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septembra 2014 so študenti fakultete za arhitekturo 
univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. Janeza kože-
lja v sklopu seminarja arhitektura mesta pripravili 
strokovno ekskurzijo v moskvo, katere program je bil 
ogled primerov konstruktivistične arhitekture. v semi-
narju so se ruskega konstruktivizma lotili teoretsko in 
praktično, z lastnim preizkušanjem osnovnih načel 
konstruktivistične teorije. tako ima tudi razstava kon-
struktivistična arhitektura, ki jo predstavljamo v Dessi, 
dva tematska sklopa. Prvi so brošure in makete s štu-
dijskih delavnic seminarja, posvečene delu vodilnih 
predstavnikov konstruktivističnega gibanja, drugi pa 
fotografije ohranjenih del ruskih konstruktivistov, ki so 
jih na ekskurziji posneli študenti, in vodič po znameni-
tostih sovjetske arhitekture 30-ih let v moskvi, ki so ga 
za ekskurzijo prav tako pripravili študenti pod vod-
stvom mentorjev.
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stavba ob vhodu v park ima izrazito horizontalno in 
simetrično urejeno kompozicijo. arhitektova domišlji-
ja, ki jo je navdihovala bližnja tovarna parfumov a. 
rallet & Co., pa se je soočila s tehničnimi omejitvami. 
originalni načrt je predvidel med stolpe stisnjeno 
zasnovo, sestavljeno iz sploščene cevi eliptičnega pre-
reza. v spodnjim delu stavbe je bil načrtovan plavalni 
bazen, v zgornjem pa spremenljiv avditorij z odrom in 
garderobami na enem ter projekcijsko kabino na dru-
gem koncu. Dvorano naj bi predelila dvižna stena. ker 
je na območju primanjkovalo tekoče vode, žal, ideja o 
bazenu ni bila uresničljiva. tehnično neizvedljiva sta 
bila tudi eliptični okvir in dvigalo za dvižno steno. zara-
di pomanjkanja jekla so prvotni ploski valj nadomestili 
z običajnim pravokotnim blokom iz opeke, v krivuljo 
oblikovane zunanje klančine pa so zamenjali z ravnimi 
stopnicami. vzdolžni volumen stavbe členijo različni 
plastični elementi, ki so kompozicijo popestrili s pomo-
čjo barvne sheme bela – rdeča – siva – črna. kljub pre-
novam se zunanjost kluba ni veliko spremenila.



Konstruktivizem – funkcionalizem 
– dekonstruktivizem – minimalizem

zamisli vodilnih slikarjev, kiparjev in arhitektov tistega 
časa, kot so bili Piet mondrian, theo van Doesburg, 
vasilij kandinsky, Paul klee, kazimir maljevič, moholy 
nadj, aleksander m. rodčenko, Lazar m. el Lisickij, 
konstantin melnikov, aleksander vesnin, ivan Leoni-
dov in drugi, so v sodobnih likovnih umetnostih in 
arhitekturi še vedno žive in navdihujoče. med njimi je 
imel največji vpliv na sodobno oblikovanje el Lisickij, 
ki je zagovarjal enostavnost oblik, skrb za harmonijo 
nasprotij in ustvarjalno ravnanje s prostorom kot pove-
zovalnim elementom. Prvine konstruktivizma tako 
najdemo v funkcionalistični, high-tech, dekonstrukti-
vistični in minimalistični arhitekturi, kot tudi v concre-
te-art, kinetic-art, op-art in minimal-art gibanjih. kon-
struiranje dinamičnih kompozicij v dvo ali tridimenzi-
onalni obliki, ki so bistvo konstruktivizma, ostaja še 
vedno priljubljen likovni pristop mnogih umetnikov in 
sodobnih arhitektov.

prof. Janez Koželj, FA UL

v konstruktivizmu je torej najbolj zanimiva njegova 
razumnost, brez katere si ga ne moremo zamisliti. Pove-
zava tako pomembnih in važnih načel, kot sta kon-
struktivizem in razumnost, govori o pomenu vpraša-
nja, ki ga proučujemo. konec koncev postane že iz 
enostavne obravnave konstruktivnih predmetov in 
objektov jasno, da je konstruktivizem neogiben, da 
pripada celotnemu času našega življenja in da brez 
njega ne bi bilo mogoče rešiti večine vprašanj tehnike 
in umetnosti.

Jakov Černjihov, Konstrukcije arhitekturnih  
in strojnih oblik, 1931, prevod J. k.

Jakov Černjihov – Konstruktivizem

Jakov černjihov, arhitekturna kompozicija tovarniškega objekta

smisel konstruktivizma je v ustvarjanju vtisa neizogib-
nega usklajevanja posameznega elementa z drugim. 
ko obravnavamo funkcionalno soodvisnost med 
posameznimi objekti, utrjujemo tisti konstruktivni raci-
onalizem, h kateremu težimo. smisel konstruktivizma 
se prav tako skriva v ustvarjanju vtisa o usmerjenosti 
oblik, ki jih posedujejo določeni elementi. v tesnem 
sestavljanju in spajanju med seboj ločenih elementov 
se udejanja načelo včlenjenja različnih prostorskih 
oblik. kadar se eno telo prežema z drugim, izraža odvi-
snost enega dela od drugega, da bi v celovitosti nju-
nega vzajemnega učinkovanja ustvarila končni proi-
zvod. na ta način se nam razodeva smisel, ki je v tem, 
da združevanje vrste elementov v skupino izoblikuje 
določeno celoto. Posamezni element v splošni gmoti 
je sam po sebi nekaj brezličnega, šele skupina kon-
struktivno povezanih elementov predstavlja izobliko-
vano enoto – določeno in povezano enotnost. o smi-
slu konstruktivizma se lahko še bolj prepričamo, kadar 
se srečujemo s praktičnimi vprašanji, pri katerih se da 
le po konstruktivni poti rešiti takšno ali drugačno 
nalogo. Pri ustvarjanju gibljivih strojev, kot so lokomo-
tiva, letalo, ladja in druga vozila, smisel vseh konstruk-
tivno povezanih delov priča še posebej o strogo prera-
čunani kombinaciji vseh sestavnih delov. čim bolj so 
takšni stroji premišljeni, toliko bolj so logični.

rusko umetniško gibanje konstruktivizem je leta 1913 
ustanovil vladimir tatlin. Predhodnik konstruktivizma 
je bil suprematizem kazimirja maljeviča. supremati-
zem in konstruktivizem sta bila sloga neobjektivne 
likovne umetnosti, ki ne referira na nobene fizične 
objekte v realnosti. v nasprotju z organskimi lastnost-
mi naravnega sveta sta bila oba sloga skoraj matema-
tično natančna. kvadrati, pravokotniki, krogi in triko-
tniki so bile prevladujoče geometrijske oblike, ki so jih 
sestavljali v skrbno urejena umetniška dela v različnih 
tehnikah in materialih, vse od risbe do skulptur in 
arhitekturnih objektov. Po letu 1916 so abstraktne kom-
pozicije zamenjale prostorske skulpture, ki so se vedno 
bolj odmikale od abstrakcije k estetiki strojev in inže-
nirskih gradenj, skladno s usmeritvijo tedanje družbe 
k industrializaciji in tehnološkemu napredku. kon-
struktivizem je pokazal, da likovni elementi, kot so 
črta, barva, oblika in tekstura, posedujejo lastno izra-
zno kakovost, ki ne potrebuje nobenega ujemanja z 
opazovano stvarnostjo. konstruktivistično oblikova-
nje temelji na asimetrični, dinamