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Povzetek :

Predmet diplomskega dela je idejna arhitekturna zasnova objekta hiša kulture in
njegova umestitev v prostor Trga svobode v Mariboru.
Bistvo diplomske naloge je torej v predstavitvi idejne arhitekturne zasnove objekta
hiše kulture na Trgu svobode, s katerim bi obogatili kulturno ponudbo mesta Maribor
v času projekta: Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.
V uvodnih poglavjih diplomske naloge je na kratko predstavljen projekt Maribor 2012
– Evropska prestolnica kulture in mednarodni arhitekturni natečaj EPK / reka Drava
2012. Kot aplikativni primer je v nalogi predstavljena arhitektura objekta hiše kulture v
Linzu. Podana so tudi izhodišča za zasnovo objekta hiše kulture na Trgu svobode.
Osrednji del diplomske naloge vsebuje predstavitev arhitekturne zasnove objekta
hiše kulture na Trgu svobode. Diplomsko delo zaokrožuje grafična predstavitev
obravnavanega objekta.
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Summary :

The thesis subject of this diploma is a conceptual architectural design of the cultural
centre and its geographical location in The Trg svobode Square area in Maribor. The
essence of the thesis is therefore the presentation outline of the architectural design
of the building of the Cultural Centre in The Trg svobode Square in Maribor in order
to enrich the cultural offerings of Maribor during the project Maribor 2012 - European
Capital of Culture.
The introductory chapters of this diploma present an overview of the project Maribor
2012 - European Capital of Culture and the international architectural competition
EPK – the river Drava 2012. The Cultural Centre in Linz is presented as an applied
example of architectural design. The starting points for the building design of the
Cultural Centre on the Trg svobode Square are also given. The main part of the
thesis presents the presentation of the architectural design of the Cultural Centre in
the Trg svobode Square which is complemented by the graphical representation of
the object.
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1.0 UVOD
Predmet diplomske naloge je izdelava idejne arhitekturne zasnove hiše kulture za
bodočo EPK v Mariboru. Za izhodišče smo na podlagi subjektivne presoje izbrali
arhitekturna dela španskega arhitekta Rafaela Monea, ameriškega arhitekta Franka
Gehry-ja, francoskega arhitekta Le Corbusier-ja in slovenskega kiparja Slavka Tihca,
ki so nedvomno velikani sodobne likovne umetnosti. Povezuje jih temeljna značilnost,
ki se kaže v obvladovanju oziroma mehkem prehodu med posameznimi zvrstmi
likovne umetnosti. Skupna jim je tudi lastnost, da so odkrivali nove poti v sodobni
likovni umetnosti. S teoretičnim pristopom bomo analiziral njihova dela. Zaključke, ki
jih bomo ob tem oblikovali, bomo uporabil kot izhodišča za oblikovanje konceptualne
zasnove objekta. Izhodišča za oblikovanje objekta bodo med drugim vsebovali tudi
smernice za izbiro in umestitev hiše na bodočo lokacijo. Struktura objekta oziroma
konceptualna zasnova objekta bo tako vsebovala programska, oblikovna in
konstrukcijska izhodišča s ciljem izdelave grafičnih podlog.
Predmet diplomskega dela je tako idejna arhitekturna zasnova objekta hiše kulture,
katere glavna fasada oziroma pročelje je orientirano na Trg svobode. S svojo
pojavnostjo se navezuje na Tihcev spomenik NOB. Valovanje plastovitih trakov,
usrediščenih okoli transparentnega jedra, daje objektu skulpturalno homogenost.
Monumentalnost, kot posledica skulpturalnega pristopa v oblikovanju, daje objektu
ikonografsko identiteto. Naloga objekta je tako mestu ponudit novo znamenitost, ki bi
pritegnila pozornost širše javnosti, hkrati pa mora objekt vzpodbuditi revitalizacijo
dvoriščnih prostorov in njihovo medsebojno povezavo v stavbnem kareju, kjer se
nahaja novi objekt hiše kulture in jih neposredno povezati z Trgom svobode. Ikonična
arhitektura hiše kulture v povezavi z spomenikom NOB tvori novo ulično os oziroma
kuliso z namenom ustvarit odprti prostor za inflacijo kulturnih prireditev, ki bi
doprinesla k oživitvi starega mestnega jedra skozi vse leto. Idejna zasnova hiše
kulture med drugim vsebuje program kulturnih dejavnosti oziroma prostorske
zmožnosti za njihov razvoj s ciljem zapolnitve 3000 m3 prostora na izbrani lokaciji.
Cilj diplomskega dela je tako preveriti možnost realizacije oziroma izvedbe takšnega
projekta in preverit njegovo legitimnost v odnosu do prebivalcev mesta. Upravičenost
realizacije takšnega projekta je možna le v širokem družbeno-političnem dogovoru
vseh družbenih skupin dejavnih v prostorih mesta Maribor.
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2.0 TEORETIČNA IZHODIŠČA
V teoretičnem delu diplomskega dela bomo spregovorili o Mariboru kot evropski
prestolnici kulture. Opredelili bomo vlogo in pomen enoletnega dogodka za samo
mesto Maribor in njegov nadaljnji razvoj.
V ta namen bo mesto zgradilo nekaj novih stavb, ki bodo služile za izvedbo
kulturnega programa. Prav tako bo mesto uredilo nekaj trgov oziroma odprtih
prostorov za potrebe kulturnih prireditev. Ob tem se postavlja vprašanje, ali mesto
potrebuje ikonično arhitekturo, ki bi bila novi mestni poudarek in generator mestnega
razvoja. V diplomskem delu predpostavljamo, da mesto potrebuje ikonično
arhitekturo, s katero bi ustvarili večjo prepoznavnost mesta. V nadaljevanju bomo
preverjali, ali so bile naše predpostavke utemeljene. Postavlja se vprašanje, kakšna
naj bo nova arhitektura. Da bi nam uspelo odgovoriti na vprašanje, se bomo lotili
analize mednarodnega arhitekturnega natečaja, ki ga je razpisala Mestna občina
Maribor kot naročnik v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor.
Mednarodni arhitekturni natečaj je pokazal, v katero smer naj bi potekal razvoj
sodobne mariborske arhitekture. Oblikovalo se je izhodišče, da mora biti arhitektura
mestotvorna, mora se skladati z obstoječim mestnim tkivom in objektu je potrebno
zagotoviti skulpturalni videz. Prva dva kriterija vpenjata objekt v prostor mesta, tretji
pa poskrbi, da objekt izstopa iz obstoječega grajenega prostora. Za ikonografsko
arhitekturo je potreben še en pogoj, to je lokacija. Lokacija je ključnega pomena, saj
bistveno pripomore k prepoznavnosti novega objekta. Mesto Maribor ima izjemno
heterogeno stavbno strukturo. Veliko je točk in robov, kjer se različni predeli stikajo.
Ti stiki so danes precej nekvalitetno rešeni in kot taki predstavljajo potencialna mesta
za gradnjo novih objektov. Značilnost teh lokacij je tudi v izjemni prehodnosti
meščanov. Predstavljajo »križišča« socialnih mrež. Mednarodni arhitekturni natečaj
je tako postregel z arhitekturnimi rešitvami na nekaterih najbolj izpostavljenih
lokacijah v mestu. Pokazalo se je, da Maribor ne potrebuje arhitektur, ki bi izrazito
izstopale iz obstoječega grajenega prostora, ampak arhitekturo, ki išče dialog z
urbanim prostorom. V nadaljevanju si bomo to tudi na nekaj primerih pogledali.
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2.1 MARIBOR – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE (EPK) 2012
Maribor, največje mesto vzhodne kohezije, skupaj z Mursko Soboto, Novim mestom,
Ptujem, Slovenj Gradcem in Velenjem kandidira za Evropsko prestolnico kulture leta
2012. Brez stavb ne moremo ustvarjati, še posebej, kadar ustvarjamo kulturo in
ugotavljamo njen razvojni potencial. Pomemben del kulture prenove Maribora je tako
tudi infrastrukturna prenova mesta, ki potrebuje nove in osvežene kapacitete in
kreativne posege v mestno okolje. Številni projekti presegajo časovne okvire
prestolovanja in se naslanjajo na prihodnost. Kljub temu pa je prav največji projekt v
zgodovini Maribora generator in nosilec novega zavedanja o potrebah mesta in
izboljšanja kvalitete življenja v njem. Kot postindustrijsko mesto z dobrim prostorskim
kapitalom ima Maribor tudi zaradi geostrateške lege izredno priložnost, da razvije
živahno gospodarsko dejavnost, ob tem pa omogoči bivanje v urejenem urbanem
okolju v povezavi z relativno dobro ohranjenim naravnim prostorom. Pri tem mora, če
hoče delovati kot regijski center severovzhodne Slovenije, delovati regionalno,
konstruktivno in povezovalno. Naziv Evropska prestolnica kulture ponuja izziv ter
odgovornost za snovalce prostorskega oziroma urbanega razvoja mesta. Z novim
občinskim prostorskim načrtom, ki je v izdelavi, ima mesto Maribor priložnost, da
izdela "design plan" mesta kot prestolnice z vsemi atributi. V okviru dopolnjevanja
prostorskega razvoja mesta je bil izdelan scenarij prostorskega razvoja EPK 2012, ki
naj bi v nadaljevanju prerasel v Načrt prostorskega razvoja EPK 2012. Scenarij
postavlja v ospredje prostor reke Drave kot generatorja sodobnega prostorskega
razvoja mesta. Pokriva predvsem območje starega mestnega jedra ter prostor reke
Drave med Studenško brvjo in železniškim mostom in tako tudi projekte, ki se v
prostorskem ali vsebinskem smislu navezujejo na to območje. V okviru scenarija je
bil izpeljan mednarodni arhitekturno urbanistični natečaj, ki je potekal pod streho
Mednarodne zveze arhitektov (UIA) s sedežem v Parizu. Pod UIA, ki je bdela tudi
nad natečaji za objekte, kot sta opera v Sidneyu in Pompidoujev center v Parizu, naj
bi Maribor pridobil kakovostne rešitve za novo umetnostno galerijo in koncertno
dvorano ter na novo osmislil svoj prostor ob reki. Nova umetnostna galerija ob Dravi
naj bi postala nov simbol mesta in njegovega kulturnega utripa. Nova brv v
osrednjem območju Lenta bo povezala Glavni trg s Taborskim nabrežjem, s čimer
bodo prostori ob Dravi postali privlačnejši in zanimivejši. (www.trajekt.net)
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Slika št. 1: Scenarij prostorskega razvoja EPK 2012. (Vir: Lobnik, 2009)

Slika št. 2: Scenarij prostorskega razvoja EPK 2012. (Vir: Lobnik, 2009)
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2.2 MEDNARODNI ARHITEKTURNI NATEČAJ EPK / REKA DRAVA 2012
Prostor ob reki Dravi predstavlja izjemen razvojni potencial urbane strukture Maribora
in doslej še nikoli ni bil celovito obravnavan. Pozidave in ureditve prostora so se
dotikale reke na različnih segmentih, skladna in celovita urbana podoba obrežja in
rečnega prostora pa še ni bila predmet kompleksnega preoblikovanja. Zato je Mestna
občina Maribor v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor in pod skrbstvom UIA
(Mednarodne zveze arhitektov) ter Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
razpisala mednarodni natečaj za urejanje prostora reke Drave v osrednjem delu
mesta, na podlagi katerega je mesto pridobilo idejne rešitve za preoblikovanje
ključnega prizorišča evropske kulturne prestolnice ter urbane regeneracije mesta v
naslednjih dvajsetih letih. Z mednarodnim javnim arhitekturnim natečajem EPK /
REKA DRAVA 2012 je Maribor ambiciozno demonstriral, da kot bodoča evropska
prestolnica kulture k projektom vabi najboljše ustvarjalce v mednarodnem prostoru.
Arhitekti z vsega sveta so poslali predloge za tri osrednje razvojne projekte ob Dravi:
1) za celovito ureditev nabrežja reke Drave med Vodnim in Sodnim stolpom na levem
bregu in naravnega obrežja reke v območju med Studenško brvjo in železniškim
mostom na desnem bregu reke Drave; 2) za pešpot in kolesarsko brv med Lentom in
Taborskim nabrežjem; ter 3) za novo stavbo Umetnostne galerije Maribor. Povabilu
se je odzvalo več kot 400 arhitekturnih birojev z vsega sveta. (www.ugm.si)

Slika št. 3: Trije sklopi mednarodnega arhitekturnega natečaja. (Vir: http://www.ugm.si)
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ZMAGOVALNI PROJEKT ZA NOVO GALERIJO UGM

Slika št. 4: Nova Umetnostna galerija Maribor (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)

Končni rezultat (po mnenju žirije) tridnevnega žiriranja in anonimnega glasovanja
žirije je bila podelitev prvega mesta elaboratu madžarskih arhitektov. Žirija je bila
mnenja, da gre za projekt, ki bi Mariboru lahko zagotovil kulturno središče oziroma
sporočilo, ki bo elegantno, izvedljivo in bo delovalo uspešno. Predlagana oblika je
natančno zasnovana, dobro umeščena in uravnotežena. To posebej velja za urbane
prostore, ki poleg otroškega muzeja predvidevajo zavarovano otroško igrišče s
parkom. K temu dodaja še knjižnico oziroma kreativne delavnice in studije, ki
poživljajo transverzalno ulico kot tudi veličastno teraso (»mestno dnevno sobo«), ki je
obrnjena proti panorami reke Drave. Te subtilne, prefinjene in izredno logične mestne
rešitve dopolnjujeta dva prostora, namenjena različnim prireditvam. Postavljena sta
na vogalih in poživljata okolico. Govora je o veliki predavalnici na severozahodu in
arhitekturnem središču na jugovzhodu. Mestno življenje oziroma ljudje se lahko
spontano premikajo iz zunanjih prostorov v dobro zasnovan, zelo prezenten in
privlačen sprejemni prostor. V zgornjih dveh nadstropjih so razstavni prostori, kjer je
predvidenih šest predelov za stalne razstave. Nepretrganost prostorov ponuja
različna okolja in možnosti za različne postavitve in občasne razstave. Celoten
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zgornji razstavni volumen ograjujejo – po besedah avtorjev – »vitki stenski trami«.
Zadnji del teh sten je ortogonalen in uglajen ter se sklada z mestnim videzom. V
delu, obrnjenem proti reki, so stene zasnovane s senzualnimi linijami oziroma
dinamičnimi in privlačnimi arhitekturnimi valovi. Zaradi premišljeno postavljenih oken
na vogalih so specifične prostorske povezave med galerijskimi prostori in mestom še
bolj očitne. To avtorja ustrezno poimenujeta oziroma definirata kot »introvertirane in
ekstrovertirane prostore«. Organizacija muzeja je prostorsko bogata in obenem
natančno in profesionalno načrtovana tako z vidika osvetlitve kot tudi stalnih in
občasnih razstav. Elaborat ponuja odgovor na vprašanje o imidžu in sporočilu, o
katerem se je veliko razpravljalo. Predstavlja enotno izoblikovan volumen z
elegantno oblikovanim »belim, uglajenim, smolnatim ometom«, s fasado, ki odseva
svetlobo »kot mokra koža«. Ta preprosta, skoraj ikonična enotnost, ki leži nad
živahnim in transparentnim spodnjim delom nove UGM, za mesto pomeni nekaj
pomembnega in edinstvenega. Žirija priporoča realizacijo tega projekta, ker ima
zgradba visoko arhitekturno vrednost in je najprimernejša za izgradnjo, ne le z
ozirom na dejstvo, da bo simbol Maribora kot prestolnice kulture, temveč tudi zato,
ker bo dolgoročno obogatila življenje ljudi in zagotovila večjo mednarodno
pomembnost mesta. (Katalog EPK, 2012)

Slika št. 5: Nova Umetnostna galerija Maribor (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)
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Slika št. 6: Nova Umetnostna galerija Maribor (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)

Slika št. 7: Nova Umetnostna galerija Maribor (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)
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Slika št. 8: Nova Umetnostna galerija Maribor (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)
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ZMAGOVALNI PROJEKT ZA UREDITEV NABREŽJA NA LENTU

Slika št. 9: Ureditev nabrežja reke Drave (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)

Projekt je (po mnenju žirije) osvojil prvo nagrado zaradi preproste in dobre ideje.
Predstavlja novo urbano površino in idejo, ki ima izjemen potencial uresničitve na
prilagodljiv in odziven način v stalnem procesu in jo je mogoče artikulirati ter hkrati
spreminjati. Ta obsežna urbana površina je sama po sebi »statement« in hkrati
izrazni mestni element, imenovali bi ga lahko tudi »mestno pohištvo«, ki zbira vse
bodoče aktivnosti na enem mestu. Jasno zasnovan prostor urbane ploščadi je
namenjen različnim prireditvam in ima spoštljiv odnos do zgodovinske mestne
strukture. Načrtovan je na severnem rečnem bregu in sega malo čez njegov rob. Od
sosednjih zgradb se loči, hkrati pa namenja ves predel severnega nabrežja pod
starim mestnim jedrom sodobnemu mestnemu življenju. Žiriji je bila še posebej všeč
osnovna ideja rešitve, ki sčasoma dovoljuje postopen razvoj vseh povezav z mestom
v skladu z različnimi in specifičnimi zahtevami. Čeprav je namen rešitve poudarek
mestnega, ji primanjkuje ustreznih prefinjenih podrobnosti. Trenutni predlog je
mestoma preveč artikuliran in oblikovan, čeprav so glavni ritmični premori dobro
umeščeni, glede na zgodovinsko strukturo mesta. (Katalog EPK, 2012)
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ZMAGOVALNI PROJEKT ZA NOVO BRV

Slika št. 10: Nova brv za pešce in kolesarje (slika zmagovalnega projekta). (Vir: http://www.ugm.si)

Po mnenju žirije je projektu »žametna črnina« podeljena prva nagrada, ker je v
sklopu natečaja ponudil eno izmed najpreprostejših in najelegantnejših rešitev za
novo brv, namenjeno pešcem in kolesarjem. Ukrivljena konstrukcija, ki povezuje
nabrežji, si ne prizadeva zasenčiti starega jeklenega mostu in tako ostaja v največji
meri »skromna in lahka«. Stik brvi z nabrežjem je na obeh straneh eleganten in
preprost, zato dopušča možnost, da se nabrežji uredita na kakršenkoli način. Lesene
obloge in splošni videz se navezujejo tako na zgodovinski kot tudi na sodobni značaj
lokacije. Zakrita, praktična in zelo vitka konstrukcija dopolnjuje stari jekleni most
oziroma ne poskuša z njim tekmovati. Nosilna struktura je karseda vitka, praktična in
je ne bo težko realizirati. Lesen videz brvi je ob enem topel, preprost in žlahten. Tudi
z gradbenega vidika je brv enostavna, elegantna in gospodarna. Osnovo predstavlja
jeklena konstrukcija, ki je v celoti prikrita z lesom. Gre za gredni most na dveh
stebrih, razpon mostu je razdeljen na tri enake dele. V prečnem prerezu vidimo
obliko črke »U«. Ograja hkrati predstavlja tudi nosilni element. Vzdolžni nosilci
(ograje) so glavni, prečni nosilci pa sekundarni nosilci. Žirija predlaga, da so jekleni
podporni stebri zaradi korozije in morebitnih naplavin betonski. (Katalog EPK, 2012)
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3.0 APLIKATIVNI PRIMER

Leto kulturne prestolnice Evrope 2009 je Linz izrabil za mejnik procesa preurejanja
mesta. Proces preurejanja mesta je predstavljal enega ključnih scenarijev
vzpostavljanja kulturne prestolnice Evrope. Torišče kulturne prestolnice so v
mestnem središču vzpostavile tri sodobne stavbe (Lentos, Ars Electronica Center,
prizidek in renovacija mestnega grajskega poslopja) ter dve učinkoviti instalaciji (na
reki Donavi t.i. Linško oko ter Rumena hiša nad nadvozom avtoceste ob vstopu v
mesto). Nekoliko ob robu pa je bil vsaj za številne obiskovalce eden največjih
presežkov kulturne prestolnice, Solarno mesto, ki bo naslednja leta nedvomno kraj
številnih ekskurzij arhitektov ter strokovnjakov, ki jih zanima trajnostna gradnja. Do
kulturne prestolnice je mesto preuredilo tudi železniško in avtobusno postajo v
kvalitetno prometno glavo, ob kateri so tako kot drugod po Evropi zrasli poslovni
prostori z dokaj izstopajočo arhitekturo. Obenem je izoblikovalo dve novodobni torišči
turizma in znanosti (Tehnološki park Univerze Johannes Kepler ter Voestalpine
center za obiskovalce s sodobno, arhitekturno izstopajočo stavbo, katere fasada
ponuja obleko iz prefabrikatov "domače" jeklarske hiše). Niti ena izmed novogradenj
ne izstopa z izjemno pojavnostjo. Gre za hiše, ki se razumejo z mestom in hkrati
ponujajo nova doživetja. (Lobnik, 2010)
V nadaljevanju si bomo pogledali »mestno ali urbano instalacijo«, imenovano
Rumena hiša. Na ljudi je napravila izjemno močan pozitiven vtis. Ljudje so jo sprejeli
za svojo, glede na to, da gre za montažni začasni objekt, je ne dovolijo podreti.
Lahko bi jo imenovali marker ali ikona v prostoru. Ljudje se z njo identificirajo in jo
sprejemajo kot pomembno točko v prostoru. Takšne vrste objekti so nujno potrebni v
urbanih okoljih, kjer primanjkuje identifikacijskih točk, s katerimi bi se ljudje lahko
poistovetili ali se po njih orientirali v prostoru. Ključno pri takšni vrsti objektov je
njihova lokacija v urbanem prostoru in njihova namembnost. Pomembno je, da so ti
objekti prostorsko oziroma funkcionalno čim širše zastavljeni. Njihova pojavnost
oziroma forma je sekundarnega pomena.
Rumena hiša v Linzu tako odgovarja na vprašanje o pomenu ikonične arhitekture v
sodobnem času. Ikonična arhitektura je v tipološkem smislu posebna in samostojna
arhitekturno ustvarjalna zvrst.
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3.1 RUMENA HIŠA, Linz EPK 2009

Slika št. 11: Rumena hiša, Linz EPK 2009. (Vir: Stadt Linz www.09.at)

Lesena, montažna, v celoti rumena hiša, postavljena nad pokriti del avtocestnega
segmenta mestne vpadnice pri robu večstanovanjske soseske, se je izkazala kot ena
najbolj učinkovitih instalacij mesta. Nemudoma se je prikupila tako stanovalcem
soseske kot meščanom ter obiskovalcem mesta. Njena funkcija večnamenskega
prireditvenega prostora s sobami za gostujoče umetnike ter priložnostnim
razstaviščem je živela skozi vse leto, o njej so snemali filme, pisali reportaže ter
izdelovali sociološke študije, tako da je nepričakovano postala mestni fenomen. V
urbano arhitekturnem smislu je arhitekturna instalacija uspela osmisliti povsem
nefunkcionalen "zeleni" prostor mesta, mu dati vsebino oziroma ga z gradnjo celo
nadgraditi v prepoznaven novodobni simbol mesta. (Lobnik, 2010)
Za »prostorsko oziroma arhitekturno instalacijo« lahko rečemo, da gre za uspešno
realiziran projekt. Gradnja, ki v tehnološkem in oblikovnem pogledu ne ponuja
presežka, se odlično vklaplja v prostor. Kvaliteta objekta je v njegovi prostorski
zasnovi in v vzpostavljanju »družbenih mostov«. To je kvaliteta, ki jo premore malo
sodobnih arhitektur.
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Slika št. 12: Rumena hiša, Linz EPK 2009. (Vir: Stadt Linz www.09.at)

Slika št. 13: Rumena hiša, Linz EPK 2009. (Vir: Stadt Linz www.09.at)
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4.0 IZHODIŠČA ZA HIŠO KULTURE NA TRGU SVOBODE
V analizi referenčnih primerov bomo analizirali arhitekturo španskega arhitekta
Rafaela Monea. Opisali bomo dve njegovi deli, in sicer: kulturni center Don Benito –
Badajoz in mestno hišo - Murcia. Frank Gehry je ameriški arhitekt. Na primeru
Guggenheimovega muzeja v mestu Bilbao bomo analizirali njegovo arhitekturo.
Dotaknili se bomo tudi Le Corbusierove arhitekture. Kot zadnjega bomo analizirali
slovenskega kiparja Slavka Tihca in njegovo kiparstvo. Predstavljeni avtorji in njihova
dela navdušujejo javnost po vsem svetu in so mnogim vir navdiha. Izbira umetnikov
in njihovih del je osebna izbira avtorja diplomskega dela. So velikani sodobne likovne
umetnosti in tudi dober zgled prihodnjim generacijam. Na podlagi njihovih del smo
oblikovali izhodišča, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje konceptualne zasnove
hiše kulture v Mariboru. Konceptualna zasnova objekta tako temelji na zlitju temeljnih
značilnosti, izpeljanih iz obravnavanih del v novo skladno celoto. Pri tem je bilo
potrebno upoštevati tudi prostorski kontekst starega mestnega jedra in prostorske
značilnosti Trga svobode.

4.1 ARHITEKTURA RAFAELA MONEA
KULTURNI CENTER DON BENITO – BADAJOZ, ŠPANIJA 1991/1997
Novi kulturni center Don Benito stoji na mestu nekdanje mestne posojilnice. Stavba,
ki igra pomembno vlogo v življenju mesta, stoji na strateški lokaciji, imenovani Don
Benito v mestu Badajoz. Kulturni center se nahaja blizu stolne cerkve na križišču
dveh zelo prometnih ulic, imenovanih Groizard

in Villanueva. Ulici dajeta mestu

poseben pečat, še posebej zato, ker lahko kakovost arhitekture učinkuje tako, da
kulturni center postane del prepoznavne urbane strukture trga - Plaze de Espania,
zagotovo najbolj značilnega urbanega prostora v mestu Badajoz.

