Huda mravljica
na obisku
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Slikar Zoran Mušič (1909-2005) je
ulico najbrž opazoval iz sosednje
zgradbe. Po opazovanju je ustvaril
sliko, sestavljeno iz različnih oblik,
barv, črt in pik. S sproščenimi
potezami je prikazal igrivo vzdušje na
sicer dokaj prazni ulici.
Poimenuj stvari, ki jih prepoznaš na
sliki. Kakšnih oblik in barv so? Na sliki
prevladujejo odtenki modre barve, ki
jih je popestril z odtenki toplih barv. Je
morda s tem ustvaril občutek svežega
jutra? Kaj pa črte, ki vijugajo po sliki?
Bi to lahko bil veter? Ali pa šviganje
Hude mravljice sem in tja?
Zoran Mušič, Ulica (Aleksandrova cesta), okrog 1939, olje na platnu, Zbirka UGM

Hudi mravljici pomagaj poiskati, kje
na sliki se nahajajo te oblike, barve,
črte in pike.

Zoran Mušič, Ulica (Aleksandrova cesta), okrog 1939, olje na platnu, Zbirka UGM

Svoj pogled na ulico so risali, slikali,
fotografirali številni umetniki. Poveži
dela iz Zbirke UGM s pravimi podatki.

Jan Oeltjen, Otroci na ulici, 1920

Zmago Jeraj, brez naslova, 1988

Ivan Dvoršak, Ulica po dežju, 1964-65

Kakšen pa je pogled skozi tvoje okno?
Kakšne oblike, barve, črte in pike se
skrivajo v tvoji okolici? Ujemi jih v
svojem likovnem delu! Svoj pogled
skozi okno lahko narišeš, naslikaš ali
fotografiraš. Svoj likovni izdelek nam
pošlji na naslov: info@ugm.si
Se ti zdi naloga zahtevna? Morda bo
tako lažje; na okno prilepi prozorno
folijo in z alkoholnim flomastrom
obriši prizor, ki ga vidiš skozi. Pazi na
to, kje se folija konča, da ne boš risal
po oknu!

Raziskujte Zbirko UGM na spletu:
www.ugm.si/zbirka/
ali www.museums.si
Sledite nam lahko tudi na družabnih
omrežjih Facebook in Instagram.
Naročite se na naš tedenski novičnik:
www.ugm.si/o-ugm/prijava-na-ugmnovicnik/
Učne naloge so namenjene otrokom,
starim med 5 in 9 let, vsekakor pa jih
lahko rešujete tudi vsi ostali!
Naloge je pripravila muzejska
svetovalka Brigita Strnad. Avtor
plakata in podobe Hude mravljice je
Nenad Cizl. Avtor nekaterih
reprodukcij na učnem listu je Damjan
Švarc.

