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                                                                                                                                                                            V Ljubljani, maja 2017
Ob 10. obletnici delovanja Galerije FDV!

S projektom Galerija FDV smo začeli jeseni 2007. Delovna skupina v sestavi takratne prodekanje prof. dr. Aleksandre 
Kanjuo Mrčela, prof. dr. Sama Uhana, tajnika fakultete Jožeta Glazerja in takratne predstavnice za odnose z javnostmi 
Barbare Žaucer Šefman je zasnovala Galerijo z namenom odpreti fakulteto umetnosti in združiti umetniške interpretacije 
družbenih pojavov z družboslovnimi. 

Rojevanje galerijskega projekta ne bi bilo možno brez aktivne podpore takratnega dekana prof. dr. Antona Grizolda. Od 
samega začetka so se med aktivne galeriste vključili fdv-jevke in fdv-jevci vseh statusov – zaposleni in študenti, pa tudi 
tisti, ki so fdv-jevci neformalno, po srcu. Pred desetimi leti nismo niti sanjali, da bodo pri nas razstavljala velika slikarska, 
fotografska, oblikovalska in kiparska imena, da nam bodo svoje besede in verze podarili igralke, igralci, pesniki, da bodo 
nekatere izjemne mlade osebe svoje prve odlične umetniške izdelke pokazale javnosti prav v prostorih fakultete, da 
bodo pri nas gostovali tudi umetniki iz tujine. Nismo vedeli, da se bodo s takšnim veseljem in zavzetostjo na naša pov-
abila komunicirati z razstavljenimi umetniškimi deli odzvali tako številni kolegi in kolegice. Nekateri so nam predstavili 
tudi svoje umetniške izdelke in smo jih spoznali v drugačni, novi, a zelo lepi luči. »Galerija družbenih vprašanj in odgov-
orov« je postala nov komunikacijski prostor, prostor razprav o aktualnih družbenih izzivih in iskanja načinov soočanja 
z njimi, tematiziranja vprašanj, ki zanimajo znanstvenike in znanstvenice, umetnike in umetnice, študente in študentke. 

Galerijo je v desetih letih bogatilo sodelovanje s številnimi tujimi veleposlaništvi, ki so galerijsko vsebino razširjali v 
prostoru, času in tematsko.  Z galerijo smo obogatili tudi sodelovanje z drugimi članicami univerze, galerija pa je bila vse 
bolj deležna tudi medijske pozornosti. Občasno smo vizualno in avdio uživanje kombinirali tudi z gastronomskim ter 
nazdravljali znanosti in umetnosti.

V galeriji je rednim in občasnim galeristom nedvomno uspelo uživati, a upamo, da smo zainteresirali, k premišljevanju, 
čudenju ali čutenju spodbujali in v dobro voljo spravljali tudi simpatizerje ter da se nam bodo mnogi v naslednjih letih 
aktivno in čim pogosteje pridruževali.

Nemogoče je na tem mestu poimensko omeniti vse, ki so ustvarjali dogodke Galerije FDV in smo jim hvaležni. V stalno 
in najbolj zvesto sestavo Kolektiva Galerija pa so se z zlatimi črkami zapisali (po abecedi): Peter Ciuha, Simon Dreven, 
Bogomil Ferfila, Arne Hodalič, Miroljub Ignjatović, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Monika Kalin Golob, Mirjam Kotar, Meta 
Krese, Mitja Velikonja in Ajda Zvonar. Posebej pa se zahvaljujemo galeristom,  brez katerih izvedba naših dogodkov ne 
bi bila možna: Alešu Suliču,  Primožu Hrvackemu in  Urbanu Resniku. 

V prvih desetih letih smo galeristi in galeristke presegli začetne načrte. Ponosni  smo na to, česar utrinke predstavljamo 
v tej brošuri, in z veseljem pripravljamo galerijski program za naslednje obdobje!

Veseli bomo, če boste z nami!

Za Kolektiv Galerije

Aleksandra Kanjuo Mrčela
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Kolektiv Galerije 2015
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Kolektiv Galerije 2017
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European Vibes

Avtorji: Mladi evropski federalisti

Datum otvoritve: 17. december 2007

Mladi evropski federalisti so v multimedijskem nateča-
ju sovrstnike pozvali h kritičnemu razmisleku o vlogi, ki 
jo igra Evropska unija v življenju Evropejk in Evropejcev. 
Razstava je bila del civilnodružbenega projekta Evropske 
komisije Plan D for Democracy – Načrt D za demokracijo. 
To je bila razstava najboljših fotografij ter avdio- in vid-
eozapisov, ki so združeni v potujoči razstavi obšli celotno 
Evropo in nekatere afriške države.

Angeli, figure, ženske
dogodek ob mednarodnem dnevu žensk

Avtorica:  Lučka Koščak

Datum otvoritve: 8. marec 2008

Govorca: pesnik in akademik Tone Pavček in akad. prof. 
dr. Slavko Splichal (FDV)

Galerija FDV je  mednarodni dan žensk leta 2008 obeleži-
la z otvoritvijo kiparske razstave del akademske kiparke 
Lučke Koščak z naslovom Angeli, figure, ženske. S slavnos-
tnim nagovorom sta nastopila akademika prof. dr. Slavko 
Splichal, z branjem svojih pesmi pa je navdušil pesnik 
Tone Pavček.

Tone Pavček
 

Dober dan, življenje

Življenje, veliko, visoko večno,
kličem ti: Dober dan!

in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje kdove kam.

Čez solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,

v dolino solz in na goro vstajenja
in zmerom znova k sebi nazaj.

Dober dan, možnosti in dolžnosti,
večni up in stalna norost,

dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem – dar in skrivnost.

Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram

in ti šepečem na uho
besedilo zaljubljenih: Rad te imam!

2007 2008
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Pluralizem umetniških praks

Avtorji: podiplomski študentje Akademije 
za likovno umetnost in oblikovanje s smeri 
Slikarstvo, Kiparstvo in Video: Vesna Blag-
otinšek, Marko Glavač, Staš Kleindienst & Se-
bastjan Leban in Zoran Poznič. 

Datum otvoritve: 29. maj 2008

Na razstavi Pluralizem umetniških praks, ki je bila posveče-
na mladim ustvarjalcem, so se predstavili podiplomski 
študenti ALUO. S tem dogodkom smo slavnostno odprli 
Galerijo FDV.

Raznolikost je bogastvo družbe

Datum otvoritve: 28. oktober 2008
  
Razstava Raznolikost je bogastvo družbe je nastala kot 
del istoimenskega projekta, posvečenega boju proti 
diskriminaciji zaradi vseh šestih osebnih okoliščin, ki jih 
kot podlago za diskriminacijo obravnava Evropska unija 
– spol, starost, narodnostna/etnična pripadnost, spol-
na usmerjenost, invalidnost in veroizpoved. Na razstavi, 
ki je septembra 2008 v Tednu enakih možnosti potovala 
po vsej Sloveniji, so se študenti in študentke FDV srečali 
s predstavniki in predstavnicami nevladnih organizacij, 
ki so izvajale ta projekt: Zveza društev upokojencev Slo-
venije, Ženska svetovalnica, Društvo Informacijski center 
Legebitra, Racio Social, Slovenska filantropija, Društvo za 
spodbujanje prostovoljstva Novo mesto in Inštutut za af-
riške študije.

Politična kultura umetnosti 

Avtorji: študentke ALUO Tjaša Rener, Tjaša 
Čuš, Suzana Brborovič in Urška Mazej v 
sodelovanju z društvom študentov kultur-
ologije Kult.Co

Datum otvoritve: 10. marec 2009 

V okviru 2. Kulturološkega simpozija z naslovom Politična 
kritika v umetnosti je Galerija FDV gostila razstavo štu-
dentk Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

20092008
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Razstava nemške politične karikature

Pobudnik razstave: Goethejev inštitut v 
Ljubljani

Datum otvoritve: 26. maj 2009 

Govorec:  red. prof. dr. Ivan Bernik (FDV)

V sodelovanju z Goethejevim inštitutom v Ljubljani je 
Galerija FDV praznovala prvo obletnico svojega delovan-
ja ter 20. obletnico padca berlinskega zidu in združitev 
Nemčije, kar je bila tudi glavna tema razstavljenih karika-
tur. Te so bile prvič objavljene med novembrom 1989 in 
oktobrom 1990 v nemškem dnevniku Frankfurter Rund-
schau.

Javni in zasebni prostor v mestu

Avtorji: študentke in študenti Fakultete za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani

Datum otvoritve: 9. oktober 2009

Govorca: izr. prof. dr. Marjan Hočevar (FDV), Alenka 
Kramer (FA)

Razstavo maket in drugih eksponatov so postavili štu-
dentje arhitekture pod mentorstvom doc. mag. Tade-
ja Glažarja, Mirana Moharja, doc. dr. Sonje Ifko in doc. 
Maruše Zorec. Pobudnik in realizator razstave izr. prof. 
dr. Marjan Hočevar s Katedre za analitsko sociologijo na 
FDV je razstavo dopolnil z družboslovno interpretacijo pri-
kazanih javnih in zasebnih prostorov v mestu. Študentka 
arhitekture Alenka Kramer je predstavila projekt Ljublja-
na – živeti v mestu. V sklopu razstave je bila organizirana 
tudi okrogla miza s študenti Fakultete za družbene vede in 
Fakultete za arhitekturo z naslovom Javni prostor v obd-
obju globalizacije.

Eko-Ego

Avtorica: Ana Sluga

Datum otvoritve: 18. november 2009

“Ana v delu Eko – Ego  razširja odnos med vedênjem 
vsakega posameznika in našo skupno odgovornostjo. 
Ljudje na fotografijah, Anini najbližji svojci in prijatelji,  
ne pozirajo v vlogi ekologov, temveč jih tako pri njihovem 
delovanju vidi in zabeleži avtorica. Njen pogled po svoje 
določi, a se hkrati že vrača nazaj od podobe k upodoblj-
encu z ljubeznijo in toplino medčloveškega odnosa. Je kot 
poziv in izziv, ki ravnotežje med osebnim in javnim, zaseb-
nim in skupnim spreminja v ravnovesje.” (Vesna Kmelj o 
delu avtorice Ane Sluga).

Razstavo fotografij Ane Sluga sta dopolnila nagovor izr. 
prof. dr. Draga Kosa in predavanje red. prof. dr. Lučke Ka-
jfež Bogataj z naslovom Kaj mora družboslovec vedeti o 
podnebnih spremembah?

2009
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Podoba tržne znamke: Od korenin do 
sadežev in Stoletje poljubov

Avtorice: študentke FDV Nika Gazvoda, Anja 
Arhar, Urša Haskič, Karmen Golob in Teja 
Kastelic Merhar

Datum otvoritve: 16. december 2009

Razstava je združila plakate dveh razstav: Od korenin do 
sadežev in Stoletje poljubov. Prva razstava je nastala v 
sklopu predmeta na FDV Osnove vizualnih komunikacij 
pod mentorstvom prof. dr. Klementa Podnarja in je osre-
dotočena na tiskane oglase domačega podjetja Fructal od 
ustanovitve in do sodobnosti. Razstava Stoletje poljubov 
pa pripoveduje zgodbo o tuji tržni znamki Labello, ki je 
na trgu že celo stoletje, prodrla pa je pravzaprav na vse 
svetovne trge. Prof. dr. Zlatko Jančič s katedre za Tržno ko-
municiranje in odnose z javnostmi je razstavo dopolnil s 
kritično refleksijo o razstavljenih elementih.

Poredne želje za veselje 
dogodek ob mednarodnem dnevu žensk

Avtor: Jože Ciuha, akademski slikar

Datum otvoritve: 9. marec 2010

Govorka: prof. dr. Manca Košir

Mednarodni dan žensk 2010 smo obeležili z razstavo 
akademskega slikarja Jožeta Ciuhe, ki ga je predstavila 
prof. dr. Manca Košir. Jože Ciuha je ob slikah spregovor-
il o svojem pogledu na žensko in ženske. Prof. dr. Manca 
Košir je ob tej priložnosti knjižnici podarila zbornik “100 
000 years of beauty”. Dogodek smo zaokrožili s koncer-
tom Zorana Predina.

Tabu in kultura 
razstava v okviru 

kulturološkega simpozija

Avtorji: Nina Kojc, študentka Pef, Ana Pirih, 
študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in 
turizem, Simon Žlahtič, študent FF

Datum otvoritve: 9. marec 2010

Govorki: Barbara Polajnar, predsednica Društva 
kultorologov Kult.co in dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, 
Galerija FDV

Smerokazi Nine Kojc so gledalca usmerjali proti hladnim 
in neprijetnim zidovom psihiatrije, komune, zapora, geje-
vskega kluba, azilnega doma, javne hiše in drugih javnih 
marginalnih institucij. Fotografije Ane Pirih Menstruacija 
so prezentirale pojav, ki kljub ‘napredku’, odprtosti ljudi 
in priznavanju drugačnosti še vedno ostaja tabu. Simon 
Žlahtič je kot reflektiran opazovalec družbe razstavil slike, 
prežete s sarkazmom, ironijo, kritiko, vprašanji in občasno 
tudi z odgovori.

2010
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Die unbequeme Zeit (Neprijeten čas)

Avtor: Michael Ruetz, fotograf

Datum otvoritve: 31. marec 2010

Govorci:  Matthias Ludwig Bogislav von Kummer, vele-
poslanik Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, red. prof. 
dr. Bojko Bučar, prodekan za mednarodno sodelovanje 
(FDV), Hendrik Kloninger, direktor Goethe Instututa 
Ljubljana in doc. dr. Milan Brglez (FDV)

Michael Ruetz je kot  študent sinologije, aktivist in fo-
tograf dokumentiral duh časa s konca šestdesetih in zač-
etka sedemdesetih let. Na 43 črno-belih fotografijah je 
ponovno oživela dinamika političnega gibanja in stanje 
duha v zahodni Nemčiji in v Nemški demokratični republi-
ki. Na fotografijah iz Grčije, Portugalske, Angole in Čila  pa 
smo videli svet v prelomu in gibanju, vzdušje osvoboditve 
in emancipacije.

Ogledalo časa 

Avtor: Jože Ciuha, akademski slikar

Datum otvoritve: 5. maj 2010

Govorca: Jože Ciuha, akademski slikar in doc. dr. Samo 
Uhan (FDV)

Ob otvoritvi sta umetnik in sociolog analizirala, kako se 
posameznik ukvarja s problemi v sodobni družbi, in se 
vprašala, ali lahko najdemo skupno točko med znanost-
jo in umetnostjo. Jože Ciuha: “Vsak človek je potencialni 
umetnik, vse dokler se ne začne tekma. V tem tekmoval-
nem duhu pride tudi do tragičnih stvari.” Izrazil je skrb, da 
naravoslovne znanosti izpodrivajo humanistiko in s tem 
čustveno inteligenco ljudi, ki je danes izjemno pomemb-
na.

Yugostalgia

Avtorja: Walter Steinacher, Elena Fajt

Datum otvoritve: 27. maj 2010

Govorca: Walter Steinacher (avtor), izr. prof. dr. Aleksan-
dra Kanjuo-Mrčela (FDV)

Razstavili smo serijo portretov nekdanjega jugoslovanske-
ga predsednika Josipa Broza – Tita. Ustvaril jih je avstri-
jski avtor Walter Steinacher, ki je živel in ustvarjal tudi v 
Sloveniji. Hkrati so bile prek videoprojekcije predstavljene 
fotografije avtorice Elene Fajt “Josip Broz Superstar”, ki 
ponazarjajo utrip Titonostalgije v državah nekdanje Jugo-
slavije. Razstava je prišla v Slovenijo po odmevnem gosto-
vanju v New Yorku.

2010
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Čakajoči

Avtorji: študentje 4. letnika kiparstva Akademije za likov-
no umetnost in oblikovanje: Katja Bogataj, Polona Černe, 
Pavel Ekrias, Neža Jurman, Ana Kerin, Miha Makovec, 
Barbara Pintar in Lan Seušek (pod mentorstvom doc. 
Alena Ožbolta)

Datum otvoritve: 13. oktober 2010

Govorci: izr. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (vodja 
Galerije FDV), doc. Alen Ožbolt (ALUO, mentor) in izr. 
prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (FSD, ambasadorka 
Evropskega leta 2010)

Ustvarjalci razstave so se instalacije lotili s kolektivnim 
pristopom in simbolično žrtvovali svoj ego ter združi-
li različna mnenja za skupno dobro. Motiv instalacije je 
opozarjal na globalno uniformiranost in na izločenost ter 
stigmatizacijo tistih, ki se ne znajdejo v družbenem kalu-
pu. Vabil nas je v bistvo umetnosti, ki nam pokaže tisto, 
česar s svojimi očmi ne vidimo.

Branje skozi objektiv

Avtor: red. prof. dr. Hanno Hardt, fotograf

Datum otvoritve: 20.oktober 2010

Govorec: red. prof. dr. Aleš Debeljak (FDV)

V Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja smo 
v okviru projekta Ljubljana – prestolnica knjige Mestne 
občine Ljubljana odprli razstavo umetniških fotografij na 
temo branje. Prof. dr. Hanno Hardt s Fakultete za družbe-
ne vede je v objektiv ujel utrinke branja različnih ljudi 
na različnih lokacijah. O načinih in pomenu branja pa je 
spregovoril sociolog in pesnik prof. dr. Aleš Debeljak. 

Zmaga nad fašizmom 

Avtorji: mojstri sovjetskega vojnega fotoreporterstva: 
Dmitrij Baltermanc, Jevgenij Haldej, Viktor Temin, Mihail 
Savin, Mark Redkin, Anatolij Garanin, Robert Diament, 
Aleksander Ustinov, Jakov Rjumkin, Jakov Halip, Anatolij 
Morozov, Anatolij Jegorov, Ivan Šagin, Arkadij Šajhet, 
Mark Markov-Grinberg in drugi.

Datum otvoritve: 2. november 2010

Govorci: dr. Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije 
v Sloveniji, red. prof. dr. Anton Grizold, dekan fakultete, 
g. Rifat Pateev, svetovalec za kulturne zadeve Velepo-
slaništva Ruske federacije, red. prof. dr. Bojko Bučar, 
prodekan za mednarodno sodelovanje

V izboru so bila razstavljena dela pomembnih sovjetskih 
mojstrov vojnega fotonovinarstva, ki so skupaj z enotami 
Rdeče armade hodili po mučnih poteh vojne od Moskve 
do Berlina. Ovekovečili so bitke, težak vojaški vsakdan in 
redke trenutke počitka, posneli osvobojena mesta v do-
movini in Evropi, zastavo zmagovalca na poškodovanem 
Reichstagu in zgodovinsko parado na Rdečem trgu.

2010
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Švica in migracije (La Suisse Plurielle)

Avtorji: Ursula Markus, Edouard Rieben, 
Pierre-Antoine Grisoni (Katri Burri, kuratorka 
razstave)

Datum otvoritve: 17. november 2010

Govorca: Emine Sariaslan, predsednica Foruma za inte-
gracijo migrantk in migrantov v Švici (FIMMa) in dr. Bojko 
Bučar, dekan Fakultete za družbene vede

Na 36 fotografijah velikega formata smo opazovali so-
bivanje domačinov in priseljencev v treh švicarskih mes-
tih. Ursula Markus je fotografirala življenje v Luganu, 
Edouard Rieben je dokumentiral vsakdanjik v Bernu, 
Pierre-Antoine Grisoni pa je opazoval predel mesta Lau-
sanne.

Branje skozi objektiv, študentske umetniške 
fotografije

Avtorji: študenti Anja Bučar, Maja Čelesnik, 
Andrej Okorn, Tamara Simović, Maja Fister

Datum otvoritve: 22. december 2010

Govorec: Arne Hodalič, predsednik žirije natečaja

Druga razstava v okviru projekta Ljubljana – svetovna 
prestolnica knjige Mestne občine Ljubljana je pokazala 
nagrajene fotografije s študentskega natečaja o branju, 
ki vključuje tako raznovrstne aktivnosti, kot so učenje, in-
formiranje ali preživljanja prostega časa. Prispela dela so 
se tematike lotevala s tremi pristopi oziroma žanri doku-
mentarne, inscenirane in studijske fotografije.
 
Za umetniški program pa sta poskrbela harmonikar Nejc 
Grm, dijak konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ter 
Tadej Pišek, študent AGRFT, ki je humorno interpretiral 
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Rompien - ponosen sem, da sem Rom

Avtorji: romski otroci iz Osnovne šole 
Jarovnice, Slovaška

Datum otvoritve: 23. februar 2011

Govorci: Njena Ekscelenca dr. Marianna Oravcová, veleposlanica 
Slovaške Republike, mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade 
RS za narodnosti, gospod Jernej Rovšek, namestnik varuhinje 
človekovih pravic RS, gospa Barbara Miklič Türk, soproga takrat-
nega predsednika Republike Slovenije, ki je razstavo tudi uradno 
odprla.

Razstava je bila postavljena v sodelovanju z Veleposlaništvom 
Slovaške republike v Sloveniji, varuhinjo človekovih pravic in 
pod pokroviteljstvom gospe Barbare Miklič Türk. Razstavne 
eksponate so narisali romski otroci iz OŠ Jarovnice (Slovaška) 
ki jo obiskujejo le romski otroci iz večinoma zelo skromnih 
socialnih okoliščin. Likovni učitelj Jan Sajko je zelo predan 
otrokom in z njimi izvaja visoko kakovosten program, katere-
ga cilj je kultivirati otroke iz socialno ogroženih družin, razviti 
njihovo razmišljanje, vrednostni sistem in pri tem spoštovati 
njihovo individualnost s posebnimi kulturnimi, psihičnimi, in-
telektualnimi, čustvenimi potrebami. Tovrstno ustvarjanje pri 
otrocih bistveno poveča kreativnost in samozavest.

2010 2011
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Barvna glasba – Koncert za klavir in kitaro 
dogodek ob mednarodnem dnevu žensk

Avtorja: Peter Ciuha in Lado Jakša

Datum dogodka: 8. marec 2011

Govorec: Peter Ciuha

Avtorja sta predstavila video-zvočno postavitev, v kateri 
združujeta glasbo in likovno umetnost. Gre za muziciranje 
z barvo oz. digitalni barvni prikaz glasbe v likovni obliki. 
Peter Ciuha je ob tem povedal: “Projekt je rodila želja 
po barvnem pripomočku, ki bi olajšal ali celo omogočili 
igranje glasbe nekomu, ki ni izučen glasbenik. Tako sem 
iskal možne vire in navdihe ter uvidel, da gre za starodavni 
interes povezave med glasbo in barvo ali toni in barvami.”

