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Izkaznica
Lokacija: Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
^as: 20. 11. 2008 – 7. 6. 2009
Vrsta: Ob~asna monotematska razstava
Avtorici koncepta: dr. Bojana Rogelj [kafar in Adela Ramov{
Strokovni sodelavci: dr. Janez Bogataj, mag. Andrej Dular in dr. Ale{ Ga~nik
Oblikovanje: Mojca Turk in Polona Zupan~i~
Koordinatorica: Nina Zdravi~ Poli~
Gradivo za razstavo (eksponati): Slovenski etnografski muzej, drugi slovenski muzeji 
in galerije, RTV Slovenije, Arhiv RS, Filmski sklad RS, podjetja, vinske kleti, vinarji, 
vinska zdru`enja in posamezniki
[tevilo obiskovalcev: 9500
[tevilo vodstev: 49
Publikacije: monografija dr. Du{ana Ter~elja Kultura vina na Slovenskem (Ptuj: 
Tovarna tradicij; Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2007); zgibanka Spet trte so 
rodile … (Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2008)
PR: tiskani mediji: vabila, letaki, promocijski razglednici; zunanja obele`ja: uli~ni in 
hi{ni transparenti; spletno komuniciranje
Ogla{evanje in obve{~anje: ~asopisni oglasi, radijski in televizijski prispevki, spletno 
ogla{evanje, intervjuji in drugi ~lanki 
Tr`enje: prodaja izdelkov pod blagovno znamko Spet trte so rodile … (majolike, kelihi, 
hladilna posoda za steklenice, kuhinjske krpe, vinski kamen, papir za zavijanje, vre~ke) 
v muzejski trgovini
Spremljajo~e prireditve: Vinske zgodbe Okusimo vino v sodelovanju s slovenskimi 
vinarji; predstave Invinoveritas?? v izvedbi gledali{~a Senzorium; predstavitev starih 
vinskih sort (Marijan Mleku`); strokovna vodstva po razstavi; predstavitev Festivala vin 
in Vinskega sejma; razstava fotografij in vinskih plakatov v Kavarni SEM 
[tevilo objav: doma~i mediji 303 / tuji mediji 30

Spet  trte So rodile …  
o kulturi vina na SlovenSkem

ob~asna razstava Slovenskega etnografskega muzeja
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Tako kot vsaka razstava ima tudi pri~ujo~a svojo “predzgodovino”, ki je nekoliko 
posebna. Dne 14. 6. 2005 je bila 5. seja Strate{kega sveta Vlade RS za kulturo, 
izobra`evanje in znanost, na kateri so ~lani obravnavali vpra{anje promocije Republike 
Slovenije v ~asu predsedovanja Evropski uniji. Navedena je bila vrsta predlogov, v 
poglavitnem izvirajo~ih iz strokovnih usmeritev posameznih ~lanov Strokovnega sveta. 
Podpisani sem predlagal novost v slovenskem prostoru, in sicer po vzoru iz sosednje 
Avstrije, t. i. “de`elno” ali dr`avno razstavo, ki bi s kombinacijo monografskega in 
monotematskega pristopa izpostavila eno od temeljnih zna~ilnosti gospodarskega, 
dru`benega in duhovnega prizadevanja v Sloveniji. Predlagana je bila tematika 
“Slovenija-trta-vino-vinska kultura” in “skozi” ta okvir naj bi predstavili dedi{~ino 
in sodobno Slovenijo, od literature do kulinarike in od kmetijstva do dru`benih 
razmerij. Razstava bi bila prvi primer aktivnega in vsebinskega multidisciplinarnega in 
multiinstitucionalnega sodelovanja vseh slovenskih muzejev (in galerij). Nosilno vlogo 
koordinatorja naj bi imel Slovenski etnografski muzej. Ta temeljna, reprezentan~na 
razstavna vsebina je bila 15. 11. 2005 potrjena tudi na seji nekaterih predstavnikov 
Strate{kega sveta na takratnem Uradu vlade RS za informiranje (danes Urad Vlade 
RS za komuniciranje). Na tem sestanku je bila potrjena temeljna strategija dogodkov 
v ~asu predsedovanja, ki naj bi jo predstavljala v Sloveniji t. i. “de`elna” razstava, po 
posameznih evropskih dr`avah pa ena sama reprezentativna potujo~a razstava, ki bi jo 
v posameznih dr`avah obogatili z razli~nimi kulturnimi dogodki in nastopi. Koncept 
je bil razen vsebinsko predvsem tudi finan~no var~no naravnan. Vendar se je po tem 
datumu zadeva izgubila v pal~nem kolesju dr`avnega aparata. Tudi v muzejskih okvirih 
ni pri{lo niti do izhodi{~nih pogovorov. 

