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Alenka Pirman se na prvi večji samostojni in
pregledni razstavi predstavlja s projekti, ki
so z razumevanjem umetnosti, kuratorskim
in organizacijskim delom zaznamovali
slovenski kulturni prostor v zadnjih
petindvajsetih letih. Razstava izpostavlja
kompleksnost, konceptualno naravnanost,
premišljenost in velikokrat nematerialnost
njenih del, ki so pogosto vezana na različne
prostorske in tematsko specifične situacije,
na katere se je odzivala. Poudarja avtoričine
pristope k raziskovanju in distribuciji
njenih umetniških zamisli ter ohranja zanjo
značilen luciden humor.
Vodič nas po razstavi popelje v prvi osebi
ednine, z besedami Alenke Pirman.

�
Ideal, od 2001
fotografija: Dejan Habicht. Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana

stopnišče

V liftu, 1999–2014
Že 47 let stanujem v istem stanovanju v 6.
nadstropju. Vsak dan se vozim z liftom in recimo, da
sem se doslej z njim peljala 34334-krat. Vožnja traja
približno 25 sekund. V liftu sem torej prebila že skoraj
10 dni svojega življenja. Sopotniki navadno molčimo,
včasih pa tudi ne. Med 1999 in 2003 sem napisala več
kot 60 dialogov. Nekaj sem jih natipkala in uokvirila
skupaj s fotografijo notranjščine dvigala, kasneje smo jih
brali tudi v živo v Mariboru in Ljubljani. V letih 2013–2014
je Tibor Bolha po dialogih narisal 38 stripov, ki so izšli v
albumu (na voljo v muzejski trgovini).
�
29. 1. / 17.00
	
Vreme letos bo! Delavnica fatičnega govora,
vodi igralec in profesor za govor Tomaž
Gubenšek.

�
Fotografija: Alenka Pirman

preddverje

Iz življenja in dela Alenke Pirman
Na vstopno steno smo, med drugim, nanizali
podatke o službah, ki sem jih po študiju opravljala redno ali honorarno - poleg umetniškega poklica.
		diplomirala na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani
1991–92 		glavna urednica revij Likovne
besede in M’zin
1990–96		
umetniška vodja Galerije Škuc
1997–99		pomočnica direktorice Sorosovega
centra za sodobno umetnost – Ljubljana
1998–99		podpredsednica Sveta
direktorjev Mednarodne mreže
za sodobno umetnost ICAN
1996–98		soustanoviteljica in mentorica
izobraževalnega programa za
kustose sodobne umetnosti Svet
umetnosti, SCCA-Ljubljana
2001–04		urednica in vodja spletnega medija
Artservis, SCCA-Ljubljana
2000-03		Klub Gromka, natakarica in
praktična sodelavka
2003 in 2007–08
voznica Rumenega taksija
od 2009		sourednica spletnih portalov Culture.si
in Kulturnik.si, Ljudmila
1989

�
Poslovilno darilo sodelavcev SCCA-Ljubljana, 1999

soba 1

�

Deveta Koromandija, 2001–2009
Deveta Koromandija je okvir za vrsto
izoliranih misli in del. Navdihuje se iz
srečanja dveh nasprotujočih si besedil
– prve utopije in prve antiutopije v
slovenskem jeziku: Stritarjeve Deveta
dežela (1878) in Mahničeve Indija
Ko(ro)mandija (1884).
Zame je Deveta Koromandija tam,
kjer so umetniki anonimni,
kjer ne vedo za curricula vitae,
kjer ne iščejo korifej za zaslombo,
kjer ni potrebe po proizvodnji mitskih mas,
kjer so torej letališča in ulice brez imen,
kjer ne kopljejo po trdih diskih umrlih,
kjer si ne delijo nagrad in terminov,
kaj šele, da bi jih poimenovali.

�
Abstraktna oblika, 2008
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�

Brez naslova, 2007

Najlepše pesmi (Nema predavanja), 2006

sušilec za lase, žogica za namizni tenis, risba na steni

Matjaž Hanžek, Nebotičnik, 1967–2006

Abstraktna oblika, 2008
klekljana čipka

	Poslednja beseda, 2014
ročno popečateni dnevni koledarji za leto 2015
(na voljo v muzejski trgovini)

Treba da … (z Darjo Vuga), 2004
slepi tisk

Na trim stezi v Tržiču (Monfalcone) simbol za bolj ali
manj natrenirane rekreativce prebivalce deli na bele
in modre ovratnike. Z Darjo Vuga sva ga prenesli na
medeninaste ploščice, ki smo jih trajno vgradili v tla na
petih od lokalne oblasti izbranih “obrobnih” lokacijah.
Med procesom je nastalo še nekaj grafik in frotažev
za spomin.
�
17. 1.
	
