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Vsak dan v morje zaide ogromna
količina plastičnih odpadkov, ki se tako
postopoma spreminjajo v plastično
juho – z resnimi posledicami za naše
zdravje. Toda kaj se zgodi s plastičnimi
izdelki ob koncu njihove življenjske
dobe?
Razstava Muzeja za oblikovanje Zürich
osvetljuje ozadje problema in njegov pogubni učinek na morja, živalstvo in človeštvo.
Predstavlja najbolj razširjene vrste plastike ter izpostavlja vprašanja o porabi, zdravstvenih
tveganjih, mikroplastiki, življenjskem ciklu materiala in bioplastiki.
Ob razstavi potekajo za najavljene organizirane predšolske in šolske skupine vodeni
ogledi po razstavi in delavnice.
Z njimi želimo osveščati o učinkih, ki jih imajo odpadki na morja, živalstvo in človeštvo na eni
strani, in sodobnih alternativah, ki iščejo in razvijajo okolju bolj prijazne materiale, bodisi
možnosti reciklaže. Z delavnicami spodbujamo ustvarjalnost, likovno izraznost, domišljijo,
samostojnost in vzpodbudimo čut za odgovornost ob uporabi izdelkov iz plastike in pri
ravnanju z njimi. Pri izvajanju pedagoških dejavnosti bomo upoštevali bomo priporočila
UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme.
Priporočene delavnice:

Ko se srečata ekologija in poezija
Skozi besedo in podobo bomo razmišljali o varovanju okolja in odkrivali vlogo arhitekta in
oblikovalca pri skrbi za mesto, ohranjanju okolja in iskanju vrednot v mestu. Spoznali bomo
ulično pohištvo oblikovalca Saše Mächtiga. Njegovi smetnjaki tim. žabe, z igrivimi podobami
iz živalskega sveta in verzi pesnika Milana Jesiha, bodo navdih za naše ustvarjanje Izdelali
bomo mini koše za smeti, ki jih bomo lahko uporabili tako doma kot v šoli.
OŠ
(Ne)skrite vodne poti
Prelevili se bomo v prave detektive in v okolici gradu iskali skrite vodne poti. Odkrivali bomo
vodne znake, naprave in cevi, cestne kape in pokrove ter ugotavljali, čemu služijo hidranti,
od kod pride voda v mesto in skozi katere postopke mora, da jo lahko pijemo iz domače pipe.
Zanimalo nas bo, kam potuje odpadna voda iz naših kuhinj in kopalnic, naučili pa se bomo
tudi, kako ohraniti vodo čisto in kako z njo varčevati. Spregovorili bomo tudi o reki ob gradu,
kjer so nekoč stali mlini in žage, še danes pa tu deluje hidroelektrarna. Zanimala nas bo tudi
pot reke Ljubljanice vse do morja in kaj vse nosi s sabo.
OŠ
Reciklarnica
Z oblikovalkami bomo razmišljali, kako starim in zavrženim rečem dati novo vsebino. Dali bomo
prosto pot domišljiji.
V 5+, OŠ, SŠ
Prepletanja
Na kakšen način lahko tradicionalno tehniko pletenja in tkanja uporabimo danes? Gre ta izziv
in spodbudo k odkrivanju novih in prehojenih poti. V ospredju bo interes za tradicijo, vendar

na nov, sodoben način z uporabo novih materialov in z drugačnim namenom. Na novo bomo
osmislili pletenje in tkanje: košare iz plastike, čudežna preproga, moja torba … Ali lahko
tkanje deluje kot meditacija ali preganjanje dolgčasa?
Vzeli bomo niti - ideje, jih prepletali in si spletli samosvoje izdelke iz najrazličnejših
materialov.
OŠ, SŠ
Drzni kolaž
Z igro rezov in barv se bomo odzivali na problematiko onesnaženja morja. Združili bomo
teme obeh razstav, ki sta na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje: podobe s plakatov
oblikovalke Tanje Radež in tematiko plastike. Izrezovali, lepili in ustvarjali bomo drzne
kolaže!
V 5+, OŠ, SŠ
Moj najljubši predmet
Na delavnici bomo postali oblikovalci – raziskovalci. Naša naloga bo združiti tri različna
področja: šivanje, tkanino iz plastičnih mas (odsluženi transparenti) in željeni predmet.
Izdelali bomo svoj priljubljeni predmet (igrača, uporabni predmet…) ter razmišljali kot krojači
in šivilje.
OŠ, SŠ
(Bio)plastika Fantastika
Si lahko predstavljate življenje brez plastike? Ugotavljali bomo, kakšne so lastnosti plastike,
ki so jo mnogi oblikovalci sprejeli odprtih rok in zakaj je izpodrinila druge materiale. Kaj
pomeni plastika v naravi in zakaj je vse bolj pomembna bioplastika? Delavnica bo vsebinsko
osredotočena na muzejske predmete iz naše zbirke.
OŠ, SŠ
Primerno za: V 5+, OŠ, SŠ
Trajanje: 60-90 minut
Cena delavnice: 2 €/osebo
Voden ogled razstave in delavnica: 4 €/osebo

CENIKI
Vstop na razstavo (brez vodstva)
Voden ogled razstave
Delavnica
Voden ogled razstave in delavnica

2,00 €
3,00 €
2,00 €
4,00 €

Voden ogled po mestu
Voden ogled z ladjico
Plečnikova, Secesijska ali Moderna Ljubljana in ogled z ladjico

3,50 €
5,00 €
8,50 €

Spremljevalci, predšolski otroci in invalidi

Brezplačen
vstop na razstave

OBIŠČITE NAS
Podrobnejše informacije o razstavah in programih so na voljo na spletni strani www.mao.si.
Vodstva in udeležbo na delavnicah je treba potrditi vsaj 5 delovnih dni vnaprej. Spremljevalci
skupin in učitelji imajo brezplačen vstop. Začetek in čas trajanja ustvarjalnic ter vodenih
ogledov prilagodimo željam skupine. Večje skupine lahko začnejo z ogledi ob 9. uri.

Informacije, prijave in najava skupin
Natalija Lapajne, Elizabeta Petruša Štrukelj, izobrazevanje@mao.si, T: 01 548 42 82
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