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IDEJNA ZASNOVA
Razdelitev prostorov po funkcijah - pritličje
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Razdelitev prostorov po funkcijah - 1. nadstropje
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KOPALNICA

SEZNAM DEL:
Tomaž Burlin: Veliki kopalec, negativ instantna fotografija, 2013
Pila Rusjan: Moški, ki se tušira, stenska postavitev, 2014
Pila Rusjan: Odtekanje / polzenje, prostorski video, 2012
Pila Rusjan: Britje 1998-2008, enokanalni video, 2008
Noemi Veberič Levovnik: Serija naslikanih elementov v kopalnici, prostorska instalacija, 2014
Noemi Veberič Levovnik: Kopalnični avtoportreti, stenska instalacija z risbami in fotografijami, 2014
Valérie Wolf Gang: (Fe)Male Identity, video instalacija, 2012

Kartonast poslikan pralni stroj in umivalnik iz papirja, umazana nogavica in pozabljene hlačke, mali in 
veliki kopalci pod tušem in v kadi ... Pila si brije glavo, takrat pred osmimi leti in sedaj spet, Noemi in 
prijateljice nas opazujejo izza kadrov kopalničnih ogledal, bolščijo v nas iz različnih krajev in obdobij, 
vsakič iste in vendar drugačne, medtem ko se v kotu moški in ženska tuširata v projekcijah obraza svo-
jega nasprotnega spola. Morda se kam prikrade tudi v črno oblečen Narcis, ki z belo masko in bogatim 
naglasnim okrasom kraljuje v kopalni kadi, pozira zase in za druge, medtem ko njegove temne, nemirne 
oči, skrite kot najbolj intimen predel njegovega telesa, za belim ogrodjem maske in verigami zlatih orna-
mentov, odslikujejo skrivnost ki je bridkejša od školjke, ustvarjajoče bleščeči biser iz solz.

Kopalnica: tako znan, banalen prostor in obenem tisti, v katerem se najbolj srečamo z lastno podobo in 
svojim odnosom do telesa, do spola, do vsega, kar nas navidezno določa, kar nas kaže drugim.
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Pila Rusjan: Odtekanje / polzenje, prostorski video, 2012
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Pila Rusjan: Britje 1998-2008, enokanalni video, 2008
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Noemi Veberič Levovnik: Kopalnični avtoportreti, prostorska instalacija, 2014
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Valerie Wolf Gang: (Fe)Male Identity, video instalacija, 2012
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KUHINJA

SEZNAM DEL:
Tomaž Burlin: Kofé, serija instantnih fotografij, 2013-14
Pila Rusjan: izdelava Cimrske pogodbe, 2014
Pila Rusjan: Vretje, zvočna pokrajina, 2014
Noemi Veberič Levovnik: Kuhinja, serija analognih barvnih fotografij, 2010
Valérie Wolf Gang: Drink Coffee with me in Venice, enokanalni video, 2013

V majhem sprejemnem delu obiskovalce pričaka skodelica kave - video, jutranje obarvana zbirka kafe-
tier, ki se pridruži nostalgičnim ambientom kuhinjskih interierjev in njihovih toplih, znanih stanovalcev, 
spominov na znane rituale, ki zaznamujejo naš vsakdan. Takoj ob vstopu v galerijo se ustvari domače 
vzdušje, ki se nadaljuje v dnevni sobi, in kasneje postaja bolj osebno in privatno, zato morda za obisk-
ovalca tudi neugodno. 
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Tomaž Burlin: Kofé, serija instantnih fotografij, 2013-14
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Noemi Veberič Levovnik: Kuhinja, serija analognih barvnih fotografij, 2010
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Valérie Wolf Gang: Drink Coffee with me in Venice, enokanalni video, 2013
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DNEVNA SOBA

SEZNAM DEL:
Tomaž Burlin: Serija videov, found footage in foto-albumov, 2013-2014 
Pila Rusjan: Maternica, prostorski video, 2013
Noemi Veberič Levovnik: Serija naslikanih televizorjev, prostorska instalacija, 2014
Noemi Veberič Levovnik: Serija videov, zvočni videi, 2010-13
Noemi Veberič Levovnik: Serija foto albumov, avtorske knjige, 2011
Valérie Wolf Gang: Pogled skozi okno, video instalacija, 2013

Poln prostor, najbolj imerzivno okolje, kjer se srečujejo svetovi, kjer se ustvarjajo brlogi za preživljanje 
časa in dnevno sanjarjenje, ki jih umetniki - sostanovalci ustvarjajo najprej zase in nato odprejo drugim. 
Dnevna soba ponuja neskončno pogledov na svet, skozi okno lahko opazujemo Pariz, v knjigah in na 
foteljih se potapljamo v družinske zgodbe drugih, se sprehodimo po pokopališčih, preberemo poetične 
interpretacije črno-belih fotografij, ki so jih pisali prijatelji, ... Lahko se igramo kot otroci na tleh. ležimo 
in opazujemo utripajoči strop, ki obleče prostor v svojo mehko svetlobo, pobegnemo dolgčasu preko 
realnih in naslikanih ekranov, kjer nas maske popeljejo v svetove in medčloveške rituale, na tanki liniji 
med fikcijo in realnostjo. 
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Tomaž Burlin: Serija videov, 2013-2014



