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V letu 2010 je bil tako kot v minulih letih Slovenski etnografski muzej v
smislu svojega poslanstva in zahtev ~asa, v katerem `ivimo, vedno bolj dinami~en
dru`beni prostor. V dana{njem multikulturnem in vedno bolj multinacionalnem
okolju je namre~ treba graditi vezi, ki omogo~ajo sre~evanja in soo~anja med
posamezniki in dru`benimi skupinami, skupnostmi. Pri doseganju teh ciljev se
muzeji danes obra~ajo k njim vedno bolj neposredno.
Izhajajo~ iz teh dejstev je SEM ob svojih dveh stalnih in drugih razstavah
(predvsem gostujo~ih) ter raznovrstnih projektih v letu 2010 opozarjal na raznolikost
kulturnih identitet ter pomembnost njihovega ohranjanja in poznavanja. Izpostavljal
je vpra{anja dialoga in so`itja med kulturo in naravo, med ~lovekom in naravo,
med naravo in civilizacijo, med kozmopolitizmom in glokalizmom... (primer stalne
razstave Jaz, mi in drugi in interaktivnih rednih dogodkov, ki jih je SEM organiziral
v letu 2010 in so se odvijali pod naslovom Dru`enje ob klepetu).
Pod naslovom SEM-ov dialog s kulturami je realiziral cikel razstav, ki ga
je posvetil predstavitvam razli~nih kultur, bodisi skupnostim ali de`elam: razstavi
iz Tajvana; romska razstava Vidi{ me, vidim te; ameri{ki razstavi (ob Ameri{kih
dnevih 2010 v Sloveniji); izraelska razstava v okviru programa Ljubljana –
svetovna prestolnica knjige in festivala Literature sveta – Fabula 2010; slovensko
nepalsko praznovanje najvi{je gore sveta; brazilska razstava Poklon Bossi Novi itn.
Pri prizadevanjih muzeja za pospe{evanje socialne skladnosti pa je treba predvsem
izpostaviti njegovi lastni razstavi, in sicer @ivljenje na ulici: o brezdomstvu na
Slovenskem in fotografsko razstavo Med rev{~ino in izobiljem.
Poleg tega je SEM pripravil {e dve pomembni lastni razstavi, ki sta vsaka
zase iz popolnoma razli~nih zornih kotov obravnave in strokovne raziskave razkrivali
prvine kulturne dedi{~ine. Razstava Videti, ~esar znanost ne vidi: etnolo{ka tematika
v kiparstvu Petra ^erneta je bila inovativen pristop etnolo{kega pogleda na umetnost,
ob njej je iz{el tudi izviren katalog avtorja dr. Gorazda Makarovi~a.
Razstava Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti pa je opominjala na pomembnost
ohranjanja dedi{~ine slovenskih blagovnih znamk in njihove muzealizacije.

Nina Zdravi~ Poli~

Kot plod medinstitucionalnega sodelovanja in povezovanja je SEM razstavljal
predmete iz svojih afri{kih zbirk na skupinski razstavi Utrinki Afrike v italijanskem
San Vitu ter v Muzeju Po{te in telekomunikacij TMS v Polhovem Gradcu na
razstavi Afri{ki projekt barona Codellija.

Razstavi iz leta 2009
Razstava SUDANSKA MISIJA 1848–1858: Ignacij Knoblehar –
misijonar, raziskovalec Belega Nila in zbiralec afri{kih predmetov, katere
avtor zasnove in kustos je dr. Marko Frelih, je bila na ogled do konca avgusta
2010. Razstavljena zbirka je odsevala materialno in duhovno kulturo nilotskih
334 ljudstev, ki so sredi 19. stoletja `ivela ob Belem Nilu in ki jih je Slovencem
pribli`al Ignacij Knoblehar.
Do 6. januarja 2010 je bila odprta tudi gostujo~a razstava Muzeja oblikovanja
iz Helsinkov iz Finske MARIMEKKO: tekstilije, moda in arhitektura o ve~
kot pol stoletja dolgi zgodovini mednarodno priznane tekstilne blagovne znamke
Marimekko.

