
Cilj letošnjega seminarskega dela bo torej razviti projekte, ki spoštujejo avtentičnost lokalnega okolja in 
kulture, a razlikujejo med poglobljenim razumevanjem lokalne tradicije in sodobnega načina življenja ter 
nekritičnimi formalnimi poskusi oživljanja lokalne ljudske arhitekture. Gre za arhitekturo, ki je kritična do 
nepremišljenih in brezkompromisnih prilagoditev zahtevam sodobnega časa, pa vendar modernizacijo 
razume v smislu napredka in novosti, ki jih ta lahko ponudi. Hkrati pa je to tudi arhitektura, ki v 
času surove globalizacije zavrača vsesplošno kulturno površnost in posploševanje in skuša v lokalnih 
posebnostih najti pot do moderne družbe in prostora prilagojenega današnejmu časovnemu trenutku. 

Seminarsko delo bo potekalo na podlagi večih seminarskih nalog oz. delavnic:

Predvidoma zadnji teden oktobra in aprila bodo organizirani dve ekskurziji. Med letom bodo enkrat na 
mesec organizirani torkovi seminarski večeri na katerih bodo predavali vabljeni predavatelji.  Prav tako 
bo tudi letos organizirano t.i. seminarsko branje v okviru katerega bodo študenti ob petkih predstavili 

izbrane teme. V okvirju seminarja bomo skozi študijsko leto skupaj obiskali več razstav.

Razgovori za vpis v seminar bodo potekali v ponedeljek, 5.9.2022 ob 14.00, v Vurnikovi 
predavalnici. S seboj prinesite izbrane primere dosedanjega študijskega dela. 

Lepo vabljeni!

Seminar Krušec 2022 - 2023
prof. mag. Tomaž Krušec, asist. Miha Munda 

» It is a fact: every culture cannot sustain and absorb the shock of modern civilization. 
There is a paradox: how to become modern and to return to sources; how to revive an old, 

dormant civilization and take part in universal civilization.«

To je del citata iz dela Paula Ricoeurja »History and Truth« s katerim Kenneth Frampton začne svoj 
znameniti esej Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistence. Obe deli 
najbolj nazorno govorita o temi letošnjih seminarskih nalog, ki se bodo prvenstveno ukvarjale z odnosom 
med stoletja staro kulturno usedlino lokalnega okolja in vplivi, ki jih v prostor prinese sodoben način 
življenja. Ukvarjali se bomo torej s krhkim ravnotežjem med lokalnim in globalnim. Ta občutljiv odnos 
se v današnjem času, ki ga v veliki meri zaznamujejo tudi podnebne spremembe, vse bolj kaže kot 
pomemben dejavnik, ki lahko sam po sebi prispeva k temu, da lahko neko arhitekturno delo razumemo 

kot trajnostno.

LOKALNO IN/ALI UNIVERZALNO?

- arhitekturna delavnica v Šentjoštu nad Horjulom (začetek oktobra),
- arhitekturna delavnica Tolmin (od novembra 2022 do marca 2023) in
- arhitekturna delavnica, v okviru katere bodo študenti raziskovali 
možnost sodobne uporabe  naravnih, obnovljivih materialov 
(kot na primer konopljin beton, butana ilovica, steklo, les in lesena vlakna, 
opeka, slama, itd...) Rezultat delavnice bodo manjši objekti/stavbe/prostori 
zgrajeni v merilu 1:1.


