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ARTWORK BY ROK BLENKUŠ



Art has always been a pilaster of society and the city of Prague has always understood

this fact. In February 2017, we have opened our Institute AAMI Prague with His Excellency,

Mr. Leon Marc, the Ambassador of Republic of Slovenia to Czech Republic. Since then, we have

organized more than 10 exhibitions and promoted more than 65 artists from Slovenia. We have started

organising presentational events of AAMI Platform and have built a Salvador club for Czech Republic. With

the help from the Czech Embassy in Ljubljana and Her Excellency, Ms. Věra Zemanová, the Ambassador of
Czech Republic to the Republic of Slovenia, we have brought more than 25 Czech artists to Ljubljana and included

some of them to our biggest event, ART Expo Ljubljana. In the next two years we will be working actively on including

more partners, galleries and artists to our network. Our general partner – the company BTC d.d. from Ljubljana and other 

main Czech partners like Slovanský dům, Obchodní centrum Quadrio and Obchodní centrum Šestka will definitely help our 
CZ AAMI vision to grow and evolve faster.

Miha Murn
Founder, owner and director of Institute Atelje Art Murn International



About AAMI /

Cultural Institute for Extravagant World /

Institute Atelje Art Murn International was established by Slovenian artist and businessman 

Miha Murn in 2015, with the aim to help the various artists that represent the art market. It 

offers them space for exhibiting, promoting and selling their works. An integral part of our 

work is to raise awareness and educate the general public about the arts. Our spaces are 

assembled from several thousand square meters of exhibition space, located in the Crystal 

Palace, and at several locations in BTC City Ljubljana, in the building Rotonda, Maxi, Cubo 

Hotel, Quadriocenter, mansion Selo and in Mostec… In 2017 we opened our branch Institute 

in Prague, where we weave the same platform concept as in Slovenia. Our services also offer 

graphic design, web design, photography, printing, appraisals and sales ofart works, selling 

antiques, consulting in the purchase of art works, renting of spaces for events, presentation 

and advertising derivation events, interior design… Each story comes from our minds but 

every vision arises only from ambition. Our vision is to become the leading organization for 

the development and systematization of art and culture in Europe. We are confident that the 
company can implement strong changes and improvements to the development of art and 

culture. The main goal of our activities is filling up the empty spaces that are bad promotion 
for the owner of the building. That includes different spaces, for example shops, warehouses, 

halls, alleys, hallways, etc. that we transform to temporary cultural spaces with minimal in-

vestment. That does not only include the empty spaces that are waiting for their new potential 

owners or buyers, but also spaces which lack their soul and have not entirely come to life yet.

Decorating the business space with artwork /

The renter or the owner of the space enables us to use his empty walls, halls and lobbies. We 

decorate his space with paintings, statues or other artwork for free. By that, we gain more 

exhibition space and better opportunities for promoting the artists. The renter or the owner 

gains a decorated space. All the exhibited artwork is always available for sale. Every artwork 

has a plate with the name of the author, its title and the price. Every author of the exhibited 

artwork has a board in the space with the description and his contact information.

The possibility of forming the concept for events and activities /

We set up the concept for the owner or the renter free of charge by using artwork as the 

supplement to the current event that adds the additional value to it and promotes the cultural 

aspect. Free of charge we can set up the art scene where the artwork is for sale (the event 

organizer gets 10% provision of the sold items). We can set up the art corner whereweintro- 

duce the concept and the authors who are exhibited.

Cultural activities outdoors /

We organize cultural activities outdoors for the renter, while he has to provide the space and 

all the material needed. We introduce different musicians, painters, sculptors and others who 

want to promote their work in a space with good frequency and add to the vivacity of the 

shopping centre.