Razstave v letu 2010
Ob~asne razstave

VIDETI, ^ESAR ZNANOST NE VIDI
Etnolo{ka tematika v kiparstvu Petra ^erneta (4. februar–27. junij 2010)
(Izbor del: Peter ^erne in dr. Gorazd Makarovi~; kustosa: dr. Gorazd
Makarovi~ in dr. Bojana Rogelj [kafar; koordinacija: Nina Zdravi~ Poli~; grafi~no
oblikovanje: Mojca Turk)
Slovenski etnografski muzej je februarja ob slovenskem kulturnem prazniku
odprl svojo osrednjo ob~asno razstavo v letu 2010, posve~eno kiparskim objektom
Petra ^erneta, razstavo spogledov med znanostjo in umetnostjo, med prvinami
etnolo{ke tematike in ikonografskim opusom kiparja, ki je predstavljala kustosu
razstave in avtorju razstavnega kataloga dr. Gorazdu Makarovi~u “medij za
razkrivanje stanja znanstvenega spoznanja etnolo{ke stroke. Makarovi~evo zazrtje
v razliko med etnolo{ko znanostjo in umetni{ko ustvarjalnostjo prina{a ugotovitev,
da zajema etnolo{ka tematika bistvene poteze ~love{kih `ivljenj in kultur vseh
dru`b do danes …” (dr. Bojana Rogelj [kafar), ki jih kipar interpretira na njemu
lasten umetni{ki na~in.
Po besedah dr. Makarovi~a gre za inovativen muzejski pristop k etnolo{ki
tematiki in umetnosti. Znanost in umetnost sta dejavnosti, ki ustvarjata razli~ne
nove svetove med ~lovekom in stvarnostjo. ^e se ukvarjata s podobno tematiko,
lahko vzporejamo njune rezultate. Razstavljene so bile tri skupine kipov Petra
^erneta, ki zajemajo tudi teme, ki jih raziskuje etnologija: `ivljenjske oblike,
verovanja in kulturne krajine. Znanost ustreza stvarnosti in logiki; umetni{ki
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pristop ustreza osebnemu odnosu do stvarnosti. Znanstveni rezultati so preverljivi,
vendar veljajo v pojmovnem in faktografskem sistemu, v katerem so nastali, dokler
vzdr`ijo znanstveno kritiko. Kiparske umetnine presegajo ~as nastanka, delujejo
vizualno ~utno, miselno in ~ustveno; odpirajo nove poglede na stvarnost. Na{a
védenja o pojmovanjih `ivljenja, pomenih verovanj, duhovnih in materialnih
razse`nostih kulturnih krajin temeljijo na znanstvenih raziskavah. ^ernetovi
kipi postavljajo ob ta znanja plasti~ne umetni{ke stvaritve, ki na ~udovit na~in
omogo~ijo, da skozi umetnikov um z drugimi o~mi gledamo te stvarnosti. Kipar je
dejal, naj njegova dela gledamo s srcem; kdor je razstavo do`ivljal takó, je verjetno
od{el navdu{en, vsekakor pa s {ir{im duhovnim obzorjem.
Prvi razstavni sklop je zaobjemal `ivljenjske oblike rastlin, ptic in deklet,
ki so v ^ernetovem kiparstvu prvine ustvarjanja fantasti~nih figur, v katerih je 335
umetni{ko izra`ena `ivljenjska sila. To je kiparska razli~ica odnosa do sveta, ki ga
etnologija raziskuje kot animizem – verovanje ali do`ivljanje, da je v predmetih
nadnaravna ali `ivljenjska mo~, imenovana duh ali du{a.
V drugem sklopu verovanjskih motivov je bilo mo~ najti prvine kr{~anske
ikonografije, ki so nelo~ljiv del dana{njega sveta. Znanost raziskuje nastanek,
razvoj in spreminjajo~e se pomene tak{nih prvin v prostoru in ~asu.

Kipa Petra ^erneta na razstavi Videti, ~esar znanost ne vidi (Dokomentacija SEM)

Kulturne krajine tretjega sklopa so bile upodabljane kot ~love{ka poprsja:
spodnji del je kot hrib, strnjeno naselje je kot glava in nebo kot pokrivalo. Na
izviren na~in je umetni{ko ~utno-~ustveno-miselno izra`en dana{nji zna~aj
tak{nih primorskih motivov.

