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BOŠTJAN BOTAS KENDABOŠTJAN BOTAS KENDABOŠTJAN BOTAS KENDABOŠTJAN BOTAS KENDA, ALUO UL, ALUO UL, ALUO UL, ALUO UL

    

     Ljubljana, 8. marec 2011 

Spoštovani, 

podajam komentarje na analizo PSPN v zvezi s prenovo tovarne ROG. Prvi komentar je povezan z 
redosledom projekta prenove in iskanjem investitorja. Glede na to, da je arhitekturni projekt že 
narejen, se bojim, da ga bo s prihodom investitorja potrebno prilagajati investitorjevim željam in 
potrebam. V takšni situaciji se je denimo znašel projekt Stožic, kjer je moral arhitekturni biro 
prilagajati arhitekturni projekt Stožic. Ne toliko zaradi variantnosti, ampak predvsem zaradi izgube 
začetnih zasnovnih prostorskih vrednosti takega kompleksa, katerega epilog danes še ni znan. 
Menim, da bi bilo investitorja treba iskati že pred naročilom arhitekturnega projekta, a glede na 
to, da to sedaj ni več možno, je treba iskati tip investitorja, ki bo tudi vsebine CSU Rog povezoval s 
svojim interesom. Treba je torej najti vzvode, kako priti do takih ljudi. V primeru Stožic je bilo to 
lažje, saj ima stadion populistično vsebino. Kaj je plan B v primeru, če bo zasebni investitor hotel, 
denimo, obdržati celo prvo nadstropje CSU Rog? V tem primeru bo nedvomno posegel tudi v 
programsko zasnovo. 

Pri predstavitvi bodočega CSU Rog mi je umanjkal resen finančni načrt. Ta mora pokazati 
investicijo, ki bo rentabilna tudi v prihodnosti in ne bo le kratkoročne narave. Kako se bo denimo 
trajnostno financiral program, potem ko bo stavba enkrat renovirana? Menim, da analiza PSPN ni 
dovolj izpostavila ne nevarnosti, povezane s problemi financiranja, ki lahko ogrozijo trajnostni 
obstoj projekta, in tudi ne programskih rezultatov, ki naj bi bili vedno posledica dobre raziskave. 

Kar se programske zasnove tiče, bi kot oblikovalec poudaril, da danes oblikovalci ne rabimo več 
fizičnega prostora, saj večino stvari opravimo po elektronski poti. Vsekakor pa je smiselno 
razmisliti, kako narediti program takšnega tipa, da bo CSU Rog frekventna lokacija in ne ghost 
city. Za oblikovalce je morda smiselna namembnost programsko vodeni hub, ki skozi konkretne 
teme privablja projekte v prostorih, ki se lahko transformirajo v prireditveno dejavnost. 

Ideja, da bi CSU Rog služil kot laboratorij prototipov, se mi s stališča oblikovanja ne zdi smiselna. 
Razvoj je namreč najbolj varovan del produkcije, ki ne sme biti transparenten nikomur izven 
podjetja, ki ga financira. 

Industrijalci celo najemajo vohune za iskanje novih idej. Poleg tega je razvoj tisto, kar je v 
industriji najdražje. Zato ne vidim javnega interesa v financiranju razvoja za zasebna podjetja, 
industrija pa vsekakor ne bo videla interesa v tem, da bo njen razvoj, ki je konkurenčna prednost, 
vsem na očeh. Poleg tega dandanes ni več lova na talente – v smislu, da bi CSU Rog lahko služil 
kot valilnica novih kadrov, saj je tudi industrija opešana. 

Smiselno se mi zdi Rog naseliti s konkretnimi vsebinami, ki bi se jih dalo vključiti tudi v 
univerzitetni program. Pri tem seveda ne gre pozabiti, da so akademije finančno podhranjene in 
da je stališče ministrstva za kulturo do CSU Rog znano – jasno je bilo predočeno tudi na sami 
okrogli mizi. Vsekakor smatram, da je potrebno usmeriti podporo izobraževalnim programom, saj 
ti generirajo prisotnost 24/7, kar je zaželeno v okolju mestnega jedra. 

V upanju na uspešno nadaljevanje projekta vas pozdravljam 

doc. Boštjan Botas Kenda 
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grafični oblikovalec, predstojnik oddelka za vizualne komunikacije na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje UL 
 

    
    
JURIJ JURIJ JURIJ JURIJ DOBRILADOBRILADOBRILADOBRILA, DLU in DOS, DLU in DOS, DLU in DOS, DLU in DOS    

    

Spoštovani,  
 
analiza je vsekakor dobrodošla, je pa nedvomno zaenkrat še "polizdelek". Kvantitativni  
del se žal omejuje le na seznam naslovov, kvalitativnega pa zaenkrat še ni. 
 
Računamo seveda na nadaljnje korake ... 
 
Je pa tudi nekaj pomanjkljivosti in napak, ki celo zadevo lahko sčasoma pripeljejo  
pod vprašaj. 
 
1. "Društvo likovnih umetnikov Ljubljana" niti približno v ničemer ni niti malo podobno 
"Društvu likovnikov Ljubljana". SORODNO JIMA JE LE TO, DA NEKATERI ČLANI  
UPORABLJAJO BARVICE ... Razliko lahko razložijo na oddelku za kulturo MOL, na  
Ministrstvu za kulturo, je pa tudi dosegljiva na spletu. 
 
2. Metanje organizacij v javnem interesu, ki delujejo na področju kulture, v isti koš s 
komercialnimi zavodi, podjetji in ljubiteljskimi organizacijami zanesljivo ni prava pot  
za trezno nadaljevanje. 
 
