Predstavitev raziskovalnega projekta ŠE NE VIDENA LJUBLJANA
Osemnajst članic in članov študijskega krožka Spoznajmo svoje
mesto in domovino na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v
Ljubljani je pod mentorstvom mag. Olge Paulič v študijskem letu
2021/2022 izvedlo raziskovalni projekt Še ne videna Ljubljana.
Preučevali so mozaik ljubljanskih mestnih zanimivosti in
znamenitosti (spomenikov in arhitektur), ki jih ob sprehodih
po Ljubljani sicer videvamo vsak dan, vendar jih dostikrat
spregledamo, ali ne vemo, komu ali čemu so namenjene.
Člani krožka so jih poiskali v različnih predelih Ljubljane, jih
s pomočjo fotografij in zgodovinskih virov raziskali, opisali in
predstavili na izobraževalnih srečanjih. Ugotovljena dejstva
so povezali z drugimi umetnostno-zgodovinskimi področji,
aktualnimi dogajanji in svetovno kulturno dediščino.

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
Študijski krožek „Spoznajmo svoje mesto in domovino“
32. DEKD in 10. TKD »VZTRAJNOSTNA DEDIŠČINA«

Še ne videna Ljubljana v Plečnikovem letu
Velika sejna soba Mestne hiše v Ljubljani
30. september 2022 ob 11.00 uri

Ob 150-letnici rojstva našega znamenitega arhitekta Jožeta
Plečnika je leto 2022 razglašeno za Plečnikovo leto, zato so se
člani krožka odločili, da bodo posebno pozornost posvetili
povezavam umetnin in umetnikov z Jožetom Plečnikom. Po
mestu so poiskali enaintrideset spomenikov in arhitektur, jih
preučili in predstavili v istoimenskem zborniku „Še ne videna
Ljubljana“ (urednici Meta Havliček in mag. Olga Paulič).

Javno predstavitev spomenikov in arhitektur ter svoje
ugotovitve bodo najprej vizualno predstavili na DEKD dogodku
„Še ne videna Ljubljana v Plečnikovem letu“ 30. septembra v
Mestni hiši Ljubljana, nato pa bodo na petih vodenih ogledih
popeljali obiskovalce po poteh opisanih spomenikov (posamezni
ogled traja okoli 50 minut).
Obiskovalci bodo na dogodku v Mestni hiši prejeli zloženko o
projektu in časovni razpored ogledov po Ljubljani. Zbornik
Še ne videna Ljubljana bo mogoče tudi kupiti. Ker je izšel v
samozaložbi, je prispevek za zbornik simboličnih 10,00 € za
kritje stroškov tiskanja. Dogodek in vodenja so brezplačni.

Vodja projekta: mag. Olga Paulič
Organizatorici dogodka: Alenka Stupica, tel.: 030 450 100,
dr. Marija Turnšek Mikačić, tel.: 041 622 548.
PREDSTAVITEV SPOMENIKOV:
1.Po sledeh arhitektov Jožeta Plečnika, Vladimirja Šubica in Borisa
Kobeta (devet spomenikov in arhitektur).
2.Zgodovinska Ljubljana (pet spomenikov in arhitektur).
3.Sodobna Ljubljana (petnajst spomenikov in skupina Invajderjev).
Veselimo se vašega obiska. Uživajte na dogodku in preverite svoje
poznavanje predstavljenih umetnin.

URNIK OGLEDOV SPOMENIKOV PO LJUBLJANI

1. ogled: petek, 30. 9. 2022, ob 12.30 uri
Zbor pred Mestno hišo: ogled skritih Invaderjevih
mozaikov.
Vodita Alenka Stupica in Judita Bagon
2. ogled: nedelja, 2. 10. 2022, ob 12.30 uri
Zbor pred cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Trnovem: ogled
razstave Koronski šopki in fotografije z motivi odsevov v
Plečnikovi Ljubljanici v Finžgarjevi galeriji.
Vodita Olga Paulič in Franc Zavodnik.
3. ogled: torek, 4. 10. 2022, ob 11.00 uri
Zbor pred Polikliniko na Njegoševi cesti: ogled Meksike,
Njegoševega parka, Šlajmerjevega parka, Parka dr.
Lidije Andolšek Jeras, spomenika železničarjem.
Vodita Alenka Stupica in Meta Havliček
4. ogled: sreda, 5. 10. 2022, ob 11.00 uri
Zbor v BTC City pred City teatrom: ogled spomenikov
Joakima Gregova (Vesela jutra in V objemu morskega
vala), Draga Tršarja (Katedrala družine), Andreja
Gabrovca – Gaberija (Renske nimfe, Vklenjene nimfe in
Mati Zemlja), Mika Simčiča (Ugrabitev Evrope, Vijuge
ter Urška in povodni mož), Andreja Ajdiča (Metulj in
Merkur), Marka Pogačnika (Točka miru), Tadeja Torča
(Akt) in Mateja Suhadolca (Obelisk).
Vodita Mojca Slana in Breda Levec.
5. ogled: četrtek, 6. 10. 2022, ob 11.00 uri
Zbor pred Prešernovim spomenikom: ogled
zgodovinskih točk na Trubarjevi cesti.
Vodita Anamarija Rančić in Olga Paulič.

Povezovanje spomenikov in arhitektur s Plečnikovim ustvarjanjem:
1. Avtor spomenika je bil Jože Plečnik.
2. Avtor spomenika je bil Plečnikov učenec.
3. Na spomeniku je viden vpliv Plečnikovega načina ustvarjanja.
4. Predstavljen spomenik stoji v bližini Plečnikovega dela.
Povezave s Plečnikom smo našli v osmih predstavitvah, deveta predstavitev nas
je popeljala v svet numizmatike in Plečnikovih portretov na denarju in medaljah.

V raziskovalnem projektu sodelujejo:
mag. Judita Bagon, Ana Cveta Borštnar, Irena Demšar, Meta Havliček, Bogdana
Herman, Bronka Kavčič, Breda Levec, Marinka Čerkez Nose, mag. Olga Paulič
(vodja projekta), Anamarija Rančić, Mojca Slana, Alenka Stupica, Vida Strle, Jelka
Štemberger, dr. Marija Turnšek Mikačić, dr. Tit Turnšek in Franc Zavodnik.