Nina Zdravi~ Poli~

Etnologija raziskuje ~love{ko spreminjanje naravnega okolja, njegove
pomene in odnose do narave v razli~nih dru`bah in okoljih na racionalen, z
dejstvi preverljiv na~in. Pozna razli~na videnja ~love{kega v naravi kot izraze
vseobsegajo~ih na~el enotnosti ali prepri~anj, da je ~lovek del narave. Umetnik
vstopa v te svetove neobremenjen, intuitivno in z le njemu lastno percepcijo sveta
ter izstopa skozi edinstvene materializirane oblike – umetnine.
Peter ^erne se je rodil leta 1931 v Ljubljani, kjer je leta 1955 diplomiral
na Akademiji likovnih umetnosti. V galerijah na Slovenskem in v tujini je imel 63
samostojnih razstav; sodeloval je {e na 138 skupinskih umetni{kih razstavah in je
dobitnik sedmih umetni{kih nagrad.
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COCKTA – PIJA^A VA[E IN NA[E MLADOSTI

O dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk (17. junij–30. september 2010)
(Idejna zasnova razstave: Adela Ramov{, Nina Zdravi~ Poli~; kustodinja:
Adela Ramov{; sokustodinja in koordinatorka: Nina Zdravi~ Poli~; strokovni
sodelavci: dr. Bojana Rogelj [kafar, dr. Janez Bogataj, dr. @arko Lazarevi}, mag.
Janez Damjan; grafi~no oblikovanje in postavitev razstave: Mojca Turk)
Razstava je nastala na pobudo Dru{tva za marketing Slovenije in je bila posve~ena
dedi{~ini in prihodnosti slovenskih blagovnih znamk. Tej pobudi je botrovala idejna
zamisel o bodo~em marketin{kem muzeju DMS o preteklosti uspe{nih slovenskih
blagovnih znamk, ki so pomemben del slovenske gospodarske in kulturne dedi{~ine.
Namen razstave v SEM je bil povezati podro~je materialne in nematerialne kulturne
dedi{~ine blagovnih znamk z vidika njihove vloge v na~inu `ivljenja in v kulturi,
ravni ekonomskega razvoja, potro{ni{tva, vloge in oblik ogla{evanja, razvoja tr`enja in
ponudbe na trgu. Slovenski etnografski muzej namre~ `e od konca 2. svetovne vojne
zbira predmete tudi o gospodarstvu, o njegovih snovnih in nesnovnih sestavinah,
zaveda se pomena pospe{evanja védenj in znanja o blagovnih znamkah za nacionalno
kulturo in raziskovalnega procesa od njihovega nastanka, opredmetenih pojavnih
oblik, njihovega medijskega pojavljanja, zgodb potro{nikov ...
“Spri~o dejstva, da so nemirne gospodarske spremembe na zadnjem prelomu
stoletij skoraj uni~ile marsikatero slovensko blagovno znamko, je med strokovnjaki
za tr`enje zrasla potreba oz. pobuda, da se znamke za{~itijo in ohranijo, kateri
je Slovenski etnografski muzej stopil naproti. To nalogo bi po mnenju Dru{tva za
marketing Slovenije morali opraviti v procesu zbiranja gradiva o blagovnih znamkah,
kar bi bila osnova za nastanek marketin{kega muzeja, ki bi pomembno prispeval k
razumevanju razvoja marketin{ke stroke in potro{ni{ke kulture v na{em okolju. S tem
bi blagovne znamke postale ena od sestavin muzealizirane nacionalne identitete,” je
v uvodu k razstavnemu katalogu zapisala dr. Bojana Rogelj [kafar, direktorica SEM.
Razstava Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti: o dedi{~ini slovenskih blagov
nih znamk je predstavljala torej prvi korak k uresni~itvi te vizije oz. prvi korak na
poti k marketin{kemu muzeju.
Na razstavi je bil posebej osvetljen fenomen Cockte in pojasnjeno je bilo, zakaj so
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znamke pomembne. Dejstvo je, da je Cockta simbol slovenske potro{ni{ke revolucije in
da ostaja najzna~ilnej{a predstavnica koncepta 'slovenska znamka'. Njena vloga za na{
gospodarski in dru`beni razvoj je nesporna. Raziskovanje zgodovine slovenskih znamk
in razstava Cockta, pija~a va{e in na{e mladosti sta zato predvsem izraz spo{tovanja
do vseh, ki so ustvarjali in razvijali Cockto in druge znamke, ki so postale del na{e
kulturne identitete in nas prijetno spominjajo na ~ase gospodarskega in dru`benega
razcveta. Na poti k marketin{kemu muzeju je razstava s Cockto naznanjala mladost,
nove sve`e ideje za ohranjanje in prihodnost dedi{~ine slovenskih znamk.

