PREDSTAVITEV
Ob 32. grafičnem bienalu Ljubljana, ki je na ogled od 16. junija do 29. oktobra 2017, smo za strokovne
delavce s področja izobraževanja pripravili gradivo, ki vsebuje predstavitev strukture celotnega bienala
ter še posebej osrednje razstave Kriterij rojstva. Letošnji grafični bienale je poseben v tem, da je ukinil
figuro kustosa in dal možnost izbire umetnikov umetnikom samim. Gradivo predstavi rdečo nit bienala
(pesem), sodelujoče umetnice in umetnike ter teme, ki se jih lotevajo v svojih delih. Gradivo zaključuje
predstavitev sodelovanja za šolske skupine ter spremljevalne servisne informacije o ogledu bienala.

Vsebine
1. O 32. grafičnem bienalu in novostih, ki jih vpeljuje (uvod)
2. Kriterij rojstva in umetniki osrednje razstave
3. Struktura 32. grafičnega bienala
4. Izobraževalna vrednost 32. grafičnega bienala: vsebinski poudarki in izhodiščne
točke ogleda in razlage
5. Dodatek: zgodovina ljubljanskega grafičnega bienala
6. Informacije

1. O 32. grafičnem bienalu in novostih, ki jih vpeljuje
… kot odgovor na vprašanje, kako lahko k umetnosti pristopimo drugače
Bienali veljajo za prvovrstne primere paradigme sodobne umetnosti: so močno mednarodno
usmerjeni, ambiciozni po obsegu in zberejo najvidnejše predstavnike sveta umetnosti, da pokažejo,
kako se stvari streže. Raje, kot da bi še naprej ponavljali ta cikel, se je 32. grafični bienale Ljubljana
odrekel okviru tematske razstave in se navezal na pesem. Letošnji bienale se je odločil tudi za
brezsrediščno strukturo, je brez figure kuratorja. Pri izbiri umetnikov je uporabil preprost mehanizem:
prejemniki velike nagrade zadnjih petih bienalov so bili povabljeni, naj vsak predlaga enega umetnika,
ki se bo udeležil prihodnjega dogodka. Ti udeleženci so potem imenovali naslednjih pet. Proces se je
nadaljeval v petih krogih in tako 32. bienalu priskrbel sedemindvajset sodelujočih umetnikov. Vse
povabljene umetnice in umetniki so s povabilom prejeli pesem Jureta Detele Kriterij rojstva, poslano z
željo, da bi nekaj sprožila.
Razstava je nastala kot zaporedje odgovorov umetnikov na prostor bienala in pesem, in tako se
približala organskemu delovanju rizoma1. Vendar bienale ni o poeziji ali rizomu. Oba sta le načina, da
se izognemo uveljavljenim načinom ustvarjanja razstav. Namesto predpisovanja vseobsegajočega
koncepta ali teme so umetniki soočeni s pesmijo, ki je način spodbujanja odziva umetnikov. To je
gonilna sila letošnjega bienala!
32. grafični bienale Ljubljana predstavlja osrednjo razstavo Kriterij rojstva (MGLC, Ustvarjalni center
Švicarija), tradicionalno razstavo nagrajenca prejšnjega bienala Ištvana Išta huzjana (Mestna galerija
Ljubljana), spremljevalno razstavo Marie Bonomi, ki je tesno zvezana z zgodovino ljubljanskega
grafičnega bienala (Galerija Jakopič), ter več spremljevalnih razstav, performansov, dogodkov, knjig
ter intervencij v javnem prostoru.
Ogled 32. grafičnega bienala za šolske skupine vključuje vodstvo po osrednji razstavi Kriterij rojstva v
MGLC in Ustvarjalnem centru Švicarija. Na željo organiziramo tudi voden ogled razstave Maria
Bonomi: Za vedno grafika v Galeriji Jakopič.

1

Pojem rizoma izhaja iz botanike, v humanistično misel ga je prenesel filozof Gilles Deleuze. Pomeni splet, ki
mu ne moremo določiti središčne točke; vsaka točka je možen začetek ali konec.

