
Pozdravljeni, učenci in učenke! 

V prejšnjem tednu ste si učenci in učenke od 6. do 9. razreda ogledali spletno stran Narodne galerije 

in pobrskali po njeni stalni zbirki umetnin. To pomembno ustanovo vsi dobro poznate, saj ste jo v 

preteklosti že večkrat obiskali.  Trenutno je seveda za obiskovalce zaprta, zato jo bomo v tem tednu 

obiskali skupaj na VIRTUALNEM SPREHODU, ki ga najdete na spletni strani Narodne galerije. Ustavili 

se  bomo pri nekaj umetninah, o katerih boste z lastno iznajdljivostjo poiskali odgovore na zastavljena 

vprašanja. Pa začnimo! 

1. Na spletni strani Narodne galerije poiščite rubriko Virtualni sprehod. 

2. Sledimo puščicam v vhodni avli galerije in poiščimo Robbov vodnjak. Ta vodnjak je original. 

Kje najdemo njegovo repliko? 

Poiščite podatke o delu, avtorju in obdobju, v katerem je vodnjak nastal. 

3. Sprehod nadaljujemo v prostor, ki se nahaja desno od glavnega vhoda in se ustavimo pri reliefu 

Krakovske Marije. 

Ponovimo, kaj v likovni umetnosti pomeni izraz relief. 

Kje se je prvotno nahajala Krakovska Marija in iz katerega obdobja je? 

 Poleg Marije in deteta opazimo na reliefu še druga bitja. Katera? 

4. Sprehodimo se po prostoru in poiščimo vse upodobitve sv. Jurija. 

Kaj imajo upodobitve skupnega in v čem se razlikujejo? 

5. Pot nadaljujemo proti koncu te dvorane in se povzpnemo po lesenih stopnicah, prečkamo hodnik 

in se po kamnitih stopnicah z rdečo preprogo spustimo do protokolarnega vhoda, ki gleda na 

Cankarjevo cesto. Vstopimo skozi leva bela vrata, kjer je na ogled stalna razstava našega 

modernističnega umetnika Zorana Mušiča.  

Na eni izmed slik je upodobljen most  v znamenitem mestu, v katerem je umetnik dolgo časa živel in 

ustvarjal. Prepoznate mesto in most? 

Razglejmo se po razstavi in ugotovimo, katere motive je umetnik upodabljal? 

Poiščite umetnikov življenjepis. 

 

Naš sprehod po pritličju Narodne galerije je končan, seveda pa se lahko sami virtualno sprehodite še 

po drugih prostorih.  

Poskušajte poiskati odgovore na zastavljena vprašanja. Preverili jih boste lahko v naslednjem tednu. 

Ostanite zdravi in lep pozdrav, 

vaša učiteljica Barbara Lapuh 