337

Naslovnica zlo`enke ob razstavi Cockta – pija~a
va{e in na{e mladosti (Dokomentacija SEM)

Prikazovala je tudi nekatere izbrane primere znanih slovenskih blagovnih
znamk, med katerimi so skoraj vse pre`ivele gospodarske in druge spremembe
v 20. stoletju in zaznamovale gospodarsko zgodovino blagovnih znamk. Njihove
korenine gre iskati v dedi{~ini regionalnih obrtni{kih in industrijskih izdelkov.
Sem sodijo dru`be Pivovarna La{ko, Radenska, Kolinska oz. Droga Kolinska,
tovarne Emo Celje, Peko, Ilirija, Gorenje, [umi, Elan in Telekom.
Na dedi{~ino slovenskih blagovnih znamk obstajajo razli~ni pogledi razli~nih
strokovnjakov, kot npr.: “Blagovne znamke. Nekaj povsem vsakdanjega in
obi~ajnega v sodobni dru`bi! Spremljajo nas na vsakem koraku, v na{ih bivalnih
in drugih kulturnih okoljih. Pogosto nadome{~ajo odsotnost na{ih izku{enj in
spoznanj o naravi in kulturi, usmerjajo na{e porabni{ke odlo~itve, pomagajo pri
presojanju kakovosti in govorijo o paleti gospodarskih, dru`benih in kulturnih
prizadevanj.” (dr. Janez Bogataj); “Blagovne znamke so hkrati rezultat ~asa in tudi

Nina Zdravi~ Poli~

ozna~evalec vsakokratne histori~ne realnosti.” (dr. @arko Lazarevi}); “Preteklost u~i
in navdihuje. Njen dokument so tudi znamke in prav je, da jim priznamo njihov
pomen, se iz njih u~imo ter poka`emo mladim, da ima tradicija svojo vrednost in da
je znamko ne le te`ko ustvariti, temve~ {e te`je ohraniti.” (dr. Maja Makovec Bren~i~).
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Razstavo je spremljal katalog s prispevki strokovnjakov z razli~nih podro~ij. Glavna
podpornika razstave sta bila DMS kot njen pobudnik in dru`ba Droga Kolinska, d. d.,
ki je muzeju posodila arhivsko gradivo o Cockti, ter {tevilni posamezniki, ustvarjalci
reklam, arhitekti in oblikovalci, kot npr. Sergej Pavlin, Jaka Judni~, Boris Voje, Miro
Slana, in ustanove, ki so prispevali predmete za razstavo. V mesecu septembru je
ob zaklju~ku razstave SEM pripravil strokovni posvet na temo Dedi{~ina slovenskih
blagovnih znamk: refleksije in perspektive.
SEM ZA SOCIALNO VKLJU^ENOST

SEM je obele`il Dneve evropske kulturne dedi{~ine – DEKD 2010, ubrane na
temo dedi{~ine in pomanjkanja, in evropsko leto boja proti rev{~ini in izklju~enosti
z dvema razstavama pod skupnim naslovom SEM za socialno vklju~enost.
@IVLJENJE NA ULICI

O brezdomstvu na Slovenskem (20. oktober–5. december 2010)
(Kustodinja: dr. Nena @idov; sokustodinja: Luna Juran~i~ [ribar; SEM v
sodelovanju z Dru{tvom Kralji ulice)
Razstava @ivljenje na ulici je opozarjala na razloge za brezdomstvo, ki
ga sre~amo v razli~nih ~asovnih obdobjih in v razli~nih kulturah. Orisan je
bil polo`aj brezdomnih na Slovenskem v preteklosti, najve~ pozornosti je bilo
usmerjene k trenutnemu polo`aju brezdomstva pri nas, brezdomnim ljudem in
njihovim pre`ivetvenim problemom ter ustanovam, ki skrbijo za brezdomne ljudi.
V pripravo razstave in spremljajo~ih prireditev so bile vklju~ene osebe z izku{njo
ulice.
Ve~ o razstavi glej v prispevku Nene @idov Muzeji in dru`beno vklju~evanje
v isti {tevilki revije.
MED REV[^INO IN IZOBILJEM