O čem govorimo, kadar govorimo o denarju?

Avtor: Samo (umetnik se predstavlja samo z 
imenom Samo)

Datum otvoritve: 6. april 2011

Govorec: dr. Sarival Sosič, kustos Mestne galerije Ljubljana

Dr. Sarival Sosič je o avtorju povedal: “Samo je utemeljitelj, 
začetnik in edini predstavnik nove smeri v slovenski likovni 
umetnosti, poimenovani ortodoksni infantilizem. To je zmes 
iskrive otroškosti in subtilne odprtosti za tragikomičnost vsak-
danjosti, kjer se skozi gostoto podob (sestavljenih iz številnih 
drobcev vsakdanjosti) razkrivajo vsebinsko, barvno in struk-
turno zelo izrazite fascinacije nad pomembnimi življenjskimi 
stvarmi. Med te gotovo sodi odnos med moškim in žensko, 
kar se odraža tudi v seriji razstavljenih likovnih del z naslo-
vom O čem govorimo, kadar govorimo o denarju.  Sámo v 
teh slikah odkriva običajnosti (vsakdanjosti) ali neobičajnosti 
(posebnosti) tega odnosa, ga razgrajuje, se vanj poglablja  in 
ga likovno postavlja na ogled. Tudi ta odnos, tako kot sodobna 
družba, temelji na moči in pomenu vsemogočnega denarja, 
pehanju za materialnimi dobrinami in pohlevnem udinjanju 
sodobni potrošniški družbi. Svet se zdi vedno bolj neugoden 
za subtilne ljudi in preživiš lahko le, če se kritično zabavaš 
skozi lastno ustvarjalno poetiko ter jo včasih skozi razstavno 
postavitev ponudiš na ogled.”

Religija in družba

Avtorica: Irena Korošec, akademska slikarka

Datum otvoritve: 11. maj 2011

Govorca: preko Skypa iz Kanade avtorica Irena 
Korošec, v živo pa izr. prof dr. Marjan Smrke (FDV)

Irena Korošec je diplomirala na Akademiji za likovno 
umetnost leta 1987 in leto pozneje odšla v Kanado, kjer 
živi in ustvarja še danes. Razstava Religija in družba je bila 
po triindvajsetih letih prva razstava ponovno v Sloveniji, 
žal pa se otvoritve razstave na FDV ni mogla udeležiti, ker 
so v tem času v Montrealu potekale priprave na otvoritev 
Centra umetnosti (Art Center), ki ga sedaj vodi in v katere-
ga je vključena tudi njena šola.

2011
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O industriji

Avtor: Antonio Živkovič

Datum otvoritve: 25. maj 2011

Govorec: avtor Antonio Živkovič

Antonio Živkovič: “Pri svojem delu se osredotočam na 
lokacije nekega ne tako davnega obdobja, ki jih seveda 
gledam skozi prizmo sedanjega časa. Pa vendar te lokacije 
ne pripovedujejo samo moje zgodbe. Ne gre le za osebno 
izkušnjo, temveč za izkušnjo generacij. Tovarn, takih kot 
so bile nekoč, z visokimi dimniki, skorajda ni več, štejejo 
le tiste z »visoko dodano vrednostjo«. Rudnike so že ali 
pa jih bodo v kratkem zaprli. V času, v katerem živim, se 
dogaja velik prelom, prehod iz industrijske v informacijsko 
dobo. To bi bilo škoda samo bežno fotografsko zabeležiti. 
Zato moji fotografski ciklusi beležijo različne obraze tega 
obdobja (dimnike, vodne stolpe, fasade, interierje ...)”.

Družboslovna popotovanja FDV: Mehika, 
Indija, Kuba, Antarktika, ZDA, Etiopija

Avtorji: Bogomil Ferfila, Zdenka Šadl, Miroljub Ignjatović, 
Marko Lah, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Nevenka Černigoj 
Sadar, Danijela Dujmović, Luka Maselj, Petra Turk, Reana 
Brajković, Sandra Barjramović

Datum otvoritve: 12. oktober 2011

Govorec: red. prof. dr. Bogomil Ferfila, vodja Društva 
družboslovnih popotnikov in skrbnik programa Svetovne 
študije

Strokovne ekskurzije programa Svetovne študije in Društ-
va družboslovnih popotnikov Fakultete za družbene vede 
imajo že več kot 15-letno tradicijo. V njih je sodelovalo ne-
kaj deset profesorjev in nekaj sto študentov. Šele leta 2011 
pa so se prvič odločili na ogled postaviti svoje fotografije 
iz nekaterih obiskanih držav, razstava družboslovnih po-
potnikov pa je postala tradicionalna otvoritvena razstava 
študijskega leta.

Milan Rastislav Štefánik

Datum otvoritve: 9. november. 2011

Govorki: Nj. Eksc. dr. Marianna Oravcová, veleposlanica 
Slovaške republike in doc. dr. Cirila Toplak (FDV)

Galerija FDV je v sodelovanju z veleposlaništvom Slovaške 
republike ob 93. obletnici konca 1. svetovne vojne otvor-
ila razstavo o slovaškem znanstveniku, astronomu, diplo-
matu in politiku, generalu francoske armade. Milan Ras-
tislav Štefánik je bil med vojno general francoske vojske, 
eden od vodilnih članov češkoslovaškega državnega sveta, 
odločilno pa je prispeval tudi k vzpostavitvi češkoslovaške 
suverenosti. Bil je imenovan za prvega češkoslovaškega 
vojnega ministra. Štefánikov osebni moto je bil: Verjeti, 
ljubiti, delati (Veriť, milovať, pracovať)
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Spominski mozaik o drugi svetovni 
vojni na Slovenskem v otroški risbi

Avtorji: učenci nekaterih osnovnih šol na območju 
Krškega in Pionirskega doma Ljubljana

Datum otvoritve: 30. november 2011

Govorka: zasl prof. dr. Maca Jogan (FDV)

Razstava je bila postavljena v sodelovanju s Pionirskim do-
mom – Centrom za kulturo mladih Ljubljana, Združenjem 
borcev za vrednote NOB in osnovnimi šolami iz Krškega ob 
70. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda. 21 otroških risb je nastalo v šolskih klopeh, kjer so 
se učenci vživeli v razlage, ki so jih  o drugi svetovni vojni 
poskušali v šoli, in v pripovedi, ki so jih poslušali doma.

Iz govora zasl. prof. dr. Mace Jogan: “K razvijanju moralne 
občutljivosti (senzibiliaciji) v sedanjih razmerah lahko 
prispeva tudi ta razstava likovnih del, v katera so ujeti 
pomembni dogodki v prelomni preteklosti. Skozi upodo-
bitve otrok ustvarjalcev lahko uzremo drobce časa, ko 
so mnoge ljudi (bodisi v partizanskih enotah bodisi na 
terenu) v boju za svobodo povezovale vrline tovarištva, 
solidarnosti, poguma, ustvarjalnosti.”

Anatomy of an Aging Vineyard/ Anatomija 
starajočega se vinograda

Avtor: Hanno Hardt

Datum otvoritve: 7. december 2011

Govorec: doc. dr. Ilija Tomanić Trivundža (FDV)

Razstava v spomin na Hanna Hardta, dolgoletnega profe-
sorja na FDV in priznanega komunikologa, ki je zaznamov-
al generacije študentov družbenih ved. O razstavi je sam 
dejal: “Vinogradi so skrivnostni kraji. Njihove skrivnosti so 
znane le tistim, ki v njih delajo, jih vzdržujejo in obirajo 
grozdje. Ta dokumentarna razstava je raziskovalna odpra-
va med griče Goriških brd, v katerih je star vinograd razkril 
dolgo ohranjene podobe divjih zveri in nenavadnih ptic, ki 
so se davno potikale po tej pokrajini. Njihove nenavadne 
poteze so se globoko zarezale v spomin tistih, ki tu že gen-
eracije privezujejo in prirezujejo ter s tem oblikujejo trse. 
Podobno kot jamske poslikave izumrle civilizacije pričajo 
te skulpture o nekem drugem, preteklem času in izzivajo 
našo domišljijo, ko pomislimo na naše najljubše pravljice 
in se vprašamo, kje so divje zveri.”

Fotografska razstava Jacoba Riisa

Avtor: Jacob Riis

Datum otvoritve: 29. februar 2012

Govorec: Arne Hodalič, slovenski fotograf in predavatelj 
fotografije na FDV

Jacob Riis (1849–1914), dansko-ameriški fotograf in 
novinar, je bil pionir na področju uporabe fotografiranja 
z bliskavico. Njegova fotografska dela so definirana kot 
družbena fotografija, saj je z njimi neusmiljeno razgaljal 
vso bedo življenja in izkoriščanja revnih ljudi, predvsem 
otrok in žena, v revnih četrtih in podnajemniških stano-
vanjih v New Yorku v poznem 19. stoletju. Zaradi svoje 
angažiranosti je bil tudi reformator in član “progresivnega 
gibanja”, ki je v tistem času delovalo in se zavzemalo za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer najrevnejših v 
New Yorku. Razstava je bila postavljena v sodelovanju z 
Veleposlaništvom ZDA V Sloveniji.  
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50 let FDV: Spol, spola, spolna neenakost in 
znanost na Fakulteti za družbene vede

dogodek ob mednarodnem dnevu žensk in 50 letnici fakultete

Avtorice: zasl. prof. dr. Maca Jogan, Mirjam Kotar, Her-
mina Krajnc

Datum otvoritve: 8. marec 2012

Govorci: dekan FDV red. prof. dr. Bojko Bučar, s svojim pesniškim recitalom 
je navzoče počastil red. prof. dr. Aleš Debeljak, za glasbo je poskrbel kitarist 
Izidor Erazem Grafenauer, dogodek je zaokrožilia zasl. prof. dr. Maca Jogan 
s pripovedko 

Fakulteta za družbene vede je ob 8. marcu, mednarod-
nem dnevu žensk, odprla razstavo z naslovom Spol, spola, 
spolna neenakost in znanost na FDV, v okviru katere je 
zasl. red. prof. dr. Maca Jogan (FDV) na podlagi opravl-
jene raziskave predstavila polstoletni razvoj FDV glede na 
družbeno neenakost spolov. S tem dogodkom je Galerija 
FDV – Galerija družbenih vprašanj in odgovorov obeležila 
50-letnico fakultete. Kot je dejala avtorica razstave: “Gre 
za prvi korak, ki nam nudi grobe, bolj ali manj površinske 
ocene o dogajanjih po desetletjih. Vendar je smer, v kat-
ero gre ta spoznavna pot, tista, ki vodi do možnosti odpi-
ranja novih vrat v neznane in raznolike vrtove znanja in v 
odkrivanje, kaj človeški um ustvarja in kako ustvarja nove 
vednosti.” Drugi del razstave je bil predstavitev izbranih 
objav avtoric v 50 letih delovanja fakultete.