Filling up the empty spaces with cultural content /

With the owner of the space we agree on renting the space for free by signing a lease and a 

sponsorship contract. The owner guarantees no regular costs for the space (electricity, water, 

the supplement for the building land, heating, security, insurance, etc.). We bring new content 

to the space by transforming the warehouses into galleries, lobbies into young artists’ pre-

sentation boards, shops to studios, etc. We take care of all the materials, requisites and the 

inventory we need.

Not only we bring the cultural aspecttothe space, but we also enrich it with other activities. 

Most often we decorate the space with artwork. We adapt the concept and the contextual 

scheme to the current state of the space. By that we do not invest excessively in redesigning 

it. Then we primarily organize cultural events, such as exhibitions, presentations, lectures, 

travelogues, workshops, courses, meetings, etc. However, we can use the space for other 

events that are not directly linked to culture, for example organizing a business meeting in 

a gallery, the presentations of one company’s products, showrooms, etc. Since we get he 

space for free, we can not rent it forward. That is why we only charge for the organisational 

costs that are in a way renting a space. The organisational cost include the preparations (the 

working hours, the equipment needed, the transport, etc.).

The organisational cost is from 5% to 15% of the price that was primarily set by the owner for 

renting the space. Our price therefore varies according to the size of the space, its state and 

the level of dif culty it requires for setting up an event in it. This concept does not allow renting 

the space as a permanent of ce, shop or promotional space. It can be done so only with the 

agreement of the owner. We always agree with the owner on the notice regarding renting his 

space, since the owner searches for interested renters regularly. When the owner has a new 

renter (frequently we get the future renters via different events), he informs us about it before 

giving the space for rent (the deadline is set with the agreement of both sides) and we move 

our items to anotherlocation. At the end, the owner is left better off, since he has to maintain 

the empty space anyway. Since it is empty, it is a bad promotion for him so the number of the 

visitors and activities decreases. We get the exhibition spaces where we can be active with 

our activities and by that offer bigger range of areas that people need but do not know how 

to access it or are not aware of its existence.

05 |  | 06





O AAMI /

Kulturní institut pro extravagantní svět /

Institut Atelje Art Murn International byl založen slovinským umělcem a businessmanem Mi-
hou Murnem v roce 2015, s cílem pomoci různým umělcům, kteří reprezentují trh s uměním. 
Institut jim nabízí prostory pro výstavy, propagaci a prodej uměleckých děl. Nedílnou součástí 
naší práce je zvyšovat povědomí a vzdělávat obecnou veřejnost o umění. Naše prostory se 
skládají z několika tisíců metrů čtverečních výstavních ploch, situovaných v Paláci Krystal, na 
několika místech v BTC City Lublaň, v budově Rotonda, Maxi, Cubo Hotel, Quadriocenter, v 
zámečku Selo a ve čtvrti Mostec… V roce 2017 jsme otevřeli náš další institut v Praze, kde 
splétáme stejný koncept platformy jako ve Slovinsku. Naše služby také nabízí grafický design, 
webový design, fotografie, tisk, posuzování a prodej uměleckých děl, prodávání starožitností, 
konzultace pro nákup uměleckých děl, pronájem prostor pro události, prezentace a rozličné 
promo akce, design interiérů… Každý příběh pochází z našich myšlenek, ale každá vize povs-

tane pouze z ambice. Naší vizí je stát se vedoucí organizací pro rozvoj a systematizaci umění 
a kultury v Evropě. Pevně věříme, že společnost může implementovat silné změny a vylepšení 
v rozvoji umění a kultury. Hlavním cílem našich aktivit je vyplňování prázdných prostor, které 
dělají špatnou reklamu vlastníkovi majetku. To zahrnuje různé prostory, jako například obcho-

dy, sklady, haly, aleje, chodby, atd. My tyto prostory přetvoříme na dočasné kulturní prostory 
s minimálními náklady. A mezi tyto prostory nepatří jen prázdná místa, která čekají na své 
budoucí potenciální vlastníky, či kupce, ale také prostory, které postrádají duši a ještě do-

statečně nepřišli k životu.

