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Поштовани,
Историјски музеј Србије позива Вас и Ваше ученике да од 29. маја до 10. јуна 2015. године посетите Конак кнеза
Милоша у Топчидеру, где ће поводом годишњице атентата на Кнеза Михаила Обреновића бити изложено аутентично
одело кнеза Михаила, у коме је убијен 29. маја (по старом календару) 1868. године у Топчидеру.
Организатор излагања је кустос Оливера Главоњић.
Такође у Конаку Ваши ученици могу да присуствују историјско- уметничким радионицама илустрације за децу
основношколског узраста. Радионице се организују у оквиру пратећег програма актуелне тематске изложбе: „Ево мене,
ето вас...Сећање кнеза Милоша”.
Након стручног вођења кроз поменуту тематску изложбу, али и нашу сталну поставку Ваши ученици ће моћи да науче
основе илустровања ликова за стрипове.
Радионице воде кустос Оливера Главоњић и академски вајар Вук Љубисављевић.
Број ученика на радионици не би требао да прелази 30.
За све додатне информације, као и резервацију места Вас молимо да назовете следеће бројеве телефона:
011/2660422, 060/3398017 или 061/5444604.

Конак кнеза Милоша у Топчидеру

Кнез Михаило Обреновић

Радионица у Конаку

Изложба „Ево мене, ето вас... Сећање кнеза Милоша” на јединствен, узбудљив и несвакидашњи начин, у форми
стрипа, оживљава сцене из једног од најзначајнијих периода модерне српске историје. Иако је стрип још увек популаран
медиј, а догађаји инспиративни за стрип-стваралаштво, они се по први пут на овај начин приказују у музејском простору.
Посебну драж поставци дају аутентични предмети из овог периода, који прате причу.
Горан Ђукић Горски, стрип-цртач, црта приче бескрајно студиозно. Самоуверен у масовним сценама, са невероватним
оком за детаље, просто приморава посетиоца да се после прочитане приче враћа на појединачне кадрове у којима се
може уживати као у најбољим илустрацијама. Аутори изложбе кустоси Изабела Мартинов Томовић, Борислав Корица,
Владимир Мереник и Бошко Љубојевић су, између осталог, желели да популаризују и оплемене ову ликовно-наративну
форму, а уједно и да, кроз за музејску изложбу необичан медиј, прикажу познате догађаје у свим њиховим
комплексностима. Изложба је отворена до краја 2015. године.
У Конаку кнеза Милоша у Топчидеру бићете у прилици да видите и сталну поставку.
Поставка у приземљу обухвата шест амбијенталних излагачких целина под називом „Живот у Србији у 19. веку“, које
приказују промене у начину живота у Србији у 19. веку, док поставка је у просторијама на спрату под називом „Милош

Обреновић– династија, историја, мит“ посвећена творцу модерне српске државе кнезу Милошу, његовим заслугама за
ослобођење од османске власти, као и значају који су његови наследници из династије Обреновић имали у српској
историји 19. века.
Сматрамо да ће наведени садржаји у Конаку кнеза Милоша, с обзиром на теме, које обрађују, бити
интересантни Вашим ученицима и да им могу послужити као својеврсна допуна знања.
Контакти за заказивање посете у Конаку кнеза Милоша (Булевар патријарха Павла бр. 2):
Телефон: 011/2660422, 060/3398017, 061/5444604 или на мејл pedagoskasluzbaims@gmail.com
Радно време Конака: 10-17 сати. Конак није отворен за посете понедељком.
Цена улазнице је 200 РСД, а за ђаке, студенте и пензионере цена је 100 РСД.
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