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Bil je konjiček ...

Foto Janez Vlachy

Preoblikovanje stare igrače

Hi konjiček NSK – Vzgoja ni nedolžna stvar, v njej je veliko idelo ideološkega, pravi avtor poslikave Roman Uranjek.

Podstrešja
so ploden teren za različne tipe ljudi – starinarje, zbiratelje, dekoraterje,
nostalgike ... pa tudi za nemirne iskalce
novih idej. To slednje sta arhitektki
Mateja Panter in Jožica Curk. Nekega dne
sta na podstrešju našli starega otroškega
konjička. Bil je v tako slabem stanju, da
se je komajda še držal skupaj. A bil je tudi
poseben, s stolčkom, pripovedi o njem pa
tako zanimive, da sta se odločili, da mu
data novo življenje. Nastal je gugalnik Hi
konjiček (ime je dobil po znani otroški
pesmici Anice Černejeve), ki je hkrati prijetna igrača in dragocen oblikovalski kos.
Izvirnik je nastal v petdesetih let prejšnjega stoletja. Obstaja slika iz leta 1962, na
kateri je konjiček z dvema nadobudnima
jahačema. »Narejen je bil iz ostankov lesa,
ki jih ni bilo mogoče uporabiti za mizarske
izdelke,« se spominja njegov zadnji lastnik.
»Bil je zelo varna igrača. Zaradi velikega

radija gugalnega loka je bila nevarnost prevrnitve majhna, ne spomnim se, da bi se
kdo kdaj prekucnil med guganjem. Čeprav
je imel vrvico namesto uzde, smo se otroci
raje med guganjem držali za poličko, ker
je to šlo tako bolje od rok. Tudi izjemno
priljubljen je bil, nikoli ni sameval, vedno
je bila vrsta tistih, ki so čakali, da se bodo z
njim pognali v dir,« še dodaja.
Mateja Panter in Jožica Curk sta pri
oblikovanju sodobne verzije konjička
izhajali iz principov re-think, re-design in
re-use. V bistvu gre za re-akcijo, kot jo je
definiral Vicente Guallart v The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture.
Mateja Panter ga citira takole: »Vsakršen
poseg v ozemlje je označen kot delovanje
na znano okolje. Delovanje na kateremkoli kraju nikoli ne more biti dejanje
osvajanja neznanega ozemlja. V materialnem izobilju sedanjega časa pomeni trajnostno ravnanje negovanje in razvijanje
obstoječih kvalitet.« Sicer pa Panterjeva
pravi, da bistvo ni v pojavnosti in videzu
konjička, temveč v tem, kako je rešen
problem njegove uporabnosti. Končni
izdelek je po njenem mnenju kompromis
med lepo obliko in funkcionalnostjo.
Hi konjiček ni narejen iz odpadnega
lesa, kot je bil njegov predhodnik, temveč
iz kvalitetnih sodobnih materialov –
mediapana, akrilnega stekla in vezane
plošče. Na voljo je v različnih barvah,
otroci si barvo lahko izberejo tudi sami.
Pravi predmeti poželenja za »velike otroke« pa so poslikani konjički. Ker je avtor
poslikave Irwinovec Roman Uranjek, se
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tak model imenuje NSK (Neo Standard
Kultur) konjiček. Uranjek pojasnjuje,
zakaj se je odločil za sodelovanje: »Kot
slikarja me je vedno zanimalo ideološko v
umetniškem delu, zato sem tudi eden od
soustanoviteljev Države NSK. Ideološko
v svetu se mi bolj kot v politiki kaže v
vzgoji otrok. Zato je bilo sodelovanje pri
projektu konjiček zame izziv.«
Konjički bodo v prihodnjih mesecih v
živo na ogled na različnih lokacijah. Devetnajstega oktobra bo otvoritev razstave
v salonu pohištva id:doma s slavnostnim
govorom vodje filozofskega oddelka NSK
Petra Mlakarja. Ta nam je že vnaprej
zaupal, kako bo takrat predstavil konjička:
»Konjiček je igrača. Igrača pa veselje vrača.
Zato bom namesto razlage, kaj taka igrača
pomeni otroku, šel malce naprej. Predstavil bom inovacijo, ki še vedno ohranja lastnosti konja in jahanja z njunim smislom,
a postane igrača za odrasle.«
Januarja bodo Hi konjička predstavili še
na skupinski razstavi Društva oblikovalcev
v Cankarjevem domu, 14. januarja pa bo
v Mestnem muzeju delavnica Arhitektura
in otroci, na kateri bodo otroci spoznavali
barve in poslikali konjičke iz vezane plošče.
Po delavnici je predvidena razstava vseh
izdelanih konjičkov v Hiši arhitekture.
Arhitektki Mateja Panter in Jožica Curk
sta z oblikovanjem Hi konjička pokazali,
kako lahko ohranjamo našo dediščino,
s kakšno lahkoto staro prehaja v novo,
kako izvabimo nagajivi nasmeh otroštva
in kako se da iz vsakdanje otroške igrače
narediti umetnost, ki je tudi uporabna. •

