VÝSTAVA
POD NAŠIMI NOHAMI
TERMÍN VÝSTAVY:
2. 9. 2022 – 31. 12. 2022
MIESTO:
PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE
KURÁTORKA:
ING. HANA HUSÁROVÁ, PHD.

Bezstavovce sú nevyhnutnou súčasťou životného prostredia a bez nich by svet
taký, ako ho poznáme, neexistoval.
Výstava Pod našimi nohami s podtitulom Tajný život bezstavovcov približuje život
drobných tvorov, ktorí sú pre nás často neviditeľní, zdanlivo bezvýznamní.
K bezstavovcom patriace pavúky, hmyz, či mäkkýše predstavujú neuveriteľnú
druhovú pestrosť, ktorá ľudí fascinuje, ale aj desí. V súčasnej dobe dochádza
k rapídnemu úbytku biodiverzity hlavne z radov bezstavovcov, čo má nedozerné
následky nielen na životné prostredie. Vzhľadom na veľkosť týchto živočíchov sa
zmeny často dejú skryté pred našimi očami. Úlohou výstavy je upozorniť na tento
skrytý svet, na škodlivosť, ale aj užitočnosť vybraných druhov bezstavovcov.
Výstava prezentuje aj modelové ekosystémy, ktoré odzrkadlia, čo by sa stalo, ak
by v prírode vyhynuli niektoré kľúčové druhy bezstavovcov.
Návštevník uvidí plastické zväčšené modely hmyzu spolu s 3D virtuálnymi
vizualizáciami vybraných druhov bezstavovcov, ktoré prispievajú k zatraktívneniu
výstavy. Súčasťou výstavy sú aj bezstavovce pochádzajúce zo zbierkového fondu
prírodovedného odboru Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Výstava je určená predovšetkým detským návštevníkom, prevažne žiakom
základných a stredných škôl, ale určite zaujme aj dospelých. Jej cieľom je taktiež
prispieť k zlepšeniu vzťahu ľudí k prírode, ku komplexnej ochrane všetkých
živočíšnych druhov, aj tých, ktoré sú často zdanlivo otravné a "zbytočné" pre
človeka.
Okrem toho výstava prináša návštevníkom vzdelávací program Pod našimi nohami
a prednášky Hmyz - načo je nám taká háveď? Kalendár uvedených podujatí bude
dostupný na stránke múzea https://www.muzeumnitra.sk/podujatia/pre-deti-askoly/
Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj. Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Ponitrianske múzeum v Nitre a jeho expozitúry sú otvorené:
- v letnej sezóne (od apríla do konca septembra) od utorka do soboty 9:00 – 17:00
hod.
- v zimnej sezóne (od októbra do konca apríla) od pondelku do piatku 9:00 – 17:00
hod.
V Nitre dňa 2. 9. 2022

Miesto konania:
Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
Termín výstavy:
2. 9. 2022 - 31. 12. 2022
Kontakt:
Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/
www.instagram.com/muzeumnitra.sk/

