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(707006)

NOTRANJA OPREMA IN KULTURA BIVANJA
Mentorica:

Barbara Železnik Bizjak, univ. dipl. ing. arh., diplomirala na Fakulteti za arhitekturo s
področja notranje opreme. Njeno delovno področje sega od industrijskega do grafičnega
oblikovanja in urbanizma, v zadnjih letih pa se posveča predvsem oblikovanju notranje
opreme in prenovi stanovanj ter raziskavam na področju bivalnega okolja za starejše.

Kdaj in kje:

ČETRTEK, 15:00 do 16:30
Izobraževanje na daljavo, Zoom

Prvo srečanje: četrtek, 6. oktober 2022
OKVIRNA VSEBINA
Pristopi in razumevanje notranje opreme.
Sodobna stanovanjska arhitektura in notranja oprema.
Svetloba v arhitekturi. Svetila in izbira sijalk.
Zavese, notranja in zunanja senčila.
Dostop in vhod v hišo oziroma stanovanje.
Urbani prostor naj bo za vse, tudi za starejše.
Malo bi prenavljali, a koliko in kaj?
Bivalna kultura skozi zgodovino (stari vek, antika, srednji vek, renesansa in obdobja, ki sledijo, zatem art
nouveau, art deco/modernizem).
Japonska hiša - od filozofije do bivalne oblike.
Starine v sodobnem prostoru.
Udobni počivalniki.
Balkon in terasa, ureditev, materiali, oprema.
Ogled secesijske Ljubljane, obisk aktualnih razstav.
Vrstni red obravnavanja navedenih vsebin je lahko v dogovoru z udeleženci programa tudi drugačen.
Teme, ki jih ne uspemo obdelati, se prenesejo v prihodnje študijsko leto.
CILJI
Pridobiti znanje na področju notranje arhitekture in bivalne kulture doma ter na tujem.
Prepoznati dobro in kakovostno oblikovanje.
Razvijati estetski okuse, kritičnost, analitičnost in odnos do grajenega okolja ter bivalne dediščine.
Prepoznati probleme in potrebe v svojem bivalnem okolju ter razviti zmožnost reševanja prostorskih
problemov.
METODE
Slikovno podprto predavanje (PowerPoint), diskusija, ogled mesta in aktualnih razstav.
Člani skupine prejmejo učno gradivo (pdf datoteko slik PowerPoint predstavitve).
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA
Železnik Bizjak, B. (ur.).: Kako varen je vaš dom? Vodnik po varnem stanovanju za starejše. Ljubljana: SUTŽO
- študijska skupina Dom, kultura bivanja, oprema in prenova, 2017.
Mandič, S.: Stanovanje in država. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996.
Železnik idr.: Stanovanje v starosti. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2020.
Drugi viri s področja arhitekture in oblikovanja, psihologije barv, oblik, dojemanja oblik.

