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37. Piranski  
dnevi arhitekture
Galerija Loža Koper
Katja Bednařik Sudec
Galerija Meduza Koper
Tomos – na sedlu 
spominov
Mestna galerija in Galerija  
Herman Pečarič Piran
SELFIE/sh/ME
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37. Piranski dnevi arhitekture
Mednarodna arhitekturna konferenca in razstava Piranesi 2019

Sobota, 23. november 2019
Konferenca: ob 10. uri, Gledališče Tartini
Podelitev nagrade in odprtje razstave Piranesi: ob 20. uri, Monfort Portorož

Častni pokrovitelj je minister za kulturo mag. Zoran Poznič.

Program

Sreda, 20. november 2019

18:00 Tomosov blok, pritličje,  
Nazorjev trg 4, Koper
Koprski optimizem: začasni projektni 
prostor
Projektna skupina: dr. Boštjan Bugarič, 
 Mateja Filipič, Tina Cotič, Tjaša Kogovšek, 
Rebeka Bratož Gornik, Toni Bračanov, 
 Nataša Kocjančič, Sandra Ramirez, Kristina 
Montanič; v soorganizaciji s KUD C3 
4. 11.–31. 12. 2019

Četrtek, 21. november 2019

18:00 Mestna knjižnica Piran
Stare hiše v novih preoblekah
Delavnica Igriva arhitektura, Center arhi
tekture Slovenije, mentorica Špela Kuhar

19:30 Apolonijeva palača
Kamniti tlak mestnega jedra Piran, 
 obnova in vzdrževanje
Razstava
ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in 
umetnost, Piran
Na ogled do 24. 11. 2019, vsak dan 
11:00–13:00 in 17:00–19:00

TEMA 
Prenova: iz starega 
v novo življenje

Eden najlepših pričevalcev plastenja 
zgodovine – bazilika v Sirakuzah 
– dokazuje, da novo lahko pre raš ča 
staro, ne da ob tem zabriše sledove 

preteklosti. Novi tempelj pušča staremu, 
da ostaja gradnik novih zidov in prenaša 
zgodbe davne preteklosti nam, ki v njih 
 živimo danes. Zgodovina ni vedno le bri
sala vsega predhodnega in rezala vezi  
s pre teklostjo. Pogosto se skozi slojevitost 
plasti in elementov razkriva življenje naše 
dediš čine in naših prednikov, zapisano  
v arhi tekturo. Tako ostajajo naše vezi s pro
sto rom in minulim časom žive, ustvarjajo 
našo identiteto in nam obenem omogočajo 
našo drugačnost in razvoj.

Vprašanje, ki si ga zastavljamo, je, kako 
živeti s to preteklostjo. Kako jo začutiti, 
prepoznati in vrednotiti? Kako živeti z njo 
in v njej danes, ko so se časi od njenega 
nastanka tako zelo spremenili? In zakaj jo 
sploh ohranjati? Kako vnašati vanjo naš 
čas, kako jo prilagajati, transformirati, in
terpretirati ali ponovno uporabiti? Obstaja 
veliko različnih poti, pojavljajo se vedno 
novi koncepti in prav v soočenju vseh raz
ličnih časovnih premen je izziv, ki ga tak
šni projekti prinašajo. ❚ Maruša Zorec

Predavatelji

❚  Koen Baeyens, Basile Graux, Belgija
❚  Giovanni Barberis, Dario Castellino, 

 Valeria Cottino, Daniele Regis, Italija
❚  Toni Gironès, Španija
❚  Christian Jabornegg, András Pálffy, 

 Avstrija
❚  Hugh Strange, Velika Britanija
❚  Dejan Todorović, Srbija
❚  Rok Žnidaršič, Slovenija

Mladi predavatelji

❚  Andraž Keršič, Slovenija
❚  Adam Breznik, Timotej Jevšenak, 

 Monika Vešligaj, Domen Ermenc,  
Pia Klančar, TendenCe, Slovenija

Petek, 22. november 2019

18:30 Mestna knjižnica Piran
Hiše pripovedujejo zgodbe.
Predavanje v slovenskem jeziku:  
prof. Maruša Zorec

