SPREJEMANJA
Radi smo sprejeti,
pa znamo sprejeti?
Zgodovinski atrij Mestne hiše
28. maj – 7. junij 2018

Ustanova Hiša eksperimentov praznuje letos že 22 let življenja.
Letos izvajamo že deseti Znanstival. Preden smo se odločili za tako
velik korak kot je organiziranje Znanstivala v domačem mestu,
smo gostovali (in še vedno gostujemo) na festivalih v različnih tujih
državah. Danes na Znanstivalu gostimo številne tuje predavatelje in
demonstratorje.
Namen Hiše eksperimentov je razvijanje in spodbujanje celostnega in
prijaznega odnosa do narave, ustvarjanje družbe radovednih, odprtih
in strpnih ljudi, bogatenje znanja posameznika prek osebnih izkušenj,
neformalnega in zgodnjega izobraževanja mladih in individualnega
učenja resnic, okoljske vzgoje, promocije zdravega življenja,
odpiranja v modernejšo in bogatejšo družbo, razvijanja kreativnosti,
imaginacije, možnost percepcije in občutka za lepo, promocije lastne
kulturne produkcije z eksperimenti z umetniško vrednostjo, razvijanje
in izdelovanje eksperimentov.
Medsebojno povezovanje z različnimi institucijami in posamezniki se v
okviru pričujoče razstave izkazuje v dveh vzporednih perspektivah.
S fotografsko razstavo retrospektivno prikazujemo zgodovino
sprejemanja Hiše eksperimentov v tujini. Fotografije prikazujejo
izvajanje eksperimentov, ki se v lastno izkušnjo obiskovalca prevedejo
preko interaktivnih eksperimentov in podvojijo ekspresivnost
doživljanja razstave na individualni ravni. Razstavo smo ustvarjalci
iz Hiše eksperimentov namreč povezali z mobilnimi eksperimenti
potujoče Hiške eksperimentov.

SPREJEMANJA

Tako, kot so nas vedno toplo sprejeli v tujini, želimo mi toplo sprejeti
druge. Izvajanje eksperimentov v okviru razstave bodo, poleg
demonstratorjev Hiše eksperimentov, sooblikovali tudi azilanti
iz Azilnega doma v Ljubljani. Na ta način želimo poudariti drugo
perspektivo sprejemanja – tako kot smo bili mi sprejeti po svetu,
želimo sprejemati in se opolnomočiti z izkušnjami gostov. Skoraj
nezavedno se sprejemanje nadaljuje v želji po enakovrednosti,
sočutnosti in medsebojnem razumevanju, predvsem pa medsebojnem
kulturnem plemenitenju.
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Poskrbeli smo, da je razstava še dodatno dinamična – če jo boste
28.
maj
junij
2018
obiskali danes, morda
jutri
ne –
bo7.
več
enaka.
Nekateri eksperimenti
se bodo »kar čez noč« prerodili in ponudili nove vsebine. Zato vam
priporočamo, da razstavo obiščete večkrat, vsaj dvakrat.
Kaj druži oba dela razstave? Predvsem radovednost. Potešite svojo!
Vesna Pajić, univ. dipl. zg, univ dipl. umzg.

Vljudno vabljeni na odprtje razstave

SPREJEMANJA
v ponedeljek, 28. maja 2018, ob 16. uri v Zgodovinski atrij Mestne hiše,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo sprejela prerojene eksperimente v soboto, 2. junija. Zadnji dan razstave
bo 7. junija. Med 1. in 3. junijem bo razstavo spremljal Znanstival dogodivščin,
ki mu bo razstava pridala prav poseben, plemenit pečat.
You are cordially invited to attend the opening of the exhibition

ACCEPTINGS

On Monday May 28 at 4 pm the Historical atrium in the Town hall,
Mestni trg 1, Ljubljana.
The exhibition will be reborn on June 2. The exhibition ends on June 7.
From June 1 and 3 the exhibition will form part of the Sciencetival –
the Science Festival and will give a special, eminent touch to it.
Razstavo sta pripravili Ustanova Hiša eksperimentov in
Društvo za znanost in izobraževanje DRZNI.
The exhibition has been prepared by Ustanova Hiša eksperimentov
and Društvo za znanost in izobraževanje DRZNI.
Zgodovinski atrij Mestne Hiše, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Vstop prost/Free entrance

Vsak dan v tednu /every day in the week
do 31. maja / until May 31st : 8.00 – 20.00
od 1. junija / from June 1st : 8.00 – 22.00