Razstava čeških spomenikov UNESCO

Datum otvoritve: 4.  april 2012

Govorec: veleposlanik Češke republike v Ljubljani, Njego-
va Ekscelenca Peter Voznica

Galerija FDV je razstavo postavila v sodelovanju z velepo-
slaništvom Češke republike v Ljubljani. Zbrane je v slov-
enskem in češkem jeziku nagovorila vodja Galerije FDV, 
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, sledilo je predavanje 
veleposlanika Češke republike v Ljubljani o Višegrajski sk-
upini. To je politična zveza srednjeevropskih držav in ena 
od dveh tovrstnih skupin srednjeevropskih držav. Vanjo so 
združene države Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška. 
Zveza je nastala 15. februarja leta 1991, ime pa je dobila 
po madžarskem mestu Višegrad, kjer je bila skupina usta-
novljena.

Codex Suprasliensis 

Datum otvoritve: 11. april 2012

Govorci: dekan FDV red. prof. dr. Bojko Bučar, veleposlanik Re-
publike Bolgarije v Sloveniji N. E. Philip Georgiev Bokov, vršilec 
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za evropske politike 
na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Tadej Rupel in predsedni-
ca Foruma slovanskih kultur mag. Andreja Rihter. Sledil je vodeni 
ogled razstave v izvedbi prof. dr. Elene Tomove z Inštituta za kn-
jiževnost Bolgarske akademije znanosti. 

Galerija  FDV  je razstavo postavila ob 20. obletnici vz-
postavitve diplomatskih odnosov med Republiko Bolgarijo 
in Republiko Slovenijo v sodelovanju z veleposlaništvom 
Republike Bolgarije in s podporo Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije ter Foruma slovanskih kultur. 
Supraseljski kodeks je eno najstarejših slovanskih besedil 
v cirilici. Nastal je v prvi polovici 11. stoletja na ozemlju 
vzhodne Bolgarije. Ime je dobil po samostanu v Suprasel-
ju na Poljskem, kjer so ga dolga leta hranili. Kodeks je 
zbornik besedil, ki vsebuje življenjepise 24 svetnikov, 23 
homilij (za postni in velikonočni čas), molitev in v dodatku 
tri legende. Kot prvi dokument kake slovanske nacionalne 
ustanove je uvrščen na Unescov seznam kulturne ded-
iščine v okviru programa Spomin sveta.
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Industrijska družba v razkroju

Avtorja: Meta Krese in Matjaž Rušt

Datum otvoritve: 9. maj 2012

Govorec: red. prof. dr. Miroslav Stanojević (FDV)

Fotografije Mete Krese z naslovom Ko se življenje konča 
pri 45 pripovedujejo zgodbe o tem, česar na njih ni: da 
so ženske s fotografij nekoč imele delo, ki so ga v ‘slabih’ 
jutrih lahko preklinjale; da je življenje teklo naprej brez 
pretiranih pričakovanj, a tudi brez ponižanj; da so bila 
ženskam velika eksistenčna in eksistencialna vprašan-
ja prihranjena. Kako prikazati nekdanjo polnost, če ne s 
sedanjo praznino? Kako pokazati živahen vrvež ženskih 
glasov in drdranje strojev, če ne s praznim tovarniškim 
dvoriščem, ki ga prerašča trava. 

Drug del razstave je postavitev najbolj uspešne (nagraje-
vane) in znane serije fotografij Matjaža Rušta z naslovom  
Delavci Prenove (2010). Gradbeno podjetje Prenova je 
zaposlovalo predvsem delavce iz bivših jugoslovanskih 
republik. Rušt je skozi fotografski aparat ujel podo-
be delavcev, čakajočih na delavske knjižice v trenutkih 
odpuščanja oz. prenehanja delavnega razmerja.

Kako sem videla Afriko…?

Avtorica: Lara Garvas, študentka novinarstva 
na FDV

Datum otvoritve: 6. junij 2012

Govorka: Lara Garvas

Šlo je za zadnjo razstavo v študijskem letu, ki je od takrat 
vsako leto posvečena študentski ustvarjalnosti. Študentka 
Lara Garvas je predstavila fotografije nambijskih Himb v 
prebujanju afriškega jutra, mozambiške otroke med ra-
zigrano igro, kenijske Gabre med plesnimi ceremonijami 
in zadovoljen izraz na obrazu starih bušmanskih ženic po 
uspešnem nabiranju koreninic. Kot pravi sama, jo je vse 
to in še vrsta drugih stvari prepričalo o tem, kar je že ne-
koč dejal R. Elliot: If you only visit two continents in your 
lifetime, visit Africa twice! (Če v svojem življenju obiščeš 
samo dve celini, obišči Afriko dvakrat!, op. a.). Razstava 
je hkrati vključevala interaktivni projekt, ki sta ga vodili 
Minca Brate in Nataša Godec iz knjižnice ODKJG FDV, z 
naslovom “Kaj ste mislili o …?” Uporabniki knjižnice so na 
plakate pisali o življenju brez Facebooka, tišini v knjižnici, 
branju med počitnicami, dvigovanju kakovosti znanja itd.

Družboslovna popotovanja FDV: Burma/
Myanmar, Kanada/ZDA, Moldavija, Antarkti-

ka, Grenlandija, Islandija, Maroko 

Avtorji: Bogomil Ferfila, Miroljub Ignjatović, Tanja Kamin, 
Drago Ternovšek, Samo Kropivnik, Aleksandra Kanjuo 
Mrčela, Samo Uhan, Uroš Božin, Črt Kaker, Kristina Soklič, 
Jure Štabuc, Igor Jurišič, Jasna Likar, Jure Jelinčič

Datum otvoritve: 17. oktober 2012

Govorca: red. prof. dr. Bogomil Ferfila in Vojko Klančnik 
(knjižnica FDV)

Na razstavi so bile prikazane fotografije s popotovanj 
udeležencev strokovne ekskurzije programa Svetovne 
študije in članov Društva družboslovnih popotnikov FDV 
v letu 2012 v Burmo/Myanmar, Kanado/ZDA, Moldavi-
jo, fotografije prof. dr. Bogomila Ferfile s popotovanj po 
Antarktiki, Grenlandiji in Islandiji ter popotovanja Vojka 
Klančnika po Maroku.
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En svet 
(razstava slik ob okrogli mizi z 

naslovom  Družbenoekološki obrat ali 
propad)

Avtorica: Jerneja Jambrek 

Datum otvoritve: 14. november 2012

Govorci: dr. Dušan Plut, ddr. Rudi Rizman, dr. Bogomir 
Kovač, dr. Božidar Debenjak, mag. Viktor Žakelj  in avtor 
dela dr. Andrej Kirn. Razpravo je vodila dr. Maca Jogan.

Da bi napredovali pri iskanju drugačnih načinov delovanja 
ljudi, sta Fakulteta za družbene vede z Galerijo FDV in Tra-
jnostna akademija Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije 
TRS ob izidu knjige zasl. prof. dr. Andreja Kirna z naslovom 
Družbenoekološki obrat ali propad (Založba FDV) organi-
zirali okroglo mizo, ki je obravnavala domače in svetovne 
družbenoekološke probleme, trajnostni razvoj in možne 
izhode iz grozeče kize. Z umetniškega vidika je problema-
tiko dopolnila razstava akad. slikarke Jerneje Jambrek EN 
SVET.

So Slovenian

Avtorica: Ljubica Čehovin - Suna

Datum otvoritve: 21. november 2012

Govorec:  zaradi bolezni red. prof. dr. Aleša Debeljaka je 
vodja Galerije FDV red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrče-
la prebrala njegov nagrajeni esej z naslovom  In Praise of 
the Republic of Letters

Zbirka So slovenian je serija spominkov s simbolnimi 
podobami slovenskega značaja. Za izhodišče je avtorica 
postavila slogan Tako slovensko – So Slovenian, v njegov 
okvir pa je poskusila ujeti simbole, motive in teme, ki 
predstavljajo Slovenijo ali govorijo o njej, ter najpomem-
bnejše ikone slovenske preteklosti in sedanjosti, pomem-
bne posameznike oziroma ustvarjalce iz slovenske kulture 
in znanosti. Motivi na njenih majicah predstavljajo neka-
kšne darove Slovenije. “Slovenci bi lahko bili bolj ponosni 
na svojo kulturno dediščino in na svoje ljudi,” je prepriča-
na Suna. Njena kolekcija je namenjena tudi temu, da bi se 
Slovenci večkrat spomnili, kje živimo, kdo smo in kakšna je 
naša vrednost v svetu.

Razstava mozaikov akademskega slikarja 
Jožeta Ciuhe

Avtor:  Jože Ciuha, akademski slikar

Datum otvoritve:  3. december 2012

Govorec: akademski slikar Jože Ciuha

Veliki mozaiki so postali stalna razstava Fakultete za 
družbene vede. Umetniško ustvarjanje Jožeta Ciuhe je za-
vezano številnim umetniškim tehnikam, letnim časom in 
predvsem okolju, v katerem ustvarja. Akvareli, »monologi 
njegove intime«, nastajajo predvsem v poletnih mesecih 
na otoku Šipan, grafika v Ljubljani in Benetkah, slike, “dia-
log s svetom in časom”, povsod, v vseh letnih časih.  Prav 
tako se ukvarja z risbo, ilustracijo, ustvarjanjem mozaikov 
ter tapiserij. Je tudi pesnik in pisatelj. Svoje delo je pred-
stavil na številnih samostojnih (skoraj 300) in skupinskih 
(preko 500) razstavah doma in v tujini ter na nekaterih 
pomembnih razstaviščih. Njegova dela so razstavljena 
v najpomembnejših svetovnih umetnostnih ustanovah. 
Prejel je več nagrad – v Sloveniji med drugim nagrado 
Prešernovega sklada, Levstikovo nagrado in Župančiče-
vo nagrado, v tujini pa so mu podelili naslov Viteza lep-
ih umetnosti in literature v Franciji, državno nagrado v 
Avstriji ter članstvo v Ruski akademiji umetnosti v Moskvi.
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Strip Ljudožerci

Avtorja: Santiago Martin (ilustrator) in Miha 
Pintarič (pisec besedil)

Datum otvoritve: 12. december 2012

Govorec: izr. prof. dr. Peter Stanković (FDV)

Z razstavo je Galerija FDV opozorila, da so tudi znotraj 
fakultete talenti, ustvarjalci in umetniki. Strip Ljudožerci 
sta ustvarila naš kolega Santiago Martín, lektor španščine, 
ki je prispeval risbe, ter Miha Pintarič z Oddelka za roman-
ske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni, ki je prispeval besedilo. Hkrati je bila to prva razstava 
stripa v okviru Galerije FDV. Celotna zgodba stripa poteka 
okoli predvidoma Slovenca, čeprav to nikjer ni v resnici 
potrjeno, ki pade v roke ljudožerskemu plemenu. Gre za 
njegovo pripoved pred nekaj leti. Skupaj z ljudožerskim 
poglavarjem začneta odpirati politične teme, zaradi česar 
ga kasneje niti ne pojedo. Kaj hitro ga poglavar okrona za 
ministra, rekoč: “Vidiš, če minister reče, da je narod zdrav, 
potem verjamejo vsi, tudi tisti, ki jim njihov zdravnik pove, 
da so bolni. Sicer pa te bolezni spadajo pod kulturno min-
istrstvo, vsaj spadale bi, če bi ga imeli.”