Avtor je želel

vključiti objekt v odprti prostor mesta. To je napravil tako, da je zasnoval vogalni vhod
kot osrednji motiv kulturnega centra, ki se vključuje v območje znamenitega trga.
Temeljna značilnost kulturnega centra je v njegovi kompaktni oziroma strnjeni
strukturi, v kateri so prostori organizirani tako, da omogočajo prehod svetlobe v obliki
svetlobnikov skozi posamezne predele objekta.
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Takšna kompaktnost je potrebna zaradi obsega programskih vsebin in zmanjšane
velikosti parcele. Program kulturnega centra (povečanja in fleksibilnosti) je nameščen
v kompleksnem prostoru, v katerem svetloba prehaja od strehe navzdol, kar
omogoča intenzivno in celostno uporabnost prostorov. Šele ob pregledu prečnega
prereza lahko razumemo strukturo te stavbe. S povezanostjo hodnikov z uporabnimi
prostori in vodenjem svetlobe skozi objekt se ustvarja presežna vrednost tega
objekta.
Oblikovno je objekt zasnovan kot monumentalna vogalna mestna palača, ki
vzpostavlja dialog z prostorom, v katerega je vstavljena. Ta dialog se tvori z členitvijo
fasadnega plašča, z dimenzijami osnovnega kubosa in uporabljenimi materiali na
fasadnem plašču. Volumen objekta je z dodanim vogalnim kubosom enovit. Oblika
vogalnega kubosa je izpeljana iz pokrovov na svetlobnih jaških. Svetlobniki so
uporabljeni kot osrednji prostorski element. Ti s strehe spuščajo svetlobo v notranjost
objekta. S tem je fasadni plašč v manjši meri vezan na notranjo ureditev in s tem ne
razkriva notranje organizacije objekta. Definira samo mejo med pritličjem in ostalimi
etažami v nadstropju, ki skupaj z ostalimi arhitekturnimi elementi tvori vogal. Njegova
naloga je držati stik z parkovno ureditvijo, hkrati pa deluje kot marker v prostoru.
Ritem okenskih odprtin in dekorativni elementi v obliki horizontalnih in vertikalnih črt
še dodatno poudarjajo idejo vogala kot osrednje značilnosti tega objekta. Notranja
organizacija prostorov je zelo pregledna in na videz tudi zelo preprosta, ki se kaže s
povezovanjem posameznih prostorov v posamezne prostorske sklope.
Prostorski sklopi tvorijo lamele, med katerimi se nahajajo hodnik in vertikalne
komunikacije. Osrednji prostor predstavlja večnamenska dvorana, obdana s hodniki.
Njena velikost sega skozi dve etaži, prav tako tudi hodnik na zunanji strani, ki sega v
dve etaži, v katerih se nahajajo manjši čitalniški prostori. S svojo pojavnostjo dajejo
občutek lebdenja v zraku, kar še dodatno prispeva k občutku prostornosti hodnika.
Avtorju je s skrajno racionalno prostorsko zasnovo in vertikalno členitvijo prostorov
uspelo programske vsebine povezati v dinamično in večplastno celoto.
V celoti gledano objekt spominja na klasično arhitekturno delo: hiša tako daje
občutek, kot bi bila v tem prostoru že od nekdaj in s svojo pojavnostjo ne sili v
ospredje, ampak se želi zliti z okoljem, v katerega je umeščena. Njena notranjost
odslikava sodoben način bivanja v vsej njegovi raznovrstnosti.
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Slika št. 14: Kulturni center Don Benito – Badajoz (Španija 1991/1997). (Vir: R. Clark, M. Pouse; 2005)
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Slika št. 15: Kulturni center Don Benito – Badajoz (Španija 1991/1997). (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 16: Kulturni center Don Benito – Badajoz (Španija 1991/1997). (Vir: http://www.flickr.com)
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MESTNA HIŠA – MURCIA, ŠPANIJA 1991/1998
Volumen hiše zaključuje valoviti stavbni niz, ki se konča na trgu pred katedralo. Z
glavno fasado ustvarja kuliso, s katero zapira eno izmed stranic trga in tvori dialog z
nasproti stoječim sakralnim objektom. Lega objekta je izjemno atraktivna, saj leži
nasproti katedrale in ima središčno lego med dvema stavbnima otokoma, ki formirata
trg. S svojo pojavnostjo, lego v prostoru in v kombinaciji z drugimi objekti daje vtis
pravkar prispele vlakovne kompozicije. Fasada, ki se odpira proti trgu, daje vtis
ploskovne skulpture ali zavese, ki raste s tal in se dviga proti nebu. Ta občutek še
dodatno poudari višina okenskih odprtin, ki se proti vrhu postopoma povečuje. Čelna
fasada tako ne razkriva notranjosti objekta, ampak tvori dialog z nasproti stoječo
renesančno fasado katedrale. Ta dialog se vzpostavlja tako, da so temeljni
kompozicijski principi prevedeni v naš čas in izpeljani skozi sodobne materiale in
tehnike gradnje. Prostor trga je tako obogaten s kuliso, ki prevaja izročilo preteklosti
skozi sodobni arhitekturni jezik. Hišo tvorita dva kubosa. Med njiju se vriva vogal, ki
vzpostavlja dialog z vogalom ene izmed sosednjih stavb. Tvorijo ga kubusi, katerih
višina se stopnjuje, ker tako dajejo vtis rasti s tal. To je lastnost, ki je značilna tudi za
čelno fasado. S tem je motiv rasti prenesen s čelne fasade še na vogal. Preostali dve
fasadi objekta sta oblikovani na precej nevtralen način. Ta se izraža skozi ritem
okenskih odprtin in je enakomeren. Izpostavljeni predeli objekta so oblikovani precej
bolj drzno. Odlikuje jih naraščajoč ritem arhitekturnih elementov, ki vzbuja občutke
gibanja. Likovnost fasad je na prvi pogled zelo enostavna in hitro zapomnljiva.
Uporabljenih je malo elementov, vendar so ti zloženi na precej izviren način.
Kubosna delitev je vidna tudi v notranji organizaciji prostorov.
Fasada nove zgradbe, orientirana na trg, ne more in tudi ne želi tekmovati s pročelji
v klasičnem slogu. Sistem zamaknjenih kamnitih slopov in betonskih horizontalnih
vezi ustvarja svojevrstno dinamično kuliso. Fasada se tako upira simetriji in ponuja
kot glavni element balkon galerije. Ta balkon počiva na točno enaki višini kot glavni
balkon piano nobile Cardinal Belluga Palace-a. Stranske fasade, bolj diskretne s
skromnim odpiranjem, so prilagojene dimenzijam ulice. Fasada nove stavbe je
obrnjena proti katedrali, vse štiri stranice trga so samostojne in na ta način stavba
obdrži svojo avtonomnost. Pročelje deluje kot nadaljevanje mestne ploščadi,
dvigajoče se v nebo, ki daje vtis vertikalnega gibanja.
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Slika št. 17: Mestna hiša (Španija 1991/1998). (Vir: R. Clark, M. Pouse; 2005)
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Slika št. 18: Mestna hiša (Španija 1991/1998). (Vir: http://www.flickr.com)
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Slika št. 19: Mestna hiša (Španija 1991/1998). (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 20: Mestna hiša (Španija 1991/1998). (Vir: http://www.flickr.com)
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4.2 ARHITEKTURA FRANKA GEHRYA
Frank Gehry je vodilni predstavnik nove smeri v arhitekturi, imenovane Ikonična
arhitektura. Njena značilnost je v gradnji objektov nepravilnih oblik. Začetek smeri
sega v leto 1997 z dograditvijo Guggenheimovega muzeja v mestu Bilbao v Španiji.
Hiša predstavlja uspešno oživitev degradiranega mestnega območja in je takoj
postala ne samo mestna, ampak tudi svetovna znamenitost. Govorimo lahko o
skulpturalni arhitekturi ali abstraktnem ekspresionizmu v arhitekturi, katerega namen
je osvoboditev arhitekture, omejene na kocko. Ikonična arhitektura v okolju močno
izstopa. Njen namen je pritegniti pozornost širše javnosti in s tem na posreden način
prispevati k revitalizaciji degradiranih mestnih predelov. Njegovo arhitekturo lahko
označimo kot dekonstruktivistično, saj ne izraža socioloških in funkcionalističnih idej:
kritiki mu velikokrat očitajo uporabo nefunkcionalnih oblik, neupoštevanje lokalnega
podnebja in neuporabnost objektov. Kljub temu je večina njegovih stavb postala
turistična atrakcija, on pa prava zvezda, saj se pojavlja v raznih TV-šovih in oglasih.
Leta 1929 v Torontu rojenemu diplomantu arhitekturnega študija na univerzi
University of Southern California je uspelo razviti prepoznavni slog, s katerim je
arhitekturo približal likovni umetnosti, še bolj pa skulpturi. Razgibane, valujoče in
ovite oblike v bleščečih kovinskih materialih so vse od devetdesetih zaščitni znak
arhitekta, ki je sicer začenjal kot naslednik veliko bolj zadržane govorice
modernizma. Richard Neutra in Frank Lloyd Wright sta bila tedaj med vzorniki
arhitekta, čigar zdajšnja praksa se je po mnenju številnih izneverila plemenitim
načelom funkcionalistične arhitekture. Ta namreč zahteva resničnost v arhitekturi arhitekturo, v kateri ni nič odveč. Tudi ornamentalne prvine sledijo funkciji stavbe,
oziroma so iz nje izvedene. To velja tudi za zgodnjega Gehryja, ki mu je pozornost
svetovne arhitekturne in oblikovalske javnosti uspelo prvič pritegniti s pohištvom iz
lepenke, in sicer na začetku sedemdesetih. Tedaj je bila Gehryjeva arhitektura še
dokaj zadržana, vijuge v pohištvu pa so že napovedovale bohotnejši slog organskih
oblik. Po sodbi številnih Gehry od sredine devetdesetih le ponavlja preizkušeni
koncept, vendar je treba poudariti, da Gehry ta koncept vedno znova nekoliko
spremeni in nenehno išče nove tehnološke možnosti, poleg tega pa je treba tudi
omeniti, da naročniki od Gehryja preprosto zahtevajo, da zanje naredi tisto, zaradi
česar je tako zelo zaslovel.
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Frank Gehry ni le arhitekt in urbanist, svojo prakso je že v sedemdesetih med drugim
razširil na načrtovanje in postavitev razstav ter organizacijo razstavnih prostorov.
Poleg tega je bil Pritzkerjev nagrajenec iz leta 1989 eden prvih, ki so v arhitekturno
delo vnesli računalnik. V delu z računalnikom je videl možnost načrtovanja
učinkovitejših stavb, hkrati pa tudi način za »osvoboditev« arhitekta. Prej je ta
namreč lahko le na papirju predstavljal svoje vizije, ni pa vedel, ali bodo te tudi
»delovale'. Potreboval je statika in gradbenega inženirja. Zdaj postaja arhitekt
samozadosten in lahko svojo zamisel koncipira in izpelje.
Čeprav se Gehry izogiba slogovnih opredelitev svojega dela, o njegovi arhitekturi
pogosto govorijo kot o dekonstruktivistični arhitekturi. Dekonstruktivizem se je v
osemdesetih razvil kot ena od izpeljav postmodernizma. Gre za fragmentacijo, za
razbijanje klasične stavbne prostornine. Posamezne funkcije stavbe so na neki način
dislocirane iz jedrne prostornine, kar nastane, je še najbolj podobno »urejenemu
kaosu«. Nepravilne oblike in razgibanost so zapoved tega sloga, pri opredelitvi
katerega je kot sodelavec pri zmagovitem načrtu za ureditev pariškega parka De la
Villette (arhitekt Bernard Tschumi) sodeloval tudi francoski filozof in teoretik Jacques
Derrida.
V filozofske razprave se Frank Gehry nikoli ni zapletal niti ni skušal svojega dela
pojasnjevati z znanstvenim vokabularjem. Je preprosto praktik in tehnik z veliko mero
umetniške žilice, kombinacija tega z dodatkom drznosti pa mu je prislužila mesto v
skupini tako imenovanih »stararchitectov« - zvezdniških arhitektov, h katerim med
drugim prištevajo še Zaho Hadid, Rema Koolhaasa, Thoma Mayna, Richartda
Rogersa in Normana Fosterja.
Temu navkljub Franka Gehryja ni mogoče ne razglasiti za enega najboljših arhitektov
zadnjih treh desetletij: gre vendar za ustvarjalca, ki nenehno raziskuje nove možnosti
gradnje, ki se zaveda velikega pomena lepega v funkcioniranju mest in ki mu je
uspelo izoblikovati prepoznavni slog. Betsky je o lavreatu med drugim še zapisal:
"Frank Gehry je preobrazil sodobno arhitekturo. /.../ Pokazal nam je, da tehnične
rešitve v arhitekturi ne pomenijo ničesar, če niso del proizvodnje kulturnih artefaktov,
ki nas osvobaja s tem, da nam pokaže novi način razumevanja tega sveta."
(MMC RTV SLO, 30. Junij 2008 ob 11:20, Polona Balantič)
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GUGGENHEIMOV MUZEJ V MESTU BILBAO, ŠPANIJA 1997

Slika št. 21: Guggenheimov muzej v Bilbao (Španija 1997). (Vir: http://www.dunaluna3.blogspot.com)

Guggenheimov muzej v mestu Bilbau na severu Španije je stavba, ki jo označujemo
za začetek obdobja, imenovanega ikonična arhitektura. Ikonična arhitektura je
arhitektura, ki briše mejo med zgradbo v klasičnem pomenu besede in skulpturo.
Pojavnost objekta je atraktivna, tako da privablja pozornost javnosti. Bistvo tovrstne
arhitekture je v plastičnem oblikovanju fasadnega plašča in izbiri atraktivnih
materialov. Objekte z ikonografsko noto lahko dojemamo kot urbano pohištvo
oziroma mestne skulpture velikih dimenzij. Za tovrstne arhitekture sta izjemnega
pomena lokacija in njena velikost, tako da lahko objekt pride do izraza. Ikonična
arhitektura prispeva k popularizaciji arhitekturne umetnosti. Arhitektura kot umetniška
disciplina ni ravno v središču zanimanja javnosti. Vse to je Frenku Gehry-ju uspelo
doseči z dograditvijo muzeja v mestu Bilbao. Učinki njegove arhitekture so njegova
največja dediščina nam in našim potomcem.
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Slika št. 22: Guggenheimov muzej v Bilbao (Španija 1997). (Vir: http://www.dunaluna3.blogspot.com)

Slika št. 23: Guggenheimov muzej v Bilbao (Španija 1997). (Vir: http://www.dunaluna3.blogspot.com)

ERIK VODENIK

26

DIPLOMSKO DELO

2012

Slika št. 24: Guggenheimov muzej v Bilbao (Španija 1997). (Vir: http://www.dunaluna3.blogspot.com)

Slika št. 25: Guggenheimov muzej v Bilbao (Španija 1997). (Vir: http://www.dunaluna3.blogspot.com)
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Slika št. 26: Guggenheimov muzej v Bilbao (Španija 1997). (Vir: http://www.dunaluna3.blogspot.com)
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4.3 ARHITEKTURA LE CORBUSIER - JA
CERKEV SVETEGA PETRA V FIRMINYJU, ŠPANIJA 2006

Pri Unescu bodo razglasili, kateri svetovno znani kulturni spomeniki bodo letos
dodani na njihov prestižni seznam kulturne dediščine. Francija si prizadeva, da bi
nanj uvrstili tudi nekatere kultne zgradbe francoskega arhitekta švicarskega rodu, ki
ga svet pozna pod imenom Le Corbusier (1887–1965). Vlogo je pripravila Le
Corbusierova fundacija (Fondation Le Corbusier), med ključnimi objekti pa sta Le
Corbusierova »nova« cerkev v Firminyju in cerkev v Ronchampu.
Uvrstitev Le Corbusierove arhitekture na Unescov seznam bi hkrati pomenila
počastitev tega genialnega modernističnega arhitekta, ki spada med najbolj
znamenite in kontroverzne arhitekte 20. stoletja.
Le Corbusier je zadnja leta padel v nemilost, potem ko so njegove moderne betonske
konstrukcije razglasili za dolgočasne, na dan pa je prišlo tudi njegovo navdušenje
nad nacističnim režimom. Le Corbusier je nekje zapisal, da lahko Hitler okrona svoje
življenje z veličastnim delom: ureditvijo Evrope. Na Mussolinijevo povabilo je o
arhitekturi predaval v Rimu, zanj pa je želel načrtovati tudi novo glavno mesto
Etiopije po italijanski invaziji leta 1935.
Le Corbusierovo Cerkev svetega Petra (St. Pierre) v Firminyju, ki zdaj kandidira za
uvrstitev na seznam Unesca, so posvetili šele pred petimi leti. To je bila arhitektova
tretja cerkev, ki jo je načrtoval štiri leta pred utopitvijo v Sredozemskem morju leta
1965 (med plavanjem je doživel srčni napad in se utopil). Cerkev svetega Petra v
kraju Firminy, ki leži 70 kilometrov zahodno od Lyona, je dopolnila kompleks Le
Corbusierove industrijske arhitekture, saj je po mnenju nekaterih videti kakor eden
betonskih bunkerjev ob atlantski obali.
Arhitekt je v Firminyju zgradil enega izmed svojih »stanovanjskih strojev«, kot so
poimenovali Le Corbusierove orjaške bloke, in nekaj drugih objektov. Le Corbusier je
bil ogorčen, ko je občina Firminy z njim prekinila pogodbo še za gradnjo cerkve, ker
se je izkazalo, da odobreni proračun ne bo pokril stroškov. Ta je bila po njegovih
načrtih dokončana šele 40 let po arhitektovi smrti.