Deveta Koromandija: Literarna utopija in
antiutopija pri Slovencih, prva ponovoletna
ekskurzija s profesorjem Miranom Hladnikom.

Aleš Kermavner, KAJ JE (V–SEBI–NA = V), ok. 1966–2006
Vojin Kovač–Chubby, I go Crazy, 1967–2006
Naško Križnar, Drekec pekec, ok. 1966–2006
Ivan Volarič–Feo, Peščena ura, 1969–2006
Franci Zagoričnik, Črno-beli diapazon, 1966–2006

Serija Najlepše pesmi temelji na konkretni poeziji iz 60.
let in je poklon nekdanji “racionalni poeziji prihodnosti”.
Izhajala sem iz osnovnih elementov posameznih pesmi
in jih prenesla na prosojnice v programu PowerPoint.
Kinetična pesem ohrani pesnikovo namero, bralca pa
spremeni v gledalca in mu ponudi neskončno animacijo.
O poklicu I, 2014
	sedem indigo papirjev z odtisom
tipkopisa na šipah, rekonstrukcija

Delo je plod razmišljanja o svobodni izbiri
poklica in o odgovornosti, ki jo ta izbira prinaša. Temelji
na besedilu Božidarja Jakca iz leta 1947, prvega rektorja
Akademije za upodabljajočo umetnost v Ljubljani.
Izbrane odlomke sem leta 2005 pretipkala v več kopijah,
na šipe balkonskih vrat rojstne hiše slikarjev Šubicev
v Poljanah pa pritrdila pet indigo papirjev z odtisom
tipkopisa. Postavitev sem rekonstruirala in prilagodila
za okno v MGLC. Uporabljena tehnika se nanaša na
razmnoževanje dokumentov med drugo svetovno vojno.		

IDR, 1996–1998
Inštitut za domače raziskave (IDR) je nastal
leta 1996 med zasnovo projekta Arcticae
horulae. Zdelo se mi je, da bi fiktivni
inštitut lahko omogočil okvir delovanju,
ki bi odstopalo od običajnih načinov
prezentacije sodobne likovne umetnosti.
Tako sem v imenu IDR izvajala raziskave,
zbirala gradivo in koncipirala javne
predstavitve, ki so stavile na gledalčevo
zadrego: kje je meja med resničnostjo in
fikcijo oz. umetnostjo in znanostjo? Po seriji
odmevnih del sem se leta 1998 odločila,
da tovrstnega pomagala ne potrebujem
več, inštitut sem “ukinila” in z Majo Šubic
odpotovala v Kolumbijo.

�
Avtografika, 1996
fotografija: Amir Muratović

Iščemo Slovenca
z najmočnejšimi pljuči (IDR), 1997
V času razstave Prosim, dotakni se! v
mariborskem Razstavnem salonu Rotovž je Inštitut za
domače raziskave (IDR) pripravil posebno nagradno
akcijo Iščemo Slovenca z najmočnejšimi pljuči!. Meritve
vitalne zmogljivosti pljuč obiskovalcev so potekale
na izposojenih odsluženih spirometrih. Mediji so bili
obveščeni o poteku akcije, ki se je slovesno zaključila s
podelitvijo nagrade zmagovalcu.
Iz poročila IDR ob zaključku akcije: »Za ta laskavi
naslov se je potegovalo 174 obiskovalcev, od tega je
bilo 37 žensk in 133 moških, 4 osebe pa smo morali
diskvalificirati (Neslovenci). Povprečna vitalna
zmogljivost pljuč na tem vzorcu znaša 4,08 litra.
Najboljši rezultat je dosegel 17-letni Tine Kacafura,
dijak Srednje elektro-računalniške šole iz Maribora.
Vitalna zmogljivost njegovih pljuč je 7,5 litra.
Mladi Mariborčan je tako osvojil naziv Slovenec z
najmočnejšimi pljuči.”

