Igra Spomin s Kološevimi fotografijami Murske Sobote
Ustvarjaj, igraj se in primerjaj Mursko Soboto nekoč in danes

Ker smo trenutno zaprti, smo pripravili delovni list, s katerim lahko pripravite muzejsko
delavnico pri vas doma, si ogledate razstavo in si popestrite jesenske počitnice. Tema
delavnice so fotografije Jožeta Kološe-Kološa.

Kdo je bil Jože Kološa-Kološ?
Bil je umetniški fotograf, rojen v Murski Soboti, pred natanko sto leti (rodil se je leta 1920).
Da danes vemo, kakšne so bile soboške ulice pred petdesetimi in več leti, se v veliki
meri lahko zahvalimo ravno Kološi, saj je posnel veliko fotografij svojega rodnega kraja.
Svoje fotografije je označil z žigom, ki je upodabljal petelina.

Jože Kološa-Kološ

Ulična razstava

Kološev žig

Oglejte si!
V Pomurskem muzeju Murska Sobota hranimo in predstavljamo njegovo umetniško
zapuščino. Kološeve fotografije Murske Sobote si lahko ogledate na ulični razstavi na
Drevoredu Martina Lutra v Murski Soboti. Ogledate si jih lahko tudi na virtualni_razstavi,
kjer so dodane še fotografije soboških ulic iz današnjega časa.

Začnimo ustvarjati!
S Kološevimi črno-belimi fotografijami Murske Sobote si bomo izdelali kartice za igro
Spomin. Da bo igra bolj zanimiva in poučna, bomo uporabili tudi barvne fotografije
mesta iz današnjega časa. Da pri igri zberete par, boste morali najti isti motiv v črnobeli (nekoč) in barvni podobi (danes).
Potrebščine:
 Tiskalnik
 Papir

 Škarje
 Lepilo

 Trši papir ali karton

Po možnosti, ni pa nujno:
 Lak za servietno tehniko
 Čopič

Natisnite fotografije (priloga: Fotografije) in dokument s Kološevim znakom, petelinom
(priloga: Hrbtna stran).
Natisnjene fotografije izrežite. Njihovo hrbtno stran premažite z lepilom in jih zalepite na
trši papir ali karton.

Počakajte nekaj minut, da se lepilo nekoliko posuši, nato fotografije ponovno izrežite
iz tršega papirja ali kartona. Namig: fotografije boste lažje izrezali, če posamezno
fotografijo najprej izrežete na večje – z ostanki tršega papirja ali kartona okrog
fotografije. Manjši kos, na katerem je zalepljena fotografija, pa nato natančno
izrežete.

Sedaj je potrebno ustvariti le še hrbtno stran kart. Vzamete list z natisnjenimi petelini in
ga obrnete na belo stran oz. na stran, ki ni potiskana. Na hrbtno stran kartic nanesite
lepilo in jih zalepite na papir (na belo stran papirja!).
Počakajte nekaj minut, da se lepilo nekoliko posuši, nato kartice izrežite iz papirja.

Kartice za igro Spomin so narejene! Na vrsti je igranje!

Če imate lak za servietno tehniko, lahko sprednjo stran kartic s čopičem polakirate,
da bodo kartice bolj obstojne.