ERIK VODENIK

29

DIPLOMSKO DELO

2012

V spomin na Le Corbusiera je župan Firminyja leta 1970 dosegel položitev
temeljnega kamna. Vendar se je spet zapletlo pri denarju, ker ni bilo jasno, kdo naj
plača: občina ali država. Gradnja je spet zastala, nedokončana cerkev pa je postala
predvsem priljubljeno igrišče otrok, ki so se radi skrivali med stebri nedokončane
betonske konstrukcije. Objekt je rešila Evropska unija, ki je prispevala sredstva za
končanje gradnje, njeno uradno odprtje je bilo leta 2006.
Da je Cerkev svetega Petra v Firminyju še en primer značilne Le Corbusierove
arhitekture, je potrdil zgodovinar Gilles Ragot, član pariške Le Corbusierove
fundacije, ki je dejal, da se kakovost in izvirnost te cerkve lahko primerjata z
najboljšimi Le Corbusierovimi deli in največjimi sodobnimi kulturnimi dosežki.
Fundacija, ki med drugim skrbi za ohranjanje arhitektove dediščine, je hotela
ugotoviti, ali objekt, ki je bil dograjen po njegovi smrti, sledi osnovnim smernicam Le
Corbusierove arhitekture.
Poleg cerkve v Firminyju je Le Corbusier načrtoval še dve cerkvi. To sta znamenita
Cerkev naše Gospe (Notre Dame du Haut) v Ronchampu, zgrajena v letih 1950–
1954

(vzhodna

Francija,

regija

Franche-Comté),

in

samostanska

cerkev

dominikanskega reda Saint Marie de la Tourette v Eveuxu. Zanjo je na prvi pogled
res težko reči, da monoliten betonski blok spominja na cerkev, njena lepota se
namreč skriva v notranjosti, medtem ko je cerkev v Ronchampu že na prvi pogled
videti kot očarljiva mojstrovina, kot nuna s svojim značilnim pokrivalom, ki prepričljivo
opravlja svojo sakralno dejavnost, in velja za najbolj obiskan Le Corbusierov objekt v
Franciji. Vsako leto jo obišče več kot 100.000 turistov, kar po mnenju tamkajšnje
katoliške skupnosti kvari svetost verskega objekta.
Tega naj bi pomagala znova vzpostaviti priselitev nun, te bodo živele v samostanu
oziroma novem centru krajevne samostanske skupnosti, ki ga bodo ob cerkvi zgradili
po načrtih italijanskega arhitekta Renza Piana. (Piano je napovedal, da se zaveda
teže Le Corbusieriove dediščine in namerava zgraditi pod cerkvijo spoštljiv objekt.)
Gradnja samostana v praksi pomeni, da v Ronchamp ne bodo jadrale le trume
turistov, temveč tudi romarji. Francoska romarska središča so namreč zelo obiskana.
(Znameniti Lourdes sprejme pet milijonov turistov na leto.)
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Kozmična energija

Njegovo pravo ime je Charles-Edouard Jeanneret-Gris, ime, pod katerim ga pozna
ves svet, pa je Le Corbusier. Prevzel ga je po materinem dedu; takrat je bilo v Parizu
v navadi, da si umetniki spremenijo ime – to je bil znak nekakšne osebne preobrazbe
v umetnika. Rodil se je 6. oktobra 1887 v Švici, pet kilometrov od francoske meje.
Malo obmejno mesto, skrito med gorami, ga je utesnjevalo, zato se je kmalu odpravil
razgledovat po Evropi. Pri dvajsetih letih se je preselil v Pariz, pozneje pa je tudi
uradno postal francoski državljan.
Verjel je, da lahko z arhitekturo spremeniš človekovo življenje. Arhitektura mora biti
socialna, pravična, vendar neosebna. Stroji so bili zanj dokaz čiste kozmične
energije, ki je neomadeževana z osebnim vmešavanjem. Na njegovo pobudo so se
povsod po Evropi gradile preproste bele stavbe pravilnih kvadratnih oblik in
funkcionalistična naselja. Nove stavbe so bile hitro zgrajene, namesto iz opeke in
apnene malte so bile predvsem iz betona. Bil je ustanovitelj Mednarodnega kongresa
moderne arhitekture. V porušeni Evropi je bila glavna ideja skrb države za cenena
stanovanja.
Le Corbusier je razvil radikalne rešitve problemov oblikovanja mest v novi industrijski
dobi, ki so jo zaznamovali stroji. Tudi hiša je bila zanj »stroj za bivanje«, katerega
poslanstvo je bilo, da je učinkovita. Zavedal se je potrebe po večji zgoščenosti v
mestih, ki jo je dosegel z gradnjo visokih blokov. Zavzemal se je za višje standarde
bivanja, kajti le tako se je mogoče izogniti pretresom in revoluciji, je menil. Obseden
je bil z redom in disciplino. Verjel je v matematiko in teorijo zlatega reza. »Najboljši
načrti so preprosti,« je razmišljal. Za večino svojih sodobnikov je bil prerok, ki nikoli
ne naredi napake. (Smilja Štravs, Kult, 23. 06. 2011)
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Slika št. 27: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)
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Slika št. 28: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 29: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)
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Slika št. 30: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 31: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)
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Slika št. 32: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 33: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)
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Slika št. 34: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 35: Cerkev St. Pierre v Firminyju (Francija 2006). (Vir: http://www.flickr.com)
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4.4 PROSTORI MESTA MARIBOR

Med prostore mesta Maribor bomo uvrstili grajeni prostor oziroma zgradbe in odprti
prostor, prostor med objekti. V starem mestnem jedru Maribora lahko najdemo tudi
sodobne objekte. Njihova arhitekturna vrednost je na izjemno visokem nivoju,
razumemo jih lahko kot inplantante v prostoru. Njihova naloga je povezovati
posamezne stavbne otoke v homogeno celoto. Razumemo jih lahko tudi kot akcente
v prostoru, ki označujejo stavbne nize, katerim pripadajo. Z novim objektom v
stavbnem kareju na južni strani Trga svobode bi tako dobili novi inplantant v starem
mestnem jedru. Z to potezo bi tako vzpostavili os sodobnih arhitektur, umeščenih v
historični del mesta.
Naloga osi sodobnih arhitektur je povezava obstoječih mestnih predelov v novo
celoto z namenom vzpostavitve arhitekturnega turizma na tem območju. Ko govorimo
o turizmu in preostali kulturni ponudbi mesta, govorimo o revitalizaciji mesta.
Kvalitetna arhitektura predstavlja osnovno kulturno in turistično infrastrukturo mesta.
Z osjo sodobnih arhitektur dobimo nov mestni prostor, namenjen meščanom in
drugim obiskovalcem mesta. Predstavlja potencial, s katerim lahko mesto Maribor
označimo kot primer združevanja starega in novega. Temeljna lastnost inplantantov
je ravno v njihovi premišljeni umestitvi v prostor in spoštljiv odnos do grajene
dediščine mesta.
Za staro mestno jedro so značilni številni odprti prostori. Mednje bomo uvrstili majhne
trge in dvorišča, ki predstavljajo izjemno vitalen del mesta. V teh prostorih so gostišča
in vrtne terase, namenjene obiskovalcem. V poletnih mesecih, ko potekajo v mestu
številne kulturne prireditve, postanejo ti prostori središče kulturnega dogajanja, za
katere je značilna majhna površina in katere obdajajo historični objekti. Njihova višina
je glede na površino posameznega odprtega prostora relativno visoka, kar še poveča
občutek majhnosti. Ti prostori v ljudeh vzbujajo občutke domačnosti in odmaknjenosti
od mestnega vrveža, to so prostori, kjer lahko obiskovalec uživa v intimnem vzdušju.
Višine zgradb, ki obdajajo posamezne prostore, ustvarjajo ugodno mikroklimo, ki v
poletnih mesecih, v času visokih temperatur, blagodejno vpliva na obiskovalce
omenjenih predelov mesta. Če povzamemo, Maribor je ambientalno mesto.
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Slika št. 36: Mesto Maribor (zračni posnetek). (Vir: http://www.squidoo.com)

Slika št. 37: Prostori mesta – sodobni objekti v starem mestnem jedru. (Vir: Lastna grafika)
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Slika št. 38: Prostori mesta – mestno gledališče, stavba mariborske škofije. (Vir: Lastna)

Slika št. 39: Prostori mesta – prva armirano betonska stavba v Sloveniji. (Vir: Lastna)
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Slika št. 40: Prostori mesta – Mestni trg (Maribor 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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Slika št. 41: Prostori mesta – terasa gostišča Toto (Maribor 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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4.5 PROSTOR TRGA SVOBODE
Trg svobode v starem mestnem jedru Maribora je eden izmed najpomembnejših
trgov v mestu. Stavbni kare, ki zapira južno stran trga, ima prost vogal, v katerega
bomo umestili naš objekt. Značilnost kareja je v številnih notranjih odprtih prostorih
oziroma dvoriščih, ki med sabo niso povezana. Trg svobode formirajo objekti izjemne
kulturne vrednosti, vsakega izmed njih bi lahko dojemali kot ikonično arhitekturo.
Osrednje mesto trga zavzema plastika Slavka Tihca. Kljub svoji majhnosti v
primerjavi z okoliškimi objekti jim s svojo pojavnostjo enakovredno konkurira. Plastika
daje ne le trgu, ampak tudi mestu Maribor svojevrsten pečat. Postavitev skulpture v
prostor je izredno premišljena, zaznati jo je namreč mogoče na vseh vstopnih mestih
na trg. Trg svobode se proti severu odpira proti Maistrovemu trgu, s severne strani ga
obdaja stavbni kare, v katerem se nahajajo prostori Mestne občine Maribor.
Občinska stavba ima tako neposreden vizualni stik s Trgom svobode kakor tudi z
vogalom stavbnega kareja oziroma z lokacijo našega objekta. Tako se vzpostavlja os
med občinsko stavbo in predvidenim objektom hiše kulture, ki povezuje dva trga v
neko širšo mesto tvorno celoto. Poseben značaj trgu dajejo vogali posameznih
objektov, ki so oblikovani na svojevrsten način. Ti drobni detajli vsekakor pripomorejo
k večji raznolikosti trga.
Zaradi velikih dimenzij je trg primeren za organizacijo velikih kulturnih dogodkov, ki
pa niso del konstantne kulturne ponudbe. Trajnih vsebin primanjkuje, zato se ljudje v
tem prostoru kljub izjemni arhitekturni dediščini ne zadržujejo mnogo. Trg je tako bolj
prehodnega značaja, saj leži na križišču mnogih poti. Rešitev je tako v izgradnji
novega objekta, ki bi zapolnil vogal južne stranice. Z dograditvijo novega objekta bi v
prostor vnesli več kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, ki bi bistveno povečale
kulturno ponudbo na tem območju. Dejavnosti, ki bi se odvijale v objektu, bi se lahko
razširile na prostor trga. Otroške in druge ustvarjalne dejavnosti se tako na primer
lahko odvijajo v objektu kot tudi izven njega, torej na trgu. Posledično bi se tako
povečala tudi gostinska in turistična dejavnost, z infrastrukturnim posegom v tkivo
trga pa bi tako bistveno pripomogli k revitalizaciji obravnavanega območja.
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Slika št. 42: Trg svobode in Grajski trg (zračni posnetek). (Vir: http://www.mediaspeed.net)

Slika št. 43: Trg svobode in Grajski trg (zračni posnetek). (Vir: http://www.mediaspeed.net)
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Slika št. 44: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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Slika št. 45: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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Slika št. 46: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)

Slika št. 47: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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Slika št. 48: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)

