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Evropski projekt IMPROVISA – Življenje v
gibanju je zaključil svojo dvoletno pot v
svetu umetnosti in digitalne tehnologije. Cilji,
potek in rezultati projekta so bili predstavljeni
na zaključni enodnevni konferenci z
naslovom »IMPROVISA – Življenje v gibanju:
Digitalne aplikacije in sodelovalne prakse na
področju kulture in izobraževanja«, ki je
potekala 8. septembra 2022 v Narodnem
muzeju sodobne umetnosti (EMΣΤ) v Atenah.
Naše vodilo na tem popotovanju je bilo
poslanstvo, da približamo umetnost mladim
in skupnostim, ki se soočajo s težavami pri
dostopu do muzejev.
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Med projektom smo z uporabo aplikacije
IMPROVISA razvili vrsto delavnic s
participativnimi
aktivnostmi,
ki
so
omogočile (re)interpretacijo umetnosti in
okrepili medkulturni dialog. Delavnice so
nastale po predlogih štirih umetnikov:
Claudia Beorchie (Italija), Eme Ferreira
(Portugalska), Smaragde Nitsopoulou
(Grčija)
in
Paula
Wiersbinskega
(Nemčija).
Enodnevne konference so se udeležili
učitelji, umetniki, muzejski strokovnjaki,
predstavniki
družbenih
organizacij,
novinarji in predstavniki Ministrstva za
kulturo ter centra Ustvarjalne Evrope v
Grčiji.
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Razstava in
katalog
IMPROVISA

Od januarja do junija 2022 je bilo v muzejih
in galerijah, ki sodelujejo v projektu
IMPROVISA, izvedenih 72 delavnic (24 v
vsaki državi):
· Muzej novejše zgodovine
(ΜNZS) Ljubljana (Slovenija),

Slovenije

· Center moderne umetnosti
Labirynt v Lublinu (Poljska),
· Narodni muzej sodobne
(EMΣT) v Atenah (Grčija).

Galeria

umetnosti

Po zaključku delavnic so bile v muzejih in
galerijah pripravljene razstave o projektu
IMPROVISA – Življenje v gibanju. Poleg
fizičnih razstav je zaživela tudi spletna
razstava projekta, kjer si lahko ogledate
utrinke
in
kompozicije udeležencev
delavnice.
Za
zaključek
projekta
IMPROVISA smo ustvarili katalog, ki ga
lahko prenesete s spletne strani projekta
www.improvisa.net; tam lahko najdete
predloge delavnic in vadnico o aplikaciji
Improvisa.
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Citati o
delavnicah
Ob koncu vsake delavnice so
udeleženci odgovarjali na
vprašanja in navedli svoje vtise.
"Všeč mi je bilo ustvarjanje
scenarija, igra in preobrat, izviren
pristop k umetniškemu delu."
"Uživala sem v druženju,
prostorih, zabavi, znanju,
informacijah. "
"Interakcija, izmenjava idej,
spreminjanje končnega posnetka
med ustvarjalnim procesom,
prijetna energija."
"Lahko smo delali s tabličnimi
računalniki in samostojno."

8

Kaj sledi?
Aplikacija IMPROVISA - Življenje v
gibanju je po dveletnem projektu
IMPROVISA še vedno brezplačno
dostopna
na
spletni
strani
www.improvisa.es.

Improvisa app

Vsi zainteresirani posamezniki ali
organizacije se lahko zgledujejo po
izobraževalnih
in
zanimivih
delavnicah, ki smo jih zasnovali in
izvedli tekom projekta, ter aplikacijo
uporabijo pri različnih umetniških
dejavnostih.
Z navdihom in ustvarjalnostjo učiteljev
in
umetnikov
lahko
aplikacija
IMPROVISA vodi po domiselnih in
nepričakovanih poteh.

9

Projekt IMPROVISA – Življenje v gibanju je sofinanciran
iz programa Evropske unije: Ustvarjalna Evropa za leta
2020–2022. Projekt je rezultat sodelovanja petih
evropskih institucij:
• Mydocumenta (MYD), Barcelona/Valencija (Španija)
– koordinator;
• ECCOM, Rim (Italija);
• Nacionalni muzej sodobne umetnosti (EMST), Atene
(Grčija);
• Galerija Labirynt, Lublin (Poljska);
• Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
(Slovenija).

Več o projektu:
improvisa.net
https://www.instagram.com/improvisa_project
https://www.facebook.com/Improvisaproject
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