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POP UP DOM je iniciativa mladih slo- 
venskih ustvarjalcev iz področja obliko- 
vanja, da s skupno vizijo in v skupnem 
prostoru nastopijo s ponudbo oblikovno 
in tehnološko dovršenih izdelkov lastne 
produkcije. Na ta način imajo produkti 
večji potencial in predstavljajo javnosti 
jasen pregled nad kakovostjo sodobne-
ga domačega oblikovanja ter dolgoroč-
no pomenijo uveljavitev slovenske kre-
ativne industrije kot pomembnega dela 
kulture in gospodarstva.
 



Po vzoru koncepta iz 60-ih let ‘slo- ven-
sko stanovanje’, kjer so slovenska pohi-
štvena podjetja enkrat letno sodelo- vala 
in popolnoma opremila ‘prototipno’ 
stanovanje, bomo tudi mi do zadnjega 
detajla opremili stanovanje na prominen- 
tni lokaciji v centru Ljubljane. Za obdobje 
meseca dni bomo vzpostavili prostor za 
prodajo in druženje, ki bo odprt vse dni v 

tednu. Kupci imajo na ta način priložnost 
videti, preizkusiti in doživeti produkte v 
realnem okolju, v njihovi funkciji in ne le 
kot razstavne eksponate.

Obiskovalci bodo imeli možnost naku- 
pa vsega interjerja: od oblačil, pohištva, 
svetil, raznih dodatkov, do umetnin kot 
so fotografije, slike, skulpture itd.

Program prodaje bomo pospremili tudi z 
družabnim programom ali ti. service de- 
sign produkti kot so kulinarični dogodki, 
delavnice, projekcije, koncerti, recitali, 
okrogle mize itn. Na ta način bo trgovina 
postala prostor za druženje, sodelovanje, 
izobraževanje in izmenjavo idej.

Izkušnja nakupa je tako nadgrajena v do-
živetje in predstavlja nov življenski slog, 
nov način razmišljanja, povezovanja in 
sodelovanja, način življenja v skupno- sti, 
ki je vedno bolj prisoten med mlajšimi 
generacijami.



Na področju Slovenije deluje veliko število 
ustvarjalcev, ki so zelo uspešni tako doma 
kot v tujini, za svoja dela so bili nagrajeni 
z najvišjimi domčimi in mednarodnimi pri-
znanji. 

Zdaj združujejo moči in se predstavljajo 
na skupni platformi, ki priča o potencialu 
domače kreativne indusrije.



Oblikovalski kolektiv, ki ga 
sestavljajo Gašper Premože, 
Tilen Sepič, Nuša Jelenec, 
Andraž Tarman in Jurij Lozić 
je bil v letu 2011 nagrajen 
kot Interier leta revije Hiše 
za prenovo lokala Bi-ko-fe.

ROMPOM



Dada je pop up restavracija. 
Nima stalne oblike, lokacije, 
telefona ali menija. Svoja  
vrata odpre le občasno in 
samo za nekaj dni. Vsakokrat 
drugje, z novim konceptom 
in doživetjem. 

DADA



ZEK
Zek je osemčlanski kreativni kolektiv 
iz Ljubljane, ki producira naključne in 
konceptualne vizualne intervencije. 
Njihova dela poskušajo delovati 
večplastno, skoraj vedno pa so 
prežeta s humorjem. Za svoje delo 
so bili nagrejeni z Veliko Brumnovo 
nagrado - najvišjim domačim 
priznajnjem na področju vizualnih 
komunikacij.

Nuša Jelenec je študirala na Ljubljanski 
akademiji za likovno umentost in 
oblikovanje. Za posteljo, ki jo je 
oblikovala za italjansko pohištveno 
podjetje Lago je bila nagrajena z 
prestižno nagrado Ellle Deco Design 
Award.

V POP UP DOM-u se bo predstavila z 
svojimi novimi izdelki in kot oblikovalka 
intejera z oblikovalskim kolektivom 
Rompom. 

NUŠA JELENC



KRISTINA
LOVKO
Krist ina Lovko je mlada 
in izredno perspekt ivna 
modna obl ikovalka,  k i 
se bl iskovito uvel javl ja 
doma in v tuj in i .

NIKA
RAVNIK
Konceptualna modna oblikovalka, 
ki svoje delo opisuje kot pompozni 
minimalizem, kombinacijo nežne 
provokacije z brezčasnostjo.



LUKA
PIRNAT
Luka Pirnat se ukvarja s 
celostnimi zasnovami, od 
objektov javnega značaja 
do serijskih ter unikatnih 
produktov.

MARKO 
PAVLINEC
Marko je inovator. Dobitnik 
Zlatega priznanja na Bienalu 
Industrijskega Oblikovanja za 
svojo ergonomsko izboljšano 
lopato Efekt bo v POP UP DOMU 
predstavil svoj novi produkt - 
ptičjo hišico.



IN ŠE 
MNOGI
DRUGI

Dan Adlešič, Vasja Urh, Urška Petrič, Blind 
Chic, Kitsch-Nitsch, Mina Fina, Strelastika, 
Zoran Pungečar, Denis Halilovič, ..



S projektom bi radi predstavili svež kre-
ativni potencial, ki bi stal ob boku ter 
podpori uveljavljenih slovenskih podje-
tij. Le-tem bi ponudili priložnost, da se 
predstavijo na nov, nekonvencionalen, 
še ne viden način. Drugačen pristop 
prikazovanja izdelkov, kjer uporabnik 
(kupec) vidi produkt v živem okolju ter 
začuti atmosfero celostne ureditve, raz-
vije oseben odnos do izdelka in spozna 
oblikovalce, ki so ga oblikovali. 

Projekt so podprle mednarodno uveljav-
ljene inštitucije kot so Mesec oblikovanja 
in BIO, ki bodo poskrbele za obsežno 
medijsko pokritost in dokumentacijo 
celotnega dogodka. Kot dolgoročne 
posledice pa si obetamo promocijo, pre-
poznavnost in uveljavljanje mlajše gen-
eracije oblikovalcev, vzpodbujanje pove-

zovanja, združevanja in sodelovanja skozi 
projekte na najrazličnejših področjih.

V prostoru bodo organizirani redni do-
godki, ki bodo dodatno poskrbeli za 
pestro dogajanje v prostoru in razširili 
publiko. Ker bo takšen način prodaje 
in promocije novost na slovenskem 
trgu, bo dogodke brezdvomno obiskala 
množica ljudi. 
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