
 

 

	  
Ljubljana, 12. 6. 2012 

Natečaj za zasnovo in izvedbo otvoritvenega dogodka RogLaba – 
pilotnega projekta Centra Rog na temo Razmerja v oblikovanju 
 
ROGLAB 
RogLab je pilotna naložba za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta 
Second Chance.1 Zasnovan je kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v 
kontejnerskem objektu skupne površine 30 m². Njegov  namen je v malem merilu razvijati 
in v praksi preizkušati vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki bi po prenovi nekdanje 
tovarne lahko našli svoje nadaljevanje in nadgradnjo v novem Centru Rog. V ospredju so 
torej dejavnosti s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovo 
medsebojno povezovanje in sodelovanje z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, 
znanost, okolje, prostor, …) ter mednarodno mreženje. Integralni del RogLaba je 3D-
delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro izdelavo prototipov, podporo 
ustvarjalnosti in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. Z RogLabom bo 
upravljal MGML.  

 
OBRAZLOŽITEV 
MGML z natečajem vabi zainteresirane ustvarjalce in ustvarjalke k pripravi in izvedbi 
vizualno-zvočnega projekta, s katerim bomo otvorili RogLab – pilotni projekt Centra Rog. 
Otvoritveni dogodek se tematsko navezuje na 23. bienale oblikovanja: Razmerja v 
oblikovanju in je del njegovega spremljevalnega programa.  
Z natečajem želimo spodbuditi vizualno-zvočne stvaritve, ki interpretirajo načine, kako 
oblikovanje – pojmovano v najširšem smislu – (lahko) tvori razmerja v urbanem okolju, pri 
tem pa deluje družbeno in okoljsko odgovorno. Na ta način želimo Razmerja v oblikovanju 
povezati tudi s programsko naravnanostjo RogLaba. 
 
Trenutno perečo ekonomsko, okoljsko in družbeno krizo jemljemo kot priložnost za 
kritičen premislek o vlogi oblikovanja in razmerjih, ki jih ustvarja onkraj prevladujočih 
ekonomskega in estetskega merila – v družbenem, kulturnem, okoljskem in političnem 
smislu.  
 
Sprašujemo se, na kakšen način se oblikovanje kot družbeno in okoljsko odgovorna 
praksa (lahko) sooča s krizo družbe obilja in potrošnje? Na kakšen način se (lahko) sooča 
z izzivi sodobnega mesta? Kako danes v mestih oblikovati razmerja med naravno in 
urbano krajino | digitalnim okoljem in ulico | načrtom in spontanostjo | javnim, skupnostnim 
in zasebnim prostorom | dediščino in sodobnostjo | spominom in pozabo | obiljem in 
pomanjkanjem | posameznikom in skupnostjo | …? Kakšne alternative (lahko) v času krize 
neoliberalne paradigme oblikovanje ponudi mestu in njegovim prebivalcem? Na kakšen  
način (lahko) oblikovanje prispeva k tvorjenju vitalnega, heterogenega, trajnostnega, 
pravičnega in vključujočega mesta? Čas je za premislek in akcijo! 
 
                                                
1 	  Second Chance povezuje pet mest – Nürnberg, Leipzig, Benetke, Krakov in Ljubljano, ki 
sodelujejo pri razvoju nekdanjih industrijskih območij v kulturne in ustvarjalne prostore. Ljubljanska 
partnerja Second Chance sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane 
(MGML). V projektu sodelujeta z razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, posvečen 
arhitekturi, oblikovanju in sodobni umetnosti. 
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DATUM IZVEDBE: 20. september 2012. 
 
LOKACIJA: Izbrani projekt se lahko izvede v enem kontejnerju RogLaba, na površinah 
kontejnerske arhitekture in njene neposredne okolice. RogLab bo umeščen na vogalu 
Petkovškovega nabrežja, Rozmanove ulice in Šempetrskega mosta v Ljubljani. 
 
TLORIS ROGLABA:  http://www.secondchanceproject.si/wp-
content/uploads/PZI_pilot_FINAL.pdf 
 
VSEBINSKE SMERNICE: Razmerja v oblikovanju.  
 
PODROČJE: Enkratni vizualno-zvočni dogodek. 
 
POSTPRODUKCIJA: Del projekta je tudi postprodukcija v obliki do 5 min dolgega spota 
za uporabo na spletnem mestu RogLaba. 
 
VREDNOST PROJEKTA: 2.500 EUR bruto. 
 
ROK PRIJAVE: 5. julij 2012 do 16.00 ure! 
 
 
VSEBINA PRIJAVE 
1. kontaktni podatki prijavitelja (telefon, e-naslov); 
2. navedba avtorjev in nosilcev projekta z izbranimi referencami (max 1500 znakov, s 
presledki vred, na avtorja oz. avtorsko skupino. Če so na voljo, naj reference vključujejo 
tudi url povezave na izvedene projekte); 
3. vsebinska predstavitev projekta, v povezavi z izbrano temo (max 1500 znakov, s 
presledki vred); 
3. tehnične zahteve in terminski načrt za izvedbo projekta na sami lokaciji (max 1500 
znakov, s presledki vred); 
4. vizualni in/ali zvočni osnutki prijavljenega projekta, če so na voljo; 
 
 
IZBRANI PROJEKT PREJME 
- 2.500 EUR bruto za zasnovo, izvedbo in postprodukcijo projekta; 
- osnovno tehnično pomoč pri postavitvi projekta; 
- izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti; 
- promocijo dogodka v sodelovanju z izvajalcem. 
 
 
ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Rok za oddajo prijav je četrtek, 5. julij 2012, do 16.00 ure! Kasnejših prijav ne bomo 
upoštevali. 
Vloge pošljite na e-naslov: meta.stular@mgml.si, z zadevo: RogLab – otvoritveni 
dogodek. Vaša vloga je veljavna, ko dobite pisno potrditev prejema.  
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IZBOR  
O izboru otvoritvenega dogodka bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 14 dni po preteku 
roka oddaje prijav. Prijave bo obravnavala tričlanska komisija, v kateri bodo po en 
strokovni sodelavec MGML in Muzeja arhitekture in oblikovanja (MAO) ter zunanji član. 
Komisija si pridržuje pravico, da nepopolnih prijav ne upošteva in da predlagane projekte 
zavrne brez dodatnega vsebinskega pojasnila. 
 
 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE 
Meta Štular (vodja projekta za MGML): meta.stular@mgml.si,  
Urška Jurman (koordinatorica projekta): urska.jurman@ljubljana.si,  
po telefonu 01 241 25 49 vsak dan od 13:00 do 15:00.  
 
 
 
Veselimo se vaših predlogov in sodelovanja! 
 
 
 

 
Blaž Peršin,  
direktor MGML 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj. 