Dekorace obchodních prostor s uměleckými díly /
Nájemník nebo vlastník prostor nám umožňuje použít jeho prázdné zdi, chodby a vestibuly. 
My jeho prostory zdarma vyzdobíme obrazy, sochami nebo dalšími uměleckými díly. Tímto 
získáváme více výstavních prostor a tak lepší příležitost pro propagaci umělců. Nájemník 
nebo vlastník získají vyzdobený prostor. Všechna vystavená díla jsou vždy k prodeji. Každé 
umělecké dílo má cedulku se jménem autora, jeho název a cenu. Každý autor vystavených děl 
má v prostoru panel s jeho popisem a kontaktními informacemi.

Možnost tvorby konceptu pro události a aktivity /
Sestavujeme zdarma koncept pro nájemníka nebo vlastníka za pomoci uměleckých děl jako 
doplněk k dané události, který jí dodává přidanou hodnotu a propaguje kulturní aspekt. Jsme 
také schopní zdarma vytvořit uměleckou scénu, kde se umělecká díla mohou prodávat (orga-

nizátor události získa 10% provizi z prodaných předmětů). Rovněž můžeme připravit umělecký 
koutek, kde představíme celý koncept a vystavující umělce.

Venkovní kulturní aktivity /

Organizujeme kulturní aktivity ve venkovním prostředí pro nájemníka, zatímco nájemník posky-

tuje prostor a veškerý potřebný materiál. Představujeme různé hudebníky, malíře, sochaře a 
další ostatní, kteří chtějí propagovat jejich práce v prostorech s dobrou frekventovaností a 
chtějí být součástí živosti a elánu nákupního centra.

Vyplňování prázdných prostor kulturním obsahem /
S vlastníkem prostor se dohodneme na pronájmu prostor zdarma podepsáním smlouvy o 
pronájmu a sponzorství. Vlastník garantuje žádné pravidelné výdaje prostor (elektřina, voda, 
doplňky pro pozemek budovy, vytápění, bezpečnost, pojištění, atd.) Přinášíme nový obsah do 
prostor skrze přetváření skladů na galerie, vestibulů na prezentační plátna mladých umělců, 
obchodů na studia, atd. Staráme se o veškeré materiály, rekvizity a inventář, který potřebu-

jeme.

Nejen že přinášíme kulturní aspekt do prostor, ale také prostory obohacujeme dalšími aktivit-
ami. Nejčastěji dekorujeme prostory uměleckými díly. Přizpůsobujeme koncept a kontextuální 
schéma k současnému stavu místa. Tímto tak neinvestujeme nadměrně pro restrukturování 
prostor. Poté primárně organizujeme kulturní události, jako jsou výstavy, prezentace, před-

nášky, cestopisy, workshopy, kurzy, setkání, atd. Nicméně, jsme také schopni využít prostory 
pro jiné události, které nejsou primárně spojeny s kulturou, např. organizování obchodních 
schůzek v galeriích, prezentování produktů společnosti, showroomy, apod. A jelikož jsou nám 
prostory poskytnuty zdarma, nemůžeme je najímat dále. Proto si tak účtujeme pouze organi-
zační výdaje, které zahrnují především přípravy (pracovní hodiny, potřebné zařízení, doprava, 
atd.).

