
 

Nonument Group: Razstava je na terenu 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

25. 5.–25. 7. 2021 

 

V sklopu razstave v MAO bodo potekali dogodki na terenu: 

 

23. junij 2021 

TGH-64: Tukaj se nič ne more zgoditi 

Zvočna vožnja. Pred-dogodek ob odprtju Cukrarne 

 

29. junij 2021 

Bloudkova skakalnica, Ljubljana 

Voden ogled 

 

23. julij 2021 

Belvedere, Vila Bled 

Zaključni dogodek in pogovor 

 

POVEZAVA NA FOTOGRAFIJE 
 

V Projektnem prostoru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje se Nonument Group 

predstavlja z razstavo, ki so jo pomenljivo poimenovali: Razstava je na terenu. Avtorji 

se osredotočajo na vprašanje fenomena nonument, s čimer označujemo arhitekturo, 

spomenike, javne prostore in infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil kot 

posledica družbenih ali političnih sprememb. Razstava nas uvede v delo umetniško-

raziskovalne skupine skozi predstavitev registra nonumentov in izvedenih umetniških 

intervencij ter napoved dogodkov na terenu. 

Razstava je na terenu tako fenomen nonument osvetljuje na tri načine ter skozi 

večplastno izkušnjo odpira vprašanje možnosti vzporednega dojemanja različnih 

dislociranih dogodkov in časovnih prelomov ter skozi prostor raziskuje izmuzljivo 

mejo med arhitekturo, umetnostjo, spominom in dediščino. 

 

Postavitev v muzeju dopolnjujemo z izvedbo treh 

dogodkov na terenu! 
 

23. junij ob 19:00, Severjava garažna hiša: Tukaj se nič ne more zgoditi (zvočna 

vožnja po Severjevi garažni hiši, v sklopu dogodkov pred odprtjem Cukrarne) 

 

Po spiralni cesti navzgor vas bomo individualno s taksijem popeljali na poseben 

zvočni drive-in po garažni hiši Savina Severja. Ob tem pa razmišljali o tej nenavadni 

https://www.dropbox.com/sh/s9rv9rfx1qfqvhv/AADNmE4q5ahWBjMk4BLo2bL7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s9rv9rfx1qfqvhv/AADNmE4q5ahWBjMk4BLo2bL7a?dl=0


 
garažni hiši kot samostojnem vesolju. Z zvočno vožnjo skozi garažo bo Nonument 

Group opozoril na specifičen ustroj stavbe, ki ni samo arhitekturno fascinantna, 

ampak je že v svoji domnevno problematični sedanjosti polna vitalnih vsebin in 

individualnih improvizacij.  

 

Na dogodek >> 

 

29. junij ob 18:00: Nonument Group: Porušeno in pozabljeno (Bloudkova 

skakalnica na Galetovem – voden sprehod in pogovor) 

 

Vodi: Miloš Kosec, soavtor razstave 

Vitek opečnato-betonski stolp na Šišenskem hribu je zadnji ostanek nekdanje 

smučarske skakalnice na Galetovem, ki jo je v petdesetih letih zasnoval inženir 

Stanko Bloudek. 67 let star objekt je bil v uporabi komaj prvih trinajst let, zdaj pa že 

več kot pol stoletja sameva in počasi propada. Vendar pa je to samo zelo površen 

opis stolpa kot odsluženega funkcionalnega objekta. Terenski obisk skakalnice bo z 

vodenim ogledom in razpravo poskušal odkriti tudi druga, manj uradna in skrivna 

življenja fragmenta človeškega dela in športa, ki živi svoje življenje.  

 

Na dogodek >> 

 

23. julij ob 19:00, zaključni dogodek v paviljonu Belvedere Vile Bled. 

 

Pogovor: Magdalena Germek, Nika Grabar 

Pogovor v paviljonu Belvedere je zadnji v nizu dogodkov, ki spremljajo razstavo 

Nonument Group: Razstava je na terenu, s katerim se zaključuje proces terenskega 

raziskovanja in beleženja, povezanega z muzejsko postavitvijo. 