2. Kriterij rojstva in umetniki osrednje razstave

Jure Detela: Kriterij rojstva
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3. Struktura 32. grafičnega bienala
Osrednja razstava 32. grafičnega bienala:
Kriterij rojstva (16. 6.–29. 10. 2017, Ustvarjalni center Švicarija in MGLC)
Naslov Kriterij rojstva je vzet iz pesmi slovenskega pesnika iz 20. stoletja, Jureta Detele
(1951–1992), vsi umetniki pa so bili naprošeni, naj se s svojim delom odzovejo nanjo. V
nasprotju s prejšnjimi leti letošnji bienale nima kuratorja. Zadnjih pet prejemnikov velike
nagrade iz prejšnjih bienalov, Jeon Joonho (2007), Justseeds (2009), Regina José Galindo
(2011), María Elena González (2013) in Ištvan Išt Huzjan (2015) je k udeležbi na tokratnem
dogodku povabilo po enega umetnika. Ti so nadaljevali proces in prav tako povabili enega
umetnika, nato pa se je eksperiment še petkrat ponovil, dokler se ni oblikovala razstava, ki
obsega 19 novih del 27 umetnikov iz 12 držav.

Sodelujoči umetniki: Michelle Andrade / Leo Junsuk Bang / Stephanie Brooks / Erica Ferrari
/ Riley Harmon / Jarrett Key / Jon Key / Eric Khoo / Gabriel Kuri / Moon Kyungwon /
Jelsen Lee Innocent / Carlos Monroy / Ebecho Muslimova / Christopher Myers /
Asuka Ohsawa / Alejandro Paz / Josse Pyl / Alberto Rodríguez Collía /
Gabriel Rodríguez Pellecer / Kaitlynn Redell / Mario Santizo / Jennifer Schmidt /
Slavs and Tatars / Johanne Teigen / Nora Turato / Jess X Snow / Oli Watt
Bienalski kolegij: skupina ljudi, ki si je zamislila format 32. grafičnega bienala in sprožila
postopek izbire umetnik0v ter brez uporabe mehanizmov nadzora vzpostavljala in vzdrževala
razmere za delo. Člani in članice: Irena Borić, Miklavž Komelj, Yasmín Martín Vodopivec,
Nevenka Šivavec, Breda Škrjanec, Lili Šturm, Vladimir Vidmar, Asta Vrečko, Božidar Zrinski
Razstava o paradigmi 32. grafičnega bienala: Kriterij rojstva
TO NI IME (16. 6.–16. 7. 2017, Galerija Škuc)
Razstava prinaša koncentriran vpogled v nastanek letošnjega eksperimentalnega formata
bienala. Izhodiščno spraševanje o poeziji, ki so ga posebno motivirala dela Alejandre Pizarnik
in Jureta Detele, se je formuliralo kot vprašanje pogojev možnosti jezika in kako misliti

umetnost zunaj protokolov sodobne umetnosti, iskati novih poti snovanja razstav. Razstava
tako z eklektičnim naborom zajema paradigmo letošnjega bienala, hkrati pa vztraja pri delih,
ki jih noben kontekst ne more popolnoma ujeti.
Sodelujoči umetniki: Viktor Bernik, Dragica Čadež, Karel Destovnik - Kajuh, Jure Detela,
Athanasius Kircher, neznani umetnik iz 1. st. n. št., Marko Pogačnik, Marko Ristić & Koča
Popović, Tomaž Šalamun
Kustosi: Miklavž Komelj, Yasmín Martín Vodopivec, Nevenka Šivavec, Vladimir Vidmar

Razstave nagrajencev:
Ištvan Išt Huzjan: Mere (16. 6.–17. 9. 2017, Mestna galerija Ljubljana)
Prejemnik velike nagrade prejšnjega bienala v razstavi razmišlja o potovanjih, pri čemer je motiv hoje
konstanta v umetnikovem prevpraševanju družbenega sistema in odnosov med posamezniki. Drugi del
razstave pa predstavlja objekte, narejene v zavetju umetnikovega studia, ki se prepletajo v pripoved
njegovega beleženja realnosti.
Kustosinja: Alenka Gregorič
Peter Gidal: Izčrpan pomen (16. 6.–29. 10. 2017, Ustvarjalni center Švicarija)
Nagrado za življenjsko delo je na prejšnjem bienalu prejel režiser Peter Gidal. Razstava se poklanja
njegovi eksperimentalni filmski praksi in dokumentira Gidalovo večdesetletno zanimanje za delovne
procese, ki pripeljejo do končne podobe slehernega filma.
Kustosinja: Irena Borić
Meta Grgurevič: Silenzio, večna prepletenost zank in linij (performans se je izvedel 16.
junija, Ustvarjalni center Švicarija)
Dobitnica nagrade občinstva 31. grafičnega bienala se predstavlja s projektom, v katerem se skulptura
in njeno gibanje razširita v performans.
Kustos: Michele Drascek / Celostni vpogled in besedilo: JAŠA / Koreografija: Sanja Nešković Peršin
/Glasba: BOWRAIN / Koproducent: SNG Opera in balet Ljubljana
Druge razstave in projekti:
Grafična mapa Praznina (16. 6.–6. 7. 2017, Galerija Kresija)
Zasnova grafične mape se opira na strukturo bienala, saj so povabljeni umetnice in umetnik
predstavniki petih skupin, ki so se oblikovale pri rizomski strukturi bienala.
Umetniki: Jarrett Key, Moon Kyungwon, Ebecho Muslimova, Alberto Rodríguez Collía in Jennifer
Schmidt
Kustos: Tevž Logar