Slika št. 49: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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Slika št. 50: Trg svobode (Maribor, 2011). (Vir: Lastna fotografija)
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4.6 SPOMENIK NOB IN KIPARSTVO SLAVKA TIHCA
Prelomni strukturalni element Tihčevega kiparstva sega v oba svetova, ki sta mu
blizu: risarsko-likovno fantazijski in risarsko-geometrijsko matematični: to je črta,
daljica. Izvedena v kovini da paličico, šibico, katera pomeni začetek novih kiparskih
realizacij. Že prej, v svoji figurativni fazi, se je Tihec začel osredotočati na strukturo
svojih »teles« - ne v smislu skeleta, ki v organskem svetu nosi njihovo zgradbo,
temveč iščoč idealno konstrukcijo za sugeriranje njihove likovne telesnosti, ne da bi
bila v gmoti izvedena in predvsem na izoblikovanje jasnega obrisa, ki zajema
absolutni in relativni volumen plastike in ju povezuje v pretehtano celoto. Tehnično je
to največkrat izvedel z železno žičnato armaturo, na katero sta bila mestoma
nanesena pasivna glina ali mavec, ki jima je puščal robat, neobdelan videz, ju je pa
pogosto posrebril ali kako drugače »metaliziral«. Njegovo nagnjenje h kovinskim
realizacijam je bilo že tukaj očitno. Še nečesa ni bilo mogoče spregledati – in to je
postajalo na prehodu in v prvih realizacijah listnatih oblik bolj in bolj jasno – namreč
njegove želje po lahki, prosto v zraku viseči z manj absolutnega in več relativnega
volumna, in pa neprikrite tendence k linearno koncipirani obliki. Ko se ne bi umetnik
odločil za vegetabilni list, bi bil njegov logični model jadro. In nekaj imajo njegove
listnate oblike z jadrom nedvomno skupno: prestrezanje zraka, sugestijo gibanja v
vetru, zajemanje brezkrajnosti prostora. V kovini realizirana daljica – šibica in
snopovje, povezano v šibje, je postalo izbrani element, izhodišče Tihčeve ne več
predvsem asociacijske, temveč tudi proceduralne plastike. Razvijala se je v dve
smeri: k seriji s skromnimi, toda opaznimi mutacijami, ki izvirajo iz formalnega načela
uporabe paličastega monoelementa, in pa k sebi zaokroženim, sklenjenim
realizacijam okoli kovinskega jedra, h katerim se nagiba ustvarjalec, ki ga fascinira
geometrijska popolnost kozmičnega prostora. Forma se razvija v samem delovnem
procesu, izhaja iz možnosti, zvariti šibje v snopovje ali ga razprostreti pahljačasto, ga
razmestiti krožno, ga zgostiti, zredčiti, v povezavi vzvaloviti, ga povezati vzbočeno,
konveksno, konkavno. »Vegetabilnost« form je predvsem v njihovem vzgonu od tal
ali s podstavka, v njihovi »rasti«, v prenosu težišča s podstavka nekam više v
vertikalni osi, ki je realizirana po navadi v istem materialu, istem principu in jo le v
časih nadomesti pripetost šibičaste forme na betonski ali leseni oporni slop ali steber.
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Slika št. 51: Plastika - figura (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)

Slika št. 52: Plastika - organska (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Slika št. 53: Plastika – figura (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Lirizem, ki ga je pozorni opazovalec zasledil in podčrtal v zgodnjih Tihčevih
realizacijah in ki zmeraj navaja na statičnost, se je zdaj umaknil sugestiji gibanja,
povzročenega že z samim postavljanjem kovinskih plastik na plano, kjer njihovo
razprostrto jadro – tudi v lečasti ali krožni obliki – prestreza valovanje atmosfere in se
v snopovju tankega, izdolbenega šibja ujemajo in usmerjajo zračni tokovi. Na fini
površinski teksturi, ki pogosto dodaja svojevrsten odtenek varovalna obloga rje, se
ustvarjajo zanimive, zatišane igre svetlobe in senc in navajajo na vsebinski moment,
ki je pri konstruktivistu – k temu se bolj in bolj obrača Tihčevo kiparstvo – presenetljiv:
k doseganju magičnega učinka. To magičnost, ki je v trenutku izgube enotnega
umetnostnega prostora in času široke reproduktivnosti likovnih del težko uresničljiva,
dosega Tihec po eni strani z – vsaj načrtovano – mogočnimi dimenzijami svojih
stvaritev, po drugi s svojim direktnim spopadom z najrazličnejšimi oblikami naše
civilizacijske stopnje ter drznostjo in veliko mero domišljije. V znakovnem smislu so
njegovi »semaforji« združitev vrhunske tehnične domišljije in odziva na oblike živega
sveta, zadevajo sodobnega človeka na točki, kjer je še občutljiv za prost polet
fantazije in prizadeto čustvovanje brez sentimentaliziranja.
In če Tihec svojih »magičnih« cvetov ne veže direktno na slovensko lirično tradicijo,
jih zato ne, ker je ta statični lirizem v njegovem občutku doživel notranji premik, se z
odpiranjem novih možnosti dinamiziral, se prepojil z agresivnejšo ustvarjalno voljo, ki
se ne ustavlja pri opevanju obstoječega, temveč raziskuje, poglablja in sega naprej.
Sicer pa je Tihec v iskanju magičnega v umetnosti pozneje utrl še drugo pot – kot
bomo videli pri kontejnerjih in posebej pri zamisli in uresničitvi mariborskega
spomenika NOB. In kar se čustvenega angažmaja tiče, je pri Tihcu ta premik več kot
občuten: zdaj njegove plastike ne posojajo oblik čustvovanju, temveč odpirajo
prostore za prost razvoj razuma in domišljije, duha in čustvenosti. Rekli smo, da je pri
Tihcu črta – daljica osnovni strukturalni element, začetek vsega snovanja – in ostala
bo močan element tudi v prihodnje, celo v času »izbruha materije«, ki se pojavi v
kontejnerskem obdobju. Toda tudi v fazi listnatih oblik in semaforjev ga črta
provocira, da postavlja voluminozne odnose. Krila in jadro so odstopili mesto krožnim
semaforjem, ki nakazujejo novo smer. Čas je dozorel za novo Tihčevo fazo. Krožni
zračni valovi, ki so se koncentrično širili od njegovih jedrovitih plastik, so pridržali
ritem in krožno valovanje, zamenjali pa so element. Od zraka in njegovih valov se je
Tihčevo zanimanje preusmerilo k vodi.
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Slika št. 54: Plastika – »semafor« (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Tudi najstrožje kontrolirano raziskovanje fizikalnih zakonov je v bistvu igra. Ko je
Slavko Tihec z očesom umetnika v duhu zasledoval koncentrične kroge, ki so se širili
po »etru« z njegovim oddajnikom, ga je zamikalo podati to, kar je pri tej nevidno vidni
igri fasciniralo ustvarjalca v njem, nazorneje, dobesedno, otipneje. Element, ki se je
po fiziki razgledanemu avtorju v ta namen ponujal kar sam po sebi, je voda; in prav
gotovo ga ni motilo, da je voda v sodobni likovni umetnosti razmeroma malo
uporabljena in bolj ali manj neznana. Atelje je spremenil v laboratorij za preizkušanje
umetno ustvarjenega vodnega valovanja in odziva raznih mas in volumnov nanj z
vidika učinkovitih likovnih rešitev. Tako je iz osnovne ideje, uporabiti zakon
razširjajočih se koncentričnih krogov na vodni gladini, ki jih sproži vanjo vržen ali
spuščen objekt, zrasla vrsta nadvse zanimivih akvamobilov, ki so v Tihčevi fazi
listnatih oblik sugerirano gibanje prenesli v realno, pa so hkrati s to kinetizacijo
postavili gibanju meje, ga zajezili v ostro obrisan kontroliran kalup – bazen. Tehnično
je Tihec izvedel svoje akvamobile s preprosto aparaturo, ki je skrbela za gibanje
vode v posodi. Vanjo je postavil bodisi gibljivo polževko, ki je prekrivala praktično vso
površino bazena in izvajala koncentrično ali ekscentrično gibanje; bodisi večino
površine prekrivajoče paličasto ali listasto razporejene objekte v površinsko
neenakomernem gibanju; ali – najpogosteje in najbolj uspešno – individualne forme
iz poliestra, gobaste, kroglaste in s tipalkami opremljene, tudi dve s steblom povezani
krogli, katerih ena je v vodi plavajoči ekvilibrij, druga pa prek nosilca v prostor
segajoč »objekt«. Razburkana voda povzroča, da se mobili gibljejo – krožijo, se
oddaljujejo

in

približujejo,

se

kdaj

pa

kdaj

zavrte

okoli

svoje

osi

in

predvideno/nepredvideno zadevajo drug ob drugega ter sprožajo tako novo,
nepravilno gibanje, ki utegne dati nepričakovane konstelacije. Središča, idealnega
izhodišča, ki ga je v zadnji semaforski fazi že naznačil, tukaj ni. Denimo, da je poskus
prehodnega značaja; a priznanje, ki ga je Tihec z akvamobili dosegel v mednarodni
areni, opozarja, da se je z njimi morda dotaknil nečesa temeljnega v današnjem
pojmovanju obstoja. In nedvomno so akvamobili zgled nekaterih prizadevanj
konstruktivistične smeri v kiparstvu: zanimanja za razvoj ideje iz preprostega začetka;
doslednosti pri njenem razvijanju; razbiranja zapletenih odnosov in posluha za
optične reakcije ob preverjenih vizualnih osnovah.
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Slika št. 55: Plastika – »akvamobil« (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Slika št. 56: Plastika – primarna oblika (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Kombinacija akvamobilske polževke in jedrovitega semaforja je videti izvirni model, iz
katerega je izšla ideja iz plastnic sestavljenih »primarnih oblik«, ki so dobile
nekakšno vrhunsko osmišljenje v nerealiziranem projektu spomenika Kozare.
Plastenje, izvedeno kar nekajkrat v lesu, pa tudi v kortenu in poliestru, je gibanje,
preneseno na miselno raven, plastenje misli pod pritiskom, pa tudi iz temeljne
ideje/jedra izhajajoči koncentrični krogi razmišljanja. Opuščeno kinetiko nadomešča
tektonska strukturnost, je pa ta abstraktno zamišljeni spomenik, ki suvereno
razpolaga z izrazili sodobne plastike in enako obvladuje razsežno površino kot
sugerira celovito dogajanje, hkrati mogočen simbol, ki daje vsake vrste snovanju in
čustvovanju izredno širok prostor in mogočno odmevnost.
Ko je Tihec (v načrtu) iz tal, v katerih je zasidrana legenda Kozare, s silnim zamahom
potegnil gmoto, jo vsrediščil okoli jedra in nato razpustil v plasteh, ki jih v močno
povečani zrcalni podobi na tleh zaliva voda, je v izredno sugestivni skupni izpovedi
kombiniral statični element – gradivo plastike – in dinamičnega – vodo. Pri tem si
pozitivni in potencialni volumen parkovne plastike odgovarjata z ubranostjo, ki
pokriva zasnovo in rešitev brez ostanka. Ne samo, da razplastenost spomenika
zajema ritmično gibanje in v dognani obliki upodablja »statično kinetiko«, ki jo je
umetnik dosegel po poglobljenem študiju vizualnih učinkov z ene in zakonov gibanja
z druge strani; temveč zavesti tudi živo predoča moderno različico veličastnih
spomenikov daljne preteklosti, od prazgodovinskih menhirjev do spomenikov
egipčanske in azteške kulture, prikazujočih najrazličnejše obraze Zmage. Človek se
neprenehno spopada z močmi, na katere je naletel; likovna umetnost je ena izmed
oblik tega boja, prenašanje človeške urejenosti v dani, konfliktov poln svet; je poskus
harmonizacije in pričevanje o človekovih naporih in zmagah.
Logična pot umetniškega – in vsakega – dozorevanja vodi od mladostne
razviharjenosti, ki svojim upom, zahtevam in pričakovanjem ne postavlja nikakršnih
meja, temveč živi od svobodnega leta domišljije; prek iztreznjenja prve zrelosti, ki se
zave svojih možnosti in začenja z njimi realno računati, se omeji na bistveno in se
posveti sistematičnemu globinskemu raziskovanju; do mojstrske dobe, ki povezuje
domišljijski polet z rezultati raziskav in ustvarja dela, ki ne le, da v celoti zajemajo
atmosfero in dognanja časa, temveč jih dopolnjujejo in kažejo pot naprej.
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Slika št. 57: Vodna kaplja. (Vir: http://www.flickr.com)

