
V torek, 23. maja 2017, bomo ob 17.00 

v koncertni dvorani Vile Bled 

(Cesta svobode 26, Bled) 

predstavili trinajsto knjižico 

iz zbirke Umetnine v žepu, 

Vila Bled 

avtorice Katarine Mohar. 

Umetnine v žepu

je zbirka knjižnih žepnic, 

s katero Umetnostnozgodovinski inštitut 

Franceta Steleta ZRC SAZU zapolnjuje eno 

od vrzeli v razmišljanju, pisanju in branju 

o umetnostnih spomenikih in prostorih 

Slovenije ter v njihovem razumevanju. V 

njih avtorji s strokovno tehtno in poljudno 

privlačno besedo, ki je hkrati bogato 

slikovno podprta, spregovorijo o umetninah 

in arhitekturnih spomenikih, tudi tako, da 

jih postavijo v širok družbeni kontekst.

Več informacij o dogodku, programu 

in monografskih knjižicah:

http://uifs.zrc-sazu.si 

Cena publikacije 10 €, na prireditvi 8 €.

Knjiga je nastala v okviru raziskovalnega programa 

Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okvirju 

(P6-0061), ki ga financira Javna agencija za raziskovanje RS. 

Izid je finančno podprla tudi 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 

ZRC SAZU

Predstavitev trinajste 
umetnine v žepu

Katarina Mohar 

Vila Bled 

O zgodovini in sedanjem stanju Vile Bled, 

o njenih lastnikih, arhitekturi in likovni opremi 

se bo z gosti pogovarjala urednica zbirke 

izr. prof. dr. Barbara Murovec.

Sodelovali bodo:

izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

župan Janez Fajfar 

Občina Bled 

dr. Nika Grabar 

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani 

dr. Nika Leben 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

Območna enota Kranj 

dr. Katarina Mohar 

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
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Po pogovoru se bomo z avtorico knjižice 

sprehodili po Vili Bled.
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Umetnine v žepu je zbirka knjižnih žepnic, s ka-
terimi Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
Steleta ZRC SAZU zapolnjuje eno od vrzeli v raz-
mišljanju, pisanju in branju o umetnostnih spo-
menikih in prostorih Slovenije ter v njihovem 
razumevanju. Uvodno leto izhajanja je projekt pod-
prla Mestna občina Ljubljana v okviru programa  
Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, v  

letih 2013, 2014 in 2015 pa tudi SAZU, Mestna občina Maribor in 
ARRS v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta Likovna ume-
tnost v prostoru mesta Maribor (L6-4315). Avtorji knjižic s strokov-
no tehtno in poljudno privlačno besedo, ki je hkrati bogato slikov-
no podprta, spregovorijo o umetninah in arhitekturnih spomenikih, 
tudi tako, da jih postavijo v širok družbeni kontekst. Knjižice nam ne  
pripovedujejo le o preteklih časih, temveč skozi predstavitev kulturne 
in politične zgodovine živo nagovarjajo sedanjost in prihodnost.

Dr. Katarina Mohar se je kot dobra poznavalka opusa Slavka Pengova, 
freskanta, ki je na Bledu slikal tako v župnijski cerkvi sv. Martina kakor 
tudi v Vili Bled, ko je bila ta po drugi svetovni vojni Titova rezidenca, v 
knjižici lotila ne le predstavitve vsebine na socialističnih upodobitvah, 
temveč tudi bogate zgodovine spreminjanja prostora, na katerem 
stoji Vila Bled, opreme stavb in parka ter vsakokratnega (politične-
ga) konteksta uporabe. Posvetila se je raziskavi odnosa posestnikov, 
zlasti Windischgrätzov, Karađorđevićev in Tita, do Bleda in Slovenije 
in nakazala kontroverznost preteklosti, ki je država in najemniki Vile 
Bled zaenkrat ne zmorejo vnovčiti ne v turističnem ne v katerem koli 
drugem smislu. Naj bo besedilo spodbuda, da umetnostni spomenik 
Vila Bled s svojo bogato zgodovino preneha životariti, saj se lahko na 
zgodbe iz njegove preteklosti navežejo nostalgiki vseh svetovnih na-
zorov in ideoloških barv pa tudi tisti, ki jih zanimjo zgolj ikone iz sve-
ta zabave. S predstavitvijo ambicij in reprezentacijskih mehanizmov  
diktatorjev in vsakokratnega režima je avtorica napisala zgodovino 
Vile Bled, ki je namenjena najširšemu krogu bralcev.

Barbara Murovec
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