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SO VAM NA KOŽO PISANI PROJEKTI, KI SO

● izvirni
● spektakularni
● brezčasni
● izobraževalni
● interdisciplinarni
● mednarodni?

POTEM NE MORETE IZ SVOJE KOŽE 

ne da bi postali partner razstave BODY WORLDS 
VITAL – najuspešnejše mednarodne potujoče 
razstave Body Worlds!

VABIMO VAS, DA NA LASTNI KOŽI DOŽIVITE

posebno priložnost, kjer se srečajo vsi svetovi – 
od znanosti, medicine do umetnosti …

Razstava Body Worlds Vital je povsem novo 
poglavje v znameniti seriji razstav Body Worlds, 
ki jo je doživelo prek 45 milijonov ljudi v več kot 
90 mestih, kot so Tokio, New York, Mexico City, 
Bruselj in Rim.

Po štirih letih gostovanja v Evropi prihajajo Body 
Worlds Vital prvič tudi v Slovenijo, v Ljublja-

no. Unikatno razstavo po kuratorjevi avtorski za-
snovi si bomo lahko ogledali na Gospodarskem 
razstavišču od 20. oktobra 2018 do 20. januarja 
2019 z možnostjo podaljšanja. 

KAJ BI VIDELI, ČE BI SKOČILI IZ SVOJE 
KOŽE? 

Kaj vemo o samih sebi? Kako delujejo naši or-
gani, žilni sistem, okostje, mišičevje? Kako se 
naše telo spreminja skozi čas, zdrav ali manj 
zdrav življenjski slog in celo bolezen?

Tako kot vse razstave Body Worlds prikazuje 
tudi Body Worlds Vital človeško telo prek pla-
stinantov v posebnem postopku s plastinacijo 
ohranjenih pravih teles in njegovih organov.

Z estetsko razstavljenimi avtentičnimi človeš-
kimi telesi in organi ter prepričljivimi multime-
dijskimi prikazi razstava prikazuje, kakšno je 
telo, kadar je zdravo, v stanju ogroženosti ali 
obolelo. Zdrava telesa primerja z obolelimi ozi-
roma s telesi v različnih zdravstvenih stanjih.  
 
Naj navedemo le nekaj teh primerjav, ki jih bo 
možno videti na razstavi. Tako lahko zdravo 
koleno primerjamo z osteoporotičnim, zdrave 
možgane z možgani bolnika z Alzheimerjevo 
boleznijo, zdrava pljuča s pljuči kadilca in s 
pljuči s pljučnim rakom z metastazami. Lahko 
si ogledamo tudi pljučni emfizem. Opazujemo 
lahko zdravo aorto, arterioslerotično aorto, 
aorto z anevrizmo kot tudi aorto z žilno pro-
tezo. Na ogled so prerezi telesa z normalno 
in prekomerno težo, pa tudi prerezi njegovih 
posameznih delov. Telesa na tej razstavi niso 
toga, ampak razstavljena v gibanju – od ša-
hista do drsalcev na ledu ali gasilca, ki rešuje 
drugo življenje. Vse to daje razstavi posebne 
vizualne učinke.

V KOŽI ZNANSTVENIKA

Ko je je prof. dr. Gunther von Hagens leta 
1977 postal docent anatomije na univerzi v Hei-
delbergu, je izumil plastinacijo. Njeni postopki in 
metode so se kasneje še razvijali in posodabljali.

Plastinacija je proces ali tehnika, s katero 
preprečimo propadanje človeškega telesa po 



»Da Vinci bi bil srečen!« – Pa vi?
—
Tudi znane osebnosti iz sveta filma, glasbe, mode in športa so navdušeni.

»Hvala za tako 
pomembno 

razstavo. Kako 
čudovit način za 

učenje.«
– 

Nicole Kidman
Avstralija, igralka

»Nič manj kot 
veličastno, Da Vinci 

bi bil srečen.« 
–

Luke Perry
ZDA, igralec

»Obisk razstave 
Body Worlds je 
bil zame najbolj 

nebeško srečanje 
znanosti in poezije.«

–
Björk

Islandija, glasbenica

»Kako neverjetno 
poučna izkušnja! 
Ločevanje uma in 

telesa pomeni veliko 
dodano vrednost 
mojemu življenju! 

Hvala lepa!«
–

Andre Aggasi
ZDA, teniški igralec

njegovi smrti. Postopek plastinacije ga obdrži v 
pravi, izvorni obliki in barvi ter brez vonja. Re-
zultati so izjemni!

Trupla najprej fiksirajo v formalinu. Nato preparira-
jo tkivne strukture, kot so žilje, živci, mišice, liga-
menti idr. Proces razgradnje preprečijo tako, da 
za nekaj mesecev namočijo truplo v kad z aceto-
nom. Kasneje pa s posebnim postopkom aceton 
zamenjajo s kemijskimi polimernimi spojinami.

Dr. von Hagens je okostja postavil v določen 
položaj, npr. košarkarja. Na okostje je namestil 
tkivne strukture in položaj fiksiral. S procesom 
plastinacije je dosegel, da je mogoče na pog-
led jasno razločiti belo od sive substance hrbte-
njače, ligamente in kite mišic na kosteh. Lahko 
vidimo na primer tumorje ali posledice srčnega 
infarkta na srčni mišici.

