
Urbani sprehodi Jane`s walk, ki jih organizirajo, ali pa bodo potekali 
pod vodstvom članov Društva krajinskih arhitektov Slovenije: 

DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE

Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti 
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
tel +386 1 423 11 61
faks +386 1 256 57 82

25 let

Razstava nagrajenih in izbranih fotografij ob 25. letnici delovanja 
Društva krajinskih arhitektov Slovenije

fotografski natečaj

OBLIKOVANE
KRAJINE

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije  (DKAS) je ob 
25-letnici svojega delovanja razpisalo fotografski natečaj 
z naslovom OBLIKOVANE KRAJINE - FOTOGRAFIJE 
KRAJINSKOARHITEKTURNIH UREDITEV. 

Namen natečaja je, da se v jubilejnem letu ustanovitve 
društva predstavi tvornost krajinskih arhitektov – študentov in 
diplomantov ljubljanske Biotehniške fakultete, pogledano skozi 
oči profesionalnih in amaterskih fotografov, s tem pa prispevati 
k boljšemu razumevanju, promociji in zavedanju o pomenu dela 
krajinskih arhitektov in njihovi vlogi pri kakovostnem urejanju 
prostora. 

Izmed 95 prejetih se je na razstavo uvrstilo 30 najbolje ocenjenih 
fotografij, ki predstavljajo kakovostno zasnovane in izvedene 
krajinskoarhitekturne objekte in ureditve. Na ta način želimo 
člani društva širši javnosti pokazati ustvarjalnost krajinskih 
arhitektov in opozoriti na raznovrstnost ureditev ter različne 
pristope k oblikovanju  odprtega  prostora, predvsem pa na 

nujnost pretehtanih strokovnih rešitev, ki morajo ob upoštevanju 
različnih omejitev zagotoviti uporabnost in izpolnjevati estetska 
merila. Opozoriti želimo, da je oblikovana krajina del našega 
vsakdana, saj se z njo srečujemo na poti v šolo in v službo, 
v mestu in na podeželju, na potovanju, v prostem času, ob 
rekreaciji, na prireditvah, v prostorih spomina in drugih javnih 
prostorih. 

Delovanje krajinskih arhitektov spremlja zavedanje, da 
kakovostno urejen odprti prostor odraža kulturo in sistem 
vrednot v družbi ter prispeva k večji kakovosti bivanja in 
prepoznavnosti posameznih krajev, regij ali države. Z natečajem 
in razstavo fotografij želimo povezati delo fotografov in 
krajinskih arhitektov v združen nagovor širše javnosti in s tem 
spodbuditi razmislek o pomenu kakovostnega oblikovanja 
krajine. 

Upravni odbor DKAS

Fotografija, ta 'umetnost-znanost', ki se venomer izmika 
enoznačnim definicijam, zelo rada spreminja svojo pot skozi čas. 
Informativna, dokumentarna fotografija lahko kmalu postane 
muzejski artefakt ali pa npr. umetniško delo. 

Pričujoča fotografija, ki beleži oblikovano krajino, je imela 
v okviru natečaja (Društva krajinskih arhitektov Slovenije) 
nalogo »prispevati k boljšemu razumevanju, promociji in 
zavedanju o pomenu dela krajinskih arhitektov in njihovi vlogi 
pri kakovostnem urejanju prostora«. Merila so zapovedovala 
simbiozo treh glavnih izhodišč, ki so si bila pri izboru nagrajenih 
in razstavljenih del včasih tudi 'v laseh', in sicer »estetska in 
tehnična kakovost fotografije, izraznost predstavljenih ureditev 
ter prikaz skladnosti in pomena kakovostnih prvin krajinsko-
arhitekturnih ureditev«. 

Fotografija, ki naj povzdigne izbran motiv, v tem primeru z 
občutkom oblikovano krajino, mora tudi sama dosledno slediti 
tehnični in kompozicijski dovršenosti. V okviru tega natečaja 
primarno nastopa kot kronist določenega prostora in časa, 

vendar je zelo pomembno zavedanje, da fotografija nikoli ni 
zgolj nevtralni, objektivni opazovalec. Ko trodimenzionalno 
realnost prevede na svojo zamejeno, plosko površino, vedno 
izpusti izvorni kontekst, a sočasno ustvari novega. Pri tem 
'čarobnem' prevodu ima fotograf izjemno moč, da dani motiv s 
pomočjo svetlobe, barv, struktur in drugih likovnih elementov 
razvije v novo, semantično bogato zgodbo, ki eliptično odpira 
branje in s tem bogati izkušnjo gledalca. 

Prve tri izbrane fotografije v osnovnem branju vsekakor odlikuje 
izvirna in občutena pripoved o premišljenih krajinskih ureditvah 
in o simbiozi 'divje' narave, oblikovane krajine in človekove rabe 
prostora. Poleg kompozicijsko skladne in jasne informacije o 
izbranih objektih pa jih lahko občudujemo še na druge načine, 
npr. kot eksistencialno liriko, Mondrianovo platno, kader iz filma 
noir, razglednice jadralnih padalcev ali morda celo kot izsek iz 
zgodbe o življenju skalnih golobov ipd.

Emina Djukić, članica žirije 

Ribnica – Kolodvorska ulica, Od Ideala do Kolodvora. 
Petek, 4. maj 2018 ob 18. uri
Zbirno mesto pred Centrom Ideal. Sprehod organizira pobuda Mar mi je za   
Ribnico, vodila ga bo Blanka Bartol. 

Ljubljana – Bežigrad
Nedelja, 6.maj 2018 ob 10. uri 
Zbirno mesto pred glavnim vhodom v Plečnikov stadion, na postaji LPP Stadion. 
Sprehod organizira Nataša Bratina, ki ga bo tudi vodila. 

Piran – Fiesa, Morje, trg in gozd – od Pirana do gozdička v Fiesi. 
Nedelja, 6. maj 2018 ob 10. uri
Zbirno mesto na Tartinijevem trgu, pri spomeniku. Sprehod organizira ABAKKUM - 
Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran, vodila ga bo Romana Kačič. 

Novo mesto – Grm, Sprehod po Grmu. 
Nedelja, 6. maj 2018 ob 16. uri 
Zbirno mesto na makadamskem parkirišču v Kandiji. 
Sprehod organizirata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Društvo arhitektov 
Dolenjske in Bele krajine, vodil ga bo Mitja Simič. 

Škofja Loka, Staro mestno jedro, Reka v mestu. 
Sobota, 12. maj 2018 ob 10. uri
Zbirno mesto pred trgovino Trava na Trgu pod gradom. Sprehod organiziria CI Loka, 
mesto vseh v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka in KS Loka – mesto, vodili ga 
bosta Darja Matjašec in Tanja Krek. 

    Več informacij in celoten nabor sprehodov, ki bodo potekali v 
    številnih mestih po Sloveniji, lahko najdete na povezavi na 
    spletno stran Inštituta za politike prosotra - IPoP
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https://www.facebook.com/MarMiJeZaRibnico/
http://ipop.si/janes-walk-2018-ljubljana-bezigrad/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=971774489666860&set=a.352950591549256.1073741829.100005029545899&type=3&theater
https://www.facebook.com/lokamestovseh/photos/a.418780911650640.1073741831.416191555242909/781020505426677/?type=3&theater
http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/