Leja Jurišić, Najlepši trenutki so najkrajši (performans se je izvedel 16. junija,
Ministrstvo za kulturo RS)
»Moji trenutki so najkrajši; pojavijo se tik za eno in tik pred drugo bolečino. Moji so in jih ne dam.«
Performativna instalacija o samoumevanju negacije subjekta.
Kustosinja: Yasmín Martín Vodopivec / Koprodukcija: Društvo Pekinpah
Alejandra Pizarnik: Nočna pevka (knjiga)
Knjiga Nočna pevka vsebuje večji del pesniškega opusa, prozo Krvava grofica in izjave Alejandre
Pizarnik o lastni poeziji. Poleg tega je v knjigo vključenega tudi nekaj doslej neobjavljenega gradiva:
risbe in samopredstavitev, ki jo napisala v pismih Djuni Barnes.
Uredil: Miklavž Komelj / Prevedla: Nada Kavčič in Miklavž Komelj
Spremni eseji: Nada Kavčič, Miklavž Komelj in Yucef Merhi
Naslovnica: Yucef Merhi
dobri sosed – mednarodni plakatni projekt (julij–avgust, mestni plakati družbe TAMTAM)
Letošnji 15. istanbulski bienale z naslovom dobri sosed že od februarja 2017 predstavlja mednarodni
plakatni projekt, s katerim temo dobrega soseda širi v številna mesta po svetu, projekt gostimo tudi na
bienalu v Ljubljani.

Spremljevalna razstava:
Maria Bonomi: Za vedno grafika (16. 6.–29. 10. 2017, Galerija Jakopič)
Maria Bonomi (1935) je eno od največjih, mednarodno prepoznavnih imen brazilske sodobne
umetnosti in kulture. Deluje predvsem na področju grafike, kiparstva in javne umetnosti, ukvarja pa se
tudi z instalacijami, slikanjem muralov, scenografijo in kostumografijo, pogosto pa je bila tudi
promotorka sodobne brazilske umetnosti.
Je velika prijateljica ljubljanskega grafičnega bienala, mnogokratna razstavljalka in donatorka; na
ljubljanskem grafičnem bienalu je prejela štiri nagrade.
Likovni jezik Marie Bonomi je zaznamovan z besednjakom lesoreza. Tega je razširila tudi na druge
načine tiskanja oziroma oblikovanja podobe. Poleg lesoreza uporablja litografijo in sitotisk, preizkuša
pa se tudi v digitalni manipulaciji podob. Njena umetnost je, ne glede na vsebino, globoko osebna,
vseskozi optimistična, polna entuziazma, radovednosti in veselja do življenja. Prav opisane lastnosti jo
ženejo v neprestano eksperimentiranje in pogumno širjenje izraznih in oblikovnih možnosti, ki jih
tradicionalno pripisujemo grafiki. Bolj kot sama reproduktibilnost grafike se v njenih delih izraža
materialna, ustvarjalna in psihična moč matrice. Kustosinji razstave sta Barbara Savenc in Breda
Škrjanec.