3. Analiza sploh v ničemer ne podaja odgovorov glede dejanskih potreb ustvarjalcev,  
Ljubljane in Slovenije ... Tudi ocene glede stanja ne!  
 
4. Prepričani smo, da naj bi analiza, ki predstavlja izhodišče tako obsežnega projekta, 
kot je ROG, morala nakazovati kulturne okoliščine vsaj za desetletje naprej. Torej kaj si 
bodo takrat želeli (in realno lahko privoščili) uporabniki in kaj ustvarjalci, predvsem pa  
kaj bodo tiste vsebine (ne glede na njihovo mikrolokacijo), ki bodo v prihodnosti gradile  
svetovni sloves Ljubljane. 
 
5. Nekatere navedbe, predvsem na področju oblikovanja, so površne in skoraj banalne. 
Dejstvo je, da je red dot le ena izmed oblikovalskih nagrad, ki je predvsem komercialno 
usmerjena. Vsako leto organizator podeli več deset ali celo sto red dotov, ki so dejansko  
znak kvalitetnega, ne pa nujno izjemnega oblikovanja. Cela vrsta slovenskih avtorjev pa  
je doslej prejela množico tujih izjemno pomembnih in bistveno bolj selektivnih nagrad. S  
tem seveda ne mislimo, da red dot ne sodi med dosežke, le zapostavljanje česa drugega  
nikakor ni upravičeno. 
 
6. analiza navaja dve uspešni slovenski oblikovalki, Laro Bohinc in Niko Zupanc. 
Vsekakor gre za dobri oblikovalki, vendar njuno izpostavljanje pomeni omalovaževanje  
vseh drugih. Avtorji analize bi pač morali vedeti, da so dela Oskarja Kogoja v več svetovnih 
muzejih in celo del stalne zbirke MOMA. Trenutno pa so v svetovnem merilu najuspešnejši  
slovenski oblikovalci: Robert Lešnik, Dan Lenard, Armin Koren ...  in še vrsta drugih. 
 
Upam, da bodo kolegi podali še vrsto drugih dopolnitev, ki bodo privedle do vsestransko  
utemeljenih sklepov. 
 
Lepo vas pozdravljam,  
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Jurij Dobrila 
predsednik Društva likovnih umetnikov Ljubljana 
podpredsednik Društva oblikovalcev Slovenije 

    
    
VADIM FIŠKINVADIM FIŠKINVADIM FIŠKINVADIM FIŠKIN    

    

Spoštovani! 

Odzivam se vabilu h komentiranju izsledkov SWOT analize razvoja tovarne Rog v Center sodobnih 
umetnosti Rog. 
 
Glavni pomislek, ki sem ga imel pri predstavitvi analize, je, da ta ni dovolj osredotočena na 
probleme financiranja programa bodočega CSU Rog. Kot je na predstavitvi 16. 2. že poudaril 
Miran Mohar, so vizualne umetnosti v Ljubljani že sedaj podhranjene, tako da se pridružujem 
upravičenemu vpašanju: “Iz katerih virov se bo financiralo programske in obratovalne stroške 
Roga?" Glede na to, da doslej ni bilo jasno povedano, iz katerih sredstev naj bi se program CSU 
Rog financiral, je težko oceniti, ali gre za resen projekt ali ne. Vprašanje je tudi, zakaj sploh vlagati 
v vsebine, ki jih še ni, pri tem da obstoječa kulturna politika ne prepoznava in ne podpira ustrezno  
že obstoječih iniciativ in kulturne produkcije. Če MOL ne bo našel sheme/virov za financiranje 
programa, je vprašanje, če se bo dalo bodočo stavbo CSU Rog zapolniti s kvalitetnim programom. 
Moje vprašanje v zvezi s tem je, kakšne nove ekonomske politike namerava MOL uvesti za 
financiranje CSU Rog? (Govorim o vizualnih umetnostih, ker to področje najbolje poznam, obenem 
pa menim, da je ekonomska baza za arhitekturo in oblikovanje drugačna kot za vizualne 
umentnosti.) Kakšni so denimo načrti financiranja za 10 let od začetka delovanja? 
 
V dvomih sem tudi glede gradnje velikega razstavnega prostora. Kaj so argumenti za gradnjo 
velikega razstavnega prostora? Ali je potreba večjega razstavnega prostora za Grafični bienale, ki 
poteka enkrat na dve leti, res upravičen argument? Že tako imamo veliko število razstavnih 
prostorov, v katerih ni dovolj programa in ki, kot je bilo izpostavljeno na predstavitvi, tudi niso 
zadostno opremljeni. Ali ne bi bilo bolj pametno urediti razmere in rešiti probleme že obstoječih 
razstavnih prostorov?  

Seveda je pomembno, da MOL postavlja “visoke cilje” na področju kulture, vendar pa je 
pomembno tudi, da se ti cilji dosežejo. Morda sodobna umetnost ne potrebuje nove palače brez 
sodobne umetnosti. 

Ideja, da bi imeli velikega profesionalnega producenta na področju vizualnih umetnosti, je slišati 
privlačna, toda po mojih osebnih izkušnjah v Sloveniji ne morem imenovati niti enega 
profesionalnega producenta, ki bi deloval znotraj obstoječih institucij. Vsa relevantna individualna 
produkcija zadnjih let je temeljila na individualni iniciativi umetnikov, ki obenem delujejo kot 
producenti. Zelo težko verjamem, da lahko dobimo profesionalni produkcijski center že s tem, da 
ga formalno ustanovimo. Kakor je videti sedaj, bomo dobili samo novo stavbo z novimi delovnimi 
mesti za administracijo. Samo ime “Center sodobnih umetnosti” pa je ob trenutni programski 
shemi - ki je še ni, izkoriščanje oznake sodobne umetnosti. 