Slika št. 58: Maketa za spomenik Kozare (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Prestop v tretjo fazo zaznamuje v Tihčevem opusu projekt Kozara. Prelomno vlogo,
ki bi jo ta projekt utegnil odigrati v jugoslovanskem (in tudi v svetovnem)
spomeniškem ustvarjanju, je preprečilo naključje, da ni bil izveden; zgolj v načrtih,
risbah, maketah izpeljanemu manjka široka popularnost, predvsem pa mu manjkajo
realne dimenzije, s katerimi bi se zamisel včlenila v okolje, se zrasla z njim, pokrila
tisto vplivno področje ter dosegla tisto magično prebojnost, ki jo objekt nedvomno
vsebuje.
Tretje Tihčevo obdobje smo označili kot kontejnersko. Kaj pomeni Tihcu kontejner?
Nekoliko poenostavljeno lahko rečeno, da mu je sinonim za urejenost 20. stoletja,
dobe, ko ne moreš več živeti mimo reda, kakršnega vsiljuje vsaj zamišljena, če že ne
povsem izvedena »totalna« urbanizacija, dobe, ko čas ni več toliko trajanje kot
zaporedje, saj se ob izredni premičnosti današnjega človeka, ob njegovih naglih,
strogo organiziranih potovanjih, ure dneva in časovna perspektiva zmedejo,
zaporedje doživljanja pa ostane. Kontejner je torej simbol za ujetost kot filozofski
princip; hkrati pa je kontejner možnost, stisniti informacijo na najmanjšo mogočo –
nabito – mero. In je sam po sebi oblika, ki sugerira transport. Ob ideji transporta pa
se sproži miselna veriga, ki samogibno vodi od monumentalne Kozare do
informacijsko nabitega mariborskega spomenika NOB. Vrnimo se za trenutek h
kontejnerjem, gledanim ne kot študija za »končno« uresničitev v spomeniški plastiki,
temveč kot dovršene likovne realizacije. V zaporedju Tihčevih del so zanimivi že kot
prvi model, ki se v nobenem pogledu ne včlenja v njegovo zanimanje za
»vegetabilne« forme, temveč izhaja iz čiste kulturizacije. Kontejner je zanj sredstvo
»transporta«, pri tem pa upošteva tako embalažo – se pravi zunanji obris, silhueto
kontejnerja – kot njegovo vsebino, informacijo – ali kakor ji že hočemo reči – skratka,
sporočilno vrednost. Ideja Tihčevega kontejnerja je funkcionalizem, ki je embalaža
vrednosti. Zato njegovi pogosto rastrirani kontejnerji – črta je prišla znova do
odločilne besede! – sugerirajo dragocenost tovora; pomembnost sporočila;
dvoplastnost informacije. Zelo pogosto gradivo (vsaj bolj zgodnjih) kontejnerjev so les
in ogledala, ki prosevajo skozi rešetkasto zloženi ovoj – sestavljen bodisi iz samo
podolžnih, samo iz prečnih, ali podolžnih in prečnih in včasih še diagonalno ali celo
križno vezanih letev – in vsaj deloma posredujejo kot »vsebino« vrednost
gledalčevega lastnega odseva. Od tod je miselno samo korak do »antiportretov«, v
medenini in bronu rastriranih kontejnerjev.
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Slika št. 59: Plastika – »kontejner« (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Ti s sabo prinašajo, z mehansko erozijo sugerirano, grafično iluzijo. Podoba nastane
na osnovi fotografskih posnetkov. Kiparski in grafični prijem sta idealno združena,
učinek tridimenzionalne gmote, oblikovane v kocko ali kub, in črte, ki daje vodoravni
raster, vsebujoč na pravokotno stikajočih se ploskvah frontalni in profilni vid figure,
sta uravnotežena in na novi ravni volumensko predstavljata figuro. Pri tem ne gre za
čutno/čustveno obnovitev pojavnosti »portretirancev«, temveč za ureditev, zložitev,
faktografsko interpretacijo v kontejnerju vsebovane informacije, pa tudi za energijo, ki
jo izžareva, njeno toploto. V tem smislu je sporočilna vrednost kontejnerja varianta
njegove uporabne vrednosti.
Kontejnerske faze ta trenutek še ne moremo šteti za zaključeno. Vzporedno z njo so
nastajala dela, ki za izhodišče ponovno postavljajo »naravne« oblike, kroglo,
največkrat mutirano, v horizontalni smeri sploščeno ali v vertikalni stisnjeno, izdelana
večinoma in luženega lesa. Posebno od mariborskega spomenika naprej je
priljubljeno Tihčevo izhodišče kaplja – od zemeljske težnosti pritegovana krogla, ki se
proti vrhu stanjša in spodaj splošči – kaplja v trenutku, preden se dotakne tal in se
razleti. Podana je v slojeviti izvedbi, v plasteh, ki nujno sugerirajo pritisk informacije
na informacijo, ustavljen tik pred končno preobrazbo, znova odpirajo širjave čutnih
vtisov, čustvenih odzivov in interpretacijskih zmožnosti.
Če se zdaj, ko poznamo Tihčevo razvojno pot in zastavitev novih problemov, vrnemo
k Tihcu kot avtorju spomeniške plastike – še posebej upoštevaje spomenik NOB v
Mariboru kot delo, kjer se kipar ni izkazal samo z idejnim osnutkom, temveč se je
moral spoprijeti tudi z materialno realizacijo – nas razvoj Tihčevega pojmovanja
bistva in nalog spomeniške plastike nedvomno prevzame. V mariborskem spomeniku
se je Tihec lotil naloge z več zornih kotov. Za avtentičnost informacije je uporabil
današnjemu človeku najbližji in najbolj zanesljivi vir informacije – dokumentarno
fotografijo. Z izumiteljsko uporabo povsem novega postopka je to fiksirano resničnost
prelil v obstojen material in naredil čarovnijo, preskušeno načeloma že v prejšnjih
kontejnerjih, ki pa je dobila spričo vsebinske moči uporabljenega dokumenta povsem
novo razsežnost: postala je sredstvo za transport, transmisija ideje, ki jo
dokumentarno gradivo sugerira, v območje naše čutne dojemljivosti.
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Slika št. 60: Stenska plastika (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Slika št. 61: Spomenik Ivana Cankarja (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Slika št. 62: Plastika – »plastovita krogla« (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Kultni prostor, ki je bil nekoč okvir ritualne podobe, je nadomestila vraslost v urbano
okolje – vendar na ploščad, ki daje dovolj prostora za bogato resonanco plastike. In
magičnost zagotavlja spomeniku NOB silhueta, obris kaplje, te mikro situacije, na
kateri se demonstrirajo vsi pojavi, značilni za formiranje gmote, in ki je tod
makrizirana, da ponazarja domet informacije, ki jo nosi. To je misel, spremenjena v
formo, informacija, vklenjena v rezine zlatkasto pobliskavajoče se kovine,
tradicionalne

barve

večnosti,

polnovredna

uresničitev

družbeno

pojmovane

umetnosti, ki jo terja današnji čas, harmonizacija zvestega spomina na krvav, toda
odločilen košček naše zgodovine, ki hkrati kaže harmonično konstanto našega
bivanja.
Temeljno načelo dela Slavka Tihca vsebujejo njegove plastnate lesene krogle. Tihec
je vzel debel lesen kolut – enoto, totalnost – urezal je vanjo in nastale plasti zasukal
okoli osi narazen in drugo proti drugi. Tako je nastalo kolutasto plastenje. Če
gledamo te kolute posamič, nimajo pomena, v ritmičnem gibanju drugega proti
drugemu pa vodijo k celoti. To oblikovanje plasti bi lahko imenovali vodilni motiv
Tihčevega dela. To seveda nikakor ne pomeni, da so vsa njegova dela podobna tem
skulpturam. Pravzaprav so samo najbolj preprosta, najbolj strnjena predstavitev
problema. Iz tega načela je Tihec razvil osnutek za monumentalen vojaški spomenik.
Tu se razodeva, da pri tem iskanju oblike niso bili udeleženi samo čisto haptični,
plastični problemi, temveč tudi razmerja do geoloških struktur, do plastnosti zemlje.
Do zemlje, ki Tihcu v nekem smislu pomeni celostno obliko oblikovalne gmote.
Plastenje kot oblikovalno načelo ima torej v Tihčevem delu osrednjo vlogo, vendar so
plastnate krogle samo ena možnost, ena faza, kot pač upravičeno pravimo pri Tihcu.
Njegovo delo dejansko sestavljajo odseki, ki so jasno ločeni drug od drugega. Tihec
je to sam poudaril z naslovi, ki jih postavlja nad neke delovne enote. Umetnikova
zgodnja dela so bila spočetka figurativna, s poudarjeno literarno tendenco, mišljena
kot protest proti grozeči tretji svetovni vojni. Znan je postal Tihec s svojimi deli,
razstavljenimi leta 1964 na Beneškem bienalu, ki jih je imenoval semaforje, prometna
znamenja. Človeška figura je v njih preoblikovana v znamenje, opremljeno z
orjaškimi pahljačastimi senzorji. Na njihovih občutljivo oblikovanih površinah smo
prvič razločili organske plasti, rastne plasti, ki so pozneje postale tako pomembne.
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Tej fazi, ki je ustrezala splošni zavesti abstraktnega ekspresionizma, je sledil
eksperiment s čisto formo. Korak od občutljivo izoblikovanih bronov na bienalu do
hladnih kinetičnih objektov iz umetne snovi se zdi velikanski. Če pa gledamo
povezano in z vidika poznejšega dela, se zdi to potreben korak od ekspresionizma k
odkrivanju nekega formalnega pravila. Pri teh objektih iz umetne snovi je umetnikov
rokopis stopil povsem v ozadje, toliko razločneje je zato v ospredju čisto delovanje
formalnih sil. Na objektu krožne oblike s premičnimi kolobarji, ki koncentrično segajo
drug v drugega, umetnik kinetično preizkuša vodilni motiv plastenja. Po tej
eksperimentalni fazi proste gibljivosti je Tihec spet iskal trden okvir. Ni naključje, da je
bil to zaboju podoben zabojnik, kontejner, kakor mu Tihec pravi sam. Zabojnik je
Tihcu sinonim za družbeni položaj, v katerem smo ujeti, sinonim za položaj človeka v
20. stoletju. Plastenje znotraj takega zabojnika torej ne predstavlja samo formalne
igre sil znotraj mase, temveč v prenesenem pomenu tudi človekovo vezanost v
družbenem položaju. Gibljivost in živost plasti je v formalnem in v simbolnem
nasprotju s togostjo ogrodja, ki jih obdaja. Pobudo, da umetnik na novo premisli
razmerje med notranjimi plastmi in zabojnikom v svojem delu, je dalo javno naročilo,
naročilo za spomenik NOB v Mariboru. Naloga je bila nedvoumna: dojemljivo
upodobiti neko temo za veliko število gledalcev. Tihčev oblikovalni položaj v tistem
trenutku je bil nasproten: abstraktna formalna govorica, povsem usmerjena k formalni
napetosti med zabojnikom in notranjim ustrojem. Rešitev je bila osupljivo
samoumevna: Tihec je vzel za podlago doseženi formalni razvoj in je naredil plastnati
ustroj za nosilca pomena s tem, da je iz plasti razvil raster, na katerem so se dale
razbrati nekakšne fotografične podobe. Odločilna je namreč plastična napetost med
plastmi, ki se zdijo gibljive, in trdnim okvirom zabojnika. To velja še toliko bolj, ker je
to razmerje pri Tihcu formalni ekvivalent za njegovo izkušnjo sveta, torej svetovni
nazor v pravem pomenu besede.
V času, kot je naš, ki hoče biti proti retoriki in proti slavljenju, nam je tudi sam pojem
»spomenika« postal tuj. Predvsem zato, ker dogodek ali osebnost, ki ji je spomenik
namenjen, le poredko nosi v sebi pristno zahtevo po slavljenju.
To pa ne velja za veliki spomenik, ki ga je slovenski kipar Tihec posvetil NO boju. V
tem primeru – kot pri redkih drugih – ideja, ki jo želi utelesiti spomenik, popolnoma
ustreza njegovi veličastnosti.
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Veličastnost mora biti dandanes spojena vsaj z dvema dejavnikoma:

-

povezanost s sodobnim – formalnim - izrazom, ki ga zahteva kiparstvo
današnjega časa,

-

skulptura – spomenik – mora biti povezana s prostorom in okoljem, v katero je
delo postavljeno.

Tihec je v celoti upošteval ti dve zahtevi in s tem ustvaril podlago za največjo
uspešnost dela. Velika skulptura, postavljena na širšem trgu v mestnem središču
Maribora, je samosvoj organizem, ki s svojo razsežnostjo zlahka »tekmuje« z
okoliškimi objekti. In ne samo to, oblika in »slog« spomenika, ki sta tako izrazito
sodobna, se nimata bati primerjave s poprejšnjo arhitekturo (ki je pretežno iz
devetnajstega stoletja in nosi »habsburški« pečat). Od njih se ločita tako popolnoma,
da ravno iz nasprotja do njih dobivata izjemno »udarno moč«.
Nadalje je znal Tihec rešiti še enega izmed velikih problemov, ki se zastavljajo ob
vsakem postavljanju slavilnih spomenikov; problem, ki sodi med najbolj občutljive
točke ob srečanju estetskih in političnih zahtev: potrebno (ali saj zaželeno)
navzočnost figurativne prvine, ki se da neposredno in jasno razbrati in ki lahko živi ob
abstraktnosti monumentalne forme, prvine, ki ne sme biti nikoli ponižana v golo
dekoracijo, v naturalistično figuracijo, in tudi ne – kot se pogosto dogaja – v naivno ali
smešno simbolno stilizacijo.
Kipar je rešil ta problem tako, da je v vmesne pasove orjaškega spomenika gobaste
oblike vstavil več reliefnih struktur, izdelanih po posebnem postopku in skoraj
prosojnih, z znanimi postavami odporniškega gibanja in politične zgodovine dežele:
celo zaporedje in menjavanje obličij, zastav, oseb, tako rekoč naslonjenih na idealno
okno. Te figure, ki so povsem razvidne in realistične, sestavljajo nekakšen
kontrapunkt ogledalnim površinam kovinske strukture, čeprav nič ne zmanjšujejo
plastične čistosti in abstraktne oblike spomenika, temveč mu dodajajo tisto mero
zgodovinske figurativnosti, ki omogoča, da takoj dojamemo namen in globlji pomen
spomenika. (Zoran Kržišnik, 1980)
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Slika št. 63: Maketa za spomenik NOB (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)

Slika št. 64: Maketa za spomenik NOB (Slavko Tihec). (Vir: Katalog UGM, 2003)
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Pri presojanju, kolikšen je prispevek umetnika v razvoju domače ali širše umetnostne
zmogljivosti, se nujno soočamo s kategorijami pomembnosti takšnih vrhunskih
dosežkov. Res je za ustvarjalca pomemben vsak korak naprej, saj z njim razvojno
zori, se približuje svojemu zenitu. Če pa so njegovi dosežki formalne, vsebinske ali
tudi izvedbene novosti, ki jih ne njegova srenja ne širša evropska ali celo svetovna
skupnost ne premore, potem bo temu primerno višja tudi njegova umestitev na
umetnostno-vrednostni lestvici. Zagotovo pa najvišje kotirajo tisti, ki so s svojim
delom odprli nova poglavja likovne problematike, ki so, kot pravimo, generirali nove
slogovne smeri in vsebine. Občudovalci in sledilci njihovega zgleda ne odkrivajo zgolj
vrhunske kvalitete, pogojene z ustvarjalnim značajem in umetniško močjo izražanja
tiste osebne note, ampak postopoma najdejo v njih predvsem nove likovnoproblemske komplekse, ki se jim kot kategorični imperativi ponujajo v lastno
raziskavo. Ti največji, torej, k umetniškemu razvoju ne doprinašajo le s svojo
mojstrsko umetniško kvaliteto, marveč prav tako z odpiranjem novih, prej neizhojenih
poti in neabsolviranih likovnih področij, kar žene naprej razvoj celotne svetovne
umetnosti. Kakor smo po eni strani upravičeno ponosni na visoko raven slovenskega
slikarstva, grafike in kiparstva, moramo po drugi priznati, da doslej še nismo rodili
nobenega očeta nove, svetovno relevantne likovne problematike, ali drugače, nismo
še zaplodili nobenega umetnostnega sloga, ki bi pritegnil svetovno umetniško srenjo,
da bi ga sprejela in čutila, da bi se lahko v njem izražala. Tega se nam ni treba
sramovati, tudi mnogo večjih narodov se ne more pohvaliti s tem. Zato pa toliko bolj
cenimo vsakega našega ustvarjalca, ki nam je s svojim delom, s svojimi likovnimi
rešitvami nakazal vsaj delček nove likovne problematike, kakršne prej še nismo
poznali, kaj šele razreševali. Ob tem je vseeno, ali gre za svežo, neizkoriščeno
vsebino, slogovno novost, drugačno, bolj pretanjeno gledanje, torej za večjo likovno
senzibiliteto, ali za nove izvedbene možnosti, ki bodo omogočale nove, naprednejše
realizacije. Že takšni novatorski dodatki zaslužijo naše občudovanje in po pravici si
jih bomo zapomnili kot pomemben prispevek k zakladnici narodne, če ne celo
mednarodne umetnostne zmogljivosti. Prepričani smo, da se s svojim izvirnim
življenjskim opusom vanjo utemeljeno uvršča tudi Slavko Tihec.
(Katalog UGM, 2003)
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5.0 PROJEKT HIŠA KULTURE NA TRGU SVOBODE

