
ULICA = GALERIJA



KUD Ljud: Ulica=Galerija

Delavnica, na kateri se otroci in mladostniki spoznavajo s sodobno vizualno umetnostjo, urijo v 
veščinah nastopanja in odkrivajo mesto iz nove perspektive. Udeleženci odkrivajo že obstoječe (ne)
vsakdanje elemente mesta (razpoke na stenah, korita za rože, prometne znake) in jih s preprostim 
dejanjem - poimenovanjem, spreminjajo v umetniška dela, ulico pa v galerijo sodobne umetnosti. 

Za koga so primerne delavnice?

Za osnovnošolske otroke zadnje 
triade in srednješolce (program 
prilagodimo starostni skupini)

Trajanje delavnice
90 minut ali po dogovoru.

Lokacija
Delavnico je mogoče izvesti na vaši 
šoli in/ali šolskem dvorišču ali v 
prostorih MSUM-a.



POTEK DELAVNICE

Prvi del – vodstvo po Ulici=galeriji:
 
Delavnica se prične z vodenim ogledom “ready-made” galerije, 
ki ga na lokaciji pripravijo naši mentorji. Razbrzdane fasade hiš, 
prometni znaki in nenavadni razgledi se spreminjajo v vrhunska 
dela sodobne umetnosti. Ogledamo si novo odkritega Picassa, 
Maleviča in celo Zankiča. 

Drugi del – raziskovanje mesta:
 
Udeleženci v manjših skupinah s pomočjo za to pripravljenih vaj 
sami odkrivajo zanimive elemente mesta, ki v naših vsakdanih 
pogosto ostanejo neopaženi, ter jih opišejo kot umetniška dela. 
Poudarek je na delu v skupini ter igrivem spoznavaju z vizualno 
umetnostjo.
                     
                     
Tretji del – predstavitev novih umetniških del:

Vsaka izmed skupin otrok pripravi voden ogled po »galeriji«, preko 
česar se udeleženci učijo artikulirati svoje ideje in se spoznavajo 
z veščinami nastopanja. Nanovo odkrita dela udeleženci delavnic 
tudi popišejo in posnamejo s polaroidnim fotoaparatom - rodila se 
je nova galerija.



O AVTORJIH

Mentorji delavnic so člani skupine Ljud, režiserka, umetnostna zgodovinarka in kulturni antropolog, vsi z večletnimi 
izkušnjami delovanja na področju pedagoškega dela. Delavnico Ulica=galerija so razvili kot odvod Ljudovega 
mednarodnega gledališkega projekta Pocestnica - "ready-made" galerija na prostem, ki je gostoval že v več kot 
20 mestih po Evropi in Južni Koreji, med drugim tudi v okviru treh Evropskih prestolnic kulture. Delavnice 
Ulica=galerija se izvajajo v sodelovanju z Galerijo vžigalica in Muzejem sodobne umetnosti Metelkova.

KUD LJUD

Skupina Ljud se je v preteklih letih uveljavila kot eden najprodornejših kolektivov uprizoritvene umetnosti v javnem 
prostoru v evropskem merilu. Izvedla je več kot 100 gostovanj na slovenskih in mednarodnih festivalih, poleg EU 
tudi v Rusiji, Iranu in Avstraliji, redno sodeluje z nacionalnimi kulturnimi institucijami in izvaja redni izobraževalni 
program. 

Ljud raziskuje možnosti umetniškega ustvarjanja v javnem prostoru, ki temeljijo na interakciji, ne na prezentaciji. 
Pri oblikovanju gledaliških dogodkov se Ljud osredotoča na vzpostavljanje recipročnega odnosa z občinstvom in 
spodbuja gledalca, da postane so-ustvarjalec igre, rituala, dogodka socialnega združevanja.
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