În perioada 02 - 04 decembrie 2015, Asociația ”Asistenta si Programe pentru
Dezvoltare Durabila – AGENDA 21” alături de Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”
Ploiești (județul Prahova) organizează expoziția educațională HRANA. Un nor de
cuvinte, obiecte și concepte, în cadrul căreia vor fi expuse instalații vizuale, imagini și
proiecții.
Manifestarea artistică are loc în paralel cu Zilele Colegiului ”Virgil Madgearu” Ploiești și
este parte din proiectul EAThink2015. Învățare Globală pentru schimbare în Anul
European pentru Dezvoltare 2015 și mai departe: Angajamentul tinerilor europeni de la
sere școlare experimentale până la sisteme de alimentație sustenabile, cofinantat de
Uniunea Europeană. Ea adaptează conceptul Expoziției ”Food Cloud” desfășurată în
cadrul expoziţiei universale EXPO Milano 2015 din Italia.
Vă invităm să descoperiți un nor de cuvinte, obiecte și concepte, toate povestind despre
hrană din perspective diferite pentru a scoate în evidență ceea ce conține și ceea ce
rămâne după ce mâncăm.
Spațiul educativ este gândit să arate câteva dintre cele mai semnificative şi
surprinzătoare interacţiuni şi transformări ale mâncării. Ţelul este surprinderea şi
aducerea în dezbatere a consecinţelor cumulate ale alegerilor noastre ca şi cumpărători
şi consumatori. De asemenea este o invitație la reflecție asupra provocărilor pe care
trebuie să le depășim pentru susținerea sistemelor alimentare sustenabile și agriculturii
la scară mică.
Forma de exprimare aleasă este instalaţia vizuală compusă din obiecte care
conectează două noţiuni, subliniind diferenţele dintre ele, de exemplu mâncarea şi
milele alimentare (distanţele parcurse pentru transportul acesteia).
Temele expoziţiei sunt rezumate de 24 de cuvinte-cheie, fiecare cuvânt fiind reprezentat
de o imagine și / sau un obiect însoțit de un scurt text care explică informațiile,
conexiunile și relațiile într-un mod atractiv dar simplu.
Toate cuvintele creează împreună un posibil indicator al unei cercetări asupra
agriculturii și hranei din ziua de azi, pornind de la local către global.
Cuvintele-cheie sunt: apă, mile alimentare, carbon, combustibili, poluare, ambalaje,
biodiversitate, tradiţii, piaţă, anotimpuri, pământ, insecte, fermieri, seminţe, sănătate,
păduri, migraţie, suveranitate, pesticide, cacao, portofel, risipă, mărfuri, informație.
Alături de instalații se va proiecta și o scurtă prezentare a câștigătorilor Concursului
european de fotografie școlară ”Mâncarea și sistemele alimentare alternative”
desfășurat în toate cele 12 țări participante la proiect
(https://www.youtube.com/watch?v=muwFm1bRNN8)
Vernisajul expoziției va avea loc joi, 03 decembrie 2015, orele 13, la Cabinetul de
integrare europeană al Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” (Str. Rudului, nr. 24,
Ploieşti).
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