


PROJEKTI:
A.Bi~o: Knjižnica, G~osuplje
Supe~fo~m: Hiša Podk~ižnik,
Ma~uša Zo~ec: Vežica, Šma~je

INTERVJU: Lidija D~agišiè

FOTO6RAFIJE: Ma~ko Jamnik, Mi~an Kambiè, Matevž Pate~noste~, Bo~ut Pete~lin, Ma~uša Zo~ec

nivoji vspodbujajo receptorje za zaznavo tako
mentalnega. senzualnega kot fiziènega sveta.

3. Kakšna arhitektura je inteligentna?1. Kaj je za vas inovativno v arhitekturi?

A.BIRO: Tukaj bi se dalo razumeti našo deja-
vnost v bolj konzervativnem smislu. Arhitektura

nj v prvem planu našega bivanja.lnteligentna je

tedaj, ko nam postavlja nova vprašanja 0 upora-

bi prostora. Èe izvzamem"o tehnologijo, potem
ostane Loosova teza, da irria naroènik celo živ-

Ijenje èas, dase nauèi živeti v svoji hiši. Vsekakor

je tudi provokacija.

A.BIRO: "Tisoè dejstev" bi bil odgovor Le C.-ja.
Polaganje elektriène instalacije v konstrukcijo
na primer. Inovativno je tisto, ki generira nove
prakse, ki ni izjemno Ie za en primer, ki se Iahko
ponovno 5 tehniènega vidika uporabi v drugaè-
nem konceptu. Sam koncept je inovativen v
razmerju do zgodovine arhitekture. Niè ni nove-
ga, perpetualno pa se koncepti razvijajo gled~
na naše želje po drugaènem doživljanju pros-
tora kot vsakokratne filozofske teze 0 bivanju.

2. Kako se Iotite prenov?

A.BIRO: Pravzaprav na tem podroèju nimava

veliko izkušenj. Kadar pa, je vprašanje plasti, je

arheološko in èustveno dejanje, ki se nanaša

na predhodnika, ki ga je potrebno postaviti v

sodobni èas.

MARUŠA IOREC: Z jasnim konceptom. Skušam
izlušèiti bistvo obstojeèega in mu dodati novo,

sodobno, enakovredno intervencijo. Kar sestav-

Ija na koncu veèplastno celoto.

MARUŠA ZOREC: Inovativno v arhitekturi je od-
krivanje novega. Na podroèjih, ki jih je v arhi-

tekturL definiral že Vitruvij (firmitas/trdnost,

utilitas/uporabnost in venustas/lepota). T. j.. na

podroèjih konstrukcije, funkcije in oblike. Inova-

tivno v arhitekturi je avtorski presežek, ki arhi-

tekturo postavlja med umetnosti.

MARUŠA IOREC: Arhitektura, ki z malo sredstvi

reši problem. Z"manj je veè". To pomeni, da

mora problem najprej razbrati in se nato nanj

odzvati 5 èimbolj primerno rešitvijo.

Èeprav se zdi inteligenca nekakšen racionalen
pojem, bi izpostavila še drugi pol - èustveno in-

teligenco. V arhitekturi bi to Iahko pomenilo, da

je obèutljiva do narave, okolja in Ijudi, ki jim je

namenjena.

SUPERFORM: Ni važno ali gre za prenovo ali

novogradnjo. Pomemben jenaèin delovanja in

komunikacija z naroènikom.
Ker se Superform nikoli ne sprašuje 0 obliki, am-

pak 0 vsebini, naèinu percepcijein konèni upora-

bi, je konèni produkt vezan predvsem na proces

dela. Taje pri vsaki natogi enak in ni pomembno,

ali gre za stol, hišo ali prizidek.

SUPERFORM: Inovativno pomeninov naèin do-
življanja in uporabe prostora, objekta,lupine. To

pa je odV1sno od razliènih dejavnikov in impul-

zov, ki vplivajo na doloèene nivoje dojemanja. Ti

SUPERFORM: Termi.ni, kot so "inovativna", "in-

teligentna", "pasivna", ... se med seboj tesno

prepletajo in jih Iahko gledamo z dveh strani.