14

Pila Rusjan: Maternica, prostorski video, 2012
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Noemi Veberič Levovnik: Serija videov, zvočni videi, 2010-13
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Noemi Veberič Levovnik: Serija foto albumov, avtorske knjige, 2011
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Valérie Wolf Gang: Pogled skozi okno, video instalacija, 2013
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WC

SEZNAM DEL:
Tomaž Burlin: Serija javnih stranišč, instantna fotografija, 2013-2014
Pila Rusjan: Women and their Relation to Porn, enokanalni zvočni video, 2013
Noemi Veberič Levovnik: Serija kolažev, mešana tehnika, 2008-09
Valérie Wolf Gang: Politična reciklaža, video instalacija v straniščni školjki, 2013

Kaj je politično in kaj se tam dogaja? Vsak od sostanovalcev ima svoj pogled na svet, ki ga izraža tudi v 
tem prostoru razmisleka in notranjega čiščenja. Javno in zasebno se mešata v tem wc-ju, kot se preple-
tata politična realnost in umetniška dela, diskurz in podoba, spolnost in mediji. Pisane podobe, ki jih 
umetniki reciklirajo z dozo kritike, humorja in užitka, priklicujejo asociacije in poustvarjajo družbo. 
Javno in osebno se v tem prostoru neprestano prepletata.
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Pila Rusjan: Women and their Relation to Porn, enokanalni zvočni video, 2013
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Noemi Veberič Levovnik: Serija kolažev, mešana tehnika, 2008-09
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Valérie Wolf Gang: Politična reciklaža, zvočna video instalacija v straniščni školjki, 2013
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DEKLIŠKA SPALNICA

SEZNAM DEL:
Pila Rusjan: Zatišje, prostorska instalacija, 2014
Noemi Veberič Levovnik: Iz zbirke sanj - 1. del, zvočno delo, 2013
Valérie Wolf Gang: Lucidne sanje, enokanalni video, 2012
Valérie Wolf Gang: Čez deset let, enokanalni video, 2011

Kako ostati individuum znotraj družbe (istega spola)? Ženska rivalnost in izpostavljenost vse naokoli, 
sterilnost družbe enakih, izpostavljenost naše golote v premočni svetlobi, ki ne ustvarja razlik in ne 
dopušča odstopanj. Drobni upor in trud po lastni identiteti in svojem prostorčku pod soncem, po osebni 
svobodi, po lastnih sanjah in neokrnjenih podobah.  Prva medvedka skrije vse, kar ji je lastno, pod odejo, 
katere oblika daje le slutiti, le ugibati bogati svet pod njo, druga povabi obiskovalca med najbolj intimne 
strani dnevnika, mu pripovedujejo osebne sanje, ga provocira in preizkuša, ga šokira sredi rožnatih 
vzorcev in prisrčnih plišastih igrač svoje mladosti, tretja pa svoje sanje prenaša v filme, jih spreminja v 
tuje zgodbe.
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Valérie Wolf Gang: Lucidne sanje, enokanalni video, 2012

Valérie Wolf Gang: Čez deset let, enokanalni video, 2011
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TOMAŽEVA SOBA

SEZNAM DEL:
Tomaž Burlin: Dead Seas I.-II., video projekcija, 2013-2014
Tomaž Burlin: Volkulja, fotografije, 2014
Tomaž Burlin: Serija instantnih fotografij (Polaroid), 2013-2014

Soba spomina / arhiv vsakdana, kjer se srečujejo Tomaževi polaroidni dnevniški zapiski, najdene foto-
grafije s počitnic anonimnih posameznikov, found footage posnetki družinskih počitnic in avtorski videi 
prebivalca te sobe, posneti na super8 filmski trak.
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Tomaž Burlin: Dead Seas I.-II., video projekcija, 2013-2014

Tomaž Burlin: Volkulja, fotografije, 2014
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Tomaž Burlin: Serija instantnih fotografij (Polaroid), 2013-2014
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FUK SOBA

SEZNAM DEL:
Tomaž Burlin: Brez naslova, transfer negativa polaroid - povečava, 2013
Noemi Veberič Levovnik: Želim si, zvočno delo, 2014
Pila Rusjan in Valérie Wolf Gang: Fuk ambient, svetlobna instalacija, 2014

Minimalizem, namig, ki prepušča prostor lastnim fantazmam in notranjim podobam. Zvočna zmes čut-
nosti, igre in humorja, ki povabi v sladko zabavo. Provokativno ime najbolj vizualno vzdržne sobe, ki 
naredi toliko prostora obiskovalcu, da kar sam pade na njeno mehko posteljo, v soočanje z goloto svoje 
površine.
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Tomaž Burlin: Brez naslova, transfer negativa polaroid - povečava, 2013


