
Center sodobnih umetnosti Rog

Sočasno z arhitekturno je potekala vsebinska zasnova nastajajočega objekta, za katerega je načrte pripravil
barcelonski studio MX-SI - V treh letih se bodo posvetili različnim temam in jih predstavili javnosti

Center sodobnih umetnosti Rog bo programsko v celoti usmerjen na po-
dročje vizualnih umetnosti. V njem so načrtovana razstavišča, večnamen-
ske dvorane, umetniški ateljeji ter raziskovalne in pedagoške dejavnosti.
Nastaja v okviru mednarodnega projekta petih partnerskih mest Second
Chance.

Tovarno Rog, opuščeni industrij-
ski objekt nekdanje tovarne koles,
na katero spominjajo težke vonjave
strojnega olja, zažrte v stene stavb, so
že leta 2006 zasedla »urbana pleme-
na« , jo »poskvotala« in si jo prisvojila.
V izjavi za javnost so takrat zapisali,
da »sedem tisoč kvadratnih metrov
prostorov, ki so v lasti Mestne obči-
ne Ljubljana in že 15 let prepuščeni
propadanju, nameravajo samoini-
ciativno usposobiti za neodvisno
produkcijo nepridobitnih kulturnih
in socialnih vsebin«. Sčasoma je tam
začel nastajati pester kulturni pro-
gram, od razstav in koncertov, ple-
snih večerov tanga in swinga (me-
sečni, tedenski in dnevni program
objavljajo na svoji spletni strani),
družabni lokali in ateljeji, dekoracija
prostora z zavrženim pohištvom in
reciklacijo materialov pa so prosto-
rom dali specifičen videz.

Koraki Mestne
občine Ljubljana

Naslednje leto se je MOL prebu-
dila in začela pospešeno pripravljati
projekt ureditve območja nekdanje
Tovarne Rog, ki jo je kupila leta 2002
(proizvodnja je bila v objektu opu-
ščena leta 1991) in jo opredelila kot
prostor s stanovanjsko poslovno de-
javnostjo in kulturnim programom.
Za tem je MOL dve leti pridobivala
dokumentacijo za izgradnjo in ob-
novo območja na osnovi javnega ur-
banistično arhitekturnega natečaja
za ureditev območja Tovarne Rog, na
katerem je bil prvonagrajeni projekt
študija MX-SI iz Barcelone, v kate-
rem delata tudi slovenska arhitekta
Boris in Marjan Bežan. Izgradnjo in
obnovo so v MOL zasnovali kot jav-
no-zasebno partnerstvo. Slednjega
naj bi pridobili v letu 2010, ta pa bi
na osnovi naročniškega razmerja za-
gotovil izgradnjo celotnega območja
in obnovo nekdanje Tovarne Rog.

Sočasno z arhitekturno je pote-
kala vsebinska zasnova nastajajo-
čega objekta, ki so ga opredelili kot
Center sodobnih umetnosti Rog in
bo programsko v celoti usmerjen
na področje vizualnih umetnosti.
V njem so načrtovana razstavišča,

večnamenske dvorane, umetniški
ateljeji ter raziskovalne in pedago-
ške dejavnosti. Izvajali naj bi »velike
in ambiciozne razstavne projekte,
usmprjenp v nhlikovanje novih pro-
izvodov kot rezultat delovanja kre-
ativnih industrij, zlasti na področju
oblikovanja, arhitekture in novih
medijev«. Javnemu programu so na-
menili 8260 kvadratnih metrov po-
vršine, od tega 1900 za razstavišče,
3400 za produkcijski center in 1144
za upravo, depoje in tehnično služ-
bo. Leta 2009 so vrednost naložbe
ocenjevali na okoli osemdeset mili-
jonov, letos pa so jo skrčili na dobrih
55, od katerih naj bi zasebni partner
v projekt vložil 33 milijonov evrov.

Do danes zasebnega partnerja še
niso pridobili, tudi razpisa še ni bilo,
so se pa pridružili mednarodnemu
evropskemu projektu, v katerem je
pet mest s podobnimi cilji - prenovo
starih industrijskih objektov za kul-
turne vsebine. Vrednost projekta je
slabe tri milijone evrov, ljubljanska
partnerja pa sta Mestna občina Lju-
bljana ter Muzej in galerije mesta
Ljubljane

-

letos sta vzpostavila eki-
po, ki bo na projektu delala tri leta,
od junija letos do junija 2013.