Moda, ki oživlja
Torbice Miu Miu
S. Š.

Gospa
Prada alias Miuccia Prada, priljubljena
italijanska oblikovalka, je v začetku meseca v Parizu predstavila torbice blagovne
znamke Miu Miu za sezono pomlad/
poletje 2012. To je cenejša različica
blagovne znamke Prada, ki jo je ustanovila leta 1992. Miu Miu je tudi Miuccin
vzdevek. Prada je trenutno ena najbolj
prodajanih italijanskih blagovnih znamk,
njena ustanoviteljica pa se trudi, da vsako
sezono svojim zvestim vernicam ponudi
nekaj nosljivega, osupljivega in očarljivo
kičastega. Torbica je takšen izdelek, da si
kreatorji pri njenem oblikovanju lahko
dajo duška, saj jim ni treba upoštevati
obsega pasu, bokov ali vedno delikatne
dolžine krila. Ženske imajo v svoji omari
običajno več torbic za različne priložnosti; takšne, ki jih oblikuje Miuccia, so seveda namenjene bolj posebnim izhodom
in bolj posebnim ženskam.
Miuccia Prada je v modi tisto, kar je
za glasbeni svet Madonna – nenehno se
spreminja, spretno sledi trendom, ali še

bolje, trende ustvarja sama. Rada ima
umetnost in jo spretno vodi skozi labirint
izmuzljive mode. Torbica je lahko tudi slikarsko platno in Miuccia ga letos razume
v popartistični maniri z baročno podlago
– velikopotezno, kot običajno. Uporabila
je žive barve in jim dodala kraljevski lesk,
da je končni izdelek videti še bolj kričavo,
še bolj slikovito, še bolj (pre)drzno.
Njeno načelo je, da je treba živeti,
izgnati sivino iz naših misli, in najboljši
način, da se to stori, je obleči ali si na
ramo obesiti nekaj živahnega, barvitega,
veselega. Barvne kombinacije, na katere
stavi v novi sezoni, ne bi mogle biti bolj
žive, bolj »moteče« – rdečo je kombinirala
z rumeno, prav tako modro, ki ji je dodala
še svileni sijaj. Miuccia je znana po tem,
da rada uporablja »moteče elemente«, ki
prinašajo vznemirjenje, drobne in velike
poudarke, ki oživljajo. Resne barve jo
spominjajo na strogo mamo, ki hčeri ni
dopuščala mladostnih izletov v deželo za
devetimi gorami. Zato se je odločila, da
se bo, ko bo odrasla, oblekla v čudovite
barve in postala ne le princesa, temveč
kar kraljica.
Torbice so pravzaprav Pradina družinska dediščina. Kot dedinja dedovega
modnega imperija je podjetje Prada, ustanovljeno na začetku prejšnjega stoletja za
izdelavo luksuznih kovčkov in potovalnih torb, prevzela pred več kot tridesetimi leti. Namesto nostalgične vrnitve
v preteklost se je Miuccia odločila za
inovativni pristop k oblikovanju torbic,
ki so zaradi nenavadnosti postale pravi
umetniški izdelki, galerijski, tako rekoč
zbirateljski kosi, ki so za nekatere ženske
prava obsesija. •
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