Pogovor se bo se bo osredotočal na vprašanje fenomena nonument, pri čemer bo 

izhodišče vezano na lokacijo Vile Bled leta 1946. Takrat je Vinko Glanz, sicer avtor 

povojne prenove, narisal načrt ureditve situacije, v katero je umestil tri objekte ter jih 

povezal s krajinsko ureditvijo. 

Pomen Vile Bled, ki je v “slovenski mitologiji” bolj znana kot Titova vila, se je v 90-ih 

precej spremenil. V oči bode predvsem nedorečenost njene funkcije danes in 

implicitno nelagodje pozabe, povezano z njenim povojnim obdobjem, ki nas sooča z 

vprašanjem, kdo smo in kam gremo. Tema pogovora bo konkretna situacija, v kateri 

bomo identificiral časovne prelome, glede pomena objekta in napetosti, vezane na 

njegovo današnjo percepcijo. Hkrati bomo preizpraševali pomen fenomena 

nonument kot takega znotraj zastavljenih teoretskih okvirov. 

 

Na dogodek >> 

 

https://mao.si/dogodek/nonument-group-tukaj-se-nic-ne-more-zgoditi-zvocni-drive-in/
https://mao.si/dogodek/bloudkova-skakalnica-na-galetovem-poruseno-in-pozabljeno-voden-sprehod-in-pogovor/
https://mao.si/dogodek/nonument-group-belvedere/


 
  

 

* Vsi terenski dogodki so brezplačni. Prijave obvezne: info@nonument.org * 

 

Poleg dogodkov na terenu, v MAO pripravljamo še voden ogled razstave Nonument 

Group: Razstava je na terenu.  

 

Torek, 6. 7., ob 17:00, Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

Po razstavi vas bo popeljala Nika Grabar, soavtorica razstave 

 

Na dogodek >> 

 

--- 

 

NONUMENT GROUP 

Nonument Group se na različne načine ukvarja s procesi spominjanja in pozabe v 

prostoru. Po eni strani se dejavnosti dotikajo umetniških intervencij, po drugi pa 

ustvarjanja registra nonumentov, s katerim skupina raziskuje, mapira in arhivira 

arhitekturo, spomenike, javne prostore, infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil 

zaradi družbenih ali političnih sprememb. Umetniške intervencije v nasprotju z 

registrom osvetljujejo dileme skozi estetsko izkušnjo sedanjosti ter z raziskovanjem 

raznolikih umetniških pristopov preizprašujejo pomen dediščine v prostoru. 

Nonument Group je raziskovalno-umetniški kolektiv, ki ga sestavljajo Neja Tomšič, 

Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar in Miloš Kosec. Pri svojih projektih sodeluje s 

številnimi soustvarjalci, raziskovalci in umetniki v mednarodnem kontekstu.  

www.nonument.org 

 

Produkcija: MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti  

Koprodukcija: Muzej za arhitekturo in oblikovanje  

Koprodukcija dogodka na TGH-64: Muzeji in galerije mesta Ljubljane 

 

--- 

Informacije za medije 

 

Maša Špiler, Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

masa.spiler@mao.si / t: 070 509 876 

mailto:info@nonument.org
https://mao.si/dogodek/voden-ogled-razstave-nonument/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nonument.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR28eAwibavvV6kmS3ht52UEs30vJLxI4zoNaT8s2faOdOeEYFFh0MMWhLo&h=AT3Kzmtfnp1h9-rq1MRgH58dHQgHo849x0MsU7Jn7UIXSCGFsyS2l6LDB0K6meucAAu6O-l8VZYvWF_BcbB-pPMZEv2fJ0-HlKxKt5lPHucBi6tPlN9M4fryEkTuNIAOaSOyxRo
mailto:masa.spiler@mao.si