Kar se ateljejskega programa tiče, se sprašujem, kateri umetniki si bodo lahko privoščili ateljeje v 
Rogu (predvidevam, da bodo tekoči stroški visoki) in pod kakšnimi finančnimi pogoji. Nadalje, 
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ideja, da bi bil novi Rog prehoden produkcijski prostor, je lahko dvorezna. Po eni strani se sliši 
vabljivo odpreti prostor čim več uporabnikom, po drugi pa je treba vzeti v obzir potrebe delovnega 
procesa umetnika. Dve do tri leta je zame zelo čuden časovni okvir. Za mednarodni rezidenčni 
program bi bil lahko zelo velikodušen, vendar pa je pomembno vzeti v obzir, da umetnik v 
mednarodnem rezidenčnem programu ne potrebuje samo prostora, temveč tudi denar za 
produkcijo in za življenje (kar je običajno v mednarodni praksi). Vprašanje je torej, od kot se bo to 
financiralo – če se to ne ve, potem projekt ni resen. Za ljubljanske umetnike pa so lahko dve do 
tri leta premalo: ta čas zadostuje za kratkoročne/testne projekte, kar bi bilo verjetno lahko 
zadostno za vabljenje mlajših umetnikov ali specifičnih projektov. Toda poglejmo realno situacijo, 
kjer dolga leta skoraj nobeden od aktivno delujočih sodobnih umetnikov ni imel ateljeja, ki bi ga 
pridobil od MOL. Na podlagi tega  dejstva se postavlja vprašanje, kako lahko MOL predlaga 
takšen "eksperimentalni" ateljejski program, ne da bi poprej rešila probleme za aktivno delujoče 
profesionalne umetnike z dolgim stažem. To da misliti, kot da strategija MOL-a želi "na novo 
menjati umetnike v Ljubjani na vsake tri leta" – kot pač menjamo marsikatero potrošno robo.  

Kot umetnik, ki deluje v različnih državah, želim podati komentar tudi na cilj, da bi CSU Rog postal 
globalno referenčni center. Da bi dosegli ta cilj, je po mojem mnenju predvsem potrebno tudi 
razmišljati o mednarodnih razpisih za kustose ali druge sodelavce bodočega CSU Rog, torej čim 
bolj vključevati mednarodne strokovnjake.  

 
Vadim Fiškin, umetnik 

 
 

    
    
MIHA KLINARMIHA KLINARMIHA KLINARMIHA KLINAR, GIGODESIGN, GIGODESIGN, GIGODESIGN, GIGODESIGN    

    
 

Ljubljana, 8. marec 2011 

ROG / ROG / ROG / ROG / SWOT (SWOT (SWOT (SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and ThreatsStrengths, Weaknesses, Opportunities, and ThreatsStrengths, Weaknesses, Opportunities, and ThreatsStrengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats))))    
    

S: 

- Mesto Ljubljana kot prestolnica, kot gospodarsko, kulturno in akademsko, politično 
središče združuje vse pomembne dejavnike nacionalnega interesa v razvoju kreativnih 
industrij (KI). 

- Mesto Ljubljana je nekatera področja KI že podprla: Kinoteka, Kino Šiška, Španski borci 
...Umeščanje oblikovanja, ki predstavlja po analizi Creative Economy Report, 2008, 
UNCTAD, UN področje z najbolj pomembnim ekonomskim vplivom na razvoj gospodarstva, 
je logičen zaključek podpore KI v Ljubljani. 

- Ljubljana združuje vse pomembne akterje na področju oblikovanja (katerega del je 
arhitektura), izobraževalne ustanove, DOS, MAO, Zavod Big, ZAPS, TRAJEKT, DESSA, 
Urbosvet in potrebno zaledje avtorskh agencij, patentnih pisarn, javnih agencij in služb. 
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- Neumeščenost področja KI v kulturno in gospodarsko politiko države področje umešča v 
alternativno kulturo. Mesto Ljubljana ima tradicijo razvoja alternativnih kultur. 

W: 

- Slabo poznavanje potencialov področja KI. 

- Nepoznavanje razvojnih strategij za področja KI v ekonomsko razvitejših državah. 

- Težave nosicev projekta Rog pri jasni opredelitvi poslanstva, vsebine in programa nove 
institucije. 

- Projekt arhitekture prenove tovarne Rog je narejen brez predhodne programske strukture 
delovanja. Program bo zato pod pritiskom, da se prilagodi arhitekturnemu predlogu in ne 
obratno. 

- Izvedena ”prijazna” SWOT analiza po mojem mnenju ideaizira nekatere pomembne vidike, 
kot na primer, da MAO zadovoljuje potrebe strokovnega področja oblikovanja. (MAO je 
muzej, sodobni centri za oblikovanje imajo bistveno drugačno, izrazito razvojno 
naravnano, povezovalno in izobraževalno vlogo; so izvajalci produkcijskih politik v interesu 
nacionalne konkurenčnosti, ciljno usmerjenih projektov, npr. za izboljšanje različnih 
skupin izdelkov, storitev in servisov. Imajo prepoznavno izobraževalno in promocijsko 
vlogo o pomenu design mng. v podjetjih, kriterijih kakovosti izdelkov, kreativnosti, in 
pomenu projektne kulture.) Prav tako menim, da je napačna ocena o neodprtosti 
slovenskih podjetij do oblikovalskih storitev. Če kdo, potem prav nekatera podjetja 
dokazujejo, da so v umeščanju oblikovanja v svoje razvojne strategije učinkovitejša kot 
odločevalci v razvojnih, gospodarskih in kulturnih službah javnega značaja ... Prav tako je 
vredno upoštevati, da je kvaliteta oblikovalskih storitev na trgu zelo raznolika ter da 
pomanjkanja projektov ne gre vedno pripisovati neozaveščenosti naročnikov. 

