Pet let slovenske arhitekture na ogled v Rimu
Okrogla miza in otvoritev razstave Arhitektura = 5 let slovenske arhitekture
4. september 2014, Hiša arhitekture v Rimu
Rim, 27. avgust 2014 - Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu v sodelovanju z
Društvom arhitektov Ljubljana in Društvom arhitektov Rima in province, pripravlja
predstavitev sodobne slovenske arhitekture 4. septembra 2014 v Hiši arhitekture v Rimu.
Na okrogli mizi, ki se bo začela ob 17. uri, bo predstavljena arhitekturna identiteta
Slovenije in smeri v sodobni slovenski arhitekturi glede na evropski in globalni kontekst, ob
19. uri pa bo sledila otvoritev razstave Arhitektura = 5 let slovenske arhitekture. Oba
dogodka bosta potekala v okviru Protokola o sodelovanju med ljubljanskimi in rimskimi
arhitekti, ki je bil podpisan 16. decembra lani v Rimu.
Arhitektura = s podnaslovom 5 let slovenske arhitekture predstavlja svojevrstni presek
uresničenih slovenskih arhitekturnih stvaritev, ki so nastala v letih med 2008 in 2012. Avtorji
razstave - Miha Dešman, Andrej Hrausky, Uroš Lobnik in Kristina Dešman - so po lastni
presoji opravili izbor štiridesetih kakovostnih del in jih smiselno razvrstili v šest tematskih
skupin: Prenova – dialog, Vas – regionalno, Narava – racionalno, Mesto – urbano, Šport –
spektakel in Tujina. Med projekti je tako na ogled šest prenov, sedem individualnih hiš, pet
večstanovanjskih objektov oz. sosesk, dva zdravstvena, trije turistični, sedem športnih in pet
kulturnih objektov, na razstavi pa so predstavljeni še upravni, večnamenski, izobraževalni,
poslovni in javni infrastrukturni objekti. Izbrana dela kažejo pestrost in vitalnost prostorskih
rešitev ter zmožnost obvladovanja različnih meril v različnih okoljih.
Slikovni material (fotografije, načrti, skice, inspiracijske slike) na razstavnih panojih
dopolnjujejo kritični razmisleki o nastajanju izbranih projektov s strani njihovih avtorjev ter
kratki eseji arhitekturnih kritikov različnih generacij. K razstavi je izšel tudi dvojezični katalog,
ki podrobne opise projektov sklene z razmislekom o socialnem, političnem in ekološkem
vidiku sodobne slovenske arhitekture.
Razstava Arhitektura = je nastala v sodelovanju uredništva revije AB – arhitektov bilten, ki
izhaja pod okriljem Društva arhitektov Ljubljane, ljubljanske galerije DESSA in mariborskega
RAZ:UM s Hišo arhitekture Maribor, zamisel zanjo pa je nastala v okviru Evropske prestolnice
kulture MARIBOR 2012.
Na okrogli mizi bo po uvodnih predavanjih avtorjev odprta razprava o pomenu arhitekture za
družbo, na kateri bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšna je današnja
naloga arhitekture v socialnem, ekološkem in gospodarskem smislu? Kako vrednotiti stavbno
dediščino, tako da ohranimo kakovostne stavbe in hkrati omogočimo nadaljnji razvoj? Kako
pomembna je etika in kako estetika v današnji arhitekturi? Kako naj arhitektura prispeva k
trajnostnem razvoju družbe?
Več informacij o razstavi lahko najdete na spletni strani:
http://www.ab-magazine.com/

17:00 Okrogla miza na temo sodobne slovenske arhitekture
Sodelovali bodo:
Livio Sacchi, predsednik Društva arhitektov Rima in province
Iztok Mirošič, veleposlanik Republike Slovenije v Italijanski republiki
Maja Ivanič, predsednica Društva arhitektov Ljubljana
Paola Pisanelli Nero, koordinatorka projektov med društvi arhitektov Rim in Ljubljana
Mario Panizza, rektor Univerze Roma Tre
Miha Dešman, profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in kurator razstave
19:00 Otvoritev razstave Arhitektura = 5 let slovenske arhitekture
avtorji in kuratorji: Miha Dešman, Andrej Hrausky, Uroš Lobnik, Kristina Dešman
organizatorji: Društvo arhitektov Ljubljane (DAL), galerija Dessa, Hiša arhitekture Maribor
Več informacij o programu večera lahko najdete na spletni strani:
http://www.rome.embassy.si/
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Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu
Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim
T: (+) 39 06 80 914 310, E: vri@gov.si

v sodelovanju z
Nero Architecture - Paola Pisanelli Nero

