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Skupina študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani je letos ponovno
sodelovala v mednarodni mreži arhitekturnih šol za gradnjo družbenih stavb v državah v
razvoju, ki jo vodi avstrijska fundacija SARCH. Skupina je jeseni 2011 zgradila novo
večnamensko dvorano v šolskem kompleksu Ithuba na obrobju Johannesburga v
Južnoafriški republiki. Dvorana je že druga stavba, ki so jo študenti ljubljanske fakultete za
arhitekturo v sodelovanju z lokalnimi delavci postavili v Ithubi. Lani so zgradili knjižnico z
učilnico, izkušnje in znanje pa so nadgradili pri gradnji letošnje stavbe.
Ozadje in cilji
OZN je leta 2000 izdala Deklaracijo tisočletja, temeljni dokument mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči manj razvitim deželam sveta. V njej je določila naslednje
cilje: izkoreninjenje revščine in lakote, dostop do bivališč, izobraževanja, zdravstevnih
storitev in zaposlitve ter enakopravnost žensk in moških. Deklaracija tisočletja je k
uresničenju teh ciljev spodbudila številne države, organizacije in posameznike.
OZN je lani, pet let pred ciljnim datumom Deklaracije, ocenila stanje: revščina in lakota sta se
od leta 1990 sicer zmanjšali, a še vedno je na svetu okoli 1,2 milijarde ljudi, ki živijo z manj
kot 1,25 USD na dan, in več kot milijarda lačnih. Razlika med razvitim in manj razvitim delom
sveta se poglablja: revščina se stopnjuje, število ljudi brez strehe nad glavo narašča, dostop
do šolanja je še vedno omejen.
Ban Ki Moon, generalni sekretar OZN, je doseganje ciljev Deklaracije izpostavil kot temeljni
interes družbe in posameznika. Vprašanje je, kako lahko k temu pripomorejo strokovnjaki, ki
se ukvarjajo s prostorom – arhitekti, urbanisti in oblikovalci. Kako v tem okviru razumeti
poklic arhitekta: kot družbeno nujnost ali luksuz? In ne nazadnje – kako ob zavedanju
svetovnih problemov izobraževati prihodnje generacije arhitektov?
Mednarodna mreža
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani se je v mednarodno mrežo za gradnjo družbenih
stavb v državah v razvoju vključila že leta 2009. Mreža povezuje študente različnih evropskih
arhitekturnih šol – TU Wien, TU Graz, Kunstuni Linz, FH Kärnten, RWTH Aachen in TU
München – ki so v zadnjem desetletju načrtovale in v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom
tudi zgradile številne šolske stavbe in vrtce v revnih predelih Južnoafriške republike.
Ithuba Skills College 2010: gradnja knjižnice in učilnice
Fundacija SARCH je leta 2006 ustanovila brezplačno zasebno šolo Ithuba Skills College s
poudarkom na učenju ročnih spretnosti, kjer so študenti in mentorji ljubljanske fakultete za
arhitekturo jeseni 2010 zgradili knjižnico z učilnico. Šola stoji ob Magagula Heights
Township, enem izmed revnih barakarskih naselij za temnopolto prebivalstvo na jugu
Johannesburga. Magagula ima približno 7.500 prebivalcev in se podobno kot druga

barakarska naselja spopada z vrsto problemov: revščino, brezposelnostjo, kriminalom,
nedostopnostjo šolanja in zdravstvenih storitev. Bivanjski standard je nizek: ljudje živijo v
barakah, ki si jih iz odpadnih materialov postavljajo sami, ali pa v majhnih, barakam podobnih
zidanih hišah iz državnega socialnega stanovanjskega programa. V Magaguli je le ena
državna šola, v posameznem razredu pa je 60 otrok, ki po osmih letih šolanja niso niti
pismeni. To stanje je značilno za celotno Južnoafriško republiko, sicer najbogatejšo afriško
državo, v kateri se socialne razlike iz dneva v dan večajo. Nekoč rasni apartheid je danes
postal socialni.
Ithuba Primary School 2011: gradnja večnamenske dvorane
Fundacija SARCH je zato poleg šole Ithuba Skills College leta 2009 ustanovila še osnovno
šolo Ithuba Primary School. Obe šoli sprejmeta v posamezni razred le 25 otrok. V Ithuba
Primary School so slovenski študenti in mentorji letos jeseni zgradili večnamensko dvorano.
Namenjena je učencem šole za ples in gledališke dogodke ter lokalnim prebivalcem za razne
prireditve.
Podobno kot prejšnje leto sta tudi letošnji projekt sestavljali dve fazi: načrtovanje, ki je
potekalo na matični fakulteti od februarja do avgusta, in gradnja na lokaciji v Južnoafriški
republiki septembra in oktobra 2011. Slovenska ekipa, ki je štela 16 študentov in 4 mentorje,
je skupaj s 6–8 lokalnimi delavci dvorano zgradila v osmih tednih. »Graditi preprosto, iz
dostopnih in poceni materialov ter hitro« se je tudi letos izkazal kot osnovni moto projekta.
Skromnejši proračun (32.000 evrov) in splošni dvig cen sta narekovala še gospodarnejšo
porabo materialov, domiselnejšo konstrukcijo in učinkovitejšo energetsko zasnovo stavbe.
Stavbo sestavljata dva ločena volumna, ki ju prekriva lebdeča streha: v enem je dvorana, v
drugem so stranišča. Konstrukcija je jeklena in varjena iz standardnih profilov, stene so po
zgledu tradicionalne afriške gradnje butane iz slame in gline, streha pa je iz trapezne
pločevine. Za pasivno ogrevanje dvorane pozimi in hlajenje poleti je severna fasada
sestavljena iz dveh slojev prosojne valovite plastike, med katerima se segreva zrak, vzdolž
južne fasade pa šest »dimnikov« pripomore k boljšemu kroženju zraka.
Stavba tudi letos sporoča, da lahko s preprostimi rešitvami in cenejšimi materiali oblikujemo
dobro in trajnostno arhitekturo. Smisel projekta je namreč ne le v zagotavljanju novih
izobraževalnih kapacitet, temveč tudi v prenosu gradbenega znanja v lokalno skupnost, v
izboljšanje arhitekture in kakovosti bivanja okoliških prebivalcev.
Izkušnje
Razvojni projekti, kot je gradnja šol v manj razvitih delih sveta, v katerih sodelujejo lokalni
prebivalci in študenti, so pomembni. Lokalni prebivalci s postavitvijo novih šolskih stavb
dobijo boljše možnosti za izobrazbo, ki je edina pot do družbeno-gospodarskega razvoja.
Študenti, bodoči strokovnjaki, se neposredno spopadejo z družbenimi problemi sveta in
konkretno pripomorejo k njihovemu reševanju. Obenem se zavejo pomena in smotra svojega
bodočega poklica.
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