Slika št. 65: Detail hiše kulture. (Vir: Lastna grafika)
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V gornjih poglavjih smo analizirali dela štirih avtorjev. V tem poglavju bomo poskušali
iz predhodne analize povzeti nekaj zaključnih misli. Te bomo uporabili kot vodilo,
izhodišče pri oblikovanju smernic za arhitekturno zasnovo objekta. Izbor avtorjev in
njihovih del ni bil naključen, ampak je temeljil na osebni presoji, z namenom poiskat
temeljno idejo oziroma koncept hiše.
Arhitektura Rafaela Moneja nas je pripeljala do spoznanja, kako organizirati objekt s
kulturnim programom in ter ustvariti presežno vrednost, izraženo na pročelju objekta.
Fasada, pročelje kulturnega centra Don Benito navdušuje z vertikalno usmeritvijo in
dinamično perforacijo v obliki okenskih odprtin. Fasada objekta tako govori o
organizmu, ki raste v nebo in ko ga ta doseže, še o njegovem razkroju. Hiša je
zasnovana tako, da obstoječi stavbni niz »pripelje« do ploščadi trga in s tem tudi v
neposredno bližino stolne cerkve. Arhitekt to napravi tako, da volumen objekta
razdeli na dva dela in med njima formira »členek«. To ocenjujemo kot temeljno
potezo v objektu. Arhitektura hiše je v osnovi izjemno racionalna in na prvi pogled
ničesar ne prepušča naključju. Presežek se tako zgodi tudi pri oblikovanju pročelja, ki
prebuja asociacije o rasti in razkroju, razgradnji kot temeljnem procesu, ki se odvija v
naravi. Kljub svoji ortogonalnosti in formalni zadržanosti hiša s tem dobi izjemno
dinamičen in oblikovno unikaten element, ki ji omogoča kljub svoji majhnosti
enakovreden »nastop« pred ostalimi objekti na trgu. Pročelje tako govori svojo
zgodbo o »organski rasti ali dviganju iz tal ter razkroju« in ob tem ne razkriva svoje
notranjosti. Skratka, frontalna fasada deluje kot kulisa ali, drugače povedano, kot
čipkasta zavesa, ki s svojo prosojnostjo daje obiskovalcu namig o svoji vsebini, ob
tem pa je ne razkrije. Pomembno je izpostaviti tudi veliko vertikalno okno na pročelju.
Z njim avtor vzpostavi izjemno subtilen odnos z mestnim prostorom in obiskovalcem.
Lirizem, ki se kaže v veliki z okvirjem neprekinjeni stekleni, izrazito vertikalni površini,
orientirani na trg, opremljeni z belimi zavesami, ki prosto, neprekinjeno padajo po
vsej višini okna, v obiskovalcu prebudi posebne občutke. Opazovalec pod oknom je
postavljen v središče dogajanja, kateremu ob razgledu na trg njegov pogled v višino
ni omejen.

ERIK VODENIK

71

DIPLOMSKO DELO

2012

Frenk Gehry je arhitekt, ki je s svojo arhitekturo navdušil množično občinstvo po
vsem svetu. Njegova arhitektura je globalno prepoznavna in cenjena, opazovalca
animira s svojo svežino in inovativnim pristopom v oblikovanju. Hiše Gehry-ja lahko
razumemo kot skulpture v prostoru. Uspelo mu je najti idealno ravnovesje med
arhitekturo in kiparstvom, ali povedano drugače, zabrisal je meje med obema
zvrstema likovne umetnosti. Ob tem moramo seveda omeniti tudi njegove risbe, ki jih
lahko obravnavamo, dojemamo bodisi kot popolna, samostojna likovna dela ali kot
sestavni del, izhodišče vsake arhitekturne kreacije; zanj je značilen preplet oziroma
mehak prehod med posameznimi likovnimi zvrstmi. Upravičeno ga lahko štejemo
med redke vsestranske likovne ustvarjalce.
Gugenheimov muzej v mestu Bilbao je ena izmed njegovih najbolj prepoznavnih
arhitektur, ki jo odlikuje izčiščen slog, imenovan dekonstruktivizem. Imenujemo ga
lahko tudi abstraktni ekspresionizem. Najprej pri hiši opazimo geometrijsko
nepravilnost stavbnih volumnov, ki delujejo kot naključno zloženi v stavbno celoto.
Zaznavo stavbnih mas nam še dodatno izostri enotni kovinski plašč objekta.
Oblikovno je hiša sestavljena iz številnih nepravilnih kubusov, zloženih v centralni
kompoziciji, ki spominjajo na obliko cveta, zunanja podoba objekta pa nam le delno
razkriva svojo notranjo prostorsko organizacijo. Tisto, kar še posebej navdušuje, se
skriva v notranjosti objekta: to je predprostor oziroma vhodna avla. Njena površina je
relativno majhna, dodatno dimenzijo pa pridobi z odpiranjem po vertikali. Odlikuje jo
velikanski po vertikali odprti prostor, v katerem lahko zaznamo etažnost objekta.
Notranjost objekta deluje prav tako veličastno kot njegova zunanjost. Bistvo ikonične
arhitekture ni samo v plastičnosti volumna, ampak je ključnega pomena za umestitev
objekta v prostor.
Le Corbusier-ja in njegovega dela ni potrebno posebej predstavljati. Vemo da gre v
bistvu za najvplivnejšega arhitekta 20. stoletja. Bil je vsestranski likovni ustvarjalec in
velik ljubitelj znanosti in tehnike, v arhitekturi je zagovarjal popoln prelom z dotedanjo
tradicijo in se zavzemal za radikalne spremembe v arhitekturnem oblikovanju.
Zagovarjal je masovno, industrijsko proizvodnjo objektov, saj sta oblikovanje objektov
in industrijska proizvodnja bila zanj tesno povezana. S svojim delom in vplivom je
ustvaril globalni arhitekturni slog.
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Ko gledamo njegovo arhitekturo z današnje perspektive, se nam ta zdi nekoliko
hladna, pusta, nekoliko preprosta in včasih tudi dolgočasna. Dobimo občutek, da je
arhitekturo snoval izrazito racionalno, skoraj matematično. Njegova arhitektura
postane uniformirana, do prostora groba in odtujena. Ta ocena je nekoliko pretirana
in krivična. Tako je gradil, ker so bile potrebe po hitri, cenovno ugodni in enostavni
gradnji velike. Razumel je, kaj ljudje potrebujejo, in jim to tudi ponudil. Za tak pristop
v arhitekturi, pretežno racionalni, se je zavestno odločil ter se senzualni arhitekturi
zavestno do neke mere odrekel; po prvi in drugi svetovni vojni pač ni bilo veliko
prostora za lirizem, pretirano čutnost in romantiko, bilo je treba graditi hitro in
učinkovito za potrebe širokih množic. S svojim delom je tako pokazal pot tudi drugim
arhitektom in mnogim študentom. Senzualni arhitekturi na prvi pogled ni posvečal
pretirane pozornosti, ker bi mu primanjkovalo ustvarjalnega naboja, ravno nasprotno,
imel je velik talent za likovno umetnost. Je pa res, da tudi veliki arhitekti za takšno
arhitekturo ne dobijo veliko priložnosti. Lastni genij je potrdil v sakralni arhitekturi, vse
njegove sakralne arhitekture so postale kultne in še danes pritegnejo široke množice
oboževalcev.
Cerkev svetega Petra v Firminyju je primer izrazito senzualne arhitekture. Sporoča
nam, da je potrebno pri načrtovanju arhitekture upoštevati čustveno plat človekove
narave, kar bi v bistvu morali dati na prvo mesto. Osebno - izpovedna arhitektura z
občutkom do prostora in ljudi v njem je tisto, za kar v arhitekturi v resnici gre. Vse
ostalo je samo »lepa arhitektura«.
Slovenski kipar Slavko Tihec je s svojimi deli pritegnil našo pozornost. Analize
njegovega kiparstva smo se še posebej dobro lotili. Tisto, kar nas pri njem še
posebej navdušuje, je izčiščen likovni slog, kjer lahko opazimo preplet oziroma
mehke prehode med posameznimi zvrstmi likovne umetnosti. V predhodnem
poglavju smo temeljito obdelali njegovo delo. Njegove ideje in likovnost njegovih
plastik bomo uporabili za oblikovanje arhitekturne zasnove hiše kulture. V zunanji
podobi bo objekt nadaljevanje oblikovnih konceptov, ki jih je razvil Tihec. Skušali
bomo ustvariti vsebinsko in oblikovno povezavo med spomeniško plastiko in plaščem
novega objekta. »Udarno moč« novega objekta vidimo v povezavi s spomenikom
NOB: arhitektura novega objekta bo tako zlitje predhodno ugotovljenih idej v novo,
sebi lastno, likovno celoto. To je bilo mogoče napraviti samo skozi podrobno likovno
analizo del znanih likovnih ustvarjalcev, obravnavanih v predhodnih poglavjih.
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Specifika trga je v tem, da predstavlja enega izmed najpomembnejših trgov v mestu.
Trg je obdan s številnimi reprezentativnimi objekti, ki po pomembnosti kar »tekmujejo
med sabo«. Pri tem je pomembno, da lahko trg razumemo kot vezni element v
mestnem tkivu, kar pomeni, da so na trg vezani tudi ostali mestni predeli in stavbni
kompleksi. V mislih imamo Maistrov trg in stavbo mestne občine Maribor. Postavlja
se vprašanje, kaj postaviti v vogal stavbnega kareja, ki bo nadgradnja obstoječih
prostorskih dominant. Če želimo, da trg v prihodnje postane generator kulturnih
dejavnosti, potrebujemo hišo z javnim programom in slikovito podobo. Če
poenostavimo, prostor trga potrebuje ikonično arhitekturo.

