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 URBANI T7.7.IV

 št. 12, 13/1990

 Andrej E RJ AVEC

 ICSID delavnica v Tojami na
 Japonskem
 Oktobra lani je bila na Japonskem
 interdesign delavnica na temo Živ-
 ljcnje z vodo. Delavnica je sodila v
 okvir mnogih akcij, ki so jih Japonci
 organi/irali ob svelovni ra /.st avi obli-
 kovanja v Nagoji. Organi/acijo in iz-
 vedbo je prcvzela prefektura Toja-
 jama, naglo razvijajoča se provinca v
 osrcdnjcm delu Japonské. K sode-
 lovanju je bilo povabljenih 36 obli-
 kovalcev s cclega světa. S kolegico
 Ino Śuklj e sva bila i/brana kot pred-
 stavnika Jugoslavie.

 Tema delavnice je bila i/jemno za-
 nimiva. še posebej ker je Japonska
 kot oiuk toliko bolj povezana z vodo.
 Voda ima kot naravni element

 ključno vlogo v človekovem življe-
 nju, predstavlja zibelko prvih civili-
 /.acij, vir energije, komunikacijo in
 omejitev, vključena je v rcligije in
 obredja vseh ljudstev, simboli/ira
 čistost, rojstvo in minljivost hkrali. V
 prostoru predstavlja glavno privlač-
 nost, kot zrcalo sooblikuje in členi
 prostor. V vsaki svoji obliki nas fas-
 cinira in sprošča.

 Terna delavnice je bila razdeljcna na
 tri podtemě: uporaba vodě, učenje o
 vodi in uživanjc v vodi (Handling
 Water, Learning from Water, Enjoy-
 ing Water). Vsako podtcmo sta ob-
 dclovali dve skupini s po šestimi
 ljudmi. Zelo zanimivo je bilo sode-
 lovati z oblikovalci iz različnih dežel,
 čeprav se je na konců izkazalo, da
 ¡mamo dokaj podobna stališča in
 metode. Izjema so bili Japonci, ka-
 terih pristop in náčin dela sta nas-
 protna našemu. T ujci smo bili bolj ali
 manj kreativní posamezniki, ki smo
 skušali soočiti svoje ideje. Japoncem
 je skupinsko delo veliko bližje, njim
 je resnično bistvena lc skupina, kjer
 spoštujejo hierarhijo - odločilno be-
 sedo ima starejši ne glede na njegove
 sposobnosti.

 Posebno poglavje je oprema, ki so
 nam jo dali na voljo organizatorji;
 kar nekaj stvari sem sploh videi
 prvič. Polcg računalnika in črno-

 bclcga fotokopirnega stroją smo
 imcli na voljo tudi odličen barvni
 kseroks.

 Skupina, v kateri sem sodeloval, si je
 i/brala za svojo temo vodo v mestu.
 V okviru te teme je nastalo nekaj
 skupnih in nekaj individualnih pro-
 jekt ov. Skupaj smo oblikovali sistem
 modulov, iz katerih je mogočc ses-
 tavili umetno vodno strugo ali fon-
 tano. Sam pa sem izdclal še predlog
 vodnega glcdališča, fontane in pro-
 jekt za Cìinzo, najbolj znano ulico v
 Tokiu. Tudi v ostalih skupinah so
 nastajale ra/lične ideje in predlogi;
 med bolj zanimive sodi čistilna na-
 prava za vodo, ki je hkrati tudi za-
 nimiv objekt v prostoru, vodná
 tehtnica, vodná ura in sērija igrač, ki
 otroka v igri seznanijo z last nost mi
 vode. Najbolj kompleksen projekt je
 izdclala skupina, v kateri je sode-
 lovala tudi lna Šuklje, krajinska ar-
 hitektka in druga predstavnica iz
 Slovenijc. To je bil projekt vodnega
 parka, ki je vključeval vse podteme
 delavnice in nekaj dodatnih progra-
 mov, tako da je vsak predstavljal
 zaključeno enoto, ki se je hkrati
 preplctala z drugimi.

 Med delom smo imcli nekaj javnih
 predstavitev, predavanj in razstav,
 na konců pa smo dela představili
 tudi v okviru svetovne razstave obli-

 kovanja v Nagoji, kamor so nas or-
 ganizatorji prepeljali po zaključku
 delavnice.

 Projekt Ginza

 Tokio, eno najbolj znanih svetovnih
 mest, nima svojega simbola, svoje
 glavne značilnosti. Za Pariz je to
 Eifílov stolp, za Ženevo jezero z
 vodometom, za New York Manhat-
 tan. V Tokiu bi to lahko bila Ginza.

 Ulica, polna neonskih napisov, zna-
 kov, luči, svetlečih se izložb, ima svoj
 čar, vendar sama po sebi vsecno ni
 dovolj atraktivna. Če bi prilagodili  67
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 št. 12, 13/1990

 tlak ceste in odvodnjavanjc, bi lahko
 ccstišče na Ciinzi ob vcčerih postalo
 vcliko vodno zrcalo. Ob dcvetih zve-

 čcr se promet preusmeri v sosednje
 ulice in po Ginzi se pojavijo fontane,
 ki bi }q same po sebi postale zanimi-
 vost; 10 dol5 cm vode bi pričaralo
 pravljično vzduSje s svetlobnimi

 odscvi in atmosfero, ki jo omogoča
 samo voda. Čisti simbol naravnega v
 kontrastu z japonsko ulico visoke
 tehnologi je bi pomagał usi vařit i nov
 urbani ambient z dovolj močno ¡den-
 titelo, da postane središče in simbol
 Tokia.

 Projekt vodnega gledališča

 Prcdlog predstavlja glcdališče na
 morski obali. Odpira se na morje,
 tako kot so se grška gledališča od-
 pírala v krajino. Oder je plavajoča
 krozna ploskcv, dopolnjena Se z ne-
 kaj radialnimi segmenti, ki se lahko
 premikajo in kombinirajo v poljub-
 nih oblikah. Voda omogoča različne
 dramat ične učinke, vodné curke,
 kaskadę, vodné zavesc, na katere
 lahko projiciramo slike, v njej lahko
 stvari izginjajo in se iz nje pojavljajo.
 Koncept gledališča se navezujc na
 mnoge rituale v zgodovini, ki so bili
 těsno povezani z vodo.

 68
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 URBANI IZ7.IV

 šTl2J3^So

 Projekt vod nega igr i sea

 Za razliko od navadnih vodnjakov in
 fontán v mesi ih je vodno igrišče zas-
 novano tako, da omogoča ljudem,
 predvsem otrokom, aklivnejšo vlo-
 go. S pritiskom na posamezni modul
 sc voda preliva, pojavljajo se curki in
 posamezni moduli i/ginjajo. Namcs-
 to ohičajne fontane lahko opazuje-
 mo spreminjajoče se vodné oblikc in

 ĀS^-Jlfļavec. dipl. in*. arh.
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