4. Izobraževalna vrednost 32. grafičnega bienala: vsebinski poudarki in izhodiščne
točke ogleda in razlage
Izobraževalni program 32. grafičnega bienala želimo izraziti s pomenom besede džentileca. To je
oznaka Jureta Detele za njegovo lastno pesniško govorico.
Iz italijanščine prevzeta slovenska različica besede gentilezza pomeni tisto ljubkujočo nežnost, ki izhaja
iz plemenito neprilaščevalske naravnanosti do bivajočega in ki dopušča in sprejema samobitno tujost
drugih bitij. Nenasilno sprejemanje drugačnosti, skrajna pozornost do tega, kar se zgodi, empatičnost

na način, da lahko v drugem najdemo sebe, v sebi pa drugega … Vsi ti pristopi se zdijo skorajda naiven,
a idealen način za interveniranje v odprt prostor umetnosti.

Umetnice in umetniki letošnjega bienala so v svojih delih razvijali številne teme, ki so jih v večji ali
manjši meri navdihnili ali spodbudili verzi iz Detelove pesmi Kriterij rojstva.
*
Veliko umetniških del raziskuje odnose med jezikom, pisavo, telesom, na prvi pogled vsakdanje ali
puste slovnične strukture, v ozadju katerih pa se skrivajo globlja humanistična sporočila, bogata
kulturna okolja, zdajšni trenutek ulice, vsa človeška zgodovina (umetniki: Michelle Andrade, Josse Pyl,
Gabriel Kuri, Slavs and Tatars, Nora Turato …).
*
V drugo skupino bi lahko uvrstili dela, ki izhajajo iz raziskovanja duše, telesa, identitete, podobe
in samopodobe ter simbolike posameznih organov (umetniki: Slavs and Tatars, Kaitlynn Redell,
Ebecho Muslimova, Jon Key, Jarrett Key …).
*
Nekatere umetnike je pesem navedla na razmišljanje o zgodovini in vprašanjih, ki jih le-ta zastavlja s
svojim ponavljanjem, krivicami, napakami; na misli o zemljevidih, migracijah, odnosu
javno/politično – in kaj ima denimo šport s tem … (umetniki: Stephanie Brooks, Alejandro Paz, Jess
X. Snow, Oli Watt …).
*
Umetnice in umetnike vznemirjajo tudi vprašanja prostora in arhitektur, v katerih živimo. Njihova
dela govorijo o tem, kako lahko občutimo prostor, kakšno javno okolje si želimo za prihodnost
(umetniki: Erica Ferrari, Johanne Teigen, Moon Kyungwon …).
*

Umetnice in umetnike je pesem z izzivom »kriterija rojstva« navedla tudi na vprašanja smrti in
ponovnega rojstva, preporoda, sprememb, transformacije, vzpostavljanje »realne«
resničnosti in danes tako čaščene navidezne/nadgrajene resničnosti. »Je bila luža ali žvečilni gumi?«
se sprašuje eden od umetniških projektov … (umetniki: Carlos Monroy, Christopher Myers, Mario
Santizo, Riley Harmon …).

Ogledi z vodstvom po osrednji razstavi 32. grafičnega bienala za šolske skupine
trajajo do dve uri, potekajo v MGLC in Ustvarjalnem centru Švicarija. Cena je 6 eur na osebo (za
spremljevalce brezplačno).
Na željo organiziramo tudi voden ogled razstave Maria Bonomi: Za vedno grafika v Galeriji Jakopič.
Ogled za skupine otrok iz vrtcev in drugih VIZ organizacij za otroke vključuje voden ogled osrednje
razstave Kriterij rojstva v MGLC ali Ustvarjalnem centru Švicarija z delavnico in animacijami.
Trajanje do 90 minut. Brezplačno.
Leta 2013 je Ljubljanski grafični bienale uvedel novo nagrado, ki se podeljuje izbranemu
umetniku/umetnici osrednje razstave bienala, to je nagrada občinstva. Zaželeno je, da zanjo
glasujejo tudi šolarji, otroci, mladi, mladostniki … Pri ogledu razstave jih zato opozarjamo in
spodbujamo k glasovanju, saj je to aktiven način sodelovanja pri izbiri umetnikov in programski
kontinuiteti prireditve. Nagrajeni umetnik ali umetnica namreč za nagrado prejme možnost
nadaljnjega sodelovanja v obliki razstave ali umetniške rezidence.

