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„DAROVI ZA CIJELI ŽIVOT“ 

VODIČ KROZ MUZEJ REALNOSTI 2017. 
 

 

MUZEJ REALNOSTI: MJESTO POVEZIVANJA RAZLIČITIH DOŽIVLJAJA STVARNOSTI 

Što je stvarno, a što nije? Mijenja li se naš doživljaj stvarnosti kada neku situaciju proživimo iz 

cipela druge osobe? Mogu li informacije, u vremenu alternativnih činjenica, dočarati kako je 

nekome koji je pretrpio nasilje, siromaštvo, odbačenost?  

Povezivanje s tuđim iskustvima otvara pore naše ljudskosti u trenucima beznađa i bespomoćnosti 

u odnosu na ono što se događa u svijetu. Ratovi, prirodne katastrofe, siromaštvo i nepravda dio 

su različitih stvarnosti. Za neke je to tek vijest u medijima, a za neke njihov trenutačni život.  

 

P(R)OGLEDAJTE: KROZ ILUZIJU DO STVARNOSTI 

Muzej realnosti jedinstveni je postav koji otvara posjetiteljima različite doživljaje stvarnosti koje 

čine život u Hrvatskoj, na jugu i sjeveru, istoku i zapadu svijeta koji dijelimo. Ove godine iz Muzeja 

progovaraju najmlađa djeca, darujući nam uvide i iskustva iz svog životnog kutka.  

Kroz virtualnu stvarnost i interaktivne eksponate Muzej realnosti posjetiteljima nudi potpunu 

suprotnost od svijeta iluzija i drugačiji pogled na današnji svijet. 

 

TEMA MUZEJA: DAROVI ZA CIJELI ŽIVOT 

U blagdanskom duhu i Muzej promišlja o darovima. Ne samo onima koji će nas prigodno 

razveseliti u čizmici ili ispod bora, već onima koji će biti s nama cijeli život. Za najmlađu djecu to 

su hrana koja pomaže djeci rasti, zdravstvena skrb, rano obrazovanje, toplina brižne obitelji i 

sigurnost. Budimo velikodušni prema njima - darujmo ih svakom djetetu za cijeli život. 

 

KAKO ZAJEDNO DARUJEMO ZA CIJELI ŽIVOT – I MIJENJAMO REALNOST 

Posjetitelji Muzeja na licu mjesta mogu saznati više o tome kako promijeniti realnost i kako se 

aktivno uključiti u UNICEF-ov program Čuvari djetinjstva te pomoći osigurati zaštitu, zdravstvenu 

skrb, obrazovanje - za svako dijete.  Zahvaljujući njihovoj podršci UNICEF provodi aktivnosti za 

bolje životne uvjete djece, ali i u najbržem roku pruža humanitarnu pomoć djeci u kriznim 

situacijama u Hrvatskoj i svijetu.  https://cuvari.unicef.hr/  
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EKSPONATI MUZEJA REALNOSTI 2017. 
 

P(r)ogledajte: Lutrija života 

Nitko od nas ne može izabrati gdje će se roditi i kako će provesti prve godine svog života, baš kao 

što nemamo supermoć da izaberemo dobitnu srećku. Poput lutrije, kuglicu s našim imenom 

može izvući nomadska obitelj u Kirgistanu, majka zaražena HIV-om u ruralnom dijelu Zimbabvea, 

roditelji znanstvenici koji žive u središtu Zagreba ili majka koja ne može skrbiti o djetetu jer je 

teško bolesna u bolnici usred Rio de Janeira. Posjetitelji će moći zaigrati lutriju života, a iz Muzeja 

ponijeti trajni podsjetnik na činjenicu da u život krećemo s različitih startnih pozicija. 

P(r)ogledajte: Soba potencijala 

Svako je ljudsko biće kad se rodi neistražen potencijal koji se uz odgovarajuću podršku može 

razviti u puno smjerova. Uz pomoć ogledala, svaki će se posjetitelj naći u srcu vlastitih 

potencijala i otkriti imaju li oni granica.   

P(r)ogledajte: Dva života na dva različita mjesta 

Životni predmeti nas vode u dva paralelna dječja života koja se odvijaju na dva poštanska broja, 

u dvije obitelji... Čini se da jedna ne oskudijeva ni u čemu, a druga? Posjetitelji će u ovoj sobi 

iskusiti dvije životne perspektive iz očiju najmlađe djece.  