Izhodi{~a za zasnovo velike vseslovenske dr`avne razstave so le bila osnova za 
razmi{ljanje o monotematski ob~asni razstavi, ki so jo za~eli razvijati in pripravljati v 
Slovenskem etnografskem muzeju in jo odprli 20. 11. 2008, v t. i. “Martinovem mesecu”. 
Seveda je razstava ostala v metodolo{kih okvirih etnolo{kega pogleda in je opustila 
zami{ljeno multidisciplinarno izhodi{~e, ki je bilo prvotno usmerjeno k vsedr`avni 
predstavitvi tega pomembnega segmenta vsakdanjega in prazni~nega `ivljenja ter 
~lovekovega prizadevanja na Slovenskem.

Temelj razstave s sloganovskim naslovom “Spet trte so rodile” (po Pre{ernovi 
Zdravljici) je predstavljala trdna strokovna zasnova, ki je bila prelita v prostorski prikaz. 
Ta se je stopnjeval, bolje re~eno nadaljeval po dokaj klasi~ni etnolo{ki muzeolo{ki shemi: 
od zgodovine in ergologije do dru`benih razmerij in duhovnih razse`nosti. Morda delam 
krivico stroki, ~e to ozna~im kot klasi~no shemo? Morda pa je prav to “identiteta” ali 
razpoznavnost, celo govorica na{e vede v muzejskih okvirih? Ti vpra{anji pu{~am odprti. 
Vsekakor pomenita eno od izhodi{~ za strokovno razpravo o muzeolo{kih postavitvah, 
torej o govoricah ali sistemih “jezikov”, s katerimi nagovarjamo obiskovalce ob~asnih 
razstav in stalnih zbirk.

Vhod v razstavne prostore je bil simboli~en. Ozna~evali so ga besedilo Pre{ernove 
Zdravljice ter trije regionalno razli~ni {opi zelenja in oblanja za nekdanje ozna~evanje 
vinoto~ev in osmic. Z njimi je razstava `e na za~etku opozorila na tri vinorodne de`ele 
Slovenije in veliko razli~nost, ki se ne ka`e le v vinih, ampak predvsem v {tevilnih 
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posebnostih gmotnega, dru`benega in duhovnega prizadevanja, povezanega z vinogradi, 
kletmi, vini, njihovim u`ivanjem idr. Oblikovalsko in vsebinsko je bil najbolj zgovoren 
prvi razstavni prostor z umestitvijo dokaj animacijskih informativnih krogov, na katerih 
so bila izpisana temeljna podro~ja ~lovekovega `ivljenja, dela in ustvarjalnosti, tako ali 
druga~e povezana z vinom. Ko je obiskovalec dobil to {iroko informacijo, se je lahko podal 
v spiralo zgodovinskega razvoja, kjer so bili nanizani pomembnej{i mejniki v razvoju te 
gospodarske panoge. Pri tem je bil poudarek na gospodarskem delu, iz pregleda pa so 
izpadle nekatere dru`bene razse`nosti. Seveda bi vna{anje le-teh pomno`ilo spiralni 
prikaz, poleg tega so to kulturne sestavine, ki jih je te`je ~asovno dolo~iti. 

