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V četrtek, 15. marca, bo ob 18. uri v

Hiši arhitekture Maribor otvoritev
razstave Igriva arhitektura 2009-2011.
Razstava prikazuje nabor arhitekturnih delavnic, ki so jih zasnovali, vodili
in darovali priznani slovenski arhitekti, krajinski arhitekti in drugi strokovnjaki v okviru programa Arhitektura
in otroci. Program je zasnovan pod

okriljem Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije na področju ozaveščanja otrok o prostoru in arhitektu-

ri. Prizadevanje projekta je usmerjeno
v dejavnosti, da bi znanje o prostoru,
arhitekturi in oblikovanju postalo del
splošne izobrazbe in razgledanosti.
Priznani strokovnjaki zagotavljajo visok vsebinski in pedagoški nivo,
kar je prioriteta celotnega projekta.
Tak koncept delovanja, ki zajema tako
širok krog vključenih strokovnjakov, je
edinstven v svetu. V dveh letih je bilo
v okviru projekta Igriva arhitektura izvedenih že več kot 100 avtorskih delavnic, katere je zasnovalo, darovalo in
vodilo več kot 150 arhitektov, krajinskih arhitektov in drugih strokovnjakov. V delavnice pa je bilo vključenih
več kot 2200 otrok. Novost v letošnjem
letu pa so predavanja za najstnike, ki
potekajo enkrat mesečno v Mestnem
muzeju Ljubljana, na katerih predavajo
univerzitetni profesorji ljubljanske šole
za arhitekturo. Arhitekturne delavnice pa izvajajo tudi po šolah in vrtcih.
Prizadevanja potekajo tudi na
področju literature o arhitekturi in
prostoru prilagojene otrokom in pedagogom. Pri založbi Rokus Klett sta izšli
dve slikanici za najmlajše, prevod iz

angleškega jezika Igi Špic v odličnem
prevodu Matjaža Pikala in avtorska
slovenska knjiga Kje pa ti živiš? avtoric
Žive Deu in Bare Kolenc ter ilustratorja
Damijana Stepančiča, ki je letos prejela nagrado Zlata hruška 201 1 v kategoriji izvirna slovenska poučna knjiga.
Didaktična slikanica Mala arhitekta
arhitektke Manice Klenovšek Musil
pa je izšla pri založbi Educa. Pri založbi Didakta je januarja izšel priročnik Arhitekturni detektiv, zasnovan v
skandinavskem združenju za izobraževanje otrok o arhitekturi in prostoru
Playce. Namenjen je predvsem pedagogom, da z njegovo pomočjo vodijo
otroke pri spoznavanju in zaznavanju
prostora z vsemi čutili.
Trenutno v sodelovanju z Zavodom
RS za šolstvo pripravljamo priročnik,
v katerem bodo zajete delavnice, ki
so jih arhitekti darovali v projektu

Primer ene od delavnic Arhitektura in otroci

Igriva arhitektura. Na delavnicah sta
bila široko znanje in ustvarjalna energija posredovana le majhnemu številu
otrok, zato bo priročnik priložnost, da
se to znanje kar najbolj razširi.
Že drugo leto zapovrstjo razpisujemo letno nagrado Zlata kocka, ki je del
triletne mednarodne nagrade Golden
Cubes Award, ki jo podeljuje Svetovna zveza arhitektov UIA. Nagrada je
namenjena vsem, ki otroke in mla-

dostnike pripravljajo na spoznavanje
grajenega okolja, arhitekture, urbanizma in trajnostnega razvoja. Namen
nagrad je spodbuditi nastanek novih
projektov s podobnimi cilji. Nagrada
je v Sloveniji razpisana s partnerstvom
Zbornice za arhitekturo in prostor, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za
šolstvo in šport in Ministrstva za prostor. Nagrade bodo podeljene v četrtek
v Hiši arhitekture.

v Ljubljani (Žiga Rebolj)