Second Chance
Partnerji so Niirnberg, Leipzig, Be-

netke, Krakov in Ljubljana. Niirnberg
prenavlja nekdanjo tovarno AEG na
površini 160.000 kvadratnih me-
trov in načrtuje (s partnerjem MIB)
vzpostavitev mestnega prostora kul-
ture Auf AEG, ki bi imel akademiji za
gledališče in gledališko pedagogiko,
mestni glasbeni šoli, španski center,
javni kulturni center in večnamen-
sko dvorano.

Leipzig bo prenovil 125 let staro
nekdanjo mestno predilnico v ne-
pridobitni umetniški center Halle
14, kjer bodo mednarodne razstave,
predavanja, umetniška knjižnica in
izobraževalni program na dvajset
tisoč kvadratnih metrih petnadstro-
pne stavbe. Zgradili bodo šest ume-
tniških studiev in imeli rezidenčni
program za mednarodne umetnike.

Beneški Arsenale je monumen-
talen kompleks na 480.000 kvadra-
tnih metrih, v katerem že zdaj pote-

kajo razstavni dogodki likovnega m
arhitekturnega bienala, v Torre di
Porta Nueva pa načrtujejo nov raz-
stavni prostor. Četrti partner je Kra-
kov, ki ima v historičnem delu mesta
depo tramvajev z devetimi stavbami
in skupno površino štiri tisoč kva-
dratnih metrov. Star je sto let, ob-
močje pa je zavarovano kot kulturni
spomenik. Program v njem bodo
namenili razstavam, delavnicam,
srečanjem in drugim kulturnim do-
godkom. Zadnji partner je Ljubljana
z nekdanjo tovarno koles Rog, ki je
eden zadnjih ohranjenih kakovo-
stnih primerkov stare industrijske
arhitekture v Ljubljani, projekt pa je
zamišljen kot produkcijski, razstavni
in družabni prostor.

Od analize do izvedbe
S projektom Second Chance želi

pet partnerjev, ki prenavljajo stare
industrijske objekte in jih namenjajo
kulturnim vsebinam, analizirati, iz-
popolniti in preizkusiti predvidene
rešitve. V treh letih se bodo posvetili
različnim temam in jih po opravljeni
raziskavi predstavili javnosti. Doslej
so vzpostavili skupno in enotno me-
todologijo, skupno spletno stran, na-
tisnili zloženko in pripravili primere
dobrih praks. Vsak partner je izbral
dva do tri centre, ki so podobno za-
snovani kot kulturni centri v nek-
danjih industrijskih prostorih in za
katere menijo, da imajo kakovosten
program. Rezultate bodo predstavili
v začetku leta. Takrat bodo dokon-
čali še eno analizo, to so Prednosti in
slabosti ter priložnosti in nevarnosti
(PSPN), ki se ukvarja z razvojem po-
dročja nekdanje tovarne Rog.

V Ljubljani so za izvedbo analize
izbrali Inštitut za civilizacijo in kul-
turo, na podlagi analize in posveta z
deležniki pa bodo izpopolnili idejno
zasnovo razvoja Centra sodobnih
umetnosti Rog, ki je nastala že leta
2007 (pripravil jo je MOL v sodelo-
vanju z začasnimi uporabniki tovar-
ne Rog ter strokovnjaki na področjih
vizualne umetnosti, arhitekture in
oblikovanja).

V naslednjih mesecih bodo sledi-
le nove raziskave, naslednja v nizu
je priprava meddržavnega osnutka
javno-zasebnega partnerstva (JZP)
za revitalizacijo postindustrijskih
con v sodelovanju z izbranimi zuna-
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njimi izvajalci in partnerji projekta.
Na osnovi osnutka, ki bo vključeval
uspešne primere JZP na področju
oživljanja industrijske dediščine ter
posvetovanj z lokalnimi deležniki in
strokovnjaki, bo vsako mesto razvi-
lo lastno, specifično javno-zasebno
partnerstvo. Maja Megla
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