Sobota, 23. november 2019

18:30 Galerija Herman Pečarič
Arhitektura. Skulptura. Spomin.
Umetnost spomenikov Jugoslavije 
1945–1991
Razstava
Galerija Dessa

20:00 Razstavišče Monfort
Piranesi 2019: odprtje razstave  
in slovesna podelitev nagrade
PDA druženje s kulinariko kuharskega 
mojstra Boruta Jovana in glasbo

22:30 Bar Cafinho 
After party

Razstave v Razstavišču Monfort in  
v Galeriji Herman Pečarič bodo na ogled 
do 5. januarja 2020. 
❚ www.pida.si

Hugh Strange 
Arhiv Drawing Matter, Somerset,  
Velika Britanija, 2014

Barberis, Castellino, 
Cottino, Regis

Vasica Paraloup,  
Italija

Foto: David Grandorge

Foto: Daniele Regis
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Napovedujemo

SELFIE/sh/ME, 
avtoportreti

Mednarodna skupinska razstava 

Mestna galerija in Galerija Herman Pečarič Piran,  
20. december 2019–marec 2020

Avtoportret je bil in ostaja eden od likovnih motivov,  
s pomočjo katerega se umetniki predstavljajo svetu na 
sliki, risbi, kipu, fotografiji ali s pomočjo drugih, so
dob nejših medijev. Strast po samoupodabljanju je s po

močjo novih tehnologij »okužila« tako rekoč vsakega izmed nas. 
Naša podoba se s samosprožilcem bliskovito prenaša od pamet
nih telefonov do socialnih omrežij. Tako smo vsakodnevno, hote 
ali nehote, priča poplavi insceniranih samoupodobitev. 

Konec decembra v Obalnih galerijah Piran pripravljamo medna
rodno skupinsko razstavo z naslovom SELFIE/sh/ME, avtoportreti, 
ki nastaja v sodelovanju z likovnimi kritiki in umetniki iz Avstrije, 
Italije, Hrvaške, Kosova in Slovenije. Naslov SELFIE/sh/ME je 
skovanka angleških besed self-portrait (avtoportret), selfish (sebičen) 
in selfie (sebek) in namiguje na vsebino razstave, ki se dotika 

umetniškega avtoportreta danes. Identiteta v času selfijev oziroma 
priložnost za raziskovanje drugačnosti v nas samih in v odnosu 
do drugih, skozi dela sodobnih vizualnih ustvarjalcev.

Poleg umetniških del izbranih avtorjev bo na razstavi tudi izbor 
po spletu (fb + www) poslanih selfijev, sledilcev naše galerijske 
dejavnosti. Printe fotografij (približno 50) bomo natisnili v manj
šem formatu na kapa plošči in jih razstavili v eni od piranskih 
 galerij. Zaželeno je, da imajo fotografije naslov, ki pojasnjuje vse
bino, obvezno pa naj bodo navedeni leto nastanka ter ime in pri
imek avtorja samoposnetka. Vabljeni torej, da se z virtualnega 
prizorišča preselite v resnični svet umetniške galerije in razkrijete 
eno od vaših podob! 

Druge informacije in termini:
www.obalne-galerije.si
Razstavišča: Mestna galerija & Galerija Herman Pečarič Piran
Trajanje: 20. december 2019–marec 2020 
Rok za pošiljanje selfijev: 20. november 2019 ❚

Dejan Todorović . Nooto
Prenova muzeja sodobne umetnosti, 
Beograd, Srbija

Medprostor 
Prenova domačije Vrlovčnik,  
Matkov kot, Slovenija, 2017

Jabornegg & Pálffy, Opatija Altenburg,  
Altenburg, Avstrija, 2012

Foto: Hertha Hurnaus

Foto: Relja Ivanić

Foto: Miran Kambič

Dizajn Carolina Oliveri

shselfi
SELFIE/sh/ME

avtoportreti / autoritratti / self-portraits

Mestna galerija & Galerija Herman Pečarič Piran
Galleria civica & Galleria Herman Pečarič Pirano
City Gallery & Herman Pečarič Gallery Piran

VERNISSAGE 20.12.2019 / 18:00 PM

Graphic design_Carolina Olivieri
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Sunek v dušo, Naslednja postaja,  
Sončni vzhod so naslovi kamnitih kipov 
treh udeležencev letošnjega simpozija 

Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva Portorož 2019

V pričakovanju, da bo park kam ni
tih skulptur Forma viva na Seči  
v prihodnosti morda le dobil 
 priložnost za širjenje, se kipi na 

zadnjih simpozijih ustvarjajo predvsem za 
lokacije izven tega območja. Tudi za tokrat
ni simpozij so bila na razpisu ponujena tri 
zunanja prizorišča. V Luciji, na zelenici ob 

pričakovanju rojevanje novega dne: The 
Sunrise / Sončni vzhod. Kiparjeva interpre
tacija tega pojava v belem kamnu ni nič 
manj sugestivna in je v idealni sinergiji  
s prostorom, ki ji je namenjen tik ob morju, 
na Fornačah pri Piranu. Horizontalen, v 
spodnjem delu malce zaobljen blok v jedru 
volumna eksplodira z izsekanimi detajli 

geometrijskih oblik, na katerih se poigra
vajo sončni žarki. Avtor je v svojem delu 
na poetično zgovoren način znal povzeti 
posebnosti ornamentalne igre vzorcev 
 bogatega kulturnega prostora, od koder 
prihaja. 

Laura Marcos je na simpoziju zasno
vala kip z narativno vsebino in močnim 
simboličnim sporočilom: kovčki, neurejeno 
odloženi na različno velike kupe, čakajo, 
da jih lastniki odnesejo s seboj na nasled
njo postajo. Likovno govorico je podkre
pila z opisnim naslovom Next Destiny / 

Naslednja postaja. Marcosova je v težo 
kam na vtkala idejo o hotenih ali nehotenih 
popotovanjih, pobegih, selitvah, o izgublje
nosti sodobnega človeka v svetu brez ciljev 
in referenc. Zato izbira lokacije v nepo
sredni bližini piranske avtobusne postaje 
ni naključna. Kamnita plastika banalnih 
predmetov se s svojo ironično avro ponuja 
kot nekakšen novodobni spomenik ano
nimnemu popotniku, ki bo nedvomno raz
vedril poglede številnih dnevnih obis ko
valcev malega obmorskega mesta.  
❚ MBJ (iz kataloga Forma viva 2019)

Laura Marcos,  
Naslednja  
postaja (zgoraj)

Behnam Akharbin Moghanlou, Sončni vzhod

zdravstvenem domu, ter (dve) v Piranu, na 
Fornačah, znotraj na novo urejene obmor
ske promenade, in v bližini mestne avto
busne postaje. Izbrani kiparji – Behnam 
Akharbin Moghanlou (Iran), Laura Marcos 
(Argentina) in Arijel Štrukelj (Slovenija) 
– so po mnenju strokovne žirije, ki je izbi
rala med 41 prijavami, s svojimi idejnimi 
osnutki pripravili zanje najbolj prepričljive 
kiparske rešitve. 

Arijel Štrukelj si je za zeleni pas okoli 
lucijskega zdravstvenega doma zamislil 
skulpturo, ki namiguje na njegov inspira
tivni svet: naravo. Pred nami je razgibana 
stilizirana plastika (Soul Impact / Sunek  
v dušo) iz belega istrskega kamna, ki jo je 
umetnik zrahljal s preboji in površinsko 
razgibal s svetlobnim poigravanjem različ
no obdelanih površin, s čimer je učinko
vito izrabil neposredno izraznost trdega 
materiala. Vse našteto ustvarja v delu po
trebno dramatično napetost, ki z vidnimi 
modernističnimi nastavki spominja na 
 sodobne odvode moorovskega tipa. 

Estetsko čista in v mojstrski izvedbi 
samo zadostno popolna je skulptura iran
skega kiparja Behnama Akharbina 
 Moghanlouja. Njen nastanek so spod bu
dili verzi poeta, ki govorijo o vznemir ljivem 

Arijel Štrukelj,  
Sunek v dušo
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V koprski Loži predstavljamo izbor slik Katje Bednařik 
Sudec (Rakičan pri Murski Soboti, 1979), ki jih je ust
varila v zadnjih štirih letih, in objekt Skriti vrt iz leta 
2006; pomenljivo jih je poimenovala Skrivnost življenja. 