Svet, kakršen pač je. 
Fotografija - vest slovenske družbe

Urednica razstave: Meta Krese

Datum otvoritve: 13. december 2012

Govorka: avtorica in fotografinja Meta Krese

Razstava je bila pregled sodobne fotografije na Slovenskem. Meta 
Krese je o razstavi zapisala: “Razstavljeni ciklusi Jake Adamiča, 
Primoža Bizjaka, Jureta Eržena, Jake Gasarja, Arneta Hodaliča, 
Mance Juvan, Boruta Krajnca, Boštjana Puclja, Matjaža Rušta in 
Igorja Škafarja umeščajo avtorje med tiste fotografe, ki upora-
bljajo fotografijo za kritično interpretiranje vsakdanjega življenja 
pri nas. Čeprav marsikdo med njimi zaradi svojega dela potuje 
po svetu, smo se pri izboru omejili na tiste njihove zgodbe, ki so 
posnete v Sloveniji. So pač taki časi, da se pričakovanja, ki jih je 
ustvarila zamenjava političnega sistema pred 20 leti, pri večini 
prebivalcev niso izpolnila in razstavljene podobe nosijo infor-
macije, ki namigujejo, če ne že potrjujejo, da so skepticizem do 
sedanjosti, velikokrat tudi apatija in zagrenjenost do prihodnosti, 
pravzaprav upravičeni. Kontekst, v katerega so umestili fotografi-
je, nam dovoljuje, da jih je mogoče hkrati dojemati osebno, 
politično, ekonomsko, dramatično, vsakdanje, zgodovinsko, in 
končno, če smo naveličani vrtanja v bistvo njihovega pome-
na, nam dajejo tudi dovolj estetskega veselja, da nas potešijo.”

20 let samostojnosti Slovaške

Datum otvoritve: 20. februar 2013

Govorka: Nj. Eksc. dr. Marianna Oravcová, veleposlanica 
Slovaške republike

Ob 20. obletnici nastanka Slovaške Republike in 20. 
obletnici vzpostavitve slovaško-slovenskih diplomatskih 
odnosov.
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Obeležitev Mednarodnega dneva žensk

Avtorici in izvajalci: pesnica in veleposlanica 
Španije v Sloveniji Nj. Eksc. Anunciada 
Fernández de Córdova (prevode pesmi v 
slovenščini prebrala igralka Milena Zupančič); 
pesnica in igralka Saša Pavček (»Obleci me 
v poljub«) z glasbeniki (kitarist Šemsudin 
Džopa, pianist Aljoša Rijavec)

Datum dogodka: 8. marec 2013 

VIAJAR
Viajar eres tú

hasta los confines.
Tu cuerpo,
las etapas.

POTOVATI
Potovati si ti,

do meja.
Tvoje telo,

etape.
(Nj. Eksc. Anunciada Fernández de Córdova)

Razstava risb Cirila Horjaka, a.k.a. Dr. 
Horowitza

Avtor: Ciril Horjak, a.k.a. Dr. Horowitz

Datum otvoritve: 13. marec 2013

Govorka: Hermina Kranjc (FDV)

“Risbe so nastajale kot časopisne ilustracije za dnevnik 
Večer. V procesu nastajanju risb je bil ilustrator neprestano 
vpet v proces nastajanja članka. Če naj bi se ilustracija 
pogovarjala s člankom, se mora tudi ilustrator pogovarjati 
s piscem in z njegovim urednikom, se seznaniti z dejstvi, 
argumenti, dokazi, pričami, junaki... Med ilustratorjem 
in novinarjem poteka prav poseben komunikacijski 
in ustvarjalni proces. Ilustrator največ noči preriše, 
dneve pa preživi v pogovorih s soustvarjalci zgodbe …“

Šola, ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija 
in Gane

Avtorji: Tomaž Gorenc, Polona Koželj in Tina 
Palaić

Datum otvoritve: 3. april 2013

Govorec: direktor Slovenskega šolskega muzeja, mag. 
Stane Okoliš

Razstava temelji na izkušnjah treh vodičev Slovenskega 
šolskega muzeja, ki so jih neodvisno drug od drugega 
pridobili v okviru prostovoljnega dela v treh različnih 
afriških državah.
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Interpretacije skript cirilice in glagolice

Avtor: Cyril Gogov

Datum otvoritve: 8. april 2013

Govorec: izr. prof. dr. Maja Bučar (FDV),  veleposlanik 
Bolgarije Philip Bokov ter bolgarski minister za kulturo 
Vladimir Penev.

Razstava je organizirana s podporo Državnega zavoda 
za kulturo pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Bolgarije.

Nemci

Avtor: Ferenc Schmidt

Datum otvoritve: 10. april 2013

Govorec: red. prof. dr. Marko Lah (FDV)

Fotografije Ferenca Schmidta so pomemben dokument 
vzdušja v povojnem Münchnu in Nemčiji ter razkrivajo 
avtorja kot pretanjenega opazovalca vsakdanjega življenja 
z izrednim občutkom za pravi trenutek in kompozicijo. 
Hkrati pa so tudi poetične, močno izrazne in čustvene.

Razstava je nastala v soorganizaciji s KUD atelje MIKADO. 
Posebna zahvala sinu Ferenca Schmidta, Thomasu 
Schmidtu.

5. obletnica galerije + fotonatečaj

Avtorji: Uroš Abram, Aleksander Baumkirher, Aleš Beno, Sašo Bizjak, Luka 
Cjuha, Matej Družnik, Jure Eržen, Jošt Franko, Miha Fras, Jaka Gasar, Luka 
Gorjup, Stanko Gruden, Irena Herak, Borut Krajnc, Tit Košir, Matej Leskovšek, 
Tomi Lombar, Borina Mišica, Igor Napast, Daniel Novakovič, Maj Pavček, 
Andrej Petelinšek, Tamino Petelinšek, Maja Pertič Gombač, Matej Povše, 
Matej Pušnik, Blaž Samec, Željko Stevanić, Tone Stojko, Roman Šipič, Igor 
Škafar, Nebojša Tejić, Marko Vanovšek, Bojan Velikonja, Voranc Vogel, Tomaž 
Zajelšnik, Matic Zorman, Šimen Zupančič. Izbor del: Jaka Gasar, Ženja Lailer, 
Lilijana Stepančič, Bojan Velikonja, Voranc Vogel

Datum otvoritve: 15. maj 2013

Govorca: Arne Hodalič in doc. dr. Ilija Tomanić Trivundža 
(FDV)

Galerija FDV je komunikacijski prostor Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani, odprt za razmišljanje 
in razprave o aktualnih družbenih vprašanjih. S tem 
namenom smo 5. obletnico delovanja obeležili s skupinsko 
razstavo fotoreporterjev, ki z razstavljenimi podobami 
demonstracij in vstajnikov dramatično prikazuje in priča o 
dogajanjih na slovenskih trgih in ulicah med novembrom 
2012 in februarjem 2013. V razstavo so bile vključene 
tudi zmagovalne fotografije študentskega fotografskega 
natečaja, ki ga je ob peti obletnici svojega delovanja 
organizirala Galerija FDV. Žirija v sestavi Arne Hodalič, 
Ilija Tomanić Trivundža in Katja Bidovec je za zmagovalca 
natečaja izbrala Luko Gorjupa, častno omembo pa je 
prejel Alen Murič.
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Študentska produkcija

Avtorji: študenti FDV

Datum otvoritve: 5. junij 2013

Govorec: Arne Hodalič

V vseh letih, odkar Arne Hodalič na Fakulteti za družbene 
vede na Katedri za medijske in komunikacijske študije 
predava o fotografiji, se je nabralo veliko nadarjenih 
in pridnih študentk in študentov, ki jih je fotografija 
zares pritegnila. Prvič v vseh teh letih so imeli skupaj 
priložnost, da dela najboljših predstavijo na skupinski 
razstavi v Galeriji FDV. Razstavljena dela so bila lep prikaz 
fotografskega dela in razmišljanja, ki sta potrebna za 
opravljanje izpita. Ali kot pravi Arne Hodalič: “Kar nekaj 
od teh študentk in študentov je modul navdušil tudi za 
nadaljnje ustvarjanje in se sedaj po že opravljenem izpitu 
še bolj resno ukvarjajo s fotografijo, kar mi je še posebej 
v čast.”

Dekontraminacija

Pobudnik razstave:Društvo za odpravljanje 
socialne neenakosti Appareo, v sodelovanju z 
Društvom ŠKUC-Kulturni center Q-Klub Tiffany 
in DIC Legebitra

Datum otvoritve: 9. oktober 2013

Govorci: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, projekt je 
predstavila Nina Perger z društva Appareo, red. prof. dr. Mitja 
Velikonja (FDV)

Razstava je bila kumulacija razmislekov o uličnem 
sovražnem govoru, njegovi hkratni prikritosti in glasnosti, 
vseprisotnosti in mimobežnosti. Nastala je kot rezultat 
cikla ustvarjalnih delavnic o dekontaminaciji urbanega, 
vživljanju v govor ulice in iskanju lastnega glasu. Ime 
projekta – DekontRaminacija – v sebi združuje glavni 
sporočili, na kateri opozarja projekt: potrebo po 
dekontaminaciji našega vsakdanjega, urbanega prostora 
sovražnega govora ulice ter željo po aktivaciji mladih, 
da se tovrstnemu govoru zavestno uprejo. Poseganje 
v urbani prostor je lahko najrazličnejše, avtorji pa so 
uporabili konkretne in neposredne predelave sovražnih 
sporočil grafitov in oblikovali lastna sporočila družbene 
kritike in strpnosti.

Višegrajska  karma

Pobudnik razstave: Veleposlaništvo Republike 
Madžarske

Datum otvoritve: 12. november 2013

Govorec: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,  dekan 
FDV red. prof. dr. Bojko Bučar, veleposlanik Madžarske 
Nj. Eksc. Dr. István Szent-Iványi in izredni in pooblaščeni 
veleposlanik Republike Poljske Nj. Eksc. Cezary Król

Namen razstave je bil prikazati spremembo režima v štirih 
srednjeevropskih državah (na Madžarskem, Slovaškem, 
Češkem in Poljskem), ki se je zgodila skoraj sočasno – 
in kako so te nujne spremembe vplivale na kulturo in 
vsakdanje dejavnosti, družbenega in individualnega 
življenja. 

Razstavljena dela, ki govorijo o položaju med spremembo 
režima, nas soočajo z našo posamično in skupno 
preteklostjo skozi ogledalo.
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Ljubljanski Urboglifi

Avtor:  člani in članice ŠSD SocioKlub

Datum otvoritve: 21. november 2013

Govorca: izr. prof. dr. Franc Trček (FDV), Rok Ramšak 
(študent FDV)

Razstavljene so bile fotografije, ki so v preteklem 
letu nastale na fotografskem pohajkovanju, ki ga je 
organiziralo društvo SocioKlub. Namen pohajkovanja je 
bil pri študentih spodbuditi rabo sociološke imaginacije 
skozi zajemanje urbanih mikrozgodb, postavljenih v 
urbano makrookolje.

Družboslovna popotovanja FDV: Tajska, 
Brunej, Singapur, Kaliningrad, ZDA 

Avtorji: Bogomil Ferfila, Andrej Šinko, Danijela 
Dujmović, Igor Jurišič, Miroljub Ignjatović, 
Aleksandra Kanjuo Mrčela

Datum otvoritve: 25. november 2013

Govorec: red. prof. dr. Bogomil Ferfila (FDV)

V razstavo so vključene fotografije udeležencev strokovne 
ekskurzije programa Svetovne študije in članov Društva 
družboslovnih popotnikov FDV v letu 2013 na Tajsko, v 
Brunej in Singapur, Kaliningrad, ter fotografije red. prof. 
dr. Bogomila Ferfile s popotovanj po ZDA.