Organizační výdaje se pohybují od 5 % do 15 % ceny, která byla primárně stanovena vlast-
níkem pro pronájem prostor. Naše cena se proto odvíjí od velikost prostor, jeho stavu a ob-

tížnosti, která je vyžadována pro přípravu události. Tento koncept nedovoluje pronájem pros-

tor jako trvalé kanceláře, obchodu nebo propagačního místa. Tak může být učiněno pouze 
se souhlasem vlastníka. Vždy se dohodneme s vlastníkem skrze oznámení ohledně pronájmu 
prostor, poněvadž vlastník hledá zajímavé nájemníky pravidelně. Když získá vlastník nového 
nájemce (často získáváme budoucí nájemce přes různé události), informuje nás o tom ještě 
předtím než prostor pronajme (lhůta je stanovena v dohodě obou stran) a my přesuneme naše 
předměty do jiné lokace. V konečném důsledku je to dobře i pro vlastníka, který musí prázdné 
místo udržovat i tak. A jelikož je místo prázdné, je tak pro něj většinou špatnou reklamou a 
počet návštěvníků a aktivit klesá. My tak získáme výstavní prostory, kde můžeme být aktivní 
s našimi činnostmi a tím nabídnout větší rozsah ploch, které lidé potřebují, ale nevědí, jak se 
k nim dostat, nebo ani nevědí, že existují.
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Botticelli club /

The Botticelli club is an association of businessmen, people engaged in art and culture, poli-

ticians and other individuals, who are all connected by the same vision of changing the world 

we live in. The club is a supportive organ of the AAMI platform, where members of the club 

aim to connect culture with other industries by sharing their social and business network. The 

Botticelli club is also active as AAMI council with its advisors making decisions and spreading 

the platform concept. The members meet not only regularly 12 times a year, but also on other 

occasions when they do business and help each other. The vision of the Botticelli club is to 

establish an international network of people supporting and helping each other business-wise 

and believing in the idea of connecting culture with business.

This network provides support to the AAMI platform and manifests different projects to global 

markets together with Institute AAMI. By the end of 2020, the Slovenian branch of this club 

will consist of 50 to 60 members, all successful in their sphere of work and all aiming to help 

the first four cities of the AAMI platform (Ljubljana, Prague, Hong Kong and London) thrive 
and grow business and art-wise.

The objective of the Botticelli club is to integrate culture and art into different markets and to 

build a new network of individuals which grow and evolve together. The club consists of equal 

members among which the secretary of the club is responsible for organizing meetings and 

other activities and informing the members about them; the vice president of the club is re-

sponsible for executing ideas and connecting members and companies in the AAMI platform; 

the president of the Botticelli club is responsible for the execution of meetings and gatherings 

and also for the legal and the financial side of the club’s existence.

Salvador club /
Salvador club is an important part of the AAMI platform, which consists of members from 

very different fields and backgrounds. Members of this club are all the artists, who have been 
presented by Institute AAMI in any way (exhibitions, events etc.), lecturers of the Institute, its 

volunteers, business partners, advisors, financial supporters, culture lovers and all of those 
who feel close to the idea and the mission of Institute AAMI.

Everyone, who wishes to contribute (with projects, events, expertise etc.) and collaborate 

with the Institute in the near or far future, everyone who wishes to get to know more about art 

and culture and all the people who are in any interaction with the Institute are kindly invited to 

become members of the Salvador club. Currently the club consists of more than 150 mem-

bers and the Institute is striving towards a significant expansion in the near future as Institute 
AAMI continues to grow and evolve, in Slovenia as well as abroad.
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Botticelli klub /

Privátní business klub AAMI /

Botticelli klub je asociací businessmanů, lidí působících v kultuře a umění, politiků a dalších 
jednotlivců, kteří jsou všichni spojeni stejnou vizí – změnit svět, ve kterém žijeme. Klub fun-

