
Nagovor Barbare Predan, kuratorke razstave Les25: 
 
V veliko veselje mi je, da vam danes lahko predstavimo razstavo Les25, 
Izbor sodobnega slovenskega oblikovanja v lesu.  
 
Razstava je nastala na pobudo Ministrstva za kulturo, kot počastitev 25. 
obletnice samostojnosti slovenske države. Vsebinska utemeljenost sloni 
na dejstvu, da se Slovenija zaradi svoje izjemne pogozdenosti zaveda, da 
je les naravna danost, ki ponuja številne priložnosti. 
 
Izbrani fokus je torej les, material, s katerim v slovenskem prostoru 
sobivamo več kot 5000 let. V mislih imam seveda najstarejše ohranjeno 
leseno kolo na svetu.  
 
V kontekstu današnje razstave je ta kos pomemben zato, ker nudi 
neizpodbitni dokaz vloge in pomena oblikovanja v družbi. Kaže namreč 
premišljen načrtovalski pristop in novo civilizacijsko razvojno stopnjo.  
 
V kontekstu načrtovanja je že pri prvem lesenem kolesu moč prepoznati 
smiselno izbiro materiala, konstrukcijsko dovršenost in seveda zavest o 
pomenu funkcionalnosti oblike. Vse našteto so še danes osnovni kriteriji 
za prepoznavanje kakovosti oblikovanja. 
 
Tem kriterijem sem pri tvorjenju izbora pričujoče razstave dodala še 
naslednje: 

- na razstavi kažemo dela profesionalnih oblikovalcev in oblikovalk, šolanih 
(ali še šolajočih se) v samostojni Republiki Sloveniji 

- uravnotežen generacijski izbor  
- dela, ki so nastala v zadnjih petih letih na področju oblikovanja iz lesa ali 

lesnega derivata 
- ter prikaz raznolikost tako v polju izdelkov, projektov kot tudi procesov 

delovanja 
 
V skladu s strateško usmeritvijo Republike Slovenije v smeri aktivne 
podpore izdelave lesenih izdelkov, razstava izpostavlja izbrane vrhunce. 
 



Naj izpostavim nekaj sklopov: 
 
Med mlajšo gnereacijo obikovalcev nedvomno izstopa lesena svetilka 
Tilna Sepiča. V kontekstu oživaljanja tradicionalne obrti v kombinaciji z 
vrhunskim oblikovanjem ne prezrite nagrajenih lesenih gospodinjskih 
izdelkov pod znamko Ribrand. Med uveljavljenimi oblikovalcu so v izboru 
izdelki oblikovalskih studiov Gigodesign, Studio Miklavc in Wilsonic 
design. Zadnji z lesenimi igračami žanjejo prodajne uspeh na tujem trgu. 
Kot izredno zanimiv eksperiment – voden s strani skupine Re-generacija – 
pa sodi predelava japonskega dresniki v lesni derivat in polindustrijsko 
proizvodnjo papirja. 
 
Preden zaključim naj opozorim še na tretjo generacijo mize Prisedi! 
arhitektke Urše Vrhunc v izvedbi podjetja RikoHiše in RPS, ki stoji pred 
vhodom v galerijo. Če sta bili prejšnji intervenciji začasni, je ta 
permanentna in po besedah avtorice zaradi svoje konstrukcije in kvalitete 
materiala pripravljena na vsa sobivanja v javnem prostoru. 
 
Za konec se zahvaljujem vsem avtorjem, ki so se prijazno odzvali vabilu k 
sodelovanju na razstavi. Hvala tudi vsem, ki so v razstavi z izdelki 
oblikovanja in arhitekture prepoznali tisti nujni okvir za gradnjo 
nadaljnjega sodelovanja med obema državama. Samo želim si lahko, da bi 
takšen princip sodelovanja postal stalnica.  
 
Hvala! 