Pohod na Washington

Avtor: Rowland Scherman

Datum otvoritve: 11. december 2013

Govorci: dekan FDV red. prof. dr. Bojko Bučar, veleposlanik 
ZDA v Sloveniji G. Joseph Mussomeli, izr. prof. dr Petra 
Roter (FDV) 

Leta 2013 je minilo 50 let od protestnega shoda za 
državljanske pravice – pohoda na Washington, ki se 
je 28. avgusta 1963 končal z zgodovinskim govorom 
borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga. Na 
razstavi so bile predstavljene dokumentarne fotografije 
zgodovinskega shoda za državljanske pravice, ki jih danes 
hrani Ameriški narodni arhiv. Gre za približno 50 fotografij 
fotografa ameriške informacijske agencije USIA Rowlanda 
Schermana, ki je poleti 1963 dokumentiral znani pohod 
na Washington za službe in svobodo.
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Push, push, pop!

Avtor: Urban Cerjak
 

Datum otvoritve: 15. januar 2014

Govorca: Urban Cerjak (avtor) in izr. prof. dr. Marjan 
Hočevar (FDV)

Kot je ob otvoritvi povedal izr. prof. dr. Marjan Hočevar 
s Katedre za analitsko sociologijo, “razstava Galerije FDV 
skozi fotografsko oko Urbana Cerjaka tematizira nekaj, kar 
sociologi na abstrakten način opredeljujemo kot razmerje 
med družbeno strukturo in delovanjem v prostoru. /…/  
Fotografije Urbana Cerjaka odlično združujejo dokumen-
tarni pomen ulične rolkarske subkulture, arhitekturne de-
tajle s samosvoje perspektive, kreativnost v rabi urbanega 
prostora, omehča rigidnost elementov v prostoru in praz-
novanje živosti javnega prostora.”

Brez marketinga? Brezveze. 

Pobudnik razstave: Študentska sekcija Društ-
va za marketing Slovenije

Datum otvoritve: 5. marec 2014

Govorec: red. prof. dr. Zlatko Jančič (FDV)

Študentke in študenti so želeli z visečimi praznimi em-
balažami spodbuditi k razmišljanju, kakšen bi bil svet 
brez marketinga. Bi bil ta lepši, boljši in čistejši, ali pa bi 
bili v takšnem svetu popolnoma izgubljeni? Na njihova 
vprašanja je poskušal odgovoriti red. prof. dr. Zlatko Jančič 
s Katedre za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi 
na FDV. 

Gledališka predstava Triko
dogodek ob mednarodnem dnevu žensk

izvedba: študentke in študenti AGRFT po 
besedilu M. Jesiha

Datum dogodka: 5. marec 2014

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) je 
v sodelovanju z Galerijo FDV v produkciji študentk in štu-
dentov dramske igre AGRFT uprizorila predstavo pesnika 
in dramatika Milana Jesiha. Predstava Triko, ki duhovito 
preigrava niz situacij in v ospredje postavlja odnos med 
moškim in žensko, je bila uprizorjena v veliki gledališki 
dvorani AGRFT.
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Pot v vesolje
dogodek ob 50-letnici poleta prve ženske 

kozmonavtke na svetu v vesolje 
V. V. Tereškove

Pobudnik razstave: Ruski center znanosti in 
kulture

Datum otvoritve: 12. marec 2014

Govorci: Valerija Kilpjakova (Ruski center znanosti in kulture), 
Dragan Živadinov (umetnik in režiser), zasl. red. prof. dr. Maca 
Jogan (FDV)

Valentina Tereškova, ki je dobila naziv »največja ženska 
20. stoletja«, se je za vedno vpisala v zgodovino človeštva 
kot prva ženska kozmonavtka na svetu in edina ženska, 
ki je 16. junija 1963 sama poletela v vesolje. Po njej so 
poimenovali krater na Luni, majhen planet 1671 Čajka (po 
njenem klicu “Čajka!”), številne ulice, ceste in nabrežja v 
različnih mestih nekdanje Sovjetske zveze, šole, muzeje, 
planetarije itd. Valentina Tereškova je postala tudi edina 
sovjetska državljanka, katere portret je bil še za časa njen-
ega življenja upodobljen na sovjetskem kovancu.

Apartheid

Pobudnik razstave: Gibanje za pravice Pal-
estincev BDS Slovenija

Datum otvoritve: 26. marec 2014

Govorca: Nada Pretnar (BDS Slovenija) in doc. dr. Milan 
Brglez (FDV)

Ob Tednu izraelskega apartheida 2014 smo v Galeriji FDV 
odprli razstavo z naslovom Apartheid, ki na sedemnajstih 
panojih prikaže razvoj koncepta apartheida in ga pove-
zuje z apartheidom v Južnoafriški republiki in na pales-
tinskih ozemljih, ki jih je okupiral Izrael. Celoten projekt 
je namenjen ozaveščanju javnosti o sistemu apartheida, 
ki ga Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih, ter 
iskanju učinkovitih sredstev, s katerimi bi bilo mogoče 
pritisniti na izraelsko vlado in izzvati spremembe v njihovi 
politiki ločevanja ter vojnih zločinov.

Iskanje obzorja

Avtorja: Emina Djukić in Jaka Kramberger

Datum otvoritve: 2. april 2014

Govorci: Emina Djukić (avtorica), Jaka Kramberger (avtor) 
in doc. dr. Metka Mencin Čeplak (FDV)

Razstava je preplet fotografske podobe (Emina Djukić) in 
poezije (Jaka Kramberger), s katerima avtorja raziskujeta 
in odpirata temeljna vprašanja, kot so: kaj je podoba in 
kje so njene meje, kaj je beseda in ali je bila res prva? Fo-
tografija in beseda, vsaka kot svojevrsten likovni element, 
upodabljata krizo identitete posameznika v sodobni druž-
bi in analizirata njegove možnosti oziroma nemoč. Seri-
ja fotografij in poezije je zasnovana kot ciklična zgodba, 
kar še dodatno kaže, da so naša življenja v sistemskem in 
zgodovinskem smislu podobna in s tem hitro zamenljiva.
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Študentska produkcija – 
Katja Bidovec

Avtorica: Katja Bidovec

Datum otvoritve: 4. junij 2014

Govorci: Arne Hodalič (mentor), doc. dr. Dejan Jontes 
(FDV) in Katja Bidovec (avtorica)

Katja je o svojem delu povedala naslednje: »Ulična fo-
tografija je meni najbolj blizu, saj so si tako ulice kot 
ljudje na njih na prvi pogled lahko zelo podobni, čeprav 
so nenazadnje zelo različni. Zares lahko potrdim, da je 
moj mejnik na fotografski poti prav modul Fotografija na 
dodiplomskem študiju, smer Medijske in komunikacijske 
študije, kjer me je Arne Hodalič naučil, kaj pomeni “žive-
ti s fotografijo”. Velika pohvala pa gre tudi profesorjem 
(smer MKŠ), ki vedno opazijo udejstvovanja svojih štu-
dentov tudi izven študijskih obveznosti in jih pri teh spod-
bujajo.« Njen mentor Arne Hodalič pa je med drugim 
dejal: »Prepričan sem, da je njena fotografska prihodnost 
zagotovljena in da zadnja beseda o Katji Bidovec fotograf-
inji še ni bila izrečena ...«

Velika retrospektivna razstava 
Arneja Hodaliča

Avtor: Arne Hodalič

Datum otvoritve: 8. oktober 2014

Govorci: Arne Hodalič (avtor), Meta Krese (dolgoletna 
Arnejeva sodelavka, fotografinja in novinarka) in doc. dr. 
Ilija Tomanić Trivundža (FDV)

Meta Krese je o razstavljenih fotografijah zapisala: “Raz-
stavljene fotografije so širši pregled Arnejevega fotore-
porterskega dela zadnjih nekaj let. Pogled v njegovo delo, 
razstavljeno na enem mestu, preseneti tudi nas, ki ves 
čas sledimo njegovemu delu. Z mehko ubranostjo barv 
nas ponese v sanjske kraje, z odtenki med črno in belo 
se giblje v krajih, oropanih vseh sanj in iluzij. In prav s to 
svobodo, kjer mu tehnika ali stil ne določata poti, temveč 
dogajanje okrog njega, ujame našo oko in nas prisili, da 
poslušamo njegove zgodbe.”

Al Nakba

Pobudnik razstave: Gibanje za pravice 
Palestincev in Študentsko sociološko društvo 
SocioKlub

Datum otvoritve: 19. november 2014

Govorci: Nada Pretnar (BDS Slovenija), Arne Hodalič 
(fotoreporter), Klemen Ploštajner (študent sociologije na 
FDV) in red. prof. dr. Zlatko Šabič (FDV)

Kot je povedala Nada Pretnar, je pomen razstave Al Nakba 
(katastrofa), ki na panojih prikazuje dogodke leta 1948, 
ko so judovske vojaške sile izgnale več kot 50 odstotkov 
avtohtonega prebivalstva iz svojih domov, v tem, da ti 
dogodki ne predstavljajo zaključenega zgodovinskega ob-
dobja, ampak ravno nasprotno, saj se proces izgnanstva 
in etičnega čiščenja, ki se je začel leta 1948, nadaljuje še 
danes. Klemen Ploštajner je ob tem dejal: “Zaradi poguma 
spregovoriti o temi, ki ji je prepogosto odvzeta beseda, še 
večkrat pa ji sploh ni priznan obstoj, mi je danes v čast, 
da sem del fakultete, ki si upa oblasti povedati resnico.”

Otvoritvi je sledila pogostitev v organizaciji BDS in Zavoda 
Abraham z izbranimi palestinskimi začimbami in čaji ter 
bosanskimi slaščicami.
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Padec železne zavese
(ob 25. obletnici žametne revolucije)

Pobudnika razstave: Veleposlaništvo Slovaške 
republike in Veleposlaništvo Češke republike

Datum otvoritve: 26. november 2014

Govorci: red. prof. dr. Anton Bebler (FDV), Njena ekscel-
enca Věra Zemanova (veleposlanica Češke republike) in 
Njegova ekscelenca Juraj Migaš (veleposlanik Slovaške 
republike)

Razstava »Padec železne zavese« je bila organizirana 
v sodelovanju z Veleposlaništvom Slovaške republike 
in Veleposlaništvom Češke republike ob 25. obletnici 
žametne revolucije. Žametno revolucijo je 17. novembra 
1989, več kot teden dni po padcu Berlinskega zidu, sprožil 
protest študentov Pragi. Oblasti so protest nasilno zatrle, 
a študentov to ni odvrnilo. Na ta način je bil zrušen komu-
nistični režim, ki je bil na oblasti od leta 1948. Leta 1992 
sta se Češka in Slovaška odločili iti ločeno pot, na katero 
sta kot samostojni državi uradno stopili 1. januarja 1993.

