DRUGI DAN ODPRTIH VRAT V ATELJEJIH ARHITEKTK, GRADBENIC IN OBLIKOVALK
Ob mednarodnem dnevu žena, 8. marca 2017, evropski projekt MoMoWo: Women's Creativity since the
Modern Movement organizira drugi dan odprtih vrat v ateljejih arhitektk, gradbenic in oblikovalk, ki se bo odvijal v
Lizboni, Oviedu, Parizu, Sloveniji in Torinu (v partnerskih državah projekta MoMoWo). Dan projektantkam ponuja
možnost, da širši javnosti, študentom, obrtnikom in gradbenim podjetjem predstavijo svoje delo. Dan odprtih vrat v
Sloveniji organizira Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU),
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, v sodelovanju s Centrom arhitekture.
Vzporedno s projektom bo od 6. marca 2017 v galeriji DESSA odprtje razstave V ospredje: pionirke slovenske
arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, od 8. marca do 20. aprila 2017 pa bo v NLB Galeriji Avla na Trgu republike 2 v
Ljubljani na ogled postavljena tudi prva razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja.
Letos vrata odpirajo:


TOBI co-working delavnica, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Na delavnici sodelujejo: Alja Fir, dipl. konservatorka-restavratorka, Tinca Furlan, absolventka arhitekture,
Larisa Kazić, absolventka arhitekture, Urša Kikelj, univ. dipl. etn. in kult. antrop., dipl. oblikovalka vizualnih
komunikacij, Nina Savič, absolventka arhitekture, Tanja Sok, univ. dipl. inž.arh. in Anja Tomažič, univ. dipl.
zgod. in lit. komp., oblikovalka kamna, rokodelka
Delavnica bo odprta od 17.00 do 20.00.



Nina Zidanič, univ. dipl. ind. obl., NIANSA, unikatno oblikovanje, Vegova 8 (vhod z Gregorčičeve 2), 1000
Ljubljana
Atelje bo imel odprta vrata od 16.00 do 19.00.



Špela Nardoni Kovač, univ. dipl. inž. arh., ŠPELA NARDONI KOVAČ – ARHITEKTKA, Prešernova 12, 1000
Ljubljana
Atelje bo imel odprta vrata od 10.00 do 12.00.



Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh., ATELJE POMLAD, ARHITEKTURA IN SVETOVANJE, Prešernova 12, 1000
Ljubljana
Atelje bo imel odprta vrata od 10.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00.



Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh., KD prostoRož, Rimska ulica 22, 1000 Ljubljana
Atelje bo imel odprta vrata od 11.00 do 15.00.



Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh. in Sandra Banfi Škrbec, univ. dipl. inž. arh.
VIIAS ustvarjalna pisarna, Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana
Pisarna bo odprta od 12.00 do 17.00.



Barbara Nardoni, univ. dipl. ind. obl., OSMISEL, oblikovanje in svetovanje, Sinja gorica 106A, 1360 Vrhnika
Atelje bo odprt od 12.00 do 15.00 in od 16.00 do 19.00.

Dan odprtih vrat bo organiziran vsako leto 8. marca.

MoMoWo je prvi izbrani in financirani projekt Evropske unije, ki je posvečen arhitektkam, gradbenicam in
oblikovalkam. Ženskam torej, ki so aktivne v svetu projektiranja in gradnje. Primarni cilj projekta MoMoWo je
prepoznavanje in razumevanje vzrokov, ki so in v določeni meri še ovirajo afirmacijo žensk v svobodnih poklicih.
Namen MoMoWo je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne
dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na omenjenih področjih. Projekt bo podpiral in ustrezneje
ovrednotil tudi dosežke sedanje generacije ustvarjalk in s tem pomagal utreti pot bodočim generacijam žensk v
ustvarjalnih poklicih.
V okviru projekta nastajajo:
 Podatkovna baza arhitektk, oblikovalk in inženirk, dejavnih v evropskem in svetovnem prostoru.
 Dan odprtih vrat vsako leto 8. marca v državah partnericah projekta.
 Tri mednarodne konference/delavnice »Women Designers, Architects and Engineers« v treh različnih
obdobjih 20. stoletja: za obdobje 1918–1945 je potekala septembra 2015 na Univerzi v Leidnu (Nizozemska), za
obdobje 1946–1968 je potekala oktobra 2016 na ZRC SAZU v Ljubljani, za obdobje 1969–1989 pa bo potekala
jeseni leta 2017 v Oviedu (Španija).
 Potujoča razstava »MoMoWo. 100 projects in 100 years. Women's Architecture and Design in Europe
(1918—2017)«, ki bo skupaj s fotografsko razstavo na prostem aprila 2017 gostovala tudi v Ljubljani.
V okviru projekta sta izšli publikaciji:
 Interaktivni in tiskani arhitekturni vodnik »MoMoWo Women's Architecture and Design Itineraries across the
Europe«, dostopen na povezavi: http://www.momowo.eu/publications/guidebookwithapp/
 Katalog potujoče razstave »MoMoWo. 100 projects in 100 years. Women's Architecture and Design in Europe
(1918—2017), dostopen na povezavi: http://www.momowo.eu/travellingexhibitioncatalogue/
Projektne aktivnosti bodo nedvomno spletle mednarodno mrežo, omogočile nova poznanstva in kulturne izkušnje ter
ponudile nove zaposlitvene možnosti.
Za vse informacije gl. www.momowo.eu; kontaktni naslov za dan odprtih vrat v Sloveniji: bvodopiv@zrc-sazu.si.

Utrinka prvega dneva odprtih vrat, ki je potekal 8. 3. 2016 (foto: A. Furlan)