- Odmaknjenost, nevpetost snovalcev programa prenove Rog od realnih potreb in praks 
delovanja KI. 

- Naziv (center sodobnih vizualnih umetnosti) ne ustreza vsebinskim področjem, ki jih želite 
vključiti v Rog. Tak naziv je s stališča oblikovanja celo škodljiv. Nekateri oblikovalci delimo 
mnenje, da je eden od problemov povezovanja z gospodarstvom prevladujoče stališče, da 
je oblikovalsko delo iracionalno, stvar navdiha, onstran s stališča podjetja merljivih 
kriterijev, zato se nam takšno poimenovanje za vlogo institucije, kot ste nam jo predstavili, 
ne zdi primerno. 

O: 

- Prepoznavanje vloge kreativnih industrij kot enega od prednostnih področij za izboljšanje 
konkurenčnosti (regija RS in širše) s stališča prestolnice mesta Lj. predstavlja priložnost 
za vspostavitev pomembnega regijskega (JV evropskega) centra s koncentracijo 
storitvenih dejavnosti s področij oblikovanja (arhitekture), z razvojem vzporednih 
dejavnosti, ki zvišujejo ugled mesta in kreirajo pozitivne ekonomske učinke za ostalo 
mestno infrastrukturo: konferenčna dejavnost, izobraževanje in gospodarsko sodelovanje 
...  

- Slovenska nacionalna razvojna politika pri programih vključevanja kreativnih industrij v 
strategijo razvoja gospodarstva v primerjavi z razvitimi državami močno zaostaja, zato je 
potencial razvoja področja zelo velik; v ta namen je mogoče črpati veliko razvojnih 
sredstev.  

- Podpora kreativnim industrijam, ki v sodobni družbi predstavljajo ključni dejavnik 
inovativnosti, konkurenčnosti gospodarstva, uspešnosti države in zagotavljanja 
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pričakovane življenjske ravni družbe, manifestira sodobno in razvojno usmerjeno politiko 
mestnih oblasti. 

- Koncentracija podpornih in razvojno usmerjenih institucij strokovnih področij oblikovanja v 
Rogu predstavlja priložnost za oblikovanje nacionalne razvojne strategije.  

- Dober program izvajanja razvojne strategije, povezovanja strokovnih področij oblikovanja, 
gospodarstva in vladnih služb lahko pomembno vpliva na interes zasebnega partnerstva v 
projektu Rog. Tega je potrebno spodbuditi z analizo potreb podpornih dejavnikov, kot npr. 
pravne pisarne, specializirane za avtorsko pravo, konferenčno in hotelsko dejavnost, ki 
mora izpolnjevati pričakovanja tistih gospodarskih subjektov, ki oblikovanje razumejo kot 
strateško pomemben dejavnik njihovega razvoja, prostor za učinkovitejše sodelovanje 
med raziskovalno-razvojnimi inštituti in gospodarstvom, promocijski prostor institucij, z 
vplivom na kavliteto nacionalne produkcije izdelkov, kot npr. Zveza potrošnikov Slovenije. 

- Prenova tovarne Rog je priložnost za organ usklajevanja interesov med državnimi 
institucijami, gospodarstvom in stroko s poslanstvom nacionalnega dizajn centra, ki 
deluje v smeri: 

1. strateškega upravljanja s področji kreativnih industrij v povezovanju in interesu strok, 
gospodarstva, vladnih služb in civilnih pobud; 

2. hitrejšega prenosa znanja v gospodarstvo in družbo z namenom krepitve inovativnosti 
slovenskih podjetij in dviga življenjskega standarda državljanov; 

3. usklajevanja razpršenih interesov strokovnih področij kreativnih industrij in njihove večje 
profesionalizacije; 

4. izvajanja programov za promocijo tujih in domačih uspešnih praks; 
5. izvedbe programov informiranja, izobraževanja in usposabljanja s ciljem boljšega 

sodelovanja upravljavcev gospodarskih družb na eni in kreativnega potenciala na drugi 
strani; 

6. promocije dosežkov z vseh področij oblikovanja in kreativnih tržnih pristopov ter 
izoblikovanja in promocije kriterijev za prepoznavanje njihovih kakovosti; 

7. usmerjevanja gospodarskih in kreativnih strok h ključnim nacionalnim projektom, na 
primer uveljavljanju in promociji kriterijev trajnostnega razvoja; 

8. uveljavljanja kreativne projektne kulture v vseh nacionalnih izobraževalnih programih; 
9. izvajanja primerjalnih razvojnih analiz s tujimi praksami in posredovanja svetovnih trendov 

v slovenski prostor; 
10. izvedbe ustrezne informacijske podpore kreativnim industrijam in njihovim uporabnikom; 
11. zagotavljanja ustrezne podpore v nadgradnji in konkurenčnosti tradicionalnih industrijskih 

panog, turizma in razvoja obrti; 
12. uveljavljanja vloge kreativnih industrij pri uspešnejšem preoblikovanju razvojno-

raziskovalnih projektov v tržno uspešne izdelke in storitve; 
13. podpore gospodarstvu v razvoju končnih izdelkov za uporabnika in samostojnih tržnih 

nastopov ter podpore gospodarstvu pri zagotavljanju lastnih trgov; 
14. razširitve pristojnosti področij kulturnega ministrstva na celotno nacionalno produkcijo in 

promocijo dosežkov nacionalnega pomena; 
15. širjenja znanja na področju novih tehnologij, materialov, strategij in smernic razvoja 

okoljevarstva, nacionalne in evropske zakonodaje z zadevnega področja vsem 
deležnikom, pa tudi možnosti vpliva na nacionalno zakonodajo in strateške dokumente v 
času priprave; 

16. drugih vsebin.  
 