Ljubljanski Urboglifi

Avtor: Študentsko sociološko društvo Socio-
Klub

Datum otvoritve: 10. december 2014

Govorec: Rok Ramšak (študent sociologije na FDV in 
koordinator projekta)

Študentsko sociološko društvo SocioKlub je že 2. leto 
zapored predstavilo zbirko slik, ki so jih študentke in 
študentje sociologije naredili v okviru projekta Urbogli-
fi, s katerim želijo spodbujati k aktivnejšemu študiju in 
sekundarnemu izobraževanju. Fotografije so nastale na 
pohajkovanju po Ljubljani, kjer so s pomočjo preprostih 
fotoaparatov za enkratno uporabo raziskovali mesto in 
mestno življenje. Fotografija se tako prepleta med umet-
nostjo in raziskovalno metodologijo.

Alegorija kot definicija časa

Avtorica: mag. Bogdana Krušič

Datum otvoritve: 17. december 2014

Govorca: Bogdana Krušič (avtorica) in izr. prof. dr. Anton 
Kramberger (FDV)

Otvoritev razstave Bogdane Krušič je v predprazničnem 
času zanimivo sovpadla z vsebinami njenih slik, ki poglo-
bljeno tematizirajo intimna vprašanja praznine, lasnega 
smisla in odnosa do sveta. Podobno kot na opazovalca 
učinkujejo njene slike nas tudi praznični čas za hip iztrga 
iz ustaljenih silnic življenja in spusti naše nezavedno na 
plan. Glasba, smeh in praznovanje sprostijo družbene 
napetosti, s čimer se posamezniki in družbene strukture 
regenerirajo.

V sklopu otvoritve Bogdanine razstave je Galerija FDV 
praznovala 7. obletnico od svoje prve razstave, saj so praz-
novanja sladkosti življenja.
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Sakartvelo (Gruzija) 

Avtor: Tine Eržen

Datum otvoritve: 14. januar 2015

Govorci: nj. eksc. Zurab Bekaia (veleposlanik Gruzije), 
Rok Ramšak (študent sociologije na FDV) in Tine Eržen 

“Sakartvelo” pomeni Gruzija, ali če je verjeti Perzijcem, 
dežela volkov. Gruzija je dežela, kjer je kulinarična sveta 
trojica sir-kruh-mleko, kjer vino, fermentirano v glinenih 
posodah, teče v potokih, kjer krajina jemlje dih skoraj na 
vsakem koraku, in kraj, kjer so Stalinu pognali prvi brki. Za 
popestritev je poskrbel ženski pevski zbor Kvali, ki prepe-
va gruzinske pesmi, po otvoritvi pa smo imeli priložnost 
poskusiti pristna gruzinska vina in tradicionalno hrano, ki 
so jo pripravili v gruzinski restavraciji Zlato Runo.

Galerija za družbene vede

Avtor: člani in članice ŠSD SocioKlub

Datum otvoritve: 25. februar 2015

Govorca: Nina Vombergar in Klemen Ploštajner (študent-
ka in študent sociologije na FDV)

Galerija za družbene vede je posebna galerija, kajti raz-
stavljeni umetniki in umetnice svoje mojstrovine ute-
meljujejo v socioloških konceptih. Galerija ne pristaja 
na larpurlatizem postmoderne dobe, ampak razstavlja 
družbeno angažirana dela, ki se poigravajo s teoretskimi 
koncepti, da bi jih približala obiskovalcem galerije ter ji 
tako ponudila miselna orodja za dekodiranje sveta okoli 
nje. Ker avtorji razstave menijo, da teorije ne moremo raz-
umeti zgolj z miselnimi procesi, ampak moramo koncepte 
tudi doživeti, jih začutiti, se jih dotakniti in v njih poseči, 
je večina del interaktivnih, s čimer omogočajo pristen stik 
med teorijo in prakso.

Trenutek(i) – Moment(s)

Avtorici: Delfina Biščak in Katarina Rajh

Datum otvoritve: 4. marec 2015

Govorci: red. prof. dr. Zlatko Šabič (FDV) ter Delfina 
Biščak in Katarina Rajh (avtorici)

V razstavi sta z združitvijo in prepletom poezije ter fo-
tografije absolventki mednarodnih odnosov Delfina 
Biščak in Katarina Rajh odprli svojo ‘spominsko shrambo’ 
trenutkov in opazovalcem tako pokazali, kako lahko be-
sede in slikovni material vzbudita enakovredno reakcijo. 
Poudarjata pomen prisotnosti ter minljivosti trenutkov 
hkrati pa ustvarjata okolje, s katerim se lahko vsak pois-
toveti in kjer lahko vsakdo najde košček sebe.
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Gledališka predstava 
Grenki sadeži pravice

dogodek ob mednarodnem dnevu žensk

Izvedba: Teater III Ptuj po besedilu M. Jesiha

Datum dogodka: 9. marec 2015

Govorka: red. prof. dr Zinka Kolarič (FDV)

Galerija FDV v je v počastitev mednarodnega dneva žensk 
organizirala ogled predstave Grenki sadeži pravice pesni-
ka in dramatika Milana Jesiha. Drama je krstno uprizoritev 
doživela leta 1974 (Eksperimentalno gledališče Glej), po 
40-ih letih pa se je režiserka Branka Bezeljak odločila to 
ludistično dramo absurda oživeti. Zanimivo je, da igralsko 
zasedbo sestavlja mlada ekipa ljubiteljskih igralcev - brez-
poselni in študenti, saj je bila priprava te predstave de-
jansko del programa Aktivne politike zaposlovanja.

Pravica do samoodločbe –
pozabljen boj zahodnosaharskega 

ljudstva

Pobudnik razstave: Fronta Polisario

Datum otvoritve: 10. april 2015

Govorci: Ahmed Malainin (Polisario), red. prof. dr. Zlatko 
Šabič (FDV)

Kot je povedal Ahmed Malainin, se zahodnosaharsko ljudst-
vo že skoraj 40 let, odkar je po odhodu španskih kolonialistov 
ozemlje nelegalno okupiral Maroko, bori za izvedbo refer-
enduma o neodvisnosti, do katerega so mu pravico priznali 
med drugim tako Združeni narodi kot Meddržavno sodišče v 
Haagu. V svojih prizadevanjih se soočajo s hudim nasproto-
vanjem kraljevine Maroko, ki se je v svoji želji po nadaljnjem 
nadzoru nad tem z naravnimi viri izjemno bogatem področju, 
poslužuje različnih metod.

Otvoritvi razstave je sledila okrogla miza z naslovom »Zahod-
na Sahara – štiri desetletja statusa quo: pogled naprej« na 
kateri so sodelovali predstavnik Zahodne Sahare za Evropo 
dr. Mohamed Sidati, evropski poslanec Ivo Vajgl, izr. prof. dr. 
Petra Roter (FDV) ter Boris Vasev iz RTV Slovenija, kot mod-
erator.

(ne)odvisni

Pobudnika razstave: Študentsko sociološko 
društvo SocioKlub in Društvo kulturologov 
Kult.co

Datum otvoritve: 13. maj 2015

Govorci: Rok Ramšak (študent sociologije na FDV), Robert Bobnič 
(urednik redakcije za kulturo in humanistične vede na RŠ in bivši 
sodelavec Tribune), Jernej Kaluža (novinar na RŠ in bivši sodelavec 
Tribune)

Razstava je bila izvedena na pobudo nekaterih študentskih 
društev na FDV, ki so spremembe v uredniški strukturi 
časopisa Tribuna prepoznala kot nevarne za neodvisnost 
enega izmed redkih tovrstnih medijev v našem prosto-
ru. Razstava je bila sestavljena iz dveh delov. V osredn-
jem galerijskem prostoru so bile razstavljene različne 
naslovnice Tribune, ki krasijo tudi marsikatero študentsko 
sobo, ter izrezki posameznih prispevkov. Pri glavnem vho-
du v fakulteto je umetnica Helena Mejač Kolka postavila 
umetniško instalacijo Kraken. Otvoritev razstave je bila del 
dogodkov na temo neodvisnih medijev, ki so se vrstili čez 
cel dan.
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Razstava slik Jurija Kalana

Avtor: akademski slikar Jurij Kalan

Datum otvoritve: 3.junij 2015

Govorka: red. prof. dr. Tanja Rener (FDV)

“Kalan, njegovo razstavo je likovna kritičarka Tatjana Pregl 
Kobe označila za upodobljena omrežja medčloveških 
odnosov, se predstavlja s podobami vsakdanjega življen-
ja svoje družine, sosedov, znancev, ulice, v kateri živi, in 
otrok ki se na njej igrajo. Njegove podobe so groteskne, a 
ne toliko, da bi bile žaljive. Razstavo slik dopolnjuje z min-
iaturnimi in prav tako grotesknimi maskami znancev, ki jih 
rezlja z nožičkom iz polen, kot pravi, bolj za sprostitev, a 
njihov niz je na vsaki njegovi razstavi daljši in daljši.” 
(Dolenjski list)

Akademski slikar Jurij Kalan je tudi avtor portretov štirih 
uglednih zaslužnih profesorjev Fakultete za družbene 
vede in utemeljiteljev znanstvenih disciplin na Sloven-
skem  iz nove stalne razstave v predavalnici 10. Na ta dan 
smo tudi obeležili osmo obletnico Galerije FDV. 

Razstava političnih karikatur Mir in 
pravičnost 

Datum otvoritve:  julij 2015

Razstavo političnih karikatur je organiziralo Veleposlaništ-
vo Nizozemske. Razstava je izbor iz natečaja karikatur Mir 
in pravičnost iz leta 2014. Za ta projekt so bili študenti iz 
celega sveta naprošeni, da predstavijo svoje ideje za kari-
kature na spletni platformi. Profesionalni karikaturisti so 
izbrali najboljše ideje in jih spremenili v politične karika-
ture. Cilj pobudnikov - Ministrstva za zunanje zadeve in 
Cartoon gibanja - je ustvariti globalno razpravo o miru in 
pravičnosti.

‘Ženska žival’

Avtor: Taja Ivančič

Datum otvoritve: 14. oktober 2015

Govorci/ke: kustosinja razstave Monika Ivančič Fajfar, izr. 
prof. dr. Zdenka Šadl (FDV), pesnik Rudi Zven

“Različni nivoji realnosti se združujejo v nadrealistične 
slikarske kolaže, ki spominjajo na intenzivne in čudaške 
sanjske prizore. Vendar slikarska nasičenost ni posle-
dica nereda, nepremišljenosti ali naključnosti, temveč 
izraz občutja neharmoničnosti in neizbežne usodnosti, 
klavstrofobičnosti ali blaznosti. Razumemo jo lahko kot 
slikarkin oseben pogled na kaos in naključnost vsakdan-
jega sveta.” (Odlomek iz besedila Monike Ivančič Fajfar)
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Skozi objektiv človekovih pravic: Davčna 
pravičnost za socialno pravičnost

Avtor: finalisti fotografskega natečaja, organi-
ziranega v sklopu projekta Gibanje za davčno 
pravičnost

Datum otvoritve: 11.november 2015

Govorci: Nina Vombergar in red. prof. dr. Maja Bučar (FDV)

Stiska beguncev in grajenje ‘tehničnih ovir’ na mejah, 
prazna stanovanja ob deložiranih ljudeh, dobički multi-
nacionalk in umetnost preživetja s socialno pomočjo, so 
samo nekateri simptomi nepravičnih razmer v današnji 
družbi.
Medtem, ko v Evropi potekajo finančni rezi, EU izgubi 
okrog milijardo evrov zaradi davčnega izogibanja, države 
v razvoju pa za vsakih 10 dolarjev mednarodne pomoči, 
izgubijo 15 dolarjev zaradi davčnega izmikanja multinacio-
nalk. Socialna pravičnost je neizogibno povezana z davčno 
pravičnostjo in sledove tega iščejo tudi fotografije sodelu-
jočih na natečaju Skozi objektiv človekovih pravic: Davčna 
pravičnost za socialno pravičnost.
Razstava je nastala v organizaciji galerije FDV in Ekvilib 
inštituta 

Družboslovna popotovanja FDV: Brazilija, 
Severna Koreja, Vietnam, Laos, Kambodža, 

Gruzija

Avtorji/-ce: Aleksandra Kanjuo Mrčela, 
Andrej Šinko, Bogomil Ferfila, Igor Jurišič, 
Marko Možina, Miroljub Ignjatović, Vika 
Pušnik

Datum otvoritve: 9. december 2015

Govorca: red. prof dr. Bogomil Ferfila (FDV) in doc. dr. Mi-
roljub Ignjatović (FDV)

V razstavo so bile vključene fotografije članov Društva 
družboslovnih popotnikov FDV v letu 2015 s popotovanj 
v Brazilijo, Severno Korejo, Vietnam, Laos, Kambodžo in 
Gruzijo.

