
 
NEFORMALNO MESTO: ZAČASNE - AVTONOMNE UTOPIJE  

MESEC PROSTORA | Ministrstvo za okolje in prostor RS 
Serija dogodkov

Lokacija: KIOSK K-67, Ukmarjev trg, Koper 
Organizira Kulturno umetniško društvo C3, program Avomatik Delovišče

Eksponat K67, del stalne zbirke Obalnih galerij Piran, dobiva novo vlogo za razvoj javnega 
prostora v Kopru. V kontekstu urbane regeneracije javnih prostorov v Kopru se Avtomatik Delovšče 
s postavitvjo kioska K67 na Ukmarjev trg v Kopru loteva taktičnega urbanizma. V sodelovanju z 
Maro Ambrožič Verderber, direktorico Obalnih galerij Piran, je omogočena začasna raba kioska 
K67 iz stalne zbirke Obalnih galerij Piran. Kot svojevrstna umetnina sodobnega oblikovanja je 
kiosk K67 neločljivo povezan s konceptom ulice in ulične opreme, zato je tudi v Kopru umeščen v 
javni prostor ter s svojo novo vlogo aktiviran kot nov programski generator mesta. 

“Kiosk je zaprt a obenem tudi odprt proti mestu. Podobno kot avtomobil ustvarja aktivnosti v mestu 
in predstavlja vse, kar je nepredvidljivo. Kiosk je umeščen v odprto mesto, je sistem, ki omogoča 
DIY in hacking projekte na principu spodaj navzgor.”  Maja Vardjan (MAO) 

“Kiosk je strateški objekt, ki omogoča bivanje.” Marjetica Potrč 



PROGRAM MESEC PROSTORA: 

08.10.2021: Modni kiosk K-67 v sodelovanju z Evgenijo Zafirovsko od 14:00 do 18:00 

14.10.2021: Modularnost in začasnost v sodelovanju s VUO UP PEF od 16:00 do 18:00 

15.10.2012: Urbana kavarna z županom MOK Alešem Bržanom v sodelovanju z MOK ob 13:00  

19.10.2021: Studio v živo v sodelovanju z NOR Radio od 14:00 do 16:00 

21.10.2021: Čakalnica, performans od 10:00 do 12:00  

21.10.2021: Tomosov nebotičnik: spomenik časa - dokumentarec ob 18:00 v Libertasu 

22.10.2012: Začasna urbana pisarna v sodelovanju z MOK od 10:00 do 15:00 

25.10.2021: Najdeni kiosk v sodelovanju s Primorskimi novicami od 10:00 do 13:00 

28.10.2021: Modularnost in začasnost v sodelovanju s VUO UP PEF od 16:00 do 18:00 

29.10.2021: Najdeni kiosk v sodelovanju s Primorskimi novicami od 10:00 do 13:00 

30.10.2021: NOR v živo od 15:00 do 19:00 

http://avtomatik-delovisce.si 

http://avtomatik-delovisce.si

