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PARTNERJI

Projekt mix@ges podpira in financira 
Evropska komisija v okviru progra-
ma »Vseživljenjsko učenje«.

V projektu sodeluje pet partnerjev: 

~ University of Strathclyde with the Scottish Centre 
for Intergenerational Practice, Glasgow, Škotska, 
~ Institute for Arts, Education and Culture (ibk), 
Remscheid, Nemčija 
~ KulturKontakt, Dunaj, Avstrija, 
~ Entr’Ages, Bruselj, Belgija,
~ Zveza društev upokojencev Slovenije, Ljubljana, 
Slovenija.

PROJEKT

mix@ges spodbuja razumevanje in dialog med mlajšo 
in starejšo generacijo v Evropskem letu aktivnega sta-
ranja in solidarnosti med generacijami.

mix@ges vabi mlade (med 14. in 20. letom starosti) in 
starejše (nad 50 let), da pod vodstvom in ob podpori 
mentorjev in multimedijskih umetnikov, ustvarijo 
inovativne izdelke, kot so iPad filmi, avdio vodiči za 
muzeje, video blogi o razstavah, različni performansi 
in izdelki digitalne fotografije.

Rezultati in izdelki delavnic bodo postavljeni na inter-
aktivnem spletnem portalu. Udeleženci in njihovi 
mentorji bodo izmenjali izkušnje na mednarodni iz-
menjavi, ki bo novembra 2012 na Dunaju, predstavili 
in razpravljali o svojem delu s strokovnjaki in interes-
nimi skupinami na zaključni konferenci spomladi 2013 
v Ljubljani.

Osrednji rezultat sodelovanja med partnerji bo 
priročnik, metodološko orodje za prenos znanj in v 
pomoč medijem, učiteljem, trenerjem, umetnikom 
in praktikom pri kreativnem delu z novimi mediji v 
medgeneracijskih skupinah.

WWW.MIXAGES.EU INFO@MIXAGES.EU

MIX@GES V SLOVENIJI

ZUDS bo organiziral tri petdnevne delavnice, dve v 
maju in eno decembra 2012.

V vsaki od treh delavnic se bodo delovni pari, sestavljeni 
iz mlajših (14 - 20 let) in starejših (nad 60 let), pod vod-
stvom mentorja, multimedijskega umetnika ukvar-
jali s fotografijo mobilnih telefonov, tako imeno-
vanim »cell-phone photo« žanrom, ki redko pristane 
v galeriji, a ima razstavno mesto v medmrežnem pros-
toru. Na ta način bomo združili znanje in kreativnost 
dveh generacij: prve, ki si življenja ne more zamišljati 
brez elektronskih igrač in druge, ki se ni sprijaznila 
z življenjem, oropanim umetniško-estetskih doživetij.

Najboljši pari iz prvih dveh delavnic bodo nagrajeni 
z nekajdnevnim bivanjem na Dunaju, kjer bodo na 
mednarodni delavnici srečali mentorje in udeležence 
podobnih delavnic iz drugih sodelujočih držav, na 
koncu pa bodo najboljše izdelke razstavili na končni 
prireditvi, ki bo maja 2013 v Ljubljani.