T: 

- Nastanek institucije, ki formalno prevzema funkcije, potrebne za razvoj strokovnih 
področij, a jih ne opravlja. 
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- Motiv zaposlovanja težko zaposljivega kadra (to je bilo izrečeno na novinarski konferenci) 
težko razumem. Sprašujemo se, o katerih strokovnih področjih govorite, glede na to, da 
program še ni izdelan. (?!)  

- Neuravnotežena, nemultidisciplinarna izobrazbena in funkcijska struktura zaposlenih. 

- Neuspešnost v iskanje zasebnega partnerstva, ki bi s svojo dejavnostjo ustrezno dopolnil 
koncept Roga. 

- Ozka, samozadostna, nesodobna, ”galerijska” programska usmeritev. 

- Pomanjkanje merljivih kriterijev za presojo kvalitete programa in projektov. 

 
 

Miha Klinar, oblikovalec, Gigodesign 

 

    
    
KOLEKTIV KOLEKTIV KOLEKTIV KOLEKTIV ZEK, ZAVOD MULTIPRAKTIK, ROMPOMPOM.COM ZEK, ZAVOD MULTIPRAKTIK, ROMPOMPOM.COM ZEK, ZAVOD MULTIPRAKTIK, ROMPOMPOM.COM ZEK, ZAVOD MULTIPRAKTIK, ROMPOMPOM.COM 

    

 Ljubljana, 28. februarja 2011  
 

Odgovor na poziv k predstavitvi Rog / Second Chance in PSPN analize tega projekta. Odgovor na poziv k predstavitvi Rog / Second Chance in PSPN analize tega projekta. Odgovor na poziv k predstavitvi Rog / Second Chance in PSPN analize tega projekta. Odgovor na poziv k predstavitvi Rog / Second Chance in PSPN analize tega projekta.  
 
 
Spoštovani!  
 
Večkrat smo bili pozvani k odzivu na projekt razvoja CSU Rog in PSPN analizo omenjenega 
projekta. Glede na odzive publike in splošno podporo projektu se nam zdi rafiniranje same PSPN 
analize projekta pomanjkljivo, brez nadgradnje in premišljevanja o konkretnejših programskih 
usmeritvah in zato se v komentarju osredotočamo predvsem na slednje.  
 
Resnično spodbudno je, da je v projekt močno vključena javnost, da zanj velja veliko zanimanje 
tako med bodočimi uporabniki prostorov kot tudi v medijih. O projektu se je oblikovala tudi javna 
razprava, ki se gotovo še ne bo zaključila. Zelo lepo je videti tudi, da je arhitekturna zasnova že 
izbrana in predstavljena javnosti, pa čeprav smo mnenja, da bi bila konkretna programska vizija 
pomembnejša od arhitekturne ...  
 
Žal je v tem trenutku slabše opredeljeno umeščanje te investicije v obstoječo kulturno realnost in 
potrebe kulturnih ustvarjalcev; dileme o investiranju v zidove namesto v program pri nezavidljivih 
pogojih dela neodvisnega kulturnega sektorja še vedno ostajajo. Pridružujemo se že javno 
izraženim mnenjem, da razstavnih prostorov v prestolnici ne primanjkuje nujno toliko kot podpore 
njihovim nezadostno financiranim programom, da je pri nas premalo ateljejev in produkcijskih 
studiev, in opozorilom, da v prestolnici ni rezidenčnih programov.  
 
Želimo si tudi, da bodo prostori znotraj Roga čim bolj multifunkcionalno zasnovani, tako v 
tehničnem kot programskem smislu, da torej ne bomo pridobili le izključno ateljeje ali galerije, 
temveč prostore, ki lahko občasno delujejo kot predstavitveni, drugič pa kot delovni prostori. Všeč 
nam je ideja o novem Rogu kot prostoru, ki združuje panoge, saj to hitro prinaša premišljene in 
kakovostne rezultate in ne nazadnje posledično vpliva tudi na domače gospodarstvo in 
posledično tudi večjo razpoznavnost v svetu. T. i. laboratoriji med drugim služijo empiričnim 
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raziskavam in nekoč briljantni koncepti zgolj na papirju se le pod dobrimi pogoji lahko 
materializirajo oz. udejanjijo. Raznovrstni kolektivi z vizijo in odprtostjo ter z dobro podporo lahko 
hitro prinesejo odlične rezultate ter omogočajo tudi bistveno večji domet in izboljšujejo pogoje za 
ustvarjanje mednarodne vidnosti.  
 
Močno nas zanima tudi, komu bodo namenjeni prostori, saj nas skrbi, da bodo prostori na voljo 
predvsem že priznanim avtoritetam s področja umetnosti oziroma samo že uveljavljenim 
ustvarjalcem. Želimo si, da se pri oblikovanju ponudbe ne pozabi na mlade ustvarjalce z različnih 
ustvarjalnih področij, saj imajo prav ti navadno večje probleme pri zagotavljanju primernih 
ustvarjalnih prostorov, orodij in pogojev, kot pa že uveljavljene osebe in organizacije. Mednarodni 
vrhunski dosežki prihodnjih generacij so možni le z vlaganjem v razvoj le-teh, zato bi bilo vredno 
razmisliti o konceptih, kot so desk-to-rent, dostopni (poljavni?) dobro opremljeni prostori za 
izdelovanje maket, prototipov in modelov ter svetovalne, posredniške, promocijske in 
menedžerske storitve v povezavi z gospodarstvom in druge oblike, ki bi bile namenjene predvsem 
novim ustvarjalnim silam.  
 