5. Dodatek: zgodovina ljubljanskega grafičnega bienala
1955–2017: 32 razstav, 62 let obstoja

Ljubljanski grafični bienale ima dolgoletno neprekinjeno tradicijo delovanja, saj je bil ustanovljen že
leta 1955 – istega leta kot se je zgodila prva Documenta v Kasslu. V mednarodnem okviru se je hitro
uveljavil kot manifestacija, ki je uspela že v težkih povojnih desetletjih predstavljati umetnost
»globalno«, saj je redno gostila umetnike z obeh strani železne zavese ter zgodaj presegala
evropocentrični pogled s prikazovanjem umetniške produkcije iz tretjega sveta, posebno iz
neuvrščenih držav. Obenem pa je bienale dobro prepoznaval in vključeval nove trende in slogovne
menjave v umetnosti. Denimo že prvi bienale je kot osrednji del razstave prinašal najaktualnejšo
grafiko École de Paris, med prejemniki glavne nagrade bienala je bil že leta 1963 popartist Robert
Rauschenberg itd. Hitra odzivnost bienala je bila med drugim posledica njegove tesne povezanosti z
nizom izvrstnih likovnih strokovnjakov in kustosov, med drugimi z Guliom Carlom Arganom, Jorgem
Glusbergom, Pontusom Hultenom, Pierrom Restanyem, Ryszardom Stanisławskim.
Na lokalni ravni je bil bienale pomembna spodbuda in podpora domačim umetnikom, ki jih je približal
mednarodnemu dogajanju in jih seznanjal s sodobnimi likovnimi tokovi v svetu. V tesni povezavi z
njimi se je razvijala ljubljanska grafična šola.
Spremenjene globalne in lokalne politične razmere ter kulturne in tehnološke okoliščine v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja so zahtevale premislek o novi vlogi bienala in iskanje drugačnih možnosti
delovanja. Bienale je po letu 2000 začel prestopati meje grafičnega medija in danes vključuje različna
umetniška izrazna sredstva. Razmnožena podoba je bila postavljena v širši družbeni, celo politični
kontekst, ki se pojavlja kot knjiga umetnika, plakat, fotokopija, letak, umetniški časopis. Dogodek, 29.
grafični bienale (2011), se je celo odrekel grafičnemu pedigreju in se osredotočil na umetniški dogodek.

Prekinitev, 30. grafični bienale (2013), se je brez velikih besed vrnil k naravi grafičnih procesov in
njihovemu vplivu na dela sodobne umetnosti. Povezavo zgodovine, grafike, filozofije, filma in literature
je ponudil zadnji, 31. grafični bienale Nad tabo/ti (2015).

6. Informacije

Izobraževalni program 32. grafičnega bienala oblikujemo:
Lili Šturm, kustodinja pedagoginja (MGLC)
in vodičke/vodiči, mentorice/mentorji:
Nika Rupnik (koncept delavnic), Anja Guid, Gregor Dražil, Bojan Albahari, Tina Boc, Mihael Novak,
Joanna Klepadło (program Erasmus+)
ter prostovoljke: Katarina Šavora, Karmen Zupanc, Ines Žabkar

Napotki za obisk:
Naročilo vodenja po razstavi ali delavnice je potrebno vsaj pet dni pred obiskom. Vodstvo lahko
prilagodimo željam in potrebam naročnika. Kontakt: Lili Šturm, tel. 01 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si
Na vodiča počakamo na recepciji v pritličju, tam tudi uredimo vstopnino.
Garderoba se nahaja v galerijskih prostorih v I. nadstropju MGLC ter v pritličju Ustvarjalnega centra
Švicarija.
Toaletni prostori so v galeriji in pritličnem prostoru Predavalnica MGLC ter v pritličju Ustvarjalnega
centra Švicarija.
Prostor za malico: v MGLC v Predavalnici ali na dvorišču pred gradom; v Ustvarjalnem centru

Švicarija v Glavni dvorani ali na dvorišču pred stavbo.
Na razstavo vnašanje hrane in pijače, kot tudi ne večjih torb in dežnikov, ni dovoljeno.
Fotografiranje je dovoljeno.
Bienalske novice in dogajanje lahko spremljate tudi prek omrežij:
http://www.mglc-lj.si/
https://www.instagram.com/mglc_ljubljana/
https://www.facebook.com/mglc.ljubljana

Gradivo je pripravila Lili Šturm, muzejska svetovalka (MGLC).
Uporabljene fotografije so z 32. grafičnega bienala, foto Urška Boljkovac, arhiv MGLC.

Ljubljana, junij 2017