Fotografski nate~aj SEM (20. oktober–5. december 2010)
(Kustosi: Gregor Ila{, Miha [pi~ek, Barbara Sosi~)
Fotografije, razstavljene pod naslovom Med rev{~ino in izobiljem, so bile plod
drugega fotografskega nate~aja SEM (prvi je bil 2008) in so prikazovale poglede
na svet revnih in bogatih skozi prizmo devetih fotografov, ki so se odzvali vabilu
na nate~aj.
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Prilo`nostna razstava
JU@NA AFRIKA NA METELKOVI

Zbirka ju`noafri{kega nakita (19. junij–31. avgust 2010)
(Kustos: dr. Marko Frelih)
Razstava predmetov in fotografij iz zbirk SEM ob Svetovnem nogometnem
prvenstvu 2010 v Ju`ni Afriki.
Gostujo~e razstave
SEM-ov dialog s kulturami

SUBLIMNI TAJVAN – njegove naravne in kulturne znamenitosti;
LEPOTA KITAJSKEGA SLIKARSTVA – reprodukcije iz zbirke Narodnega
muzeja v Tajpeju (4. marec–4. april 2010)
(Koordinatorja: Nina Zdravi~ Poli~ in Ralf ^eplak Mencin; v sodelovanju in
na pobudo In{tituta za kitajsko kulturo pri Tajpejskem ekonomskem in kulturnem
uradu na Dunaju in s Tajvanskim raziskovalnim centrom na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani)
S tajvanskima razstavama je za~el SEM svoj cikel manj{ih, v glavnem
fotografskih razstav, ki je nosil naslov SEM-ov pomladni dialog s kulturami, v okvi
ru katerega se je `e spomladi zvrstilo ve~ razstav posve~enih razli~nim kulturam
– cikel, ki se je nadaljeval tudi kasneje v letu 2010.
Tajvanski razstavi Sublimni Tajvan in Lepota kitajskega slikarstva sta
obele`ili kitajsko novo leto, praznik pomladi, (v znamenju zlatega tigra v 2010)
in 20. obletnico smrti slovenskega zdravnika, kirurga in misionarja dr. Janeza
Jane`a (1913–1990), ki je od leta 1952 pa vse do konca svojega `ivljenja `ivel na
Tajvanu, kjer je prejel priznanje za svoje ~lovekoljubno delo in bil znan kot doktor
Fan. Predstavljal je pomembnega pionirja slovensko-tajvanskih stikov, ki do 1951
niso obstajali. Danes v Sloveniji deluje tudi dru{tvo misionarja dr. Janeza Jane`a.
Razstavo Sublimni Tajvan so sestavljali {tirje nizi fotografij {tirih tajvanskih
fotografov, ki so fotografirali naravna in kulturna bogastva Tajvana (Republike
Kitajske), oto{ko de`elo z izredno pestro naravo ter etni~no in kulturno
raznolikostjo, ki le`i v Zahodnem Pacifiku med Ljudsko republiko Kitajsko,
Japonsko in Filipini.
Razstavo Lepota kitajskega slikarstva: reprodukcije iz zbirke Narodnega
muzeja v Tajpeju je sestavljalo 28 reprodukcij dragocenih slik krajin, cvetlic,
`ivali in podob, ki predstavljajo razli~ne stile in razvoj kitajskega slikarstva v
razli~nih dinastijah. To razstavo je Narodni muzej (National Palace Museum,
NPM) iz Tajpeja pripravil posebej za Slovenski etnografski muzej. Glavnina
zbirke Narodnega muzeja izvira iz cesarskih zakladnic umetnin, ki so jih za~eli
zbirati v ~asu dinastije Song (960–1126) in ki so rasle v naslednjih dinastijah.
Je najobse`nej{a zbirka kitajske umetnosti na svetu. Ob razstavi je muzej s
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Nina Zdravi~ Poli~
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Reprodukcije iz zbirke Narodnega muzeja v Tajpeju na razstavi Lepota kitajskega slikarstva
(Dokomentacija SEM)