Menimo, da bo le z zniževanjem vstopnega praga mladim ustvarjalcem novi prostor lahko 
omogočil oblikovanje novih dosežkov na področju likovnih umetnosti in drugih kulturnih vsebin, 
saj bo sicer tudi ob pomoči tujih rezidenc le težko deloval kaj več kot (bolj ali manj homogen) 
kompendij že uveljavljenih ustvarjalcev in oz. kot infrastruktura za le še eno permutacijo domala 
kanoniziranih in že znanih izrazov.  
 
Kakorkoli že bo delovala nova institucija, ki bo upravljala Rog, si želimo tudi, da ekipa tam ne bo 
nujno ostala za vedno, kot se vse prepogosto pripeti. Da torej delavci, svetovalci in direktorji tam 
ne bodo ostali večno, po možnosti na istih delovnih mestih. Upamo, da bodo mandati 
programskih vodij, komisij, tehničnih in programskih vodij ter direktorjev omejeni ne le v teoriji, 
temveč tudi v praksi, in upamo, da se bo njihovo delo glede na dosežke in razvoj novega Roga kot 
razstavne, produkcijske in izobraževalne institucije primerno vrednotilo.  
Kljub temu da vsi pozdravljamo projekt, se nam zdi, da ima Rog tako potenciale za uspeh kot za 
to, da postane le prostor reprodukcije trenutno najbolj uveljavljenih imen sodobnega domačega 
ustvarjanja. Rog lahko hitro postane ključen faktor pri preboju in razvoju danes še nevidnih 
mladih oblikovalcev in umetnikov, katerih potrebe oblikovalcem kulturne politike neredko ostajajo 
neznanka.  
 
Pričakujemo, da se bo zgodilo najboljše in se nadejamo, da bomo vabljeni tudi k diskusiji o 
snovanju in komentiranju prihodnjega programa nastajajočega novega Roga.  
 
 
za kolektiv ZEK: Miha Artnak www.zek.si  
 
za Zavod Multipraktik: Miha Brodarič in Nina Vrhovec www.multipraktik.com  
 
za Rompom.com: Jurij Lozič www.rompom.com 

 

    
    
VIDA OGORELECVIDA OGORELECVIDA OGORELECVIDA OGORELEC, , , , UMANOTERAUMANOTERAUMANOTERAUMANOTERA    

    

         Ljubljana, 28. februar 2011 
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ZADEVA: Predlog prenove Centra sodobnih umetnosti RogZADEVA: Predlog prenove Centra sodobnih umetnosti RogZADEVA: Predlog prenove Centra sodobnih umetnosti RogZADEVA: Predlog prenove Centra sodobnih umetnosti Rog 
 

Spoštovani, 

V nadaljevanju vam v okviru javne razprave pošiljamo predlog prenove razvoja Centra sodobnih 
umetnosti Rog, ki ga je Gaja Brecelj predstavila 16. februarja na predstavitvi v Mestnem muzeju. 

CSU, kot smo tudi večkrat slišali na predstavitvi, je vsekakor prelomen projekt, ki uvaja 
pomembne prakse. Tak kulturni objekt bi moral upoštevati tudi omenjeni medsektorski pristop, 
tukaj mislimo predvsem na povezovanje trajnostnega razvoja in kulture, torej da se tako pri 
obnovi kot pri delovanju upoštevajo trajnostni kriteriji. Center, ki bi postal ekokulturni center, bi se 
s tem pozicioniral in uveljavil tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru, kar je vsekakor 
pomembno tudi za pridobivanje sredstev. CSU bi postal demonstracijski objekt, zgradba sama 
kot didaktično orodje, ki bi služilo tudi kot komunikacijsko orodje za ozaveščanje javnosti. 

Glede na podnebne in okoljske izzive, s katerimi se dandanes soočamo, in na vse bolj potrebno 
spremembo netrajnostnih praks v trajnostne, tak ekocenter pomeni tudi določene prednosti, tako 
pri prihrankih pri delovanju kot pri pridobivanju sredstev. Vprašanje sofinanciranja s strani 
zasebnih partnerjev, kar je še nerešen izziv za CSU, bi se s tako "ekološko" vsebino vsekakor lažje 
rešilo, saj so take naložbe v tujini v porastu, poleg tega pa so na evropskih razpisih na voljo tudi 
nepovratna sredstva (npr. LIFE program Evropske komisije). 

Kot primer tovrstne zanimive mednarodne dobre prakse naj navedemo Mundo-B, hišo 
trajnostnega razvoja. Gre za projekt zasebnega partnerstva, ki ga je zasnoval Ethical Property 
Europe, centrov pa je na različnih območij Evrope že več kot deset. Po ekološki prenovi deluje 
hiša po trajnostnih načelih: energetska učinkovitost, varčno upravljanje z vodo, izbira materialov, 
zelene površine, didaktični vrt, konferenčni prostori z možnostjo videokonferenc, kavarna, ki 
ponuja ekološke izdelke in pridelane po načelih pravične trgovine, itd. Za samo prenovo in zagon 
delovanja so pridobili zasebna sredstva, poleg tega pa so dobili mnogo sredstev na razpisih, ker 
gre za vzorčno zgradbo, trajnostno zgradbo. Več o Mundo-B in Ethical Property Europe: 
www.mundo-b.org, www.ethicalproperty.eu. 
 