guje jako podpůrný orgán pro platformu AAMI, kde členové klubu usilují o propojení kultury 
s jinými odvětvími skrze sdílení jejich společenských a obchodních známostí. Botticelli klub 
slouží rovněž jako rada AAMI s jejími poradci, kteří se spolupodílejí na rozhodnutích a šíří 
koncept platformy institutu. Členové se nesetkávají pouze 12 krát ročně, ale také při dalších 
příležitostech, kdy dělají business a vzájemně si pomáhají. Vizí Botticelliho klubu je vytvoření 
mezinárodní sítě lidí, kteří si vzájemně pomáhají a podporují se v businessu a věří v myšlenku 
propojení kultury a businessu. Tato síť poskytuje podporu platformě AAMI a vyhlašuje různé 
projekty pro globální trhy společně s institutem AAMI. Koncem roku 2020 bude mít slovinská 
větev tohoto klubu od 50 do 60 členů, všichni úspěšní ve sféře svého odvětví a všichni s 
cílem pomáhat prvním čtyřem městům AAMI platformy (Lublaň, Praha, Hong Kong a Londýn) 
vzkvétat, budovat business a umění. Předmětem Botticelliho klubu je integrovat kulturu a 
umění na různých trzích a budovat novou síť jednotlivců, kteří rostou a rozvíjí se společně. 
Klub se skládá ze sobě rovných členů mezi nimiž působí tajemník klubu, který je zodpovědný 
za organizování meetingů a dalších aktivit a informuje o nich členy klubu; viceprezident klu-

bu je  zodpovědný za realizování idejí a sjednocování členů a společností v AAMI platformě; 
prezident Botticelliho klubu pak odpovídá za organizování meetingů, shromáždění a také za 
právní a finanční stránku existence klubu. 

Salvador klub /

Veřejný kulturní klub AAMI  /

Salvador klub je důležitou součástí platformy AAMI, který sestává z členů z velmi odlišných 
odvětví a pozadí. Členové tohoto klubu jsou všichni umělci, kteří byli prezentováni institutem 
AAMI rozličnými způsoby (výstavy, události, apod.), dále lektoři institutu, jeho dobrovolníci, 
obchodní partneři, poradci, finanční příznivci, milovníci kultury a všichni, kteří cítí blízkost k 
myšlence a poslání institutu AAMI. Každý, kdo chce přispět (s projekty, událostmi, odbornými 
znalostmi atd.), případně spolupracovat s institutem v blízké nebo vzdálené budoucnosti, 
každý, kdo se chce dozvědět více o umění a kultuře a všichni lidé, kteří interagují s institutem 
jsou srdečně zváni k členství v Salvador klubu. V současné době se klub skládá z více než 150 
členů a institut v blízké budoucnosti usiluje o významný růst, neboť institut AAMI pokračuje v 
růstu a vývoji jak ve Slovinsku tak i v zahraničí.
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The story of the development of BTC d.d. is a 
model example of long term investments in re-
alising visions. Investments that have resulted in 
success across a number of undertakings ranging 
from property management to logistics and digi-
talisation.

The unique nature of BTC City stems from an in-
tertwining of modern urbanism and diverse con-
tent that created a new social and public space – 
now visited by over 21,000,000 people each year.

BTC is a story of success that we write together 
with our partners.

We are an open, modern and successful compa-
ny that builds its business culture on innovation, 
social responsibility and sustainable development.

Our business growth is achieved through con-
stant development of our commercial centres, 
logistics operations and integrated management 
of properties and facilities. We dictate responsible 
environmental practices and support wider social 
incentives through our Mission:Green approach.

We are open for new ideas, innovations, new col-
laborations and partnerships. Our attitude is per-
haps best presented by our ABC Accelerator with 
four locations around the world and countless 
possibilities for participants.

GENERAL PARTNER OF INSTITUTE AAMI
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da s překrásnými platany, obchody prémiových značek… To vše kousek od Staroměstského 
náměstí, na dohled od Prašné brány a Obecního domu.

EMPIRE HALL /

Nechte se přenést do vznešené éry počátku 20. století v Empire Hall. Nově zrekonstruované 
prostory ve stylu Art Decó v pražském Slovanském domě vás okamžitě okouzlí nezapome-

nutelnou atmosférou a elegancí. Empire Hall nabízí více než 1 400 m² elegantních eventových 
prostor v historické budově Slovanský dům. Již od roku 1797 je budova Slovanského domu 
díky své lokalitě v samém centru Prahy místem významných společenských a obchodních 
aktivit. Empire Hall je ideálním eventovým prostorem pro vaše konference, firemní večírky, 
společenské akce a svatby. Díky své velikosti a flexibilitě prostoru lze každý večer udělat na-

prosto unikátním. Náš tým zkušených profesionálů se postará o bezchybný průběh vaší akce 
do posledního detailu.

