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SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ 
Metelkova 2, Ljubljana

Otvoritev: 1. junij ob 19 uri

“Cvetnoetno” - etno pohištvo je nastalo v sode-
lovanju med oblikovalkama Špelo Leskovic in Almiro 
Sadar ter Mizarstvom Černe.
Etno pohištvo povezuje sodobno oblikovanje s slo-
vensko kulturno dediščino in tradicionalnimi znan-
ji s področja lesarstva in tekstilstva. Pohištveni 
del izhaja iz tradicije kmečkega pohištva, njegove 
logike sestavljanja posameznih delov v celoto, nje-
gove uporabnosti in dekoracije ter uporabe nara-
vnih materialov. Tekstilni del izhaja iz bogate 
tradicije slovenskih cvetlic, ki so interpretirane v 
tehniki kvačkanja. Oblike, ki so se skozi zgodovino 
zapisale kot tradicionalne pri oblikovanju kmeč-
kega pohištva, so interpretirane na sodoben način 
z namenom uporabe v vsakdanjem življenju.

ŠPELA LESKOVIC 
ALMIRA SADAR 

MIZARSTVO ČERNE

Razstava bo odprta  
do septembra 2011, 

od torka do nedelje  
od 10 do 18 ure.

Delavnica kvačkanja:  
4. junij ob 11 uri,  
vodi Almira Sadar

Delavnica izdelave stolov: 
11.junij ob 11 uri,  

vodi Špela Leskovic

CVETNOETNO/KOLEKCIJA ETNO POHIŠTVA Almira Sadar
almira.sadar@guest.arnes.si
www.almirasadar.com

Diplomirala na Fakulteti 
za arhitekturo in na NTF 
– Oddelku za tekstilstvo. 
Zaposlena kot profesorica  
pri predmetu Oblikovanje 
oblačil na NTF Oddelku 
za tekstilstvo. Leta 1997 
ustanovila svoj oblikovalski 
studio, oblikuje oblačila 
za blagovno znamko 
Almirasadar in sodeluje 
pri različnih oblikovalskih 
projektih. Leta 2006  
prejela nagrado Trend.

Špela Leskovic
spela.leskovic@cultos.net
www.aksl.org

Diplomirala na Fakulteti za 
arhitekturo. Med leti 1999 
in 2003 delovala na področju 
scenografije in kostumografije.
Leta 2000 skupaj z Alešem 
Košakom ustanovila studio 
za arhitekturno projektiranje 
AKSL arhitekti. Za delo s
področja notranje opreme je 
bil studio AKSL arhitekti leta 
2007 nominiran za Plečnikovo 
odličje s projektom Restavracija 
Rožmarin, leta 2010 nominiran 
za nagrado Contractworld 
“NEW GENERATION” za 
Restavracijo Valvas’or in 
2011 leta nominiran za 
nagrado Contractworld “NEW 
GENERATION” za Kavarno Rog.

Mizarstvo Černe
info@cerne.si
www.cerne.si
Mizarstvo Černe je družinsko 
podjetje z eno najdaljših tradicij 
pri nas, ki neprekinjeno posluje 
od leta 1901. Praded Ivan 
je sodeloval z arhitektom 
Plečnikom, njuno sodelovanje  
je preraslo v tesno prijateljstvo.
Ded Angel, ki je nasledil družin- 
sko podjetje v drugi polovici 
prejšnjega stoletja, je v proizvod-
njo postopno uvedel elektriko.
Od tega časa mizarske usluge  
ponujajo vsem še tako zahtevnim  
naročnikom, katerim izdelajo 
pohištvo za javno ali osebno 
uporabo. Danes mizarstvo 
vodita Anže Černe st. in njegov 
sin Anže Černe ml.
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