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Traže se suveniri koji govore o nematerijalnog baštini kraja
GORNJA STUBICA 13. Trijenale zagorskog suvenira Muzeja Hrvatskog zagorja
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Projekt 'Muzej u vrtiću, vrtić u muzeju'
Djeca Dječjeg vrtića Jaglac iz Kumrovca sudjeluju u edukativnom projektu Muzeja Staro selo
"Vrtić u muzeju, muzej u vrtiću" Aktivnosti su započele izložbom "Maske" muzejske
pedagoginje i više kustosice Tatjane Brlek. Izložba donosi dječje radove koji se čuvaju u
(mlm)
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GORNJA STUBICA

13.

Trijenale zagorskog suvenira Muzeja Hrvatskog zagorja

Traže se suveniri koji govore o
nematerijalnog baštini kraja
Trijenale se organizira
od 1975. godine i prvi je
projekt u Hrvatskoj kojim
se izradi suvenira pristupa
na stručan način

dine i prvi je projekt u

i kolovoz, u Galeriji Grada
kojim se promociji Krapine za vrijeme Tjedna
izrade umjetničkih i tradicijskih kajkavske kulture, te u Muzeju
suvenira pristupilo
Staro selo u Kumrovcu
na stručan način.
u okviru programa "Subota
u etno selu" u listopadu.
Trijenale 2014. promicati
Muzeji Hrvatskog zagorja će suvenire temeljene na Svaka izložba će imati
pozivaju sve zainteresirane zaštićenoj nematerijalnoj
naglasak.
umjetnike da svojim radovima baštini Hrvatskoga zagorja. U Gornjoj Stubici to će biti
sudjeluju na 13. trijenalu Izložba će biti postavljena brendiranje proizvoda kao
zagorskoga suvenira. na više mjesta u
zagorskog suvenira, u
Trijenale zagorskoga suvenira
će biti vezana uz
županiji, i to
za nositelje znanja i
organizira se u Muzeju u Muzeju seljačkih buna u
Hrvatskoj

poseban

Krapinskozagorskoj

Kumrovcu
radionice

seljačkih buna od

1975. go¬

Gornjoj Stubici, kroz srpanj

vještina izrade drvenih igra¬

čaka i licitara, a u Krapini
će se povezati s fenomenom
baštine u kontekstu
kulture. Selekciju
pristiglih radova će obaviti
stručno povjerenstvo Trijenala.
kajkavske

(ij/VLM)

Ustanova

promovira
umjetničke i
tradicijske suvenire
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Kumrovec

Projekt 'Muzej u
vrtiću, vrtić u muzeju'
Djeca Dječjeg vrtića Jaglac iz Kumrovca sudjeluju u
edukativnom projektu Muzeja Staro selo "Vrtić u muzeju,
muzej u vrtiću" Aktivnosti su započele izložbom "Maske"
muzejske pedagoginje i više kustosice Tatjane Brlek.

Izložba donosi dječje radove koji se čuvaju u istoimenoj
zbirci Muzeja koje su izradili učenici zagorskih osnovnih
škola. Maske su rađene tehnikom kaširanog papira i
obojane bojom. Predstavljena je i tradicijska maska
sutlanskog kraja Košuta, te održana likovna radionica
djece starije vrtićke skupine i njihove tete Vere. (mlm)
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