34

DESET LET IGRIVE
ARHITEKTURE ALI ZAČETKI
NOVIH POGLEDOV NA
ARHITEKTURO

Pogovor z Barbaro Viki Šubic in Špelo Kuhar,
Center arhitekture Slovenije

Besedilo: Vesna Skubic, portret: Aleš Rosa, fotografije: arhiv CAS
Zametek sedanjega Centra arhitekture Slovenije je bila delovna skupina Arhitektura in
otroci, ki je nastala pod okriljem ZAPS. Delovna
skupina je začela leta 2009 izvajati izobraževalni program, ki ga do tedaj v Sloveniji še nismo
imeli. Program za izobraževanje o grajenem
prostoru je sledil smernicam Architecture and
Children, ki jih je zastavila Mednarodna zveza
arhitektov (UIA) in katerih namen je bil arhitektom in njihovim združenjem pomagati, da
bi prispevali k razvoju arhitekturnega znanja
mladih, ki bodo državljani prihodnosti. Leta
2013 je delovna skupina Arhitektura in otroci z
namenom izvajanja projektov večjega obsega
ustanovila svoj zavod, Center arhitekture Slovenije. Tako je bil zastavljen tudi projekt Igriva

arhitektura, izobraževalni program za otroke in
pedagoge.
------------------------------------Sledi niz kratkih zgodb, ki sta mi jih zaupali članici
zavoda Center arhitekture Slovenije: Barbara
Viki Šubic in Špela Kuhar. Poleg njiju, v zavodu
trenutno delujejo še Tina Gradišer, Nives Čorak in
Polona Filipič.
Kako se je vse začelo?
Barbara: Najverjetneje je bilo to leta 2008 na
Orisovih dnevih v Zagrebu. Takrat se je med dolgimi predstavitvenimi in sponzorskimi filmčki
zavrtel tudi eden, ki se mi je močno vtisnil v spomin in me kasneje spodbudil k lastni aktivaciji
na področju arhitekture in otrok. Kratek filmček

je predstavljal tedaj nov projekt Hrvaške zveze
arhitektov Hura arhitektura. Po nekaj prizorih je
bilo nekemu otroku zastavljeno vprašanje: »Tko
crta kuće?« Otrok obotavljajoče: »Građevi…«, po
premisleku pa suvereno: »Arhitekt!« Lahko si
predstavljate, da se je vsem arhitektom v dvorani na obrazu zarisal zadovoljen nasmešek.
Špela: Tudi zame je bil ključen ta projekt, Hura arhitektura, ki je gostil enodnevni simpozij v Zagrebu.
Nanj me je povabila organizatorka in me ob tem
spodbujala, da se moramo tudi v Sloveniji lotiti
teme arhitekture in otrok. Na simpoziju se je zvrstil
niz ne tako navdušujočih govorcev, nato pa je na
koncu nastopil Laurent Tardieu iz centra Arc en
rêve centre d‘architecture. Govoril je z zanosom in
zdelo se je, da ima stvari temeljito razdelane.
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Na delavnici »Kako s tkanino spremenimo prostor« otroci spoznavajo,
kako lahko s preprostimi elementi prostor naredimo prijetnejši.
Foto: arhiv CAS.
2
Na delavnici »Arhitekturni detektiv«
otroci odkrivajo prostor z vsemi čutili.
Foto: arhiv CAS.
3
V programu Igriva arhitektura vabimo arhitekte, krajinske arhitekte in
druge strokovnjake, naj si zamislijo
delavnice – tako je nastala tudi delavnica »Hiša iz niti«.
Foto: arhiv CAS.

Začelo se je torej z žarom suverenega in zagnanega posameznika.
Špela: In z našim žarom se je nadaljevalo. Po
simpoziju Hura arhitektura smo Laurenta Tardieuja povabili v Ljubljano, da bi nam svojo teorijo
pokazal v praksi. Pripravil je predavanje in izvedel
delavnico za otroke s predimenzioniranimi vžigalicami. Imel je zelo domišljene tehnike spodbujanja kreativnega mišljenja pri otrocih. In kar je najtežje, ohranjal je njihovo pozornost od začetka do
konca. Na tisti delavnici smo pridobile ogromno
znanja, s katerim si še danes pomagamo.
Barbara: In potem je bila tu podpora kolegov
arhitektov, ki so se skozi svoje delo srečevali z
naročniki, investitorji z različnim predznanjem.
Kako so bile videti prve delavnice in kako so
videti sedanje?