Naslednja dva razstavna prostora sta bila namenjena prikazu vinogradni{kega in 
vinarskega leta. Izhodi{~e, tudi vizualno, je bilo v {tirih letnih ~asih, vanje pa vklju~ena 
prete`no ergolo{ka vpra{anja, torej povezana z orodji in napravami za delo v vinogradu in z 
grozdjem. Oblikovanje razstave je v tem delu postreglo z aran`iranim vinogradom, nekak{no 
vinogradni{ko muzejsko “ikebano”, kar bi ob podobnih predstavitvah v prihodnje bolj 
pri~akovali zunaj muzeja. Gospodarsko-ergolo{ki del je bil nekoliko {ibak v predstavitvi 
kletarstva in vinskih kleti. Posebej {e zato, ker je ta del na{e vinogradni{ke in vinarske 
kulture razmeroma dobro raziskan (Sergij Vilfan, Andrej Dular, Vito Hazler). Morda se 
je prav na tej to~ki razstave `e pokazalo, da je za prikaz te tematike pravzaprav premalo 
prostora(!). Zdi se, kot da je na tem mestu razstava konceptualno nekoliko “popustila” in 
je v nadaljevanju dopu{~ala nekaj bli`njic, zlasti vizualnega, oblikovalskega zna~aja. Ena 
takih je bila prav gotovo nepremi{ljena postavitev stene z litrskimi steklenicami. Dru`bene 
in le delno duhovne razse`nosti vina in vinske kulture so bile prikazane v zadnjem delu 
razstave, ki se je zaklju~ila s policijskimi alkotesti. Pou~en je bil prikaz delovanja nekaterih 
bratov{~in in zdru`enj, ki v sodobni Sloveniji na razli~ne na~ine sooblikujejo t. i. “~isto 
vest slovenskih vin”. Ta del razstave je bil seveda le na ravni izhodi{~ne informativnosti. 
Vendar je bila vklju~itev te tematike {e kako pomembna. Pokazala je na mo`nosti neke 
prihodnje tematske razstave v SEM o sodobnih oblikah dru`enja in zdru`evanja, kar bi 
utegnilo biti zelo problemsko in izzivalno za razumevanje sodobnih dru`benih odnosov 
v Sloveniji ter njihovih razmerij z evropskimi in svetovnimi. 

^e se povrnem k uvodnim mislim, lahko ponovno poudarim neuresni~itev prvotno 
zami{ljene ve~disciplinarne (de`elne) razstave. Zares je {koda (strokovna, organizacijska, 
komunikacijska, politi~na, promocijska …), da tudi tokrat ni uspelo zdru`iti razli~nih 
muzejev in galerij (!) k celovitemu monografskemu prikazu. Morda smo bili vsi nekoliko 
naivni v prepri~anju, da sta vino in vinska kultura le eno od tistih podro~ij, kjer bi lahko 
pri{lo do zdru`itve na{ih strokovnih, organizacijskih in {e kak{nih mo~i. Toda stanje je 
tako, kakr{no pa~ je, in o~itno {e ni dozorel ~as (in ljudje!) za take projekte. Vendar pa je 
SEM z organizacijo in postavitvijo razstave v dani zasnovi in okvirih naredil dobro potezo. 
To navsezadnje dokazuje tudi odziv nanjo. Upam, da je bilo med njenimi obiskovalci 
tudi veliko mladine, ki v {olah sicer {e vedno poslu{a, da je vino oz. alkohol dru`beno 
zlo. S takim pogledom mlade le {e bolj navajajo k pitju. Zato je prav ta razstava lahko 
pokazala vse razse`nosti kulturnega pojava in gospodarske dejavnosti, ki niso povezane 
le z zapitostjo, bruhanjem in nasiljem.

Janez Bogataj
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vhod v razstavne prostore s simbolno ponazoritvijo treh vinorodnih dežel Slovenije. 
(dokumentacija Sem)

izbrana dejstva o kulturi vina na Slovenskem. (dokumentacija Sem)
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S trto in vinom skozi leto: vinograd na razstavi. (dokumentacija Sem) 

Gostilna: mesto sre~evanja, praznovanja in veselja. (dokumentacija Sem)
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tematski sklop vinsko turisti~ne ceste. (dokumentacija Sem)