O NÁS /

Slovanský dům je moderní multifunkční komplex v historickém centru Prahy s celkovou pro-

najímatelnou plochou 22 574 m2. Polovinu této plochy tvoří výjimečné kancelářské prosto-

ry na jedné z nejprestižnějších pražských adres – Na Příkopě 22. Historie SLOVANSKÉHO 
DOMU (původně Vernierovský palác) se váže k roku 1695, kdy byl postaven na základech 
dvou středověkých měštanských domů. Dnešní podoba palácového průčelí je dílem Filipa 
Hegera, pražského architekta, a pochází z roku 1797

GENUIS LOCI /

Je to právě nezaměnitelný genius loci, díky kterému je Slovanský dům vyhledávaným centrem 
byznysu, zábavy i odpočinku. Centrem, kde se mísí nejmodernější trendy a to nejlepší z trad-

ic pulzující středoevropské metropole. Slovanský dům nabízí vysokou úroveň služeb, které 
využívají jak byznysmeni a firmy z celého světa, tak i veřejnost, která sem míří za zábavou. Pré-

miové kancelářské prostory, precizní facility management, kvalitní restaurace, unikátní zahra-
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With numerous theatres, concert halls, galleries and museums and nearly infinite number of 
cultural events, Prague is not only the cultural centre of the Czech Republic, but of the whole 

Central Europe. Similar like in Paris, also in Prague, artists from the eastern part of Europe 

have been gathering here and have given the city many nicknames such as “The Golden 

City”, “City of a Hundred Spires”, “Crown of the world”, “The mother of all cities” and simi-

lar. Many composers, poets and writers have praised the city in their works – among them 

Bedřich Smetana, who has spent most of his life in this city and has left an enormous stamp 
on it (also one of the concert halls is named after him), Antonin Dvoržak and even Mozart, 
Beethoven and Čajkovski, from the literates Kafka, Dostojevski, Apollinaire, Kundera and 

Hašek.

Prague owns an amazing cultural-architectural heritage, which has been built and evolved 

more for more than a thousand years – many important architects have been working here. 

The project of the renovation of the castle of Czech princes and kings was designed by the 

renowned Slovenian architect Jože Plečnik, who was based in Prague for quite some time 
in the years from 1911 to 1920, when he was working as a professor at the Art-craft school. 

The most famous statue in Prague is the bronze equestrian statue of Saint Wenceslas, that 

sits in Wenceslas Square in the centre of Prague, which was made by the sculptor Josef 

Myslbek.

There are three monuments to Charles IV. in Prague, among which the most famous and 

the biggest – bronze and in gothic style, sits on the Crusaders’ Square. We definitely cannot 
pass the renowned controversial sculptures by the Czech artist David Černý, which give 
Prague a certain roguish stamp. A couple of his sculptures are “Proudy«, »Žižkov television 
tower«, »Svaty Vaclav« (the scene of the dead horse, hanging from the ceiling upside down 

and is riden by St.Wenceslas), which you will find in the Passage of Paláce Lucern, »Man 
hanging out«, Franz Kafka`s head in front of Quadrio shopping centre etc. 

Evidently, Prague is offering so much in the sense of sightseeing, because there are inter-

esting attractions almost everywhere you look. This relaxed, cosmopolitan city has its own 

charm, which makes it an excellent destination for cultural education or a weekend getaway, 

which will definitely not leave you indifferent.