Barbara: Prve delavnice so bile izvedene skoraj
brez sredstev. Prek ZAPS smo povabile arhitekte,
naj zastavijo delavnico na arhitekturno temo,
ki jim je najbližje. Nabor raznovrstnih delavnic
smo začele izvajati po vsej Sloveniji. Pozitivni
odzivi so nas prepričali, da delavnice zastavimo
širše in tako dostop do izobraževanja o grajenem prostoru omogočimo vsem otrokom. Zdi
se nam pomembno, da s svojim delom nagovorimo vse otroke in da prek delavnic pokažejo
svoje veščine, ki jih morda ne morejo pokazati
znotraj zastavljenega kurikuluma. Sedaj že tradicionalen tehniški dan na osnovnih šolah traja
pet ur; začnemo z enournim predavanjem, ki ni
klasično frontalno predavanje, ampak ga dopolnjujemo z vprašanji, nato izvedemo dve ali
tri delavnice na določeno temo, ki se povezuje
s kurikulumom, zadnja ura pa je namenjena

dokončanju ene izmed treh delavnic, refleksiji,
predstavitvam, tudi pogovoru.
Torej otrokom tudi predavate?
Špela: Da, a gre za predavanja, pri katerih se držimo načela »ne govori, ampak sprašuj«.
Barbara: Ključ je v tem, da se ves čas navezuješ
na znanje, za katero predvidevaš, da ga že imajo. Meni je najbolj ostalo v spominu predavanje
o trajnosti, na katerem je bilo najuspešnejše
vprašanje, ki je prineslo največ odgovorov, tole:
»Kako bi pa tvoja nona to naredila, kako bi se ona
odločila?«
Kateri projekt bi izpostavili kot vzorčni primer
vašega delovanja z otroki?
Barbara: Smo edini na svetu, ki k sodelovanju
vabimo arhitekte, urbaniste in druge umetnike,
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4
Otroci so po načrtih sestavili ptičje
gnezdilnice in jih obesili na drevesa.
Foto: arhiv CAS.
5
Prizadevamo si, da bi vsi ljudje imeli
osnovno izobrazbo o grajenem prostoru. S sestavljanjem mostu po zamisli
Leonarda da Vincija otroci spoznavajo
prenos sil in urijo motorične spretnosti.
Foto: arhiv CAS.
6
Pr va delavnica s predimenzioniranimi vžigalicami z arhitektom Laurentom Tardieujem, ki je pozornost
otrok ohranjal od začetka do konca.
Foto: arhiv CAS.

6

da za nas izvedejo tematsko delavnico, in na
omenjeni način širimo nabor delavnic. Dobra
praksa našega dela je tudi, da obiskujemo šole,
vrtce in gimnazije, tako strokovnjaki otrokom
znanje podajajo strokovno in z žarom, kar je
ključno za uspešen učni proces. Vsak projekt je
poseben in pomemben, pri vsakem se predamo
kot strokovnjaki in kot osebe, ki opravljamo poslanstvo – ki je hkrati tudi naše delo.
Špela: Zelo pomembno je tudi izobraževanje pedagogov, ki prenašajo znanje naprej. V ta namen
smo izdali že dva priročnika s predstavitvami

delavnic, ki jih lahko učitelji izvajajo sami. Vključeni smo tudi v sistem izobraževanja Katis pri
Zavodu RS za šolstvo.
Vizija 2029?
Špela: Včasih nas kdo podraži in pravi, da vzgajamo male arhitektke. Vendar ni tako, stremimo
k temu, da bi vsi ljudje imeli osnovno izobrazbo
o grajenem prostoru. Kajti le tak posameznik se
lahko vključuje v družbo in skupaj z njo soodloča
o prostoru, v katerem živimo, ga ureja in ceni.
Naša vizija je torej osnovna izobraženost vseh

ljudi o grajenem prostoru.
Barbara: Čisto konkretno pa stremimo k
temu, da se okrepi vseslovenski dan habitata.
Da bi se na prvi ponedeljek v oktobru po vseh
osnovnih šolah izvajal celodnevni program, ki
bi se ukvarjal izključno s prostorom in arhitekturo. Želimo si tudi, da bi se enkrat letno vsak
učenec srečal s tehniškim dnevom na temo
arhitekture in prostora, torej v času osnovnošolskega šolanja devetkrat. Potem se bomo
lahko leta 2029 že pogovarjali o konkretnih
rezultatih našega poslanstva.