�
Iščemo Slovenca z najmočnejšimi pljuči, 1997

soba 3

�

SK8 muzej, 1991–1996
Zgodovina ljubljanskega SK8 muzeja
se je začela leta 1991, ko je Muzej
skrivaj sanjal o pridobitvi zavrženega
skejta Marka Jazbinška, v tistih časih
najboljšega domačega skejterja. A kot se
v birokratskih institucijah rado pripeti,
je bil Muzej, žal, prepočasen. Muzej je
parazitiral v umetnostnih institucijah
po Sloveniji in privabljal množice
obiskovalcev. Po uspešni turneji
(1991–1993) je začel stagnirati. Zbirka
je razpadla in danes bi bilo nekatere
predmete nemogoče izslediti.
�
18. 12. / 18.00
	
Skate večer: obuditev spomina na SK8 muzej,
sodelujeta Jaka Babnik in Iztok Dimc.

�
SK8 muzej, 1993
Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka, fotografija: Tomaž Lunder
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�

Poslednja beseda
(Deveta Koromandija), 2007–2014
Želela sem ukrotiti nasilno prisotnost
besednjaka, ki ga v moj dom zanašajo mediji. Začela
sem izštevati besede v nosilnem članku dnevnika Delo in
zapisovati preostanek. S pomočjo primitivnega algoritma
(prvi dan sem izločila vsako drugo, drugi dan vsako tretjo
besedo itn.) sem želela povreti besedišče do zadnje,
Poslednje besede, ki bi lahko nadomestila vse druge
in enkrat za vselej opravila z nasiljem nebistvenega.
Morda niti ni presenetljivo, da sem za to potrebovala
tri leta. Poslednjo besedo sem pridobila avgusta 2009
in jo izrezljala in vžgala v svoje tri kuhinjske stole.
Zapiski izštetih besed so shranjeni v vezani knjigi “risb”
(2007–2009) in natisnjeni v 10.000 izvodih brezplačnega
časopisa, ki je še vedno v distribuciji. Časopis je prinesel
tudi zanimiv obrat – oblikoval ga je namreč Ermin
Međedović, tipograf in avtor grafične podobe časopisa
Delo, ki je za tiskovino Poslednja beseda uporabil isto
tipografijo kot za članke Dela.

�
Poslednja beseda, 2009
fotografija: Alenka Pirman

Luciano Pavarotti:
Visoki C za Evropo (IDR), 1997
kolaž, fotokopije, 110 izvodov, A4

 riumf Luciana Pavarottija:
T
Slovenija vstopa v Evropo! (IDR), 1997
kolaž, fotokopije, 110 izvodov, A4

Ljubljana, mesto, v katerem živim, se je pri Evropski
komisiji dolgo potegovala za organizacijo Evropskega
meseca kulture (EMK). Neskončni zapleti so pretresali
lokalno kulturno sceno, končni program EMK leta
1997 pa je dokazal: kultura je paradni konj in izkaz
državljanske asimiliranosti, ki bo nekoč nagrajena z
vstopom v Evropsko unijo. Vrhunec programa je bil
nastop Luciana Pavarottija v Cankarjevem domu 4. julija.
Koncert je bil razprodan, raja pa je lahko prisostvovala
neposrednemu prenosu na Prešernovem trgu. Odzvala
sem se kot občanka in v EMK nevpletena kulturnica: en
mesec pred Pavarottijevim prihodom sem pripravila
lažni članek, ga fotokopirala v nekaj sto izvodih in nato
raznosila po nabiralnikih ter razposlala na izbrane
naslove. Dan po njegovem koncertu je sledil še drugi
“članek”, oba pa sta slavnega pevca predstavila kot
podpornika prizadevanj naše mlade države pri vstopu
v EU.

soba 5

�

Une chaise électrique, 1989
	pločevina, pena, lesonit, kos stola, žica,
kromirane avtomobilske okrasne letvice, bitumen,
bronza za štedilnike, 65 x 75 x 20 cm

IN/OUT, 1989
	lesonit, pločevina, svinec, avtoletvice, kovinske
reže za nabiralnik, bitumen, bronza, 57 x 89 cm

Jackpot, 1989
	tiskarska pločevina, les, bitumen, bronza
za štedlilnike, lak, lesen žleb, 61 x 88 x 11 cm