Tajvanskim raziskovalnim centrom Filozofske fakultete v Ljubljani organiziral
{e simpozij Tajvan II.
VIDI[ ME – VIDIM TE

Kulturna raznolikost skozi romski pogled (8. april–2. maj 2010)
(Nosilci projekta: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani – prof. dr.
Ksenija Vidmar Horvat, Slovenski etnografski muzej – dr. Bojana Rogelj [kafar,
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Urad Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo
za kulturo RS; koordinator Festivala romske kulture Romano ^hon v SEM –
Ralf ^eplak Mencin)
Slovenski etnografski muzej v duhu pospe{evanja medkulturnega dialoga `e
vrsto let v aprilu obele`uje svetovni dan Romov s posebnimi dogodki oz. mesecem
romske kulture v SEM.
V letu 2010 je muzej odprl II. festival Romano ^hon v Ljubljani z razstavo
Vidi{ me – vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled, ki je bila na ogled v
Strasbourgu oktobra 2009, v ~asu predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta
Evrope. Predstavljala je rezultat projekta, ki je prou~eval vpra{anje javne podobe in
dru`bene vidnosti Romov ter vlogo fotografije pri raz{irjanju negativnih predstav
in stereotipov o Romih; obenem je raziskoval tudi mo`nosti, kako je mogo~e
prav s pomo~jo fotografije spremeniti ute~ene poglede na romsko identiteto in
kulturo ter s pomo~jo fotografskega aparata raz{iriti vizualna polja reprezentiranja
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Fotografija za naslovom Skok pred
prijatelji na razstavi Vidi{ me – vidim te
(Dokomentacija SEM)

kulturne raznolikosti in druga~nosti. Fotografije so bile predstavljene v treh
sklopih: Iz romskih dru`inskih albumov, Povej v fotografijo: Vidi{ me in Povej v
fotografijo: Vidim te.
“THE AMERICAN FRONTIER”

Gospodarica na svoji zemlji; Tu ni najemnikov (12. april–2. maj 2010)
(Kustosinja in koordinatorka razstave: Nina Zdravi~ Poli~; SEM v sodelovanju
s Susan A. Wilson, Veleposlani{tvo ZDA v Ljubljani)
Razstavo je pripravil Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z
Veleposlani{tvom ZDA v Sloveniji, ki je bilo tudi pobudnik zanjo. Bila je na
ogled ob Ameri{kih dnevih 2010 v Sloveniji, ob praznovanju ameri{ke kulture
in zgodovine. Razstava je predstavljala bogato pionirsko zgodovino ZDA skozi
fotografske zbirke Dr`avnega zgodovinskega dru{tva v Nebraski in Dr`avne
univerze Ju`ne Dakote, utrinke le nekaterih mo` in `ena od mnogo tiso~ih, ki so
za vekomaj spremenili lice tega skrajnega roba ozemlja na zahodu ZDA.
Prvi cikel fotografij na razstavi je nosil naslov Gospodarica na svoji zemlji:
Severna Dakota, povzet po knjigi Land in Her Own Name sociologinje H. Elaine

Nina Zdravi~ Poli~

Lindgren, ki je po vsej dr`avi raziskovala zemlji{ke knjige in tako zbrala veliko
podatkov o teh izrednih `enskah ne samo iz njihovih dnevnikov, pisem in
fotografij, ampak tudi v pogovorih z mnogimi izmed njih in pripovedih o njihovem
`ivljenju in izku{njah na American Frontier.
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Drugi razstavljeni cikel fotografij pa je imel naslov Tu ni najemnikov. Te
fotografije so prikazovale eno samo dru`ino v Nebraski, njihov dom, njihovo `ivljenje.
Na prelomu 20. stoletja je na tiso~e ljudi zapustilo doma~e okolje in se podalo na
pot proti ravninam Nebraske, kjer so jih ~akala nova ozemlja, polna negotovosti,
vsakodnevnega boja in te`a{kega dela. Kljub vsem te`avam, s katerimi so se soo~ali,
je boj za pre`ivetje zbli`eval te pionirje, da so z izjemno vztrajnostjo uspeli svojim
dru`inam ustvariti spodobno `ivljenje in pogosto bili tudi zelo uspe{ni.