Za popolno plastinacijo človeškega telesa je 
potrebnih približno 1500 ur.

KRVAVI POD KOŽO?

Plastinanti so pomemben izobraževalni instru-
ment za študente medicine, fizioterapije, kirurgi-
je, veterine, biologije ter znanstvenike različnih 
specializacij. Omogočajo namreč jasen, poučen 
in zanimiv tridimenzionalni vpogled v telesne 
strukture.

Ko se je dr. Gunther von Hagens odločil, da 
bo skupaj s kustosinjo razstave dr. Angelino 
Whalley postavil razstavo Body Worlds Vital, 
je ustvaril možnost, da bi tudi širša javnost do-
bila vpogled vase – kako delujejo naša telesa, 
kakšni torej smo.

V DOBRI ALI SLABI KOŽI

Poudarek razstave Body Worlds Vital je na 
zdravju oziroma na tem, kako s primernim 
zdravim življenjskim slogom vplivamo nanj.



»Zdaj razumem svoje telo 
veliko bolje!«

–
Steffi Graf

Nemčija, teniška igralka

»Fantastična razstava! 
Realnost je veliko več od 
fikcije. Tu namreč vidiš 

rekonstrukcijo resničnosti. 
Izvrstno, izjemno, vredno 
večkratnega ogleda. Tako 

navdihujoče!«
–

J. P. Gaultier
Francija, modni oblikovalec

»Hvala vam za takšno 
predstavitev človeškega 

telesa. Veselim se 
ponovnega ogleda. Hvala 
za vaš čas in tako čudovite 

trenutke.«
–

Tina Turner
ZDA, pevka

Na razstavi je prikazanih prek 200 plastinatov: 
cela telesa in posamični organi v zdravem, ogro-
ženem ter poškodovanem oziroma obolelem 
stanju.

Med razstavljenimi modeli so tudi plastinanti s 
prefinjenim prikazom našega ožilja in možganov. 
Razstavljena avtentična telesa nam ne dajejo le 
občutka spoznavanja, ampak nas spodbudijo k 
temu, da začnemo svoje telo spoštovati ter zanj 
odgovorno skrbeti.

»Zahvaljujoč plastinantom spoznavamo sami 
sebe, našo občutljivost in čudež, da smo. To fi-
zično spoznanje spodbuja nov, zdrav življenjski 
slog.« – Prof. dr. Gunther von Hagens, doktor 
anatomije

»Morda se bodo otroci, potem ko bodo videli na 
lastne oči, kako kajenje vpliva na zdravje pljuč 
kadilca, odločili, da ne bodo začeli kaditi.« – Dr. 
Angelina Whalley, kuratorka razstave

Bodys Worlds Vital nas spodbujajo k odgo-
vornemu odnosu do lastnega telesa. Vodijo nas 
k spoznanju, da svoj telesni potencial bolje upo-
rabimo.

Body Worlds Vital je edina razstava o anato-
miji na svetu, ki je osnovana na donatorskem 
programu. Več kot 13.000 ljudi je posthumno 
darovalo svoja telesa za plastinacijo in razstavo. 
Njihov prispevek k izobraževanju prihodnjih ge-
neracij je neprecenljiv.

Razstava navdušuje tako medicinsko osebje kot 
najširšo javnost. Iz anket med obiskovalci raz-
stave v drugih mestih je razvidno, da bi kar 97,9 
odstotka anketirancev priporočilo tudi drugim 
ogled Body Worlds Vital.

Med izjavami medicinskega osebja navajamo 
samo dve kratki, a prepričljivi izkušnji: »To je da-
leč najbolj nazoren in impresiven prikaz človeš-
kega telesa, kar sem jih kdajkoli videl. Menim, da 
bi si ga moralo ogledati več ljudi.« 

»Ena najbolj prijetnih razstav, kar sem jih videl. V 
mladosti sem študiral anatomijo, ampak ta pro-
ces plastinacije prikaže stvari ZELO žive. Čudo-
vito!«



● posebni pogoji ogleda za vaše člane/sode-
lavce; 

● ker je bistvena sporočilnost razstave, da je 
treba za svoje čudovito telo skrbeti, želimo 
ob razstavi zagotoviti kot komplementarno 
vsebino tudi razna predavanja, predstavitve, 
ki vzpodbujajo zdrav žilvjenjski slog. V ta na-
men GR zagotavlja opremljeno predavalnico, 
v okviru promoviranja  razstave tudi  promo-
cijo predavanj in predstavitev, vas pa vabimo, 
da te predstavitve pripravite; 

● možnost za javnost zaprtega ogleda razstave 
ekskluzivno  za vaše povabljene;

● prisotnost vaše z razstavo povezane ponud-
be na razstavi;

● sodelovanje pri predpripravi delovnih listov za 
šolske obiskovalce. 

Verjamemo, da bi na skupnem sestanku našli še 
več obojestranskih priložnosti. Dovolite, da vas 
pokličemo.

Ekipa Gospodarskega razstavišča

Kot partnerja vas vabimo k 
sodelovanju na razstavi. Za 
različne oblike sodelovanja 
smo odprti. V razmislek vam 
ponujamo naslednje možnosti:


