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Z domišljijo v gozdiček iz Dela in k vodnjaku iz One

Saša Bojc

Na delavnico v okviru 14. arhi-
tekturnega bienala v Benetkah 
so Center arhitekture Slovenije 
(CAS) že drugič povabili avstrijski 
kolegi iz Binka, avstrijske inicia-
tive za arhitekturo, okolje in izo-
brazbo. Povabilu CAS se je tokrat 
odzvala Waldorfska šola Ljublja-
na in pod mentorstvom učiteljev 
predmetov umetniškega obliko-
vanja Liliane Benić Drobac ter 
Boruta Korošca povezala sedem 
dijakov od 2. do 4. letnika. 

CAS je na prejšnjem bienalu 
pripravil delavnico za udeležence 
mednarodnega simpozija, s ka-
tero jih je opomnil, kako prostor 
»vidijo« oziroma občutijo slepi, 
letošnja delavnica Get Involved 
II paper+ (Postani vključen II, pa-
pir+) pa je od mnogo mlajših ude-
ležencev zahtevala razmislek o 
gradnji iz papirja. Navodila pred 
prihodom v mesto v laguni so se 
glasila: »Zberi veliko časopisov 
iz svoje države in jih prinesi na 
delavnico na bienale v Benetke; 
razmisli o različnih metodah in 
ustvari iz časopisa modularni ele-
ment; preizkusi in poišči ustrezen 
način spajanja; oblikuj in ustvari 
prostor; razmisli in  razpravljaj.«

Nesrečni voziček
Ko so slovenski gimnazijci prispe-
li na zbirališče, so njihovi nemško 
govoreči vrstniki že imeli polne 
roke dela z nacionalnim in lokal-
nim tiskom, od Süddeutsche Ze-
itunga, Kronen Zeitunga, Bezirks 
Blätterja in Salzburger Nachrichtna 
do Die Zeita in Bayerna; časopisne 
pole so namreč rezali, gubali, lepi-
li in sestavljali z vso vnemo. V pro-
storu z visokimi stropovi in veli-
kanskimi okni s pogledom proti 
morju je že plavala prva mreža iz 
tankih časopisnih zvitkov.

Kljub manjši nesreči v sloven-
skem taboru – točen prihod na 
zbirališče jim je preprečil zlo-
mljen tovorni voziček, ki očitno 
ni zmogel težkega časopisnega 
tovora – v resnici niso veliko iz-
gubili, saj so se za nastop v Be-
netkah intenzivno pripravljali 
deset dni, sta razkrila mentorja. 
»Največ časa smo porabili za raz-
iskovanje oblik in možnosti, ki jih 
omogoča in dopušča papir. Šele v 
začetku tedna smo tudi ob pomo-
či arhitektk Špele Kuhar, Barbare 
Viki Šubic in Polone Filipič iz CAS 
dorekli končno idejo. Za osnovni 

element oziroma gradnik smo do-
ločili papirnate zvitke, ki smo jih, 
odvisno od tega, ali so nastali iz 
Dela ali One, razvili v več dimen-
zij; ozke, široke, dolge, kratke,« je 
bila še vedno skrivnostna Liliana 
in navrgla ugotovitev, da se časo-
pisne pole med zvijanjem zdijo 
precej svilnate. 

Časopis kot trden gradnik
Na vseh koncih se je večalo števi-
lo zvitkov iz časopisa in priloge, in 
kot je med zvijanjem ob pomoči 
lesene paličice dejala Neja Zabret, 
dijakinja 4. letnika, bi bil tako 
zvit časopis zaradi svoje trdnosti 
lahko tudi gradbeni material. »Iz 
njih smo si zamislili drevesa in 
vodnjak, a ker smo projektu na-
deli naslov Imagination oziroma 
Domišljija, si skulpture oziroma 
instalacijo vsakdo razloži tudi po 
svoje. Namen imamo zavzeti vso 
sobo. Kaj sobo, tudi stopnice!« sta 
bili polni zagona Neja in njena so-
šolka Lučka Šnofl. 

Ko je mimo prišla Christine Al-
drian-Schneebacher, predsednica  
koroškega centra arhitektu-
re ArhitekturSpielRaum, je na 
glas ugotavljala, da na delavnici 
ustvarja precej pisana skupnost. 
Iz njene domovine je namreč pri-
šla skupina  učencev, starih od 14 
do 19 let, ki se od začetka letošnje-
ga oktobra srečujejo vsak drugi 

teden na delavnicah v enem od 
avstrijskih arhitekturnih centrov, 
pred Benetkami pa so se videli 
zgolj dvakrat. Iz Nemčije je prišla 
še bolj heterogena skupina, ki da 
jo sestavljajo nagrajenci lanskega 
tekmovanja igrive arhitekture iz 
celotne Bavarske. Ko je avstrijska 
ekipa nanizala že kar nekaj blazin 
iz časopisov in se je medtem moč-
no povečal tudi njihov kup gra-
dnikov iz po šestih trikotnikov, je 
tako rekoč odbila ura za malico.

Tisti čas so se Benetke že moč-
no kopale v soncu, oblikovalsko 
dovršen prostor za malico tik ob 
morju pa je vlival nove moči. Slo-
venska ekipa se je zdela najbolj 
pripravljena tudi v tem pogledu, 
saj je največ poželjivih pogledov 
predvsem iz avstrijskega tabora 
požela na račun kopice dunajskih 
zrezkov, ki jih je večer prej spekla 
profesorica  Liliana. 

Poželjivi pogledi na dunajce
Po vrnitvi v stavbo se je delovna 
vnema še povečala, kar je bilo mo-
goče tudi zavohati v zraku. Nem-
ška in slovenska ekipa sta hiteli 
sestavljat modularne elemente, 
trdne in mehke časopisne zvitke, 
avstrijska pa je imela največ dela z 
vertikalnim pritrjevanjem blazin 
ob pomoči vrvic. Časopisni naslo-
vi, kakšni so Indijansko poletje vabi 
h kopanju ali Življenje je prelepo, da 

bi se človek predal, so zaživeli tudi 
v povsem novem kontekstu.

Ko je profesor Korošec postavil 
v prostor najvišje drevo, je mi-
mogrede navrgel še nekoliko bolj 
umetniško pojasnilo, da sem niso 
prišli samo izpolnit svoje naloge, 
temveč tudi zato, da bi še kaj ne-
načrtovanega dodali prostoru, ki 
se ponuja za eksperiment, prilo-
žnost, da kdo še kaj novega reče 
in vidi.

Naposled se je v levem kotu ro-
dil vodnjak življenja ter se proti 
»Nemčiji« in »Avstriji« razraslo 
približno 150 na prvi pogled pre-
cej belih drevesc, pri čemer so se 
skrbno izbrane besede Delovih 
novinarjev med zvijanjem izgu-
bile v belini časopisnega roba, vse 
skupaj pa je stopilo v interakcijo 
z nagubanimi in sestavljenimi 
skulpturami tamkajšnjih ustvar-
jalcev. V slovenski ekipi so zado-
voljno ugotavljali, da so 100-od-
stotno presegli  pričakovanja. 

To so povedali tudi na sklepni 
debati pod vodstvom Christine 
Aldrian-Schneebacher, ki je na-
menila največ besed interpretaciji 
nemških izdelkov, zlasti organske 

viseče mreže iz časopisnih zvitkov, 
ki se je spuščala do tal. »V njej lah-
ko prepoznamo strop, steno in tla, 
ki so glavni arhitekturni elementi, 
lahko pa bi bila tudi streha, ki spo-
minja na val. Govori zelo močan 
arhitekturni jezik. Vse v prostoru 
je videti super in je v interakciji z 
drugimi projekti. Veliko ste eks-
perimentirali in dodelali danes,« 
so bile pohvale na račun skupine, 
ki se je poznala komaj dva dni.

»Vi ste nanizali blazine?« se je 
naposled obrnila še proti 10-član-
ski avstrijski skupini. »Naša zami-
sel se je spreminjala vsakih deset 
minut. Želeli smo si nekaj bolj or-
ganskega, a smo imeli veliko težav 
s pritrjevanjem in nameščanjem 
blazin. Na koncu smo jih povezali 
z življenjsko potjo, kot so jo po-
imenovali naši slovenski sosedje,« 
je povedal eden od fantov. 

»Te vertikalno lebdeče blazine 
lahko vidimo kot stebre, vmesne 
prostore pa kot okna,« je njegov 
komentar dopolnila še Christine, 
ki se je v interpretaciji poigrala z 
angleško besedno zvezo pillars of 
pillows (stebri iz blazin). Ena od 
deklet je dodala še svoje občutke, 

s katerimi se je najbrž strinjala 
večina: »Čeprav delavnica ni bila 
mišljena kot tekmovanje, se je 
sprva res zdelo, kakor da tekmu-
jemo, a zdaj je vse skupaj skupni 
projekt.« 

Vpliv na prostor
Sklepno besedo si je vzela Monika 
Abendstein iz innsbruškega centra 
arhitekture, ki je vse skupaj orga-
nizirala. Udeležence, ki jih je dan 
zatem čakal še dan druženja in 
razpravljanja, je spodbudila k raz-
mišljanju o tem, kako bi vse sku-
paj nadgradili. »Kot vidite, imamo 
različne konstrukcijske skulpture. 
Drevesa, denimo, bi lahko pokrili 
z blazinami in tako ustvarili nekaj 
novega. Pokazalo se je tudi, da so 
vam uspele povsem različne pali-
čice iz časopisa; v mreži so mehke, 
voljne, pri drevesih pa trdne,« je 
med drugim povedala pobudnica 
delavnice. 

Prvo delavnico igrive arhitek-
ture, ki jo je pripravil CAS, ji je na 
beneški arhitekturni bienale pred 
dvema letoma uspelo uvrstiti s po-
močjo kolega, takratnega kustosa 
avstrijskega paviljona, upa pa, da 

jih bodo lahko nadaljevali tudi na 
prihodnjem. Sodelovanje s CAS 
in drugimi sorodnimi organizaci-
jami iz drugih držav – letos naj bi 
sodelovala tudi Italija, a jim napo-
sled ni uspelo – je logična posle-
dica medsosedskega povezovanja 
v Evropski uniji. Takšne delavnice 
so pomembna izkušnja za mlade, 
ki jim v centrih arhitekture želijo 
približati arhitekturo, jim zbudi-
ti zavedanje in dati možnost, da 
vplivajo na (svoje) okolje. »Ne že-
limo vzgajati arhitektov, čeprav so 
med njimi tudi kakšni arhitektur-
ni upi, temveč jim odpreti okno 
do razmišljanja o prostoru in oko-
lju ter jih ozavestiti, da si je tako 
mogoče izboljšati življenje.«

Četudi je takoj po koncu delav-
nice mladostniška energija zaradi 
zahtev bienala lahko dobila krila 
v uničenju tistega, kar so zgradili, 
je ostala dragocena in neponovlji-
va izkušnja s slovite svetovne ar-
hitekturne razstave.

Delavnica na bienalu v Benetkah  Najstniki iz Slovenije, Avstrije in Nemčije ustvarjali v Arzenalu – Časopis se je pokazal za večstranski gradnik
»A naš načrt ostane?« je Liliana 
Benić Drobac, mentorica sku-
pine slovenskih dijakov, po pri-
hodu v prvo nadstropje ene od 
razstavnih hal beneškega arhi-
tekturnega bienala v Arzenalu  
vprašala člane svoje ekipe. 
»Kupe časopisa bomo postavili  
ob robu, škarje in lepila pa 
bodo tam,« je določila smerni-
ce za čimprejšnji začetek. 

Iz Dela, ki se med zvijanjem pod prsti zdi precej svilnato, so ugotavljali uporabniki, so zvijali gradnike za različno visoka drevesa. Lepo je bilo ustvarjati, še lepše razbiti. Fotografije Igor Šubic

V prostoru ene od hal Arzenala so se spustili s stropa stebri iz blazin, valovita mrežnata streha, zrasla so drevesa in odprl se je vodnjak življenja.

Vodnjak življenja iz zvitkov One, lahko pa tudi kaj drugega.

 ӸVIDEO 
zgod.be/delavnice

 JETRNA KLOBASA...HREN...IN 
SARDININA PASTA! VOILA! 

POPOLNI SENDVIČ!

ZAKAJ SE NE OGLAŠAŠ 
NA TELEFON?

Za cenejšo marihuano bo v Italiji poskrbela vojska
Logična rešitev
Kot pravi kmetijski strokovnjak 
Grassi, je gojenje marihuane pod 
vojaškim nadzorom logična rešitev 
političnega problema. »Nekatere 
politične odločitve so povezane 
z deželno katoliško miselnostjo. 
S takšnim nadzorom bo postala 
medicinska marihuana dosegljiva 
vsem.« 

Zagotovo bo to pomagalo lju-
dem, kot je 36-letna modna obli-
kovalka Elisa Bertero, ki ima 
recept za uživanje medicinske 
marihuane, ker boleha za fibro-
mialgijo. To je sindrom, ki pov-
zroča bolečine po vsem telesu, v 
sklepih, mišicah in kitah. V štirih 
letih, kolikor trpi za to boleznijo, 
je Elisa preizkusila vrsto zdravil. 
Nobeno ji ni pomagalo. Pomoč je 
iskala tudi po spletu in poskusila 
kanabis. Pomagal ji je tako učin-
kovito, da ga nikoli ni prenehala 
jemati. Povedala pa je, da je pri 
tem naletela na odpor vsaj dese-
tih zdravnikov, ki ji niso hoteli 
predpisati marihuane, čeprav je 
njena uporaba od lani dovoljena. 
Na koncu je obiskala anestezio-
loga Crestanija, ta jo je pregledal, 
poslušal njeno zgodbo in ji pred-
pisal kanabis. 

»Že dolgo ga jemljem vsak dan. 
To je edino, kar mi pomaga, da 
lahko zjutraj vstanem iz postelje,« 
je povedala Elisa Bertero. Zdaj ga 
jemlje nekaj dni na teden. Zjutraj 
pije čaj iz marihuane, zvečer pa ga 
inhalira. Pravi, da se zaradi kanabi-
sa počuti srečna in lahkotna in da 
jo uživanje tega »zdravila« ne moti 
pri njenem delu, merjenju, krojenju 
in šivanju oblačil. Včasih si ga celo 
kupi v lekarni po uradni ceni 38 
evrov za gram, čeprav bi ga lahko 
veliko ceneje dobila od preproda-
jalcev na ulici. »Kadar imam denar, 
kupim marihuano v lekarni, ker pa 
nisem milijonarka, si jo pogosto pri-
skrbim tudi na ulici,« priznava Elisa 
Bertero. Reuters

Medicinska konoplja Gram uvožene pri sosedih zdaj stane 38 evrov, zato jo bodo začeli v vojašnici gojiti že prihodnje leto

Križanka

Naslednji dan, Marcus, sem se ne-
kaj odločila. Odločila sem se, da bom 
ugotovila, kako bi se folk v šoli odzval, 
če se kateri od dijakov ne bi nikoli več 
prišel v šolo. 

Kot pravi pesem. »Izgubljen, poza-
bljen za vedno, o moj dragi valentin-
ček.«

Naslonim se na poster s plastičnim 
okvirjem in zaprem oči. 

Poslušam, kako se nekdo vdaja. 
Nekdo, ki sem ga poznal. Nekdo, ki 
mi je bil všeč.

Poslušam. Vendar sem kljub temu 
prepozen.

Srce mi razbija in ne morem biti 
pri miru. Po marmornih tleh stopim 
do blagajne. Majhna tablica visi na 
verižici, pritrjeni z vakuumsko na-
lepko. ZAPRTO – SE VIDIMO JUTRI. 
Od tu blagajna zunaj ni videti tako 
tesna. V njej pa imaš občutek, da si v 
majhnem akvariju. 

Edini stik z zunanjim svetom sem 
imel, ko so mi ljudje na mojo stran 
stekla potisnili denar, jaz pa sem jim 
podal vstopnice. Ali ko je kakšen so-
delavec prišel k meni skozi zadnja 
vrata. 
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