
nomadi
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V centru Ljubljane je pojav »izrin-
janja« ljudi (stanovalcev, ustvar-
jalcev, študentov,…) vedno bolj 
pogost. Veliko prostorov, ki so 
kvalitetni, zaseda »dobičkonos-
na vsebina«, ki polni žepe ljudi v 
ozadju. Tisti, ki pa so odgovorni za 
ustvarjalno, »kvalitetno vsebino« 
pa se odrinjeni na stran. Ustvar-
jalci iz vseh področji: raziskovalci, 
arhitekti, študentje, umetniki itd. 
imajo vedno manj možnosti ustvar-
janja lastne vsebine, saj jih oblasti 
in večji investitorji potiskajo v kot 
s tem, ko jim odvzemajo prostor. 
Prav tako pa fakultetam priman-
jkuje prostora za kvalitetno izva-
janje študijskih vsebin. Knjižnice 
in čitalnice so zasedene, hkrati 
pa je odpiralni čas razmeroma 
neugoden. Ustvarjani duh postaja 
nomad, ki konstantno išče prostor 
namestitve, hkrati pa je vedno bolj 
razpršen. Univerze iščejo hitre in 
začasne rešitve za pomankanje 
prostora. Knjižnice kot je NUK 
pa čakajo na izgradnjo novega 
objekta, ki bo dolgoročno izboljšal 
situacijo. Odgovor na vprašanje 
kako problem rešiti bolj vzorno 
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DobraVaga

lokacija
Centralna tržnica Ljubljana

namen
razstavni in projektni prostor, prodajna galerija in odprt 

atelje 

programska vsebina 
estetski premislek mlade generacije umetnikov

+
osredotočanje na nove, angažirane in inovativne formate, 
s katerimi aktivno podpira, spodbuja in promovira sveže 

izdaje likovnih zgodb ter izvirnih umetniških praks

Galerija Kresija

lokacija
Stritarjeva ulica 6, Ljubljana

namen
razstavni prostor

programska vsebina 
predstavitev projektov Mestne občine Ljubljana in organi-

ziranje kvalitetnih monografskih in skupinskih likovnih razs-
tav slovenskih avtorjev ter razstav v okviru mednarodnega 

in medmestnega sodelovanja.

Vetrinjski dvor

lokacija
Vetrinjska ulica 30, Maribor

namen
večnamenski prireditveni, razstavni in produkcijski prostor, 
namenjen izvajanju programov nevladnih kulturnih organi-

zacij 
programska vsebina 

javna kulturna infrastruktura, namenjena predvsem produk-
ciji in prezentaciji kulturnih vsebin

RogLab

lokacija
Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana

namen
prvi slovenski izdelovalni laboratorij namenjen produkciji, 

izobraževanju in je hkrati predstavitveni prostor 

programska vsebina 
javni izdelovalni laboratorij, ki ustvarjalcem vseh starosti 

omogoča dostop do produkcijskih orodij ter spodbuja inova-
tivno rabo izdelovalnih tehnologij
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Wagenhallen Stuttgart 
Cultural Center

lokacija
Stuttgart

namen
kulturna raba

programska vsebina 
razstavni prostori, art studio za ustvarjanje vizualne umet-

nosti
14000 kvadratnih metrov površine

Art Laboratory Berlin (ALB)

lokacija
Berlin

namen
predstavlja interdisciplinarne umetniške projekte v medn-

arodnem kontekstu

programska vsebina 
predstavitev in posredovanje sodobne umetnosti na stičišču 

umetnosti, znanosti in tehnologije

FAB LAB BCN

lokacija
Barcelona

namen
izobraževanje na področju novih tehnologij+ vodilni na po-
dročju izobraževalnih programov v oblikovanja in arhitektu-

ri, ponuja najnovejšo tehnologij za razvoj idej/projektov

programska vsebina 
2200 kvadratnih metrov površine za izvajanje programa
raziskave in poskusi iz področja materialov, tehnologije, 

ekologije...
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