Prednost Ekocentra sodobnih umetnosti je torej v priložnostih pridobivanja sredstev (zasebnih in 
javnih, domačih in evropskih). Poleg tega gre seveda za potreben odgovor na prihajajoče 
izzive, predvsem podnebnih sprememb, in nenazadnje tudi pozicioniranje projekta samega (način 
obnove in delovanja) med vodilne v Evropi in svetu. 
 
Prednosti takega centra je vsekakor veliko, zato velja o tem vsekakor dobro premisliti in zastaviti 
stvari trajnostno. Za nadaljnja pojasnila nas prosim kontaktirajte, saj smo zainteresirani za 
sodelovanje pri vzpostavitvi Ekocentra sodobnih umetnosti. 
 
Lep pozdrav, 

Vida Ogorelec, direktorica 

 

 

    
    
MAŠA OGRIN, TRAJEKTMAŠA OGRIN, TRAJEKTMAŠA OGRIN, TRAJEKTMAŠA OGRIN, TRAJEKT

    

Center sodobnih umetnosti Rog je za slovenski prostor pomemben projekt, a bi kazalo nameniti 
več prostora razmisleku o njegovi programski zasnovi, o le-tej je bilo namreč v sklopu okrogle 
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mize v Mestnem muzeju slišati bolj malo. Nobena stavba ne preživi brez vsebine, in v kolikor 
vsebina ni dovolj dobro zastavljena, ostane v prostoru le prazna lupina, ki spet nikomur ne koristi. 
Nujno je definiranje programa in osnovanje programske mreže, ki bi zagotavljala ustrezno 
infrastrukturo ustvarjalcem, uporabnikom in obiskovalcem. 

Zagotoviti bi bilo potrebno tudi dolgoročen in permanenten način financiranja, saj se sicer lahko 
zgodi, da projekt, po začetni investiciji v izgradnjo, razvodeni. Tu mislim predvsem na finančno 
podporo programskemu delu, ki mora od vsega začetka ohranjati kvaliteto in prepoznavnost tako 
doma kot v tujini, saj se bomo le na ta način lahko primerjali s sorodnimi centri po svetu. 

Slovenija ima vrsto kvalitetnih umetnikov, ki se zaradi neustrezne moralne in tudi finančne 
podpore doma težko vključujejo v mednarodne mreže umetniške produkcije. Preko CSU-ja bi se 
izognili negativni selekciji in nepotizmu v lokalnih okoljih, saj bi svoja dela širši domači in svetovni 
javnosti lahko predstavljali neposredno. Mreža bi tako omogočila sodelovanje na večplastnih 
mednarodnih projektih in spodbudila aktivno participacijo slovenske umetniške produkcije. 

Izvedba takšnega centra bi pomenila velik kulturni preboj za Slovenijo, kjer vse akademije zaradi 
ostarelih sistemov pokajo po šivih. Če bi izgradnja centra pomenila polje za eksperimentiranje, 
laboratorijsko delo, raziskovanje in bi podpirala izmenjave s tujino ter sodelovanje s podjetji, bi se 
umetnost lahko ponovno približala celotni družbi in spremenila njene resignirane kulturne 
mehanizme. Ne vidim razloga, zakaj ne bi poskusili …      
   

Maša Ogrin, urednica Trajekt.org 
 

    
    
BORUT SAVSKI, CIRKULACIJA2BORUT SAVSKI, CIRKULACIJA2BORUT SAVSKI, CIRKULACIJA2BORUT SAVSKI, CIRKULACIJA2

 

 
Za iniciativo Cirkulacija 2 (Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne Za iniciativo Cirkulacija 2 (Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne Za iniciativo Cirkulacija 2 (Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne Za iniciativo Cirkulacija 2 (Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne 
umetnosti)umetnosti)umetnosti)umetnosti)    
 
 
Če preskočim vse pamfletarsko govoričenje, se moje pripombe zvedejo na naslednje: 
 
Pozdravljamo definicijo produkcijsko-predstavitvenih prostorov v bodočem centru sodobnih 
umetnosti Rog in opozarjamo: 
 
Če se ne bo udejanjilo enakovredno javno-privatno partnerstvo tudi pri udejanjanju programov, 
potem bo CSU Rog le še ena umetno vzpostavljena birokratizirana centralizirana institucija. 
Izkušnje iniciativ, ki delujemo na polju umetniške produkcije, kažejo v smeri večjega števila malih 
centrov, ki jih imenujemo tudi hiše umetnikov, ki razen fizičnega prostora tudi ne potrebujejo 
posebnega pokroviteljstva in posebne opreme. 
Kljub temu (in kljub vsem dosedanjim izkušnjam s transplantanti v Sloveniji) skušamo gledati na 
bodoči center pozitivno. 
 
Projekt Rog (ko bo začel z dejavnostmi) bo toliko uspešen in živ, kolikor bo uspel zajeti žive 
dejavnosti iz neposredne okolice (Ljubljane).  
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Govorimo o energiji, ki se jo da generirati in zajemati le izven javnih institucij in v oblikah, v 
katerih deluje. Javna institucija ne zmore generirati avtentične energije, privatna institucija 
(kulturno-umetniško društvo) pa le s težavo zmore dolgotrajnejše delovanje. Vmesna rešitev bi 
bila, da se vzpostavi transparentno periodično prenavljanje gostujočih javnih in privatnih iniciativ 
(če je tak modularni model javno-privatnega partnerstva sploh predviden). 
 
