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Približno 150 študentov in profesorjev iz osmih držav so pričakovali na delavnici na 
Duncan Jordanstone College of Art and Design v Dundeeju, da bi kreativno raziskali 
možnosti, kako bi se lahko, novo odprti, V&A Dundee in druge lokalne, muzejske 
institucije transformirale v mobilne muzeje. Dundee je tako v letu 2019 bilo mesto GIDE 
srečanja, ki se je odvijalo od 18 do 22. februarja na Škotskem. Srečanju so prisostvovali 
udeleženci iz Belgije, Kitajske, Nemčije, Italije, Portugalske, Slovenije in Švice, ki so se 
pridružili sodelujočim študentom iz Škotske, da bi se nekaj dni intenzivno ukvarjali z idejo 
re-imaginacije muzeja kot mobilne izkušnje 21. stoletja. Sodelujoči so tako formirali 12. 
inter-disciplinarnih timov, znotraj katerih so razvijali koncepte in prototipe za nove mobilne 
muzeje, ki reflektirajo kulturne vrednote, strategije doseganja lokalnih skupnosti in 
tematizirajo odnos med tehnologijo in družbo. Prototipi mobilnega muzeja so sledili 
enemu izmed scenarijev: muzej kot mobilni prostor (mobile space), oblikovanje storilne 
izkušnje (service design experience) in/ali interaktivni objekt (interactive object). Naloga je 
torej bila raziskati ideje znotraj skupin skozi različen skupek digitalnih in analognih orodij, 
tehnik in veščin ter pri tem uporabiti originalen prototip mobilnega muzeja iz Fabrice kot 
začetno provokacijo in inspiracijo:


	 	 Mobile Museum prototip iz Fabrice:


	         	 	 




Po treh dneh trajajoče delavnice so skupine ustvarile predloge mobilnega muzeja za eno 
od treh muzejskih lokacij v mestecu Dundee: 

(1) V&A Dundee, (2) Verdant works in (3) McManus: Dundee’s Art Gallery & Museum.


V&A Dundee:


Verdant works:


McManus: Dundee’s Art Gallery & Museum:







GIDE - Group for International design Education - je mreža osmih visokošolskih 
partnerskih institucij, ki je bila ustvarjena v letu 2003 ter je unikatna mreža povezav med 
umetniškimi in oblikovalskimi institucijami, ki so se prvotno razvile iz medkulturne mreže iz 
90.let. GIDE mreža vsako leto organizira medkulturno izkušnjo v sodelovanju z lokalnimi 
sponzorji, industrijo, raziskovalci in kreativnimi ter kulturnimi organizacijami. 
Interdisciplinarne delavnice omogočijo študentom, akademikom in raziskovalcem skupaj, 
da raziščejo kulturne, družbene in etične dimenzije oblikovanja ter se posvetijo specifični 
nalogi.


Dundee 2019:






Vsakoletno GIDE srečanje tako kombinira študijsko potovanje, kolaborativno delavnico, 
simpozium, razstavo ter raziskuje vlogo oblikovanja in vpliva na družbo, prostor in mesto. 


GIDE trenutno povezuje 8 mednarodnih partnerjev, ki povezujejo mesta:

- Dundee (Škotska, Združeno kraljestvo)

- Wuxi (Kitajska)

- Ljubljana (Slovenija) 

- Funchal, Madeira (Portugalska)

- Mechelen (Belgija)

- Magdeburg (Nemčija)

- Milano (Italija)

- Lugano (Švica)



