Razstava FAIR GAME umetnice Nathalie Du Pasquier je čudovita igra sestavljanja,
v kateri lahko sodeluje vsak obiskovalec.

1. soba
Igra se začne v prvi sobi ali kar v predsobi,
kjer visi delo z dominami, igro sreče. Še
sam na domini s pikami ponazori številko
od 0 do 9.

To je tvoja srečna številka!
2. soba
VČERAJ je naslov te sobe. Včeraj (to je enkrat v preteklosti) se je umetnica ukvarjala z
oblikovanjem in vzorci.
Pomagaj dokončati ta dva primerka. Pomagaš si lahko z deli, ki jih vidiš na steni.

3. soba:
V tej sobi so VELIKE STVARI, velika olja na platnu. V likovnem jeziku jim rečemo tihožitja,
upodabljajo neživo naravo in predmete.
In zdaj preštej vse predmete, ki so na slikah v tej sobi:
________ steklenic, ________ vaz, ________ škatel, ________ opek, in
________ drugih predmetov

4. soba:
Tu so abstraktne risbe. V njih tečejo misli in svinčniki kar malce po svoje. To se zgodi, ko je
umetnica SPET OD DOMA. Kdaj bi to lahko bilo, ugani!
SAMO ŠE MALO, MALO,
PA SE NAM BO VSEM SMEJALO,
SAJ ŠOLSKA VRATA SE ZAPREJO,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ PA ZAČNEJO.

5. soba:
Ali obstajajo STVARI, KI NE OBSTAJAJO? Obstajajo barve, v tej sobi jih je polno; vsaka
barva ima svoj pomen, govorico in izraža čustvo.
Obkroži eno ali več barv, ki so ti všeč; poveži jih z ustreznimi čustvi.
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6. soba:
V tej sobi se barvne slike spremenijo v ČRNO-BELO podobo. Poskusi si zamisliti, kako bi
izgledal naš svet, če bi izginile vse barve. Pogovori se s kom o tem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. soba:
So RESNIČNE STVARI in so neresnične stvari. Vedno povemo vse, kar mislimo?
Dela na tej razstavi nimajo navedenih naslovov. Kaj če bi si jih kar izmislili!
Vpiši en svoj naslov v ta moder okvirček.

8. soba:
V tej sobi so s TUŠEM naslikane domišljijske pokrajine, prizori in ljudje.
Kaj pa se tebi pokaže, ko povežeš številke?

9. soba:
Sedaj si v sobi NEBO, skoraj že pri koncu ogleda. V oblak nariši toliko predmetov, kolikor pik
ima tvoja srečna domina z začetka teh nalog (pomagaš si lahko z vtisi z razstave)!

--------------------------------------------------------------------------------------------------Tokratno DRUŽINSKO MAP'CO: PREMEČI IN OBLIKUJ sva pripravili Lili Šturm (besedilo)
in Petra Derganc (risbe), Pedagoški oddelek v MGLC; lektura Postulat. Map'ca sledi vodniku,
ki ga je z naslovi po razstavnih sobah pripravila sama umetnica Nathalie Du Pasquier. Seveda
ga priporočamo v obvezno dodatno branje!
Hvala za sodelovanje! Ljubljana, december 2018