Nuša Smolič
Head of event organization and customer communication of Institute

President / ART Expo Ljubljana commision 

“skleněný hranol”

Involved in the Czech AAMI platform, there are people, who love to create or they create 

only as a hobby, but they still want show they artworks to the public. The problem is, that 

we have contemporary galleries, which choose only a few great artists, which they exhibit. 

There are also many artists and people, who like to create and don`t have any contacts. This 

can be solved for them by the AAMI platform. Clients, who like art can have different tastes 

for art. So in the art business, there is way to success for almost everybody, who is creating. 

In the Czech Republic, Institute AAMI can represent  a new type of collaboration.

Lenka Výmolová
Company secretary / Institute Prague

Institute Atelje Art Murn International collaborates with different artists and supports every-

one, who feels like contributing to culture in any way. AAMI skleněný hranol – glass prism 
project is the perfect representation of this idea. When a light ray enters one refracting 

surface of the prism, it bends towards the normal and when it emerges out of the other, 

refracting surface it bends away from the normal. The sunlight separates into its component 

colors, making a rainbow. That is exactly what we are trying to achieve. We gathered artists 

with different backgrounds, styles, desires and offered  them to seize new opportunities. 

Each in their own way. What better place to connect culture with business and the disperse 

power of art than in the Golden Prague.

Barbara Novak
Assistant for AAMI Platform to Institute

The Czech Republic with its capital city, Prague, has always been an interesting location for 

the development of art and culture. Probably this is the reason why Institute AAMI opened its 

first branch institute in Prague last year (which was followed by Hong Kong institute opening 
in 2018 and launching London in 2020). Institute AAMI has organized several art exhibitions 

in Prague during the past years and this is a fact, which indicates that the Czech public 

and enthusiasm for art is very compatible with the cultural content, which Institute AAMI 

represents. We are very happy to be coming back to this city of art at the end of October!

Daša Podržaj
Secretary of Institute



23 |  | 24

MATEJKA PEČAR 
matejapecar@gmail.com / T +386 40 608 004
FB / Matejka Pecar + Art

JURJEVČIČ VERA
jurjevcicvera@gmail.com / T +386 31 873 239

VIVIJANA KLJUN
vivijana.kljun@gmail.com  / T +386 31 598 116

VEDRAN ŠILIPETAR
elvisbrizni@gmail.com / T +385 911 539 075

SIMONA ČERNE
simona.cerne0@gmail.com / T +386 41 955 208 

VESNA JOGAN
jogan.vesna@gmail.com / T +386 40 244 747  

IGOR ZIMIC
igor.zimic@gmail.com / T +386 41 750 749 

ANDREJA ZAVIRŠEK
andrejaza@gmail.com / T +386 41 692 265 

SANDRA NASRI
sandra.nasri@gmail.com / T +386 30 654 700

FB / Sandra Nasri and Sand-Ra Spiritual Creations

IZTOK ŠMAJS MUNI
iztokmuni@hotmail.com / T +386 41 430 043

www.hopna.net
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ROK BLENKUŠ
rok.blenkus@me.com  / T +386 41 745 049

EVA MESEC
meseceva@gmail.com / T +386 70 773 636
Instagram / evalalamesec
FB / Eva Lala Mandala

AUGUŠTIN MARJAN
dial.m2@gmail.com 
www.dialm2.wixsite.com/augustin

MICHAL BACHUL’AK
michal.bachulak@zoznam.sk / T +420 608 482 972
www.mb-drawings.sk

ALEŠ VÝMOLOVÁ
ales.vymola@gmail.com, T +420 777 143 088
www.alesvymola.wixsite.com/mysite

LENKA VÝMOLOVÁ
vymolova@gmail.com / T +420 733 774 189

BOGDAN SOBAN
bogdan@soban-art.com / T +386 41 610 986

www.soban-art.com

NUŠA SMOLIČ
smolic.nusa@institute-aami.com

T +386 41 914 461 

MILENA ŠIMUNIČ
milena.simunic@gmail.com / T +386 41 267 479 

FB / SimunicMilena

MIHA MURN
murn.miha@institute-aami.com

T +386 41 585 079 
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NATALIJA HORJAK
natalija.horjak@gmail.com / T +386 31 697 716
FB / soncnemandale

