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Narodna galerija 
Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje 
položaj najodličnejše slovenske kulturne inštitucije za likovno 
umetnost minulih obdobij in je zakladnica slovenske likovne 
ustvarjalnosti. Kofetarica, Poletje, Pred lovom, Macesen, 
Sejalec so le nekatere od najbolj priljubljenih umetnin v novi 
stalni zbirki, ki vključuje več kot 600 umetnin od srednjega 
veka do konca 20. stoletja. 

Nova stalna zbirka najpomembnejših umetnin je na ogled od 
začetka leta 2016, ko smo odprli tudi prenovljeno Galerijo. 
Po triletni prenovi so končno med seboj povezani vsi trije deli 
galerijskega kompleksa - steklena Vhodna avla, novo krilo in 
najstarejši del, Narodni dom. 

Že od ustanovitve leta 1896 je bil Narodni dom spomenik 
slovenstva v mestu. Ob otvoritvi so ga poimenovali svetilnik 
slovenskega duha, v njem je potekalo bogato kulturno in 
pestro družabno življenje. To tradicijo želimo ohraniti, saj 
reprezentančne dvorane nudijo izvrstno kuliso in predstavljajo 
idealno okolje za najrazličnejše družabne dogodke in 
prireditve. Skozi čas so se v prostorih Narodne galerije 
izrekale dobrodošlice predsednikom držav, podeljevale časti 
akademikom in ustvarjalcem, izvajala glasbena dela, 
pogostitve in slavnostne akademije. 

Velika Slavnostna dvorana, Zlata dvorana in Vhodna avla 
ostajajo sinonim najelegantnejših prostorov v Sloveniji, 
Poletje, Kofetarica, Pred lovom, Macesen, Sejalec pa neme 
priče izbranim dogodkom in družabnemu življenju ... lahko 
tudi vašemu. 

Dobrodošli! 1 
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Vhodna avla je odlična izbira za prirejanje dogodkov - od pogostitev, strokovnih 
srečanj, predavanj, slavnostnih večerij do glasbenih prireditev. V prostorni stekleni avli, 
ki deluje kot mestna dnevna soba ter povezuje mestni vrvež z oazo Tivolija, lahko 
pripravite popoln dogodek. Pečat k izjemnosti prostora dodaja izvirni Robbov vodnjak. 

Stoječi sprejem 400 
Sedišča 280 
Gala večerja 250 
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Veličastna Slavnostna dvorana je z nedavno prenovo zablestela v vsem sijaju -
prenovljene so dekorativne poslikave, štukature na stropu, ki jih je mogoče občudovati 
tudi iz ponovno odprte lože, nov je izbor razstavljenih umetnin. Ta reprezentančni 
prostor je namenjen predavanjem, podelitvam nagrad, klasičnim koncertom in drugim 
vrhunskim dogodkom. Vhod v Slavnostno dvorano je lahko skozi Slavnostni vhod s 
Cankarjeve ulice. 

Sedišča 180 
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Do sijajne Zlate dvorane vodi slavnostno stopnišče v najstarejšem in popolnoma 
prenovljenem delu Narodne galerije. Obnovljena pozlata in ogledala v nišah dajejo 
prostoru pridih pomembnosti, zunanja okna, ki imajo še prvotno zasteklitev, pa 
zaradi neenakomerne debeline stekel očarljivo spominjajo na nekdanje čase. Vhod v 
Zlato dvorano je lahko skozi Slavnostni vhod s Cankarjeve ulice. 

Stoječi sprejem 120 
Sedišča 60 
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V novem, sodobno opremljenem Avditoriju lahko pripravite predavanja - možno je 
tudi simultano prevajanje -, projekcije in okrogle mize. Avditorij ima samostojen 
vhod s Prešernove ceste 22 in predprostor za manjšo pogostitev med odmorom. 

===-··-
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Obogatite si prireditev s posebno ponudbo Narodne galerije: 

- ogled najpomembnejših umetnin v stalni zbirki 
- ogled slovenskega impresionizma 
- ogled stalne razstave Zoran Mušič 
- ogled opusa Ivane Kobilca 
- ogled občasne razstave 
- 1 O-minutna zgodba ob izbrani umetnini 
- risanje s skicirko ob umetninah pod vodstvom akademskega slikarja 
- arhitekturni ogled galerije 
- ustvarjalne delavnice za otroke 
- vodstva v tujih jezikih 
- vstopnice kot darilo 
- zasebna vodstva po zbirki s pogostitvijo v galerijski kavarni 

Narodna galerija je osrednja slovenska muzejska ustanova za starejšo 
umetnost in hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju. 
Časovno sega od visokega srednjega veka do vključno 20. stoletja. 
Je kulturna in znanstveno-raziskovalna ustanova, ki preučuje, zbira, hrani 
ter s pomočjo razstavljanja in interpretacije umetnin posreduje javnosti 
zgodovino umetnostne ustvarjalnosti, naročništva in recepcije v celotnem 
slovenskem kulturnem prostoru. 

Zaradi izjemnega poslanstva in odgovornosti naše ustanove v galerijskih 
prostorih, kjer so razstavljene umetnine, ni dovoljena organizacija prireditev 
s hrano in pijačo. 

Kontakt: 
OJ 24 15 400 ali 01 2415 405 
info@ng-slo.si 

Izdala in založila Narodna galerija 
zanjo Barbara Jaki 

Uredila Živa Rogelj 

Avtorji fotografij Janko Dermastja, Anže Grabeljšek in Bojan Salaj 
Jezikovni pregled bese,dila Jezikovni pregled besedila Alenka Klemenc 

Oblikovanje kataloga in priprava za tisk Sašo Urukalo 

Tisk Bori d.o.o. Ljubljana Naklada 500 izvodov 

© Narodna galerija, 2017 
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