Off Duty, 1990
	iverka, likalna podlaga, izrezana pločevina, kovinska
ploščica z napisom, žleb iz pločevine (deloma ohranjeno)

Avtografike (IDR), original 1996, ponatis 2014
avtonalepke, laserski tisk

Serijia štirih avtografik je nastala na podlagi kuharskih
receptov, objavljenih v znameniti Slovenski kuharici,
ki jo je dopolnila in uredila Felicita (Terezija) Kalinšek.
�	13. 12. / 10.00-14.00
	Družinska grafična delavnica novoletnih
avtografik na podlagi kuharskih receptov, ki jih
udeleženci prinesejo s seboj.
�
Jackpot, 1989
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�

Arcticae horulae (IDR), 1991–2005
Projekt se je razvijal sproti – od zasebne
ljubiteljske zbirke nemških izposojenk v slovenskem
jeziku prek likovne predstavitve zbirke v Narodni in
univerzitetni knjižnici (1995) pa vse do izdaje umetniške
knjižice v obliki slovarja z naslovom Arcticae horulae.
Ta je doživela nesluteno medijsko izpostavljenost in
bila leta 1997 razprodana v dveh mesecih. Posamezni
uporabljeni umetniški postopki so javnost zavedli, da je
knjižico sprejela kot referenčen slovar. Zato se je projekt
zame zaključil 8. januarja 1998, ko je v Književnih listih
strogo kritiko slovarja objavil priznani etimolog dr. Marko
Snoj. Leta 2005 smo s SCCA–Ljubljana slovar in arhiv
digitalizirali in ponudili v brezplačno branje na naslovu
http://www.arcticae-horulae.si/.

�
Arcticae horulae, 1995
Velika čitalnica, NUK, fotografija: Miha Škerlep
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�

Ideal (Deveta Koromandija), od 2001
100 zobotrebcev iz 14,5-karatnega zlata so po
mojih navodilih in po lesenem modelu naredili v Zlatarni
Celje. Vsak ima tri žige – prvi označuje proizvajalca, drugi
material, tretji pa v imenu Urada Republike Slovenije
za meroslovje jamči, da sta prva dva pristna. Na prvi
razstavi so bili zobotrebci zaviti v celofan in oviti z
originalno pasico IDEAL Kmetijske zadruge Velike Lašče.
Ker ne želim, da se delo ohrani kot eksponat, sem začela
posamezne zobotrebce potihem razprodajati. Delo torej
izginja – na tej razstavi jih je le še devetindvajset.

soba 8

�

Maslo na glavi (DDR), 2011
video, 4’29’’

Za razstavo Dobesedno brez besed v Mestni galeriji
leta 2011 smo člani Društva za domače raziskave Damijan
Kracina, Alenka Pirman in Jani Pirnat preverili, kaj se zgodi,
če frazo “imeti maslo na glavi” vzamemo dobesedno.
�
26. 2. / 17.00
	Člana DDR Jani Pirnat in Damijan Kracina
vodita po razstavi.

RIGUSRS
Umetnike iz Slovenije se lahko uvrsti
v različne geopolitične okvire. V eni
od identitetnih različic smo lahko
prepoznani tudi kot – mediteranski.
Leta 1997 se je prijateljska in ustvarjalna
trojka (Irena Woelle, Vuk Ćosić in jaz)
odločila, da bo ta položaj preučila s
pomočjo Raziskovalnega inštituta za
geo-umetniško statistiko Republike
Slovenije. K sodelovanju smo pritegnili
številne sodelavce in nastali sta drzni
pobudi: prva je prispevala k definiciji
tipologije in topologije slovenskega
mediteranskega umetnika, druga pa
se je zavzela za mednarodno uvedbo
nove merske enote – slovenskega
mediteranskega metra (SMM). Slednja
temelji na dolžini slovenske obale, ki še
danes znaša 46,6 kilometra.
�
Slovenski mediteranski meter, 1997
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�

Zapri oči in glej
(Nemo predavanje), 2006
Zapri oči in glej zaostruje raziskovanje
prepričevalnih zmožnosti računalniškega programa
PowerPoint. Črno–beli diapozitivi s tovarniško
predpisanimi polji se pred gledalcem menjajo z
»učinkom glavnika«. Program »češe« prazne diapozitive
in proizvaja animacijo. Ker je ta lahko očesu neprijazna,
je udeleženec povabljen, da nemo predavanje spremlja z
zaprtimi očmi.
Ali lahko premagate
življenjske stiske? (IDR), 1997
anketa, pisalna miza, pisala, dekoracija.

�
Zapri oči in glej, 2006
Galerija Kibela, Maribor, fotografija: Alenka Pirman

Muzej slovenske policije
Rocenska c. 56
	Rekonstrukcija metodološke razstave Primer.
Umetnost in kriminaliteta, 2005
V sodelovanju z Biserko Debeljak, dolgoletno
kustosinjo Muzeja organov za notranje zadeve (danes
Muzej slovenske policije), in Igorjem Zabelom, kustosom
Moderne galerije, sem pripravila metodološko razstavo
o statusu dokumenta pri konstrukciji umetniškega dela
oz. kaznivega dejanja. Za izhodišče smo vzeli dokumente
konkretnega primera, ki ga je izbrala kustosinja.
Posredne dokaze, sodni spis, fotografije z ogleda
kaznivega dejanja ipd. sem v vitrinah razstavila obrnjene
narobe in se s tem izognila manipulaciji z gradivom za
doseganje likovnega ali spektakularnega učinka, obenem
pa prikrila identiteto žrtev in storilca. Zanimala me
je evokativna moč avtentičnega dokumenta in njegov
pomen tako za umetniško kot tudi za kaznivo dejanje.
�

15. 12. ob 12.00 / 15. 1. ob 18.00
Vodstvo in pogovor v Muzeju slovenske policije.
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Treba da ...
(z Darjo Vuga),
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Raziskovalni inštitut za geo-umetniško
statistiko Republike Slovenije (RIGUSRS) - 8
SK8 muzej - 3

December

Januar

sreda / 3. 12.
Ta veseli dan kulture / ob 16.00
vodstvo, ob 17.00 druženje ob
podstavku na dvorišču MGLC

sobota / 10. 1.
Deveta Koromandija, ekskurzija

četrtek / 11. 12. / 17.00
Vodstvo po razstavi: Alenka Pirman
v dialogu z Božidarjem Zrinskim,
Nevenko Šivavec, Barbaro Borčić
ponedeljek / 15. 12. / 12.00
Rekonstrukcija metodološke
razstave Primer. Umetnost in
kriminaliteta (2005), Muzej slovenske
policije, Rocenska 56, Ljubljana
sobota / 13. 12. / 10.00
Ogled razstave in grafična
delavnica, za družine
četrtek / 18. 12. / 18.00
Skate večer: obuditev
spomina na SK8 muzej

četrtek / 15. 1. / 18.00
Rekonstrukcija metodološke razstave
Primer. Umetnost in kriminaliteta
(2005), Muzej slovenske policije,
Rocenska 56, Ljubljana
četrtek / 29. 1. / 17.00
Vreme letos bo!, delavnica
fatičnega govora

Februar

Za otroke in mladino

nedelja / 8. 2.
Slovenski kulturni praznik /
ob 11.00 vodstvo, ob 15.00
predstavitev kataloga razstave

petek / 30. 1. / 16.00
KUL abonma, vodstvo
KUL ART klub: za mlade od 15. do
25. leta

četrtek / 12. 2. / 18.00
Branje del-pogovori o(b)
izbranih umetniških delih/
projektih. Pogovor v
okviru dejavnosti revije ŠUM
organizira društvo Galerija Boks

ponedeljek–petek /
26. 1.–6. 2. / 9.30–11.00
Festival BOBRI, ogled razstave
z delavnico, za predšolske
otroke in prvo triado OŠ

četrtek / 19. 2. / 17.00
Občuti, doživi in reagiraj z nami!,
performativno vodstvo, izvaja Katja
Sudec z Zavodom UPS
četrtek / 26. 2. / 17.00
Po razstavi vodita člana DDR Jani
Pirnat in Damijan Kracina

ponedeljek–petek /
23.-27. 2. / 8.00-16.00
PovezujeM se v Tivolski
ustvarjalni krog, počitniške
delavnice za osnovnošolce
Vodstva za šolske in druge
skupine / po dogovoru

Mednarodni grafični likovni center
Grad Tivoli • Pod turnom 3 • 1000 Ljubljana
T +386 1 241 38 00 • lili.sturm@mglc-lj.si
www.mglc-lj.si

2€
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