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Ob občasni razstavi
KITCHEN DEBATE – DEBATA O KUHINJI
vas Pokrajinski muzej Maribor
vabi k sodelovanju na istoimenskem mednarodnem simpoziju.
Projekt MUSEOEUROPE je bil zasnovan leta 2012 v okviru projekta MARIBOR 2012, EPK.
Leta 2014 je bil izveden simpozij na temo Uporabna vrednost lesenega kolesa, leta 2015 je bila
krovna tema simpozija Srečanja dveh svetov, v letu 2016 pa Evropa v času Franza Liszta.
Leta 2017 je osrednja pozornost posvečena kuhinji, hrani in prehranjevanju.
Na simpoziju pričakujemo prispevke o tehnološkemu razvoju kuhinje, za katero se zdi, da je
izgubila svojo izvorno vez z ognjiščem in postaja v sofisticiranih oblikovnih rešitvah končni
laboratorij prehrambne industrije. Načeti želimo debato o hrani, kot polju estetskega
raziskovanja, vplivu svetovnega nazora in življenjskega sloga na izbor hrane ter porastu
osveščenosti o pomenu njene lokalne pridelave. Medtem, ko se med mladimi množijo motnje
prehranjevanja, so televizijski progami polni kuharskih vsebin. Zakaj želi vsaka medijsko
znana osebnost dokazati svoje kuharske veščine? Ali gre tudi popularnost skozi želodec? Koliko
je danes kuhanje domena ženske, koliko moškega in koliko otroka? Ali je KITCHEN DEBATE
med Hruščovom in Nixonom iz leta 1959 danes zopet aktualna?
Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:
1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacij;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. sklop: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki in
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.
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K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnostne
zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe,
zdravnike idr.
Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v Viteški dvorani mariborskega gradu.
Prispevki naj bodo napisani v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronskem zborniku. Rok za
oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v obsegu do 600 znakov brez presledkov je
4. november 2016. Obvestilo o vaši uvrstitvi na simpozij boste prejeli do 18. novembra 2016.
Uvrščeni avtorji naj pošljejo prispevke v angleškem jeziku po elektronski pošti na naslov:
museoeurope@maribor.si do vključno 7. aprila 2017. Za lekturo prispevka in prevod
povzetka v slovenski jezik bo poskrbel organizator simpozija. Uvrščeni prispevki bodo na
simpoziju predstavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Čas namenjen predstavitvi je 15 20 minut.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali
telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.
V imenu Pokrajinskega muzeja Maribor vas lepo pozdravljam.
Mirjana Koren, direktorica
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