Naloga ikonične

arhitekture je v generiranju novih mestnih prostorov.
Motiv za oblikovanje objekta smo našli v kiparstvu Slavka Tihca. Njegovo kiparstvo
temelji na organskih formah, s katerimi poudarja »naravno gibanje«. Kipar je načela
lastnega ustvarjalnega dela dosledno uresničil v spomeniku NOB na trgu in drugih
slojevitih plastikah. Njegove ideje smo povzeli in jih prenesli v arhitekturo. Pojavnost
oziroma formo objekta bi lahko opredelili kot skulpturo v prostoru.
Spomenik NOB na trgu deluje izjemno mogočno in monumentalno. Kljub svoji
starosti še danes deluje izjemno sodobno. Daje vtis krogelne gmote, ki želi zapustiti
zemljo in se povzpeti v nebo, kar ji preprečuje trakasto zasnovana membrana. Ob
tem dobimo občutek vertikalnega gibanja. Plastika uprizarja napetost med nebom in
zemljo. Lahko bi rekli, da spomenik predstavlja samostojno prostorsko entiteto, ki se
enakovredno kosa z okoliškimi objekti. Novo hišo vidimo kot nadgradnjo idej, zajetih
v plastiki. Bistvo Tihčevih plastik ni v formah samih, ampak v prikazovanju
»naravnega gibanja«. Plastike govorijo o gibanju teles v zraku in v vodi ter o gibanju
zemljin. Gibanje zemeljskih plasti je uprizoril v plastovitih plastikah, gibanje zraka,
vode in zemljin je osrednja tema njegovega kiparstva.
Gibanju in dinamiki naravnih elementov smo dodali še gibanje človeka in mu
namenili središčno vlogo v konceptualni zasnovi objekta; izhodiščno idejo tako
predstavlja človek v gibanju znotraj objekta. Gmota, silovito potegnjena iz tal,
vsrediščena v obliki krogelnega telesa, lebdečega v zraku, ki nato preostanek
zaokroži in zdrsne okoli jedra v obliki plastovitih trakov nazaj v tla, je vizualni učinek,
katerim je kipar želel ustvariti prostor plastike, ki opazovalcu omogoča prost razvoj
razuma, domišljije in čustvenosti.
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5.1 KONCEPT UMESTITVE OBJEKTA V PROSTOR
Trg svobode v starem mestnem jedru Maribora je eden izmed najpomembnejših
trgov v mestu. Stavbni kare, ki zapira južno stran trga, ima prost vogal, v katerega
bomo umestili naš objekt. Značilnost kareja je v številnih notranjih odprtih prostorih ali
poenostavljeno rečeno, dvoriščih, ki med sabo niso povezana. Naloga objekta je tako
postati generator razvoja in povezovanja notranjih dvorišč, skratka, spodbuditi
nastanek mreže notranjih dvorišč in navezavo teh na novi objekt. S tem ukrepom bi
oživeli celotni stavbni kare. Objekt mora biti v prostor postavljen tako, da nadaljuje
ulični stavbni niz in hkrati oblikuje notranje dvorišče tako, da omogoči povezavo s
preostalim dvoriščnim omrežjem. Dostop na dvorišče hiše kulture mora biti
neposredno s Trga svobode, kar pomeni, da se objekt ne sme dotikat sosednjega
objekta. Hiša ima tako tri proste fasade.
Objekt je v prostor postavljen tako, da zaključuje stavbni otok v enovito celoto. Novi
objekt s preostalim stavbnim tkivom oblikuje odprti prostor, imenovan »žepni« trg.
Namenjen je meščanom, ki želijo bolj intimno preživljati prosti čas. Žepni trg je
neposredno povezan z Trgom svobode, ločuje in hkrati povezuje ju fontana kot del
mestnega pohištva. Stavbno tkivo obdajajo tri stranice žepnega trga, pritličje novega
objekta je transparentno in delno prehodno, kar omogoča tudi vizualni stik žepnega
trga s sakralnim objektom in Partizansko cesto. Žepni trg lahko v stavbnem tkivu
postane generator prostorskega razvoja, da se vzpodbudi obnova preostalih pol
javnih prostorov v stavbnem tkivu ter vzpostavi medsebojna povezava. Tako bi bilo
omogočeno prehajanje med posameznimi prostori znotraj stavbnega otoka. To bi
pomenilo, da bi v stavbni otok stopili z enega trga, ven pa bi prišli na drugem trgu.
Takšna povečana prehodnost skozi stavbni otok bi bistveno prispevala k njegovi
revitalizaciji, stavbni otok bi tako združeval različne programe na različnih odprtih
prostorih, kar bi vzpodbudilo številne nove dejavnosti na tem območju.
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Slika št. 66: Mikro urbana zasnova – formiranje žepnega trga. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 67: Umestitev objekta v prostor Trga svobode. (Vir: Lastna grafika)
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Slika št. 68: Umestitev objekta v prostor Trga svobode. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 69: Umestitev objekta v prostor Trga svobode. (Vir: Lastna grafika)
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5.2 KONCEPT PROSTORSKE ZASNOVE OBJEKTA
Prostorsko je objekt zasnovan tripartitno. Pritličje je zasnovano kot večnamenski
prostor, namenjen številnim dejavnostim. Imenujemo ga lahko mestna dnevna soba,
ki je namenjena družabnim dogodkom. Prostor je vizualno transparenten, kar
pomeni, da so pogledi iz objekta možni v vse smeri mesta, tudi dostop v pritličje je
možen iz vseh smeri. Pomembna je povezava z žepnim trgom, saj je komunikacija
med obema prostoroma je zelo neposredna. Naslednje tri etaže objekta so
namenjene razstavam. Posebnost teh prostorov je v tem, da imajo samo vizualni stik
s trgom svobode, drugače pa je obiskovalec teh prostorov izoliran od zunanjega
sveta. Ti prostori človeka osamijo, šele tako se človek, izoliran od zunanjih
dejavnikov, lahko posveti razstavnim eksponatom. Razstavni prostori so zasnovani
tako, da se med njimi in veliko zastekljeno steno lahko postavi zaslon oziroma
predelna stena. S tem se ustvari ozek vertikalni prostor, ki je orientiran na trg in je v
zelo majhnem segmentu povezan z galerijskimi prostori, ki deluje kot mestna izložba.
Eksponat, postavljen v tem prostoru, nagovarja publiko s trga, tako da si je nekatere
stvari možno ogledati, ne da bi stopili v objekt. V primeru, da je formirana mestna
izložba, so posamezne etaže galerijskih prostorov v celoti odmaknjene od zunanjih
vplivov. Etaže so zasnovane tudi tako, da lahko več ustvarjalcev razstavlja hkrati.
Zadnja etaža je namenjena kulturnim prireditvam in jo lahko dojemamo kot mestno
informacijsko točko, katere značilnost odprtost in zračnost. V tem prostoru se lahko
obiskovalec seznani s prihajajočimi kulturnimi prireditvami, hkrati pa že sam prostor
deluje kot informacijska točka, saj si je iz objekta možno ogledati številne mestne
znamenitosti. Del etaže je namenjen gostinski dejavnosti. Objekt ima tudi kletno
etažo, ki je namenjena skladiščenju galerijske opreme, kjer so tudi sanitarije in
galerijski depoji. Komunikacija med posameznimi prostori poteka preko vertikalnega
komunikacijskega jedra, kjer sta nameščena stopnišče in dvigalo. Fasada objekta je
zasnovana kot digitalna membrana, ki služi kot mesto za informiranje meščanov ali
pa kot prostor za prikazovanje multimedijskih produktov.
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Slika št. 70: Prostorska zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 71: Prostorska zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)
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5.3 KONCEPT OBLIKOVNE ZASNOVE OBJEKTA
Trg svobode dojemamo kot ploščad, okrog katere so razporejeni objekti. Objekti, ki
formirajo trg, so nekaj posebnega in vsakega izmed njih lahko dojemamo kot
ikonično arhitekturo. Iz tega izhaja naša osnovna ideja, da je v ta prostor potrebno
postaviti ikonično arhitekturo. Kontekst, ki se pri tem pojavlja, je v nadaljevanju z
gradnjo ikoničnih arhitektur, saj jih trg že sedaj veliko premore.
Volumen objekta je strukturalistično zasnovan s predalčno konstrukcijo, znotraj
katere je obešen kubus, oblečen v leksan. Kubus je osvetljen in deluje kot nekakšna
meglica, ujeta v s steklenim ovojem obdano palično strukturo. Posebnost steklenega
plašča je v njegovi digitalni teksturi. Dojemanje posameznih arhitekturnih elementov
je nekoliko oteženo, saj so meje med njimi precej zabrisane. Ko govorimo o vhodu v
objekt, ne moremo govoriti o jasno izraženem arhitekturnem elementu, ampak je
vhod v objekt potrebno na novo opredeliti, saj je zastekljeno pritličje namreč v celoti
vhod v objekt: zabrisana je meja med vhodom in steno, vanj je možno vstopiti iz vseh
smeri. Objekt ima veliko okno, orientirano na trg, veliko okno lahko razumemo kot
izložbeno okno, dvignjeno od tal, opredelili ga bomo kot izrazito mestotvorni element,
katerega lahko uporablja vsak obiskovalec trga, ne da bi pri tem stopil v objekt.
Zadnja etaža ima v celoti zastekljeno opno s senčili pod stropom, ki so hkrati
svetlobna telesa. Prostor je namenjen ogledovanju mesta, imenujemo ga lahko tudi
opazovalnica oziroma razgledna ploščad. Objekt se osvetljuje preko notranjega
kubusa, ki ga dojemamo kot svetlobno telo, torej je beli kubos skoraj v celoti luč
objekta. Tudi tukaj je zabrisana meja med svetlobnim telesom in plaščem, ki formira
razstavišče. Ključna oblikovalska poteza je v lebdečem kubosu, ki ustvarja
transparentno in lahko dostopno pritličje, čigar poglavitna lastnost je v tem, da briše
mejo med notranjim prostorom hiše kulture in prostorom žepnega trga in trga
Svobode. To omogoča preplet dejavnosti. Likovnost objekta je rezultat analize
kiparstva Slavka Tihca, ključno pri tem pa je, da forma oziroma volumen objekta
ustvarja zanimive prostore bivanja in jih prepleta s prostori mesta.

ERIK VODENIK

80

DIPLOMSKO DELO

2012

Slika št. 72: Oblikovna zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 73: Oblikovna zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)
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Slika št. 74: Oblikovna zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 75: Oblikovna zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)
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5.4 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA
Primarna nosilna konstrukcija je jeklena predalčna konstrukcija, sestavljena iz
stebrov in nosilcev s škatlastim profilom ter je prekrita s steklenim ovojem. Spoj med
steklenim ovojem in nosilno konstrukcijo omogoča aluminijasta podkonstrukcija.
Etažne plošče objekta so izvedene v armiranem betonu, kot opaž bi uporabili
profilirano pločevino. Stene razstavnih prostorov se lahko izvedejo v leseni montažni
obliki, za kar bi uporabili masivni - leseno montažni stenasti sistem. Vertikalno
komunikacijsko jedro se lahko izvede v armirani - betonski konstrukciji, prav tako je
kletna etaža izvedena v armiranem betonu. Zaradi nevarnosti vdora podzemnih vod v
objekt se konstrukcija izvede po kesonski tehnologiji. Keson oziroma armirano
betonska klet služi kot temelj jekleni predalčni konstrukciji: udarni zvok, povzročen
pri gibanju obiskovalcev objekta, prevzemajo armirano betonske plošče. Togost
objekta je zagotovljena z jeklenim zavetrovanjem in togim, armirano - betonskim
jedrom. Zavetrovanje se izvede v horizontalni in vertikalni smeri. Fasadni sistem
notranjega kubusa je zgrajen iz obložnih PVC plošč, imenovanih leksan, in svetlobnih
teles, ki se nahajajo v prostoru med leksanom in stenasto konstrukcijo. Prosojna
fasadna opna omogoča posebne vizualne učinke. Strop v galerijskih etažah je
spuščen in prav tako prosojen, ki deluje kot svetlobno telo.

5.5 MATERIALI V OBJEKTU
Podobo objekta tvorijo trije materiali. Predalčna konstrukcija je jeklena, ki jo ovija
stekleni ovoj, notranji kubos pa je obdan z leksanom. Na objektu smo uporabili
sodobne materile. Nekatere konstrukcijske elemente sestavlja lepljen les, vidnega
lesa je nekoliko manj. Uporabljen je na okvirjih osrednjega jedra. Kot obloga se na
jedru pojavlja tudi ogledalo. Kamen je prisoten samo kot talna obloga v pritličju. Pri
talnih oblogah smo uporabili zaglajeni beton. Notranjo oblogo galerijskih prostorov
sestavljajo mavčno kartonske plošče, notranjost vertikalnega komunikacijskega jedra
pa je iz vidnega betona.
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Slika št. 76: Konstrukcijska zasnova objekta. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 77: Materiali na objektu. (Vir: Lastna grafika)

ERIK VODENIK

84

DIPLOMSKO DELO

2012

Slika št. 78: Materiali na objektu. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 79: Materiali na objektu. (Vir: Lastna grafika)
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Slika št. 80: Materiali na objektu. (Vir: Lastna grafika)

Slika št. 81: Materiali na objektu. (Vir: Lastna grafika)

ERIK VODENIK

86

DIPLOMSKO DELO

2012

Slika št. 82: Materiali na objektu. (Vir: Lastna grafika)
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6.0 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi smo predstavili nekaj primerov dobrih arhitekturnih praks
mednarodno priznanih avtorjev. Njihova dela predstavljajo presežno vrednost v
oblikovanju arhitekturnega prostora in so vir navdiha mnogim drugim ter hkrati
predmet arhitekturnega raziskovanja. Izbor avtorjev in njihovih del ni bil naključen,
ampak je temeljil glede na osebno presojo, z namenom poiskati vodilno misel
objekta.
Skozi analizo obravnavanih projektov smo prišli do zaključkov, ki predstavljajo
izhodiščno točko pri oblikovanju arhitekture objekta hiše kulture. Ob tem je bilo
potrebno napraviti analizo prostora mesta Maribor in poiskati temeljne prostorske in
oblikovne značilnosti Trga svobode. Trg svobode krasi spomenik NOB, ki je
markantna plastika in ki nas je popeljala v študij kiparstva Slavka Tihca. Rezultat
predhodnih likovno - prostorskih raziskovanj je tako arhitekturna zasnova objekta
hiše kulture na Trgu svobode.
Objekt odlikuje ikonografski videz ter tako zaključuje niz ikoničnih arhitektur trga,
naloga ikonične arhitekture pa je v generiranju novih mestnih prostorov. Objekt se
lepo vklaplja v obstoječe stavbno tkivo, po gabaritih ne preglasi sosednjih objektov. S
sodobnimi oblikovalskimi prijemi je vzpostavljeno nasprotje med obstoječim stavbnim
tkivom trka in novim objektom, kar daje objektu potrebno prepoznavnost, saj lahko le
tako postane nova znamenitost mesta. Prostorsko je objekt organiziran tako, da
formira javni prostor, imenovan žepni trg, čigar naloga je vzpostavljati povezavo med
Trgom svobode ter notranjimi dvorišči stavbnega kareja. Prostorska povezava med
trgom in objektom je zelo neposredna, kar pomeni, da se dejavnosti v objektu
prepletajo z dejavnostmi na odprtih površinah.
S predlagano rešitvijo smo želeli pokazati, da je možno in potrebno obogatiti kulturno
ponudbo na omenjeni lokaciji. Prepričani smo, da bi realizacija projekta doprinesla k
revitalizaciji ne samo Trga svobode, ampak širšega območja mesta Maribor.
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8.0 GRAFIČNE PRILOGE
Priloga št. 1: Tloris situacije.
Priloga št. 2: Tloris kleti in pritličja.
Priloga št. 3: Tloris 1. nadstropja in 2. nadstropja.
Priloga št. 4: Tloris 3. nadstropja in 4. nadstropja.
Priloga št. 5: Prerez objekta.
Priloga št. 6: Fasade objekta.
Priloga št. 7: Pogled na objekt – dnevna osvetlitev.
Priloga št. 8: Pogled na objekt – dnevna osvetlitev.
Priloga št. 9: Pogled na objekt – dnevna osvetlitev.
Priloga št. 10: Pogled na objekt – dnevna osvetlitev.
Priloga št. 11: Pogled na objekt – nočna osvetlitev.
Priloga št. 12: Pogled na objekt – nočna osvetlitev.
Priloga št. 13: Pogled na objekt – nočna osvetlitev.
Priloga št. 14: Pogled na objekt – nočna osvetlitev.
Priloga št. 15: Detajl fasade.
Priloga št. 16: Detajl fasade.
Priloga št. 17: Notranjost objekta.
Priloga št. 18: Notranjost objekta.
Priloga št. 19: Fotomontaža umestitve objekta v prostor.
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Priloga št. 20: Umestitev objekta v prostor – nočna osvetlitev.
Priloga št. 21: Umestitev objekta v prostor – dnevna osvetlitev.
Priloga št. 22: Umestitev objekta v prostor – pogled iz zraka.
Priloga št. 23: Umestitev objekta v prostor – pogled iz zraka.
Priloga št. 24: Trg svobode – pogled iz zraka.
Priloga št. 25: Trg svobode – pogled iz zraka.
Priloga št. 26: Fotomontaža umestitve objekta v prostor.
Priloga št. 27: Fotomontaža umestitve objekta v prostor.
Priloga št. 28: Umestitev objekta v prostor – nočna osvetlitev.
Priloga št. 29: Umestitev objekta v prostor – dnevna osvetlitev.
Priloga št. 30: Fotomontaža umestitve objekta v prostor.
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