Vuković)

Predavanje B. Hajdinjaka ob otvoritvi raz-
stave Preteklo in Pozabljeno v Pomurskem 
muzeju (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič)

Utrinek z otvoritve razstave Tü mo - Slovanska poselitev Prekmurja v Pomurskem muzeju 
Murska Sobota (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič)

Predavanje F. Kuzmiča iz Pomurskega 
muzeja ob otvoritvi razstave Reformacija 
v Prekmurju v Prešernovi dvorani SAZU v 
Ljubljani (foto: Pomurski muzej/T. Vrečič)


