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» ali lahko s pomočjo spominov na vse hiše, v katerih smo našli 
zavetišče, na vse, o katerih smo sanjali, da v njih živimo, izluščimo 
intimno in konkretno bistvo, ki bi opravičevalo posebno vrednoto 
vseh naših podob…?«
      Gaston Bachelard

Je v današnjem času arhitektura še sposobna, da naredi nekaj dobrega 
za ljudi, ki v prostoru prebivajo? Kako prepoznava v prostoru tiste 
vrednote in priložnosti, ki ji pomagajo, da lahko iz naključnega ustvari 
red, v prostoru najde smisel in iz njega naredi dom? S katerimi 
fenomeni se arhitekt pri svojem delu ukvarja in s katerimi nagovarja 
prostor okoli sebe in njegovega uporabnika? Ali arhitektura vedno le 
gradi ali lahko tudi odpira prostor in širi naše horizonte?

V letošnjem letu se bomo ukvarjali s prostori, ki so tako blizu, a vendar 
zelo daleč. S prostori, ki so naseljeni, a niso del našega mesta. Ki 
ponujajo priložnosti in hkrati tudi nevarnosti. Je v takšnih prostorih 
mogoče prepoznati posebne vrednote in jih morda rešiti pred 
popolno preobrazbo, izgubo identitete in iz njih ustvariti prostore 
spomina in novega življenja hkrati. Raziskovali bomo fenomen vode, v 
dejanskem in prenesenem smislu, ukvarjali se bomo s praznino v 
mestu, njenim smislom in potenciali. Raziskovali bomo prostor 
pivovarne, njene povezave s centrom in zaledjem mesta hkrati. 
Odstreti bomo skušali vse plasti preteklosti tega dela mesta, razumeti 
njegov razvoj in poiskati vse priložnosti, ki jih ponuja. V želji, da bo 
pivovarna nekoč postala del mesta in prostor za ljudi našega, 
sodobnega časa. Prostor identitete, povezovanja in odprtih 
horizontov.

V letošnjem letu se povezujemo s seminarjema Žnidaršič in Filipič ter z 
oddelkom za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti, v iskanju 
dialoga med različnimi disciplinami, arhitekturo, urbanizmom in 
krajinsko arhitekturo.

Vabljeni na pogovor o arhitekturi, prostorih skupnosti in 
spomina..., ki bodo v ponedeljek, 5. 9. 2022 ob 17:00 v kabinetu 
40. Novi kandidati prinesite najboljše primere vašega 
dosedanjega dela. Razgovora se udeležite tudi dosedanji člani 
seminarja, ki želite delo na seminarju nadaljevati.