Sprehod po razstavi “The American Frontier” (Dokomentacija SEM)

DAN SAGARMATHE (28. maj–27. junij 2010)
(Koordinatorka razstave: Nina Zdravi~ Poli~; SEM na pobudo g. Aswina
Shresthe, ~astnega konzula Konzulata Nepala v Sloveniji)
Dan Sagarmathe (Sagarmatha je nepalsko ime za Mount Everest in pomeni mati
zemlje) je bila prireditev z razstavo posve~ena prvemu vzponu Edmunda Hillaryja in
{erpe Tenzinga Norgayja ter slovenskih oz. nekdanjih jugoslovanskih alpinistov na
Mount Everest in promociji Leta turizma Nepala 2011. Tridelna fotografska razstava
je obele`ila praznovanje nepalsko-slovenskega prijateljstva, temelje~ega na najvi{ji
gori na zemlji, in spominu na velik uspeh prvega vzpona mednarodne odprave pod
vodstvom Toneta [karje na Mount Everest leta 1979. Obele`evala pa je tudi spomin
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na Ale{a Kunaverja, pobudnika gradnje {ole za gorske vodnike v Manangu, ki jo
je sofinancirala vlada Republike Slovenije in kjer so strokovnjaki Planinske zveze
Slovenije in nepalskega gorni{kega dru{tva Nepal Mountain Association do danes
usposobili `e ve~ kot 800 gorskih vodnikov za plezanje, vodenje odprav in treking.
POKLON BOSSI NOVI (7. september–8. oktober 2010)
(Koordinatorka: Nina Zdravi~ Poli~; SEM v sodelovanju z Veleposlani{tvom
Brazilije v Ljubljani)
Razstava je na 24 panojih na primeru bosse nove prikazovala, kako lahko
glasba u~inkuje na ~as, na ~loveka, na `ivljenje, da ima svojo govorico; da lahko
proizvaja razli~ne u~inke in vplive in da je pravzaprav dru`beni ideolo{ki produkt, 343
indic dru`be, neke dru`bene realnosti, da je povezana z dru`beno ureditvijo
in obliko ter jo je treba kot tak{no razumeti in upo{tevati. Glasba bossa nova
predstavlja zna~ilen primer tega fenomena in o tem je pripovedovala tudi razstava
v SEM. Preteklost bosse nove od njenega rojstva v poznih petdesetih letih 20.
stoletja ka`e na nepretrgan razvoj in spremembe, ki so se porajale skozi ~as v
Braziliji. Ob razstavi je septembra potekala prireditev z naslovom Brazilija v SEM-u s
tematskimi predavanji, glasbo in brazilskim filmom o bossi novi.

Program na odprtju razstave Poklon bossi novi (Dokomentacija SEM)

Nina Zdravi~ Poli~

Manj{e gostujo~e razstave

V okviru programa razstav posve~enega medkulturnemu dialogu je SEM
organiziral {e dve manj{i razstavi:
NAJLEP[E IZRAELSKE ILUSTRACIJE in UMETNOST HEBREJSKE
PISAVE (5.–23. maj 2010)
(Ob programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige in festivalu Literature
sveta – Fabula 2010 v sodelovanju z Veleposlani{tvom Dr`ave Izrael na Dunaju;
koordinatorki projekta v SEM: Maja Kostric, Nina Zdravi~ Poli~)
Razstava Najlep{e izraelske ilustracije je na posterjih predstavila 15 vodilnih
izraelskih ilustratorjev otro{kih knjig, Umetnost hebrejske pisave pa je predstavila
344 predmete, namenjene verskim ceremonialnim obredom doma ali v sinagogi.
Hebrejska pisava izvira iz starodavne protokanaanske abecede, katere za~etke
zasledimo 1.500 let pr. n. {t. To zgodnjo abecedo so uporabljali Izraeliti in njihovi
sosedje v poznem drugem in zgodnjem prvem tiso~letju pr. n. {t. V 8. stoletju pr.
n. {t. se je iz protokanaanske abecede izoblikovala aramejska pisava, ki je kmalu
pre{la v uporabo po celotnem Bli`njem vzhodu.
AFGANISTANSKE SANJE