Če teh časovno omejenih avtentičnih dejavnosti center Rog ne bo uspel zajeti, potem bo voden 
centralizirano institucionalno in bo celotna dejavnost (kot v drugih centraliziranih primerih doslej) 
stvar poljubne interpretacije samega vodstva in MOL. Seveda govorim o treh doslej vzpostavljenih 
centrih. V tem primeru bo projekt Rog verjetno celo škodljiv, saj bo za nadaljnjih deset let 
onemogočil rešitev problemov, ki jih privatne iniciative imamo. 
 
Sicer velja še omeniti, da poznamo podobne projekte (v Dortmundu in Leipzigu) iz neposredne 
izkušnje in stvari v praksi niso le rožnate. V glavnem se zalomi pri prislovični zaprtosti in 
neprožnosti krovne institucije ter prehitrem obupu partnerjev, ki za svoje dejavnosti iščejo dom in 
ne gostovanje pod neenakimi pogoji. 
 
Borut Savski 
 

    
    
ANDREJ SRAKARANDREJ SRAKARANDREJ SRAKARANDREJ SRAKAR

 

Spoštovani, 

Odzivam se na Vaš poziv za oddajo pripomb na besedilo SWOT (PSPN) analize v namen 
ustanovitve Centra sodobne umetnosti Rog.  

Moja pripomba, ki sem jo delno podal že v debati na javni predstavitvi, se dotika strateškega in 
finančnega vidika delovanja CSU Rog. Moje mnenje je, da je sicer analiza SWOT pripravljena zelo 
izčrpno in podrobno, da pa močno umanjka strateški vidik, kar v veliki meri onemogoča uporabo 
pripravljene analize. SWOT analiza je običajno zgolj orodje za pripravo strategije. S pripravo 
podrobnejše analize, ki bi vključila: 
1) temeljitejši premislek in odločitev, katere so resnično ključne prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti, na katere bi se bilo vredno osredotočiti pri pripravi projekta;  
2) odločitev, ali se pri pripravi projekta osredotočiti predvsem na prednosti in priložnosti; 
prednosti in nevarnosti; slabosti in priložnosti; slabosti in nevarnosti; 
in na podlagi tega  
3) oblikovanje možnih strategij in odgovorov na morebitne prihodnje probleme in nevarnosti – s 
pripravo takšne analize bi gotovo na eni strani imeli odgovore, s katerimi bi lažje in varneje 
načrtovali projekt v prihodnje, na drugi strani pa tudi lažje komunicirali z zunanjimi javnostmi. 

Drug pomislek, ki se mi pojavlja, je na predstavitvi izpostavil že g. Miran Mohar. Sem mnenja, da 
so v analizi močno podcenjene nevarnosti (in slabosti) projekta, ki če ne drugega, ležijo predvsem 
v finančni sferi. Zato predlagam, v skladu s pogovori ob projektu, da se v ta namen pripravi 
poslovni načrt delovanja CSU Rog ali pa vsaj podrobnejša finančna konstrukcija, na podlagi 
katere bo lažje pridobivati zasebne partnerje, saj jim boste s tem pokazali, da ste pripravljeni z 
njimi stopiti v enakopraven dialog, z načinom oz. izrazjem, ki ga uporabljajo tudi sami. Del 
poslovnega načrta so seveda tudi premislek o možnih bodočih scenarijih razvoja, pa tudi različne 
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finančne simulacije, marketinški in finančni načrt, preučitev ključnih tveganj in drugi običajni deli 
takšnih analiz. 

S tem ne želim kritizirati kogarkoli, ki je doslej pomembno prispeval k projektu, zdi pa se mi 
pomembno, da se tudi na področju kulture upoštevajo spoznanja mendžerske in ekonomske 
stroke. Verjamem, da bo s tem pridobivanje kredibilnih zasebnih partnerjev in zbiranje finančnih 
sredstev nasploh bistveno lažje, s tem bo verjetnost, da bi se projekt izrodil precej manjša, pa tudi 
investicije na področju umetnosti in kulture še bolj kredibilne v očeh javnosti. 
 
S spoštovanjem, 
Andrej Srakar, doktorski študent, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

    
    
MOJCA ZLOKARNIKMOJCA ZLOKARNIKMOJCA ZLOKARNIKMOJCA ZLOKARNIK, ZDSLU, ZDSLU, ZDSLU, ZDSLU

 

Najprej pozdravljam projekt in javno diskusijo z odprtostjo za pripombe. Bravo! 

Pridružujem se mnenju Simona Karduma glede izbora imena. Rog – center kreativnih industrij. 
Pod creative industries sicer sodijo: oglaševanje, arhitektura, vizualne umetnost, oblikovanje, 
moda ... tudi film. Morda bi bilo potrebno pojem zamejiti v center vizualnih industrij. Ne vem. 
Dobro pa povezuje ime z zgodovino objekta in daje tudi dodatno vrednost produkciji, ki bo tam 
nastajala. Nekako jo osmišlja za  javnost, ki v sodobni umetnosti pogosto ne vidi smisla.  

Projektni prostor, ki ga je mogoče najeti za krajši čas dela na zahtevnejšem projektu, je dobra 
rešitev za umetniške zagate.  

Zelo pomembno je, da ne gre vsa finančna energija v zidove, umetniki pa ostanemo praznih rok. 
Pomembno je tudi mreženje slovenske umetnosti po svetu (morda nekaj podobnega kot Goethe 
institut ali British Council), v umetniške zbirke, povezave z rezidenčnimi programi ... Lani sem bila 
na rezidenčni udeležbi za grafiko v Solunu, z veseljem bi nas vključili v svojo mrežo mednarodnih 
izmenjav, le da jim nisem imela kaj ponuditi.  

Toliko v povratno informacijo in veliko uspeha, 

Mojca Zlokarnik, umetnica in odgovorna urednica Likovnih besed 

    

 

 