P(r)ogledajte: Invazija na djetinjstvo  

Ostati bez krova nad glavom, biti prisiljen napustiti svoje selo preko noći, živjeti uz granate, 

bombe i zvuk sirena, iskustva su koja ne zaobilaze milijune djece u svijetu. Posjetitelji će moći 

iskusiti kako dugotrajni sukobi i nasilje odraslih utječu na najmlađe. 

P(r)ogledajte: VR film: Čekajući da hrana padne s neba 

Odgovarajuća prehrana osobito je važna za djecu koja rastu i razvijaju se. Kada djeca u najmlađoj 

dobi ne dobivaju odgovarajuću prehranu, djeci ne samo da otkidamo od usta, već im ukidamo 

šanse za budućnost. Na trenutak uđite u svijet djeteta koje čeka hranu da padne s neba, jer 

samo tako će preživjeti… 

P(r)ogledajte: Soba sjenki 

Istraživanja su pokazala kako odnosi s bliskim osobama u najvećoj mjeri utječu na zadovoljstvo 

životom i njegovu duljinu. Kako se ophodimo prema sebi i drugima, u velikoj će mjeri odrediti 

odnos roditelja i djece. Kada u taj odnos uđe nasilje i grubost, nastaju sjene koje djecu prate kroz 

cijeli život. Kako nastaju i zašto nas ne prestaju pratiti, doznajte u sobi sjenki. 
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P(r)ogledajte: Soba za razvoj 

Što je potrebno ljudskim bićima da se razvijaju? Imamo li svi iste potrebe ili baš i ne? Zašto nekoj 

djeci treba dulje, a nekoj kraće da progovore? Što je to rana intervencija u djetinjstvu? Odgovore 

na ova pitanja potražite u sobi za razvoj koja donosi iskustva djece i roditelja u potrazi za 

uslugama koje omogućuju razvoj po mjeri svakog djeteta. 

P(r)ogledajte: Katastrofalna soba 

U svijetu sve veći broj djece stradava u prirodnim katastrofama. Oči u oči s uraganom, najmlađi 

su najbespomoćniji. Poput Davida i Golijata, posjetitelji će se u ovoj sobi okušati u borbi s 

prirodom, baš u trenutku kada nas odluči suočiti s posljedicama klimatskih promjena.  

P(r)ogledajte: Kontrolna soba ili naš čudesan mozak 

Naš je mozak poput kontrolne sobe iz koje 24/7 izlaze svjesne i nesvjesne naredbe koje 

upravljaju životom svakog ljudskog bića. Najčudesnije stvari u toj sobi događaju se u prvim 

godinama života jer se tada ljudski mozak najbrže razvija. Posjetitelji će vidjeti kako funkcionira 

naš mozak u prvim godinama života. 

P(r)ogledajte: Soba preživljavanja 

Milijuni najmlađe djece ne dobivaju odgovarajuću prehranu kada nastupi razdoblje suša ili kada 

roditelji jednostavno nemaju prilike osigurati hranu za svoju djecu. Što znači preživjeti glad u 21. 

stoljeću, posjetiteljima će ispričati djeca iz najsiromašnijih krajeva svijeta. 

P(r)ogledajte: Mjesto za igru  

Igra je magična aktivnost koja nas podsjeća da zid između realnosti i mašte možemo preskočiti u 

milisekundi. Djeca to intuitivno znaju i zato joj se rado vraćaju. Iako svi imaju pravo na igru, taj je 

prostor rezerviran za najmlađe posjetitelje Muzeja realnosti. 

P(r)ogledajte: Stepenice života 

Stepenice života se ne preskaču, za njih ne treba koristiti uspinjače ili neke druge prečice. Po 

njima se treba uspeti, a najmlađima treba dati ruku kako bi ih i oni mogli uspješno savladati. 

Uspon nije lak, ali je osjećaj na vrhu nešto posebno.  

P(r)ogledajte: Želje i potrebe 

Znati razlikovati želje od potreba, životno je važna vještina. Sretan je onaj tko ju je savladao. Za 

sve ostale Muzej realnosti nam daruje sobu u kojoj tu vještinu učimo iskustveno. Posjetitelji će 

na interaktivan način razvrstavati potrebe od želja.  

(P)Osjetite: Trgovina darova za cijeli život 

Na kraju Muzeja realnosti nalazi se trgovina darova za cijeli život. Posjetitelji će sami moći 

odrediti koliko vrijedi dobro zdravlje, zdravu prehranu, ljubav i brigu ili sigurnost. 