... skozi o~i afganistanskih otrok (16.–29. oktober 2010)
(Koordinatorja v SEM: Ralf ^eplak Mencin in Maja Kostric)
Razstava otro{kih risbic, ki jo je gostil SEM, je bila postavljena v okviru Slovenskih
razvojnih dni na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve RS. Je rezultat prizadevanj, ki
so ga spro`ili Slovensko veleposlani{tvo v Teheranu, UNHCR ter razli~ne nevladne
organizacije, po zagotavljanju razvojne in ~lovekoljubne pomo~i v Afganistanu z
organiziranjem ve~ likovnih delavnic za begunske in druge afganistanske otroke.
Druge gostujo~e razstave

V letu 2010 so prostor v SEM dobile {e tri gostujo~e prilo`nostne razstave, ki
so nastale v sodelovanju z drugimi institucijami, kot so [ola A.V.A, Animateka in
Dru{tvo restavratorjev Slovenije.
AVA 002 (9. julij–19. september 2010)

(SEM v sodelovanju z Akademijo A.V.A.; koordinatorka v SEM: Nina
Zdravi~ Poli~)
AVA002 je bila pregledna razstava del 35 {tudentov Akademije za vizualne
umetnosti v Ljubljani, {tudijske smeri likovna umetnost in konceptualizacija
prostora. Na ogled je bilo 13 filmov in videov, 10 instalacij, 12 objektov, 30
fotografij, 20 scenografskih maket in 15 slik.
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Ena izmed postavitev na razstavi AVA002 (Dokomentacija SEM)

FOLIMAGE – OD ZA^ETKOV

Vodi~ po francoskem studiu animiranega filma (1. december 2010–5.
januar 2011)
(SEM v sodelovanju z Animateko; koordinatorka v SEM: Sonja Kogej Rus)
Razstava je spremljala 7. mednarodni festival animiranega filma Animateka
(6.–12. december), ki je bil v ljubljanskem Kinodvoru in Slovenski kinoteki. Bila
je kreativni vodi~ skozi enega najpomembnej{ih svetovnih studiev animiranega
filma in je prikazovala faze razvoja studia Folimage skozi zgodovino in njegovo
produkcijsko strukturo.
RESTAVRATORSKI PLAKAT (25.–30. maj 2010)

(SEM v sodelovanju z Dru{tvom restavratorjev Slovenije; koordinatorka v
SEM: mag. Ana Motnikar)
Prilo`nostna razstava plakatov ob 10. strokovnem sre~anju konservatorjevrestavratorjev.

Nina Zdravi~ Poli~

Gostovanja SEM
V tujini
UTRINKI AFRIKE (1. julij– 31. oktober 2010)

Skupinska razstava, cerkev San Lorenzo, San Vito al Tagliamento, Italija
(Glavni organizator: CRAF – Center za fotografsko raziskovanje in arhiviranje,
Lestans in ob~ina San Vito al Tagliamento, Italija; kustos SEM: dr. Marko Frelih)
Slovenski etnografski muzej se je `e drugi~ predstavljal na skupinski razstavi
Utrinki Afrike v Furlaniji, in sicer z osemindvajsetimi originalnimi predmeti
iz svojih zbirk iz razli~nih koncev Afrike (Egipt, Ju`na Afrika, Nigerija, Niger,
346 Togo, Kenija itd.) in nekaj fotografijami. Med sodelujo~imi ustanovami so bili
med drugimi: Pitt Rivers Museum iz Oxforda, Musée dell’Elisée iz Lozane, Museo
Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini iz Rima, Archivio Capitolino iz Rima,
Archivio Fotografico Toscano iz Prata, Musei Civici iz Reggio Emilie, Biblioteca
Livio Paladin del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia iz Trsta, Agenzia
Contrasto, Rim – Milano, Atlas Gallery iz Londona …

Priprava skupinske razstave Utrinki Afrike v italijanskem San Vitu (Dokomentacija SEM)
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V Sloveniji
AFRI[KI PROJEKT BARONA CODELLIJA

Razstava fotografij iz Toga (7. oktober–7. november 2010)
Muzej po{te in telekomunikacij, Polhov Gradec (Fotografije: Miha [orn in
dokumentacija SEM; kustos SEM: dr. Marko Frelih)
Fotografska razstava avtorskih fotografij in fotografij iz dokumentacije SEM.
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