Razstava

Gionata Gatto
GeoMerce: rudarjenje s pomočjo rastlin
24. maj - 27. maj 2017
Galerija Kresija, Ljubljana
Otvoritev: sreda, 24. 5., ob 19.00
Delavnica: sreda, 24. 5., ob 17.00
Nekatere rastline, znane kot hiperakumulatorji, so še posebej uspešne pri absorpciji težkih kovin,
kot so cink, baker in nikelj, iz zemlje in njihovem kopičenju v svojih listih. Nakopičene kovine se nato
lahko pridobivajo z nabiranjem teh listov in njihovim sežiganjem. Postopek se imenuje fitorudarjenje.
Iz te postavke izhaja tudi projekt GeoMerce, ki želi na novo opredeliti način našega razmišljanja o
poljedelstvu. Ker so nekatere težke kovine predmet trgovanja na mednarodnih borzah kot je
londonska borza kovin London Metal Exchange, je projekt polja in pridelke na novo opredelil kot
finančna sredstva. Instalacija spremlja proces nalaganja kovin v izbranih rastlinah in ga navzkrižno
v živo primerja z vrednostjo nakopičenih kovin. V skladu s tem se vrednost rastlin neprestano
spreminja glede na tržno vrednost kovin in zmogljivost samih rastlin. GeoMerce na ta način
predstavi scenarij, v katerem so meje med poljedelstvom in financami zabrisane, odločitve glede
gojenja poljščin pa se sprejemajo tako na podlagi sprememb na finančnih trgih kot tudi na podlagi
napredka v znanosti.
Avtor razstave: Gionata Gatto
Delavnica, licitacija
Geomerce: licitiramo rastline!
Sreda, 24. maj,ob 17.00
Pogovor o življenju rastlin in javna licitacija dragocenih rastlin
Projekt Gionate Gatta in Giovannija Innelle
Kaj veste o rastlinah? Kaj veste o njihovem življenju in ali ste kdaj razmišljali o možnosti sodelovanja z
rastlinskim svetom?
Geomerce je raziskovalni projekt, ki se ukvarja z možno prihodnostjo, v kateri bi človek in rastline lahko
sodelovali in ustvarili novo vrsto »kmetijstva«, posvečeno pridobivanju kovin iz zemlje. Nekatere rastline
dejansko imajo sposobnost, da iz onesnažene zemlje vsrkavajo kovine, kot so cink, nikelj, svinec in
baker, ter jih kot svoj obrambni mehanizem kopičijo v listih. Te dragocene kovine lahko izločimo s
fitorudarjenjem oz. nabiranjem listov rastlin, ki jih nato sežgemo. V okviru instalacije bo v živo prikazana
sposobnost akumulacije kovin pri določenih rastlinskih vrstah, ki rastejo na ozemlju Slovenije.

S pomočjo oblikovalcev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov boste lahko na podlagi učinkovitosti
rastlin med trajanjem instalacije prosto oblikovali svojo ponudbo za kovine. Z veseljem vas pričakujemo
na otvoritvi, kjer boste imeli priložnost osvojiti nagrado za najboljšo ponudbo na licitaciji!
Kontakt: hello@gionatagatto.com, galerija@ljubljana.si
http://www.facebook.com/galerija.kresija
Razstava je del programa BIO25 Spremljevalni projekti. Več o BIO 25 na www.bio.si.
Prireditelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Razstavo je podprla Galerija Kresija, Mestna občina Ljubljana.

Otvoritev: sreda, 24. maj, ob 19. uri
Odprto: 24. maj – 27. maj 2017 / torek−sobota: 10.00–18.00
Lokacija: Galerija Kresija, Stritarjeva 6, 1000 Ljubljana
Vstopnina: brezplačno
Slikovno gradivo in podnapisi
Fotografije so dosegljive na: http://www.mao.si/Za-medije.aspx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt in informacije
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