
 
 

 
USTVARJALNOST ŽENSK OD MODERNIZMA DALJE 

WOMEN'S CREATIVITY SINCE THE MODERN MOVEMENT (MoMoWo) 
 

Spletna stran projekta: www.momowo.eu 
 
 
 
Financer: Program Evropske unije Ustvarjalna Evropa 2014-2020  
 
Trajanje:  20. oktober 2014 – 19. oktober 2018 
 
Partnerji:   Politecnico di Torino, Italija – vodilni partner  

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija, 
IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing,  Portugalska 
Universidad de Oviedo, Španija 
Universiteit Leiden, Nizozemska 
Université Grenoble Alpes, Francija 
SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione,  Italija 

 
Kontakt SLO:  ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 

doc. dr. Helena Seražin, helena.serazin@zrc-sazu.si 
 

Nacionalni pokrovitelj: Center arhitekture Slovenije. 
 
Opis:  

Interdisciplinarni projekt obravnava kulturni in družbeno-ekonomski pomen dosežkov žensk na 
področjih arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, 
ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice. 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 zgoraj 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 (www.momowo.eu); 

 Dan odprtih vrat v ateljejih arhitektk gradbenic in oblikovalk vsako leto 8. marca v državah 
partnericah projekta; 

 Tri mednarodne konference - delavnice »Women Designers, Architects and Engineers« v 
treh različnih obdobjih 20. stoletja; prva za obdobje 1918-1945 je potekala med 23. in 25. 9. 
2015 na Univerzi v Leidnu (Nizozemska), druga za obdobje 1946-1968 bo med 3. in 5. 10. 
2016 na ZRC SAZU v Ljubljani in tretja leta 2017 za obdobje 1969-1989 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;  

 Interaktivni in tiskani arhitekturni vodnik »MoMoWo Women's Architecture and Design 
Itineraries across the Europe«. 
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Dogodki MoMoWo 2016: 
 

 
2. MoMoWo MEDNARODNA KONFERENCA – DELAVNICA »WOMEN DESIGNERS, ARCHITECTS AND 
ENGINEERS BETWEEN 1946–1968«  
 
V Ljubljani bo od 3. do 5. oktobra 2016 v Atriju ZRC SAZU potekala druga historična konferenca in delavnica 
projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (www.momowo.eu), namenjena obravnavi 
ustvarjanja, dosežkov in življenja oblikovalk, arhitektk in gradbenih inženirk, ki so delovale v obdobju med 
letoma 1946 in 1968. V večini evropskih držav je v tem obdobju potekala pospešena povojna obnova družbe 
in urbanega prostora. Politične in družbene spremembe so pomembno vplivale na položaj žensk v 
ustvarjalnih poklicih, tako da bodo udeleženci konference-delavnice skušali odgovoriti na različna vprašanja, 
zajeta v tri vsebinske sklope:   
I. Izobraževanje in javna občila 
II. Politike in politični režimi 
III. Raziskave in industrija 
Konferenca-delavnica bo omogočila široko razpravo in izmenjavo izkušenj o evropskih ženskah, ki so delovale 
na različnih področjih oblikovanja, in je namenjena tako raziskovalcem kot študentom.  
     
Datum: 3. – 5. oktober 2016 
Kraj: Atrij ZRC, Novi trg 2, Slovenija 
Več informacij in program na http://www.momowo.eu/2nd-workshop-ljubljana/ 
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ARHITEKTURNA RAZSTAVA »V OSPREDJE: PIONIRKE SLOVENSKE ARHITEKTURE IN OBLIKOVANJA« 
 
 
Arhitekturna razstava »V ospredje: pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja«, ki sta pripravila Center 

arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, želi osvetliti življenje in delo 
spregledanega dela slovenskega arhitekturnega ustvarjanja in ponuja priložnost, da iz bogatega arhitekturnega 
opusa 20. stoletja izpostavimo tista dela, ki so le redko razstavljena in na ogled javnosti, vendar zato nič manj 
pomembna, kakovostna in večplastna. Razstava, ki je med 27.6. in 9.9. 2016 gostovala v Galeriji DESSA, se je zdaj 
preselila v Atrij ZRC in je del programa 22. Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk. 

 
Otvoritev razstave: 3.10.2016 ob 19.00, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana 
Trajanje: 3.10. – 17.10.2016 
Vstop brezplačen 
Produkcija: Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU 
 
 
 

 
 

  



 
MESTO ARHITEKTK – VODENI OGLED PO LJUBLJANI 
 
Ob izidu arhitekturnega vodiča z naslovom »MoMoWo. Women. Architecture & Design Itineraries across 

Europe«, vas vabimo na krajše vodstvo po itinerariju »Ljubljana  - mesto žensk«. Med sprehodom po mestu se bomo 
ustavili na treh oziroma štirih lokacijah, ki so jih s svojim ustvarjanjem zaznamovale arhitektke, še več posegov žensk 
v urbano tkivo Ljubljane pa bomo omenili sproti, med potjo. Vodstvo po Ljubljani arhitektk bo prevzela ena od 
soavtoric vodiča, Katarina Mohar, ob pomoči ustvarjalk predstavljenih arhitekturnih dosežkov, Mateje Panter, Špele 
Kuhar in Polone Filipič. Vodeni ogled pripravljata Knjigarna AZIL in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 
ZRC SAZU v soorganizaciji z festivalom Mesto žensk. 

 
 Izvedba dogodka: 10.10.2016, 17.00, knjigarna Azil, Novi trg 2, Ljubljana 
 
Vodstvo brezplačno, predhodne prijave na kmohar@zrc-sazu.si. 
ROK ZA PRIJAVO: 7. oktober 2016 
Več informacij na: http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/mesto-arhitektk 

 
 
 

Arhitekturni vodič predstavlja izbrane projekte žensk na področju arhitekture in oblikovanja 20. in 21. stoletja. 
Obsega  predstavitve dosežkov žensk v štirih evropskih mestih in dveh deželah: Barcelona, Lizbona, Pariz, Torino, 
Nizozemska in Slovenija. Vsak od teh je predstavljen z uvodnikom in tremi potmi, na koncu pa za vsako deželo sledi 
krajši zapis o eni od pionirk na področju arhitekture in oblikovanja. V vodiču je predstavljenih 125 objektov, poleg 
bogatih ilustracij pa nudi tudi osnovne informacije o dostopnosti izbrane lokacije.  Kot strokovna brezplačna 
publikacija je izšel v okviru evropskega projekta »MoMoWo – Women's Creativity since the Modern Movement« in 
je dostopen tudi v elektronski obliki na http://www.momowo.eu/publications/guidebookwithapp/. 
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