Begunci Ljudje

Avtor: Matej Pušnik 

Datum otvoritve: 20. januar 2016

Govorci: Matej Pušnik, Dušan Šarotar, mag. Klemen 
Ploštajner

Fotografije prikazujejo begunce na njihovi poti od Hr-
vaške, preko Slovenije, do Avstrije. V javnosti se begunci 
prevečkrat pojavljajo le kot številke. Razstava prikazuje 
njihovo človečnost,  medčloveške odnose in čustva. Nikoli 
ne smemo pozabiti, da so begunci Ljudje.

Razstava je nastala v sodelovanju Galerije FDV in ŠSD 
SocioKlub
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Deformada

Avtorica: Tatiana Kocmur 

Datum otvoritve: 9. marec 2016

Govorca: Žiga Kariž  (mentor)  in red. prof.  dr   Alenka Švab  (FDV)

“Začetna faza projekta Deformada je bilo lastno poziran-
je pred fotoaparatom. Izpostavljanje svojega telesa pred 
kamero je predstavljalo soočenje z lastnimi strahovi. Bil 
je izziv, kjer sem izhajala iz svojega telesa in se postavl-
jala v vlogo drugega. Že s tem dejanjem sem doživljala 
transformacijo.
 
Moja navzočnost je bila spremenjena. Predstavljala sem 
osebo, ki ne obstaja, ki ni bila meni podobna. Uporabila 
sem svoje telo kot prizorišče za drugo identiteto. Tako je 
fotoaparat ujel imaginarno, zaigrano podobo. Pred očmi 
se nam prikaže estetski ali celo ludistični objekt, čigar 
atribut je artificialnost (umetelnost).” (Tatiana Kocmur)

Vojna in mir: Likovno soočenje s krvavim 
razpadom Jugoslavije

Avtorica: Marinka Radež 

Datum otvoritve: 6. april 2016

Govorca: red.prof.dr Mitja Velikonja (FDV) in Damjan  
Bergant (IFIMES)

Cikel 13 slik pod skupnim naslovom Vojna in mir avtorice 
Marinke Radež je rezultat njenega aktivnega soočanja s 
krvavim propadom Jugoslavije. Od leta 1993 do 1995 je 
v Bosni in Hercegovini skrbela za begunce pod okriljem 
nemških humanitarnih organizacij (Pax Christi, Cap Ana-
mour in Vive žene).

Graditeljsko arhitekturna delavnica Rintala 
Eggertsson

Avtorji: študentke in študenti Fakultete za 
arhitekturo UL 

Datum izvedbe: 6-8. april 2016

Govorca: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, vodja 
Galerije FDV in prodekan Fakultete za arhitekturo izr. prof. 
mag. Tadej Glažar. Več o samem izdelku, poteku dela in 
pomenu so povedali študenti arhitekture.

8. aprila 2016 smo v atriju FDV otvorili paviljon, ki so 
ga zgradili študenti Fakultete za arhitekturo kot končni 
izdelek arhitekturne delavnice Rintala Eggertsson. Uvel-
javljen arhitekturni biro Rintala Eggertsson je namreč s 
študenti Fakultete za arhitekturo izvedel enotedensko 
delavnico v obliki dela na lokaciji, ki jo je prijazno odsto-
pila Fakulteta za družbene vede. Pomemben del prakse 
delavnice namreč predstavlja celoten proces -  od načrto-
vanja do realizacije v naravni velikosti. 
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Razgaljeni kapitalizem

Avtorica: Suzana Švent 

Datum otvoritve: 4. maj  2016

Govorka: red.prof. dr Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV)

“Razstavo aktov Suzane Švent Razgaljeni kapitalizem smo 
odprli ob mednarodnem  prazniku dela, dnevu namenjenem 
razgaljanju resnice o kapitalizmu, boju proti njegovi grdoti in 
upanju na spremembe. Odnos do golega telesa se v sodobni 
družbi in umetnosti spreminja in je kompleksen, večdimenzi-
onalen. Umetniki z golimi telesi izzivajo različne odzive gle-
dalcev. Golota je tabuizirana, a tudi skomercializirana. Kapi-
talizem uporablja lepo golo telo. Prodaja goloto in zaradi nje. 
Golota nas danes ne šokira več enako kot v relativno nedavni 
preteklosti. Ob pogledu na goloto ostanemo indiferentni. Ka-
pitalizem stoji gol pred nami in smo indiferentni. Ko se zbriše-
jo razlike - razredne in kulturne - ostane samo telo. Na slikah 
Suzane Švent so telesa mirna, tiha, počivajo, se starajo. Krhka 
so, utrujena od tega, da morajo biti močna. V njih je drugačen 
pogum, drugačna moč.” (Aleksandra Kanjuo Mrčela) 

Na dogodku smo se zbrani spomnili tudi galerista, kolega, 
prijatelja in pesnika Aleša Debeljaka. Njegove pesmi je bral 
red. prof. dr. Tomaž Gubenšek (diplomirani gledališki igralec,  
AGRFT).

V iskanju iniciacije

Avtor: akademski slikar Peter Ciuha v izvedbi 
Luciana Petrisa

Datum otvoritve: 8. junij 2016

Govorca: akademski slikar Peter Ciuha in red.prof. dr 
Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV)
 
Novi mozaik z naslovom V imenu iniciacije je nova prido-
bitev znotraj stalne razstave Jožeta in Petra Ciuhe na FDV. 
Ob priložnosti je akademski slikar Peter Ciuha predstavil 
tudi novo knjigo Jožeta Ciuhe, na knjigo pa se je z inter-
pretacijo svojih pesmi navezala tudi zasl. prof. dr. Maca 
Jogan. 

Družboslovna popotovanja FDV: Čile

Avtorja: Bogomil Ferfila in Miroljub Ignjatović

Datum otvoritve: 26. oktober 2016

Govorca: red.prof. dr Bogomil Ferfila (FDV) in red.prof. dr. 
Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV)

Galerija FDV je sezono 2016/17 otvorila s fotografsko 
razstavo iz cikla »Družboslovna popotovanja«. Tako smo si 
na razstavi lahko ogledali fotografije s popotovanja članov 
Društva družboslovnih popotnikov FDV v letu 2016 v Čile.
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Na_póti     

Avtorji: Begunci 

Datum otvoritve: 15. november. 2016

Govorci:  dr. Simona Zavratnik (FDV), Lilijana Stepančič, 
in Payman Quasimian, eden izmed fotografov.

Razstava predstavlja deset serij fotografij, ki so jih posneli 
begunci ter jih izbrali med posnetki, shranjenimi v nji-
hovih danes vsem nam nepogrešljivih mobilnih telefonih. 
Pomembna kakovost razstave je, da so fotografije ustvari-
li in izbrali begunci sami. Ti so fotografi in kustosi, ne pa 
zgolj objekti upodabljanja in predstavljanja. S tovrstnim 
pristopom se razstava odmika od prevladujočih projektov 
o beguncih, saj ne posega v njihovo ustvarjanje in ga ne 
interpretira z zunanje strani, temveč vzpostavlja platfor-
mo za delovanje beguncev v javnem prostoru.

Razstava je nastala v sodelovanju s Časopisom za kritiko 
znanosti.

Razstava študentov ALUO UL

Avtorji: študenti ALUO UL

Datum otvoritve: 11. januar 2017

Govorca: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV) in 
dekan UL ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Razstavljena dela sta nato predstavila dva od mentorjev in 
snovalcev razstave, izr. prof. Žiga Kariž in doc. Peter Koštrun.
Pričujoča razstava študentk in študentov smeri Slikarstvo, 
Kiparstvo, Grafično oblikovanje, Fotografija in Ilustracija UL 
ALUO je nadaljevanje predstavitev umetniških akademij 
drugim članicam Univerze v Ljubljani, ki jih organizira Svet 
za umetnost UL. Na otvoritvi sta igrali študentki Akademije 
za glasbo (UL AG), Ana Mezgec na violini in Zala Javornik na 
kitari.
Na okrogli mizi z naslovom “Umetnost in družboslovje”, ki 
je sledila odprtju, so udeleženci razpravljali o nujnosti pov-
ezovanja družboslovja z umetnostjo in oblikovanjem, ter 
ekonomskih vidikih tega povezovanja. Dotaknili so se tudi 
pomembnosti vzpostavitve 3. stopnje študija na umetniških 
akademijah.
Razstavo so organizirali: Galerija FDV, Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Svet za umetnost Uni-
verze v Ljubljani.

Razstava ‘Amantes’ in recital ljubezenske 
poezije 

dogodek ob mednarodnem dnevu žensk 

Avtorja: mag. Bogdana Krušič in prof. Tomaž 
Gubenšek

Datum otvoritve: 8. marec 2017

Govorca: red. prof. dr. Zlatko Šabič (FDV) in red. prof. dr. 
Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV) 

Ob mednarodnem dnevu žensk smo odprli razstavo slik, ki 
so pravljične alegorije pomenov arhetipov v kartah Taro-
ta s personifikacijo posameznika kot rdeče niti v podobi 
norca. Tarot predstavlja naša obžalovanja ali nostalgijo 
preteklosti, dvom ali srečo v sedanjosti in strahove ali ve-
selje pričakovanja prihodnosti. 

Pesmi je izbral in recitiral prof. Tomaž Gubenšek.

2016 2017
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Razstava ‘No Comment’

Avtor: akademski slikar Stano Buban 

Datum otvoritve: 5. april 2017

Govorca: red.prof.dr. Monika Kalin Golob (FDV) in red.
prof. dr. Igor Lukšič (FDV)

Na otvoritvi razstave smo spregovorili o usodni povezavi 
med politiko in mediji. Zbrane je pozdravila vodja Galerije 
FDV red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, slike oziroma 
njihovo vsebino pa sta vsak z vidika svojega strokovnega 
področja predstavila red. prof. dr. Igor Lukšič s Katedre za 
politologijo in red. prof. dr. Monika Kalin Golob s Katedre 
za novinarstvo FDV.

Dogodka se je udeležila veleposlanica Slovaške nj. eksc. 
gospa Eva Ponomarenkova, ki jo je pred samim dogodkom 
sprejel dekan red. prof. dr. Rado Bohinc.

2017
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Kolektiv
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Galerije
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Nasvidenje na naslednji razstavi!
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