V njenem celotnem ustvarjalnem opusu kot tudi na pričujoči raz
stavi je opazna najbolj preprosta, vendar nikoli dorečena tematika 
v upodabljanju: vedno znova jo navdihuje motivika, povezana  
z naravo in njeno prvinsko lepoto, z medčloveškimi odnosi, še 
posebej v ožji in širši družini, s spošt ljivimi odnosi do sočloveka, 
prirode, do predmetov, ki nas ob da jajo v vsakodnevnem življenju, 
ter seveda do preteklosti, brez katere ne bi bilo sedanje stvarnosti 
in prihodnosti. Še posebej pa je vedno prisotno njeno poglobljeno 
razmišljanje o vlogi sodobne ženske, njene in tudi lastne žen stve
nosti, njene entitete in iden titete, starih tradicionalnih vzorcev  
in vrednot glede njene vloge v družbi. Prav te tradicionalne, tudi 
privzgojene arhetipe rada raz iskuje v svetovnih ter domačih prav
ljicah in legendah, ki so ji po gosto ustvarjalni navdih. Nepre
kinjeno se v njenih upodobitvah prepletajo kolektivna zavest in 
univerzalni spomin s skrajno osebnim doživljanjem sočasnih do
gajanj; vsaka podoba sporoča njeno lastno intimno zgodbo. Avto
rici je ustvarjalni proces očitno miselno in čustveno potovanje  
v preteklost, v stare vrednote in merila ter v spomine na otroštvo, 
kar s konkretnim doživljanjem sodobnega načina življenja v izbra
nem mediju interpretira v njej določljivi slikarski poetiki. Opazna 
je še namera vračanja k bistvu lastne identitete, torej k ponov
nemu doživljanju čutnosti in ženstvenosti, tudi poslanstva mater
instva (slike Oda nosečnosti, Zavetje, Oda materinstvu, Biti mama, 
 Prihod, in druge). Torej znotraj tega trenutnega hitrega in visoko 
tehnološkega načina življenja, ko prepogosto prevladujejo agresiv
ni medsebojni odnosi in peha nja za materialnimi dobrinami, se 
avtorica s posebno rahlo čut nostjo in subtilnostjo sooča z najbolj 
prvinskimi vrednotami, med katerimi sta najpo membnejši lepota 
in ljubezen v kar najširšem pomenu te besede. 

Katja Bednařik Sudec je tudi raziskovalka izbranega medija, 
raz ličnih tehničnih in tehnoloških možnosti, saj pri svojem ust var
janju inovativno uporablja različne materiale in postopke: ob upo

Katja Bednařik Sudec  
Skrivnost življenja

Slike, panoramska instalacija

Galerija Loža Koper
Trajanje: 25. oktober 2019–10. januar 2020

dabljanju s klasičnimi akrilnimi barvami na platno sprem lja mo  
še njene druge obrtniške spretnosti, kot so tkanje, vezenje, šivanje, 
vrezovanje; sama fotografira njej pomembne stvari in detajle ter 
posnetke ali printe premišljeno aplicira v podobo. Vedno je pri
sotna še risba kot najbolj neposredni intimni zapis, ki je običajno 
umeščena na barvito in s prepoznavnim cvetjem napolnjeno 
 platno. Leta je drobna in nežna, lahko je realizirana v klasičnih 
tehnikah, našita ali izvezena tako, da je motiv določ ljiv. Osnovno 
strukturo slikarske površine prelije z epoksi smolo, in to večkrat 
ponovi, v vmesne prostore pa aplicira različne stvari, predmete, 
fotografije ali printe, tudi prosojne tkanine, najpo go steje pa idrij
ske čipke, ki jih profesionalne klekljarice sklekljajo po Katjinih 
risbah. Tako podobe presegajo dvodimenzionalnost, nasprotno, 
avtorica na izviren način doseže iluzijo globine in večplastnost ter 
želene transparentnosti. Prav prosojnost zgornje plasti in ustvar
jena tridimenzionalnost postaneta še posebej vabljivi ne le za 
obiskovalčeve oči, ampak tudi za dotik, kar je poudarjeno s po
imenovanjem cikla slik z Dotik tkanja. 

Prepoznavna stalnica na vseh njenih delih je, ne glede na upo
dobljene konkretne človeške figure in aplicirane različne pred me
te, tudi prevladujoč motiv vrtnice, ki mu ponekod doda še druge 
cvetice. Tudi objekt Skriti vrt, ki že s svojimi dimenzijami, v pre
meru meri kar 5 metrov, takoj pritegne pozornost obisko valca,  
je na prvi pogled preprost in z velikimi cvetovi vrtnic okra šen za
prti krožni prostor. Avtorica je fotografije cvetov z raču nalniško 
tehnologijo obdelala, tudi preoblikovala in jih po svoje preinter
pretirala, jih natisnila na perforirano prozorno fasadno folijo in  
si tako ustvarila intimni “vrt” lepote, miru, tišine in medi tacije; 
torej svoj pravljično lep paradiž. Leta, sama ga imenuje pano ram
ska instalacija, pa postane še njena izvirna in večplastno izrazna 
metafora: s spoštljivostjo do zgodovine likovne umetnosti, kon

Oda materinstvu I, 2018,
print na prosojno tkanino, vezenina, nit, 
100 x 100 cm

Skriti vrt, panorama, 2006, 
print na perforirano cerado
2r: 5 m, višina: 2,5 m (detajl)

Foto: Mankica Krajec

Foto: Mankica Krajec

Laura Marcos,  
Naslednja  
postaja (zgoraj)

kretno do znane simbolike antičnega rajskega vrta in mnogo po
menskega srednjeveškega krščanskega ikonografskega motiva 
Hortus conclusus ponovno odkriva stara civilizacijska znanja in 
vrednote, ki pa so nujno potrebni tudi za eksistenco sodobnega 
človeka. Z vstopom v ta vrt obiskovalcu omogoči subjektivne 
interpretacije, občutenje ter doživljanje preteklosti in sedanjosti, 
skrivnostnega vzdušja, skladnega z vsem najbolj prvinskim  
v naravi, ponuja mu tudi estetski užitek. ❚ Nives Marvin
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Tomos – na sedlu spominov
Grafično oblikovanje

Galerija Meduza Koper
Odprtje: 3. december 2019, ob 19. uri
Trajanje. 3. december-marec 2020

Tovarna Tomos je, podobno kot 
 pozneje Luka Koper, močno za zna
movala povojno obdobje pri mor
skega mesta in Koper postavila na 

svetovni zemljevid uspešnih gospo dar skih 
praks v takratnih državah »socrea liz ma«. 
Mesto je od začetkov delovanja to varne 
leta 1954 do osemdesetih let prejšnjega sto
let ja doživelo hiter gospodarski razvoj, ki 
je vplival tudi na arhitekturno podobo kra
ja in živ lje nje njegovih prebivalcev. Pred
vsem tistih, ki so se prav zaradi mož nosti 
zaposlitve v novi tovarni priselili iz različnih 
krajev Slovenije in takratne Jugo slavije.

»Zgodba Tomosa ni le zgodba motor jev, 
je predvsem zgodba o ljudeh, ki so imeli 
vizijo in pogum, da so začeli iz nič in pro
drli v svet. To je bil projekt Jugo slavije  
v malem. Tomos je vabil najboljše strokov
njake in delavce, skrbel je za za poslene, 
želel jim je ustvariti dobre de lov ne in bival
ne, življenjske pogoje,« je svoj pogled strnil 
Koprčan Stevo Vujić, strasten zasebni zbi
ratelj Tomosove ma te rialne dediščine. 
 Večino lete hrani Tehniški muzej Slovenije 
v Bistri pri Vrhniki; v zadnjih letih pa se je 

Kako, je slikovito prikazano tudi v 
 do ku mentarnemu filmu Tomos, narejeno  
v  Jugoslaviji (režija Nataša Mihelič in Peter 
Leban). Arhivski posnetki in aktu alna pri
čevanja posameznikov, ki na platnu podo
življajo osebne izkušnje, do kazujejo, da je 
koprski velikan pred stav ljal veliko več kot 
industrijsko proiz vod njo. Podjetje je rado
darno podpiralo različne družbene dejav
nosti ter vlagalo v športne, kulturne in 
druge aktivnosti. Pospešena industrializa
cija Kopra in slovenske Istre je, po uvelja

najbolj dina mič nih mest v Sloveniji in celo Jugoslaviji. Tomos je  
s svojo ambici oz no, vse bolj izvozno in po navdihu jugoslovanske 
neuvrščenosti mednarodno naravnano proizvodnjo, ključno pri
speval k tej druž beni in kulturni preobrazbi okolja.

