»LJUDJE IN DREVESA«
Vabljeni na otvoritev intermedijske razstave »Ljudje in
drevesa«, ki se bo odvijala v četrtek 18. 10. 2018 s pričetkom
ob 17.00 v preddverju Levstikove dvorane v Osrednji
knjižnici Celje (Muzejski trg 1a, 3000 Celje).
Na razstavi bodo na večmedijski način skozi podobe in zvoke
predstavljeni rezultati delavnic, ki so se izvajale septembra in
oktobra 2018 v okviru projekta »Ljudje in drevesa«.

Razstava bo na ogled do konca oktobra 2018.
Vodstvo po razstavi: v ponedeljek, 22. 10. 2018, vas bodo po razstavi vodili njeni ustvarjalci.
Vodstvo se prične ob 17.00 v preddverju Levstikove dvorane v Osrednji knjižnici Celje.
Srečanje z njimi se bo po ogledu nadaljevalo s sprehodom v Drevesni park, ki je služil za
navdih za vsebine in premišljevanje našega odnosa do narave.
Organizator dogodka: Krog, društvo za skupnostno umetnost in prostor.

O projektu »Ljudje in drevesa«:
Krog, društvo za skupnostno umetnost in prostor, v mesecu septembru in oktobru 2018 izvaja projekt
»Ljudje in drevesa«, katerega namen je povezovalno izobraževanje in osveščanje na področju ekologije
in intermedijske umetnosti. Projekt skozi delavnice za otroke iz vrtcev, osnovnošolce, dijake in študente
višješolskih študijskih programov s strokovnih področij varovanja in urejanja okolja ter s strokovnih
področij oblikovanja osmišlja in širši javnosti predstavlja območje nekdanje drevesnice na robu mesta
Celje poimenovane Drevesni park.
Območje med Kristininim dvorcem ob Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti in reko Savinjo,
predstavlja zanimivo površino, ki v mestu združuje zanimivo stičišče med urbanim in agrarnim ter v
mnogih elementih naravnim. Prostor predstavlja za mesto možnost širitve zelenih površin in pridobivanje
javnega prostora.
Sodelujoči v projektu (intermedijski umetniki, strokovnjaki s področja varovanja okolja in naravovarstva
in izobraževalni zavodi) na delavnicah osmišljujejo prostor skozi dialog med naravnim in urbanim.
Simbolni pogovori posameznikov z drevesi se predstavijo na večmedijski način skozi podobe in zvoke
intimnih in osebnih pripovedi, ki govorijo o medsebojni povezanosti in soodvisnosti.
Projekt sofinancirata Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Mestna občina Celje.