Eno jetehnièna stran, ki zadovoljuje tako okolje-
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SUPERFORM
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varstvene zahteve, obnovljive vire energije in
okolju prijazne materia1e. Drugo pa je že prej
opisana stran dojemanja prostora, ki je rezultat
inteligentnega združevanja vseh mogoèih zu-

nanjih vplivov.

4. Ali je organskost v arhitekturi pomembna?

Zakaj?

A.BIRO: Pojem organskosti se v arhitekturi ne
sme razumeti kot oblikovalski princip. Arhitek-
tura, ki je življenska, je sama zase organizem,
Iahko reèemo tudi prebavni trakt, skozi katerega
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hodimo. Še bolj se zdi .zanimiva teza. da je arhi.

tektura protetika. je pripomoèek èloveške'mu

bivanju. skoraj medicinski derivat. Vsekakor je

organièna ali organe nadomešèa. Organskost

kot vprašanje ravne ali zakrivljene Iinije nikogar

ne zanima.

MARUŠA IOREC: Organsko v arhitekturi pona-

vadi razumemo kot nasprotje geometrizirane
oblike. Meni osebno je v arhitekturi bolj kot for-

ma pomemben prostor. Ta pa je Iahko organski

oz. fIuiden tudi v popolnomageometrièno zas-

novani Iupini. kot na pri~er v hišah Miesvan de.r

Rohe-ja. Le CorbusieJa ali Loosa.

Prost tloris (plan Iibre) razširja meje prostora in

omogoèa svobodnejše gibanje njegovim upora-

bnikom.

SUPERFORM: Organskost kot oblika za Super-

form ne obstaja.Organskostje predvsem naèrn

delovanja. je proces dela. Èe je organskost
f1eksibilnost, sprejemanje. komunikacija. je an-

organskost togost. monumentalnost, samo-

zadostnost.



.BIRO

vodita achitekta Miloš Flocjantit
Matej Blenkuš. ki poskušata ustvacjati
." . kije odgovocna do upo!'abnikov

)cO$to~a. Njihdvi p~ojekti so navidez
, a vedno z jasnim konceptom. Med

dela spadajo: gacažna hiša Ša-
stanovanjsko-tcgovski objekt na Ou.

- ,vetnamenski objekt Šmartinka in
knjižnica v Gi:'osupljem, stanovanjske hiše
na Oklukovi 90~i pci Bcežicah, v Cezso~i
in na Kovskem Vchu nad Poljansko dolino.

: ~

. sve- odprta in v tem. svetu je delovanje Iahko, ampak Iujemona stopnji potrošniškega sveta. To ne po-
. ' '. ' ne nujno uspešnejše.. Za to se potrebuje tudi do- meni, da izgubiš svojo identiteto kotbiro ali kot

ber arhitekt. osebnost. Superform je paralelni prebivalec veè
Realnost paè je. V tem kontekstu je svetov: idejnega, materialnega, potrošniškega,
kategorija, komu in za koliko denarja MARUŠA ZOREC: PO eni strani me žalosti, po družbenega, kulturnega, ...

pripada. Ko govorimo 0 socialni drugi pa mi pomeni izziv. Še vedno naivno ver-
jamem, da Iahko tudi v tem svetu uveljavljam
poglede, ki so moji osebni, èeprav ne sledijo
nekim splošnim trendom. Verjamem v komuni-
kacijo med Ijudmi.

._podjetje),je tonekaj podobnega.
sicer ima socialno d1menzijo, torej

najboljšem p9menu te dejavnosti. Potrebu-

~- SUPERFORM: Obstaja veè p.lasti realnosti, veè
Današnji svet, kot naša država na primer, stopenj realnosti. Potrošniški svet spada za naju

za bogate v stopnjo ma.nj prezentnerealnosti.lma pa svoje

kot po denarnici pa je široko zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati, ko de-
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