NATALIA MIKHAYLINA
natali@nataliart.si / T +386 51 621 877
T +420 607 082 978 / www.nataliart.si 

MARINA DEREVIANKINA
info@art-victoria.com / T +386 70 387 738
FB / marina.Art.d / www.art-victoria.com

DAMIJANA BIJEK
damijana.bijek@gmail.com / T + 386 31 833 338
www.dambija.si

RAZZAK JUBAYER
galerijalera.piran@gmail.com / T +386 51 270 460
FB / Galerija Runa

NELI FIJAVŽ
simon.nely@googlemail.com / T +386 70 813 562

LJILJANA LISJAK
ljiljana.lisjak@gmail.com / T +386 41 486 436

www.liligalerija.com

MAO TARA ART
maotara.art@gmail.com

T + 386 31 377 850
FB / maotara.art

artists
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Praha, jedno z významných kulturních center Evropy a ústřední bod pro umění v České 
republice. Umění je poselství, které nás osvobozuje, povznáší a činí naše duše bohatší. A 
nejlepším způsobem obohacování, je sdílení, umění které může spatřit svět, které nezná 
hranic a omezení. V slovinském hlavním městě Lublani vzkvétá institut nazvaný Atelje Art 
Murn International (AAMI). Je to svěží vítr na poli umění, kultury a businessu. Energie s jakou 
jeho zakladatel Miha Murn a jeho tým šíří jejich myšlenky je inspirující a obdivuhodná. Je to 
místo, kde se nebojí odvážných nápadů a tvoření projektů, které boří zažité či předvídané. 
Příkladem je projekt zvaný Rambutan, jehož náplní je výměna a výstava uměleckých děl 
slovinských a českých umělců velmi svérázným způsobem. Samotné výstavy tohoto projek-

tu se nacházejí v letištních halách v Praze a Lublani. Propagace jednotlivých děl pak probíhá 
přímo na palubě letadla při letu na lince Praha – Lublaň a zpět. Tvořivost a otevřenost 
novým a neprobádaným způsobům propagace uměleckých děl všeho druhu je institutu 
velmi vlastní. Prvotní myšlenkou platformy AAMI, která je stále platná, je zaplňovat prázdné, 
nevyužité prostory a přetvořit je na kulturní místa, přivést tak k životu například prázdný 
obchod, halu, továrnu, nebo například prostor venku uprostřed nákupního centra. Kromě 
nespočtu dalších projektů institut rovněž uspořádal v roce 2017 výstavu Art Expo Ljubljana, 
největší kulturní událost ve Slovinsku, které se zúčastnilo přibližně 140 umělců z 15 zemí, 
včetně České republiky. Vytvořit takový typ akce vyžaduje především obrovské odhodlání, 
měsíce příprav, organizování a logistiku uměleckých děl a vytrvalou a velmi profesionální 
komunikaci s mnoha umělci ze všech různých druhů a sfér umění. Platforma AAMI mimo 
Lublaň, Londýn a Hong Kong již také působí i v Praze a je to opravdu jedinečná příležitost 
pro všechny české začínající i stálé umělce. Mohou tak objevit úplně nové obzory a jejich 
umění bude zhlédnuto i lidmi, kteří by jej možná nikdy spatřit nemohli a prožít emoce a 
sdělení, které do něj autor díla vložil. Umění se tak v dnešní době opravdu stává něčím, co 
překračuje hranice a je dostupné pro všechny, kteří by za běžných okolností sami od sebe 

uměleckou galerii nenavštívili.

Petr Dvořák
Assistant for AAMI Platform in Prague
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