Izjemen uspeh je sledil, kot že rečeno, jasni viziji in veliki 
meri poguma. Stavili so na lastno znanje in kakovost izdelkov, 
na človeka in njegov potencial. Tovarna, ki se je ponašala z 
 velikimi proizvodnimi halami in skladišči, menzo in ambulanto 
za zaposlene ter svojo tiskarno in časo pi som, je imela tudi 
 pomemben razis ko valni inštitut z oddelkom za oblikovanje  
in  prototipnimi delavnicami. Več kot 200 strokovnjakov se je 
 po sve čalo stalnemu tehno loškemu razis kovanju, iskali so nove 
 tehnične in sodobno oblikovane rešitve za lastno proizvod njo. 
Bližina Italije, v kateri je estetski in vselej iro nični pristop do 
 reklamnega oblikovanja zelo dobro po vze mal in odseval du ha 
časa ter gospodar skega vzpona, je seveda pomembno nav diho

Iz
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se
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e 
Vu

jić
 Š

pe
htudi v slovenski Istri zvrstilo kar nekaj raz

stav (Pokrajinski muzej Koper, Pomorski 
mu zej »Sergej Mašera« Piran), ki so do ka
za le, da je spomin na uspešno primorsko 
zgodbo še vedno živ. Ljudje se radi in  
z nostalgijo spominjajo časov, ko so bili  
s Tomosom tako ali drugače povezani. 

vitvi London skega sporazuma leta 1954  
in odse lje va nju večjega dela italijanskega 
prebi val stva iz urbanih središč in  njihove 
ne po   sredne okolice, korenito spremenila 
etnično podobo ter kulturno in družbeno 
krajino tega prostora. Obenem je tudi ne
koliko preprečila ruralizacijo iz praz nje nih 
mest in zapuščenega urbanomeš čanskega 
okolja. Na novih temeljih indu strijskega 
razvoja je rasla nova gene racija meščanov, 
ki so jo sestavljali tudi inže nirji, tehniki, 
oblikovalci, arhitekti, po morščaki, eko
nomisti, zdrav ni ki, učitelji in drugo stro
kovno osebje. To je bilo ob dobje drz nih, 
neredko tudi vprašljivih Mihevčevih arhi
tekturnih posegov v mestno jedro beneš
kega Kopra. Zato ni naključje, da je Koper, 
zlasti v šestde se tih letih, zaživel kot eno 
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Iz osebnega arhiva družine Vujić Špeh

Iz osebnega arhiva družine Vujić Špeh

Igor Rosa, študija ergonomije  sedenja in dotikalnih površin  voznika  
na motociklu T175, 1974 (osebni arhiv avtorja)

Igor Rosa, risba motocikla ATX, NTX, 1983–1984 (osebni arhiv avtorja)

Za uspeh Tomosa je bilo zaslužnih ve liko zaposlenih v ome
njenih oddelkih. Preveč, da bi jih tukaj naštevali, zato po vze ma
mo le nekaj utrinkov akadem skega slikarja Toma Vrana in diplo
mi ra ne ga oblikovalca Igorja Rose, ki sta med drugimi vodila 
 oddelek za ob liko vanje. »Tomos je bil avant gar da, sinonim za 
 kakovost in brez časni dizajn. Še danes vidim na plo vilih po sve
tu naše izven krm ne motorje,« je povedal Tomo Vran, ki se spo
minja svojega dela iz časov, ko so ustvarjali brez računalnika, 
ročno izdelovali skice, načrte, prototipe itd.  Vodja oddelka z naj
daljšim stažem (od 1978 do 1989) je bil Igor Rosa. Leta 1983 je po 
naro čilu tovarne Tomos Nederland oblikoval dva nova modela 
moto cik lov (ATX in BT), ki sta po sta la prodajni uspeš nici in 

vala z zahodnimi estetskimi trendi. Z nji mi so bliskovito osvo jili 
domače in tuje kupce, Tomosovi »avtomatiki« so, na primer, po
dobno kot italijanska ves pa, kmalu postali pravi sta tus ni simbol 
in zaznamovali celot no generacijo. V sinergiji z raziskovalci in 
oblikovalci je delovala od lična mar ke tin ška služ ba (oddelek za 
propagando), ki je s svo jimi ambicijami presegala ta krat ne stan
darde in sooblikovala zgodbo o uspehu.

Bogata Tomosova dediščina si zasluži celostno interdiscipli
narno obravnavo in predstavitev. Razstava v Obalnih gale ri jah, 
ki zajema predvsem eksponate iz zasebne Vujićeve zbirke, pred
stavlja le drobec v nje nem mozaiku in se osre do toča na gra fično 
oblikovanje. Opozoriti želi na ne ka te re pomembne dosežke indu
strijskega oblikovanja ter pokazati segment promo cijskega mate
riala (pla ka te, zloženke in druge tis ko vine), s kate rim so gradili 
prepoznavnost blagovne znamke in uspešno tržili najraz ličnejše 
Tomosove izdelke: moto cikle, mopede, izvenkrmne motorje za 
plovila, go spo dar ske stroje, avtomobile … Oblikovalci in oglaše
valci so se suve reno in drzno spopadali z vsakim novim izzivom. 
Delovali so celovito in timsko, vselej s kom pro misom med ume
tniškim obli ko va njem in tržnim prepričevanjem po ten ci alnih 
kupcev. Oblika, grafični  pristop, barv ni odtenki in sporočilnost 

zago to vila na daljnji obstoj nizo zem skega obrata. Bila sta najdlje 
v pro izvodnji, ATX pa razglašen za »brezčasni  dizajn«, laskavo 
priznanje, ki so ga v me secih oblikovanja (med leti 2004 in 2008) 
prejeli tudi ne ka te ri drugi oblikovalci danes iko nič nih izdelkov 
slovenskega oblikovanja (na primer Niko Kralj za stol Rex in 
 Davorin Savnik za Iskrin telefon ETA). Zanimiva je bila tudi 
izkuš nja z ameriškim trgom, ki ga je bilo zagoto vo težko osvojiti 
z izdelki iz socialističnih držav. Rosa je  poslovno tja večkrat po
toval z zahtevno nalogo, da razišče, kakšne so želje in po trebe 
po tencialnih ame riš kih kup cev. To mu je uspelo,  ob  li koval je mo
del Top Tank, moped v obliki motocikla (z re zer voarjem zgoraj), 
ki se je v ZDA uspešno prodajal več desetletij. »Obliko kroji ergo
nomija. Cilj je, da bi naši,  Tomosovi izdelki vsebovali čim več 
 naše lastne pameti, ravno tako tudi oblikovalske, in da bi dosegli 
neko last no identiteto,« je Rosa povedal za Pri mor ske novice leta 
1981, ko je v osemdesetih letih  Tomos po krajšem kriznem ob
dob ju posodabljal program  motornih  koles in se z novimi modeli 
znova postavil ob bok svetovni konkurenci.  Tovarna je svoja 
 vrata za vedno zaprla v  začetku leta 2019. ❚ Tatjana Sirk

reklam nega oglasa, vse je bilo usmerjeno pred vsem v mlajše 
 generacije in družine, namenjeno torej novemu nastajajočemu 
 sred njemu sloju. Z nepo srednimi nago vori so nastopali tudi na 
različnih sejmih doma, po Evropi in drugod po svetu. Za svoje 
dosežke so večkrat prejeli sta nov ske nagrade (npr. na ljubljan
skem Bienalu indu strijskega oblikovanja BIO). 
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Tretji tir Andreja Štularja v Galeriji Meduza v Kopru

Zaključek Forme vive Portorož 2019
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Zgodilo se je … Prešernovi nagrajenci iz Slovenske Istre v ljubljanski Bežigrajski galeriji 2
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