
 

 
CENTER ZA KULTURO MLADIH 
Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana 

13. HOKUS POKUS 
 

Festival se bo tudi v trinajsti ediciji lotil prepletanja med znanostjo in umetnostjo. Znanost nam 
vsakodnevno ponuja izboljšave in tehnološki napredek, umetniki pa skozi njim lastno 
kreativnost senzorično sledijo spremembam in izboljšavam na različnih področjih. Festivalsko 
dogajanje gradijo različne aktivnosti – dopoldanske interaktivne delavnice za osnovnošolce, 
skozi katere se predstavijo strokovnjaki, univerze, inštituti, društva, interdisciplinarni umetniki. 
V sklopu razstave, ki spremlja festivalsko dogajanje se bo predstavila vizualna umetnica Nina 
Koželj. 

 
KDO? festival je namenjen vsem, ki jih zanima znanost in umetnost 
KDAJ? 8. do 10. januar 2020 

ROK ZA ODDAJO POSNETKA EKSPERIMENTA: 23. december 2020 
KJE? Pionirski dom in Festivalna dvorana (Vilharjeva cesta 11, Ljubljana) 

 
KOMU JE NAMENJEN? 

- otrokom iz vrtcev in osnovnih šol (kot naravoslovni dan), 
- mentorjem (izobraževanje za mentorje), 
- širši javnosti (ogled razstav, projekcije in spremljevalni program). 

 
TEMA FESTIVALA: prostori / okolja 

Prostor nas določa, oblikuje in umešča. Ali gre za dimenzijo, brez katere ne obstajamo? V 
znanosti je prostor tema različnih naravoslovnih disciplin - kvantne fizike, ki proučuje možnosti 
hkratnih sobivanj različnih okolij ter biologije in kemije, ki analizirata vplive okolij na živa bitja in 
življenjske prostore. Umetnost in njeno doživljanje pa nas postavlja vedno znova v drugačen 
prostor in čas. Postavlja nas tudi v okolja, v katera drugače ne bi nikoli stopili. Včasih želimo 
okolja pozabiti, včasih se vračamo h njim. 

 
PROGRAM FESTIVALA SOOBLIKUJEJO: 

- strokovnjaki, ki predstavijo svoje inovacije na temeljih znanosti in novih tehnologij, 
- univerze, inštituti, zavodi s področja znanosti, 
- interdisciplinarni umetniki, kreativne industrije in društva ter 
- podjetja, ki raziskujejo temo festivala.  

 

PROGRAM FESTIVALA (sreda, četrtek, petek): 

9.00 otvoritev festivala 

9.30 - 11.00 aktivne delavnice za VVZ in OŠ 

9.30 - 11.00 strokovno izobraževanje za pedagoge in mentorje 

11.15 - 12.00 projekcija izbranih eksperimentov in razglasitev najboljših 

 

SODELOVANJE NA FESTIVALU: 

Pogoj za udeležbo na delavnicah je sodelovanje s kratkim posnetkom eksperimenta, ki se 
navezuje na temo festivala. Posnetke eksperimentov bo ocenila žirija in zmagovalnim podelila 
nagrado. Nagrajeni filmi bodo na ogled po aktivnih delavnicah na velikem platnu v Festivalni 
dvorani. Posnetki so lahko ustvarjeni z mobilnim telefonom oziroma kamero. 

SPREMLJEVALNI PROGRAM FESTIVALA:  

Vizualna umetnica Nina Koželj bo na festivalu predstavila delo iz cikla OSTANI TAKO DOLGO 

KOT ŽELIŠ /STAY AS LONG AS YOU WANT, v katerem obiskovalci lahko posegajo v osebni 

prostor skulptur, a s tem sprožajo nehoten, neprijeten fizičen odziv lastnega telesa. Gre za 

elektrificirano prostorsko postavitev, narejeno iz trakov pašne ograje in električnega pastirja. 

 

Vodja festivala: Vesna Tripković 

Kontakt: vesna@pionirski-dom.si, 031 702 802 

mailto:vesna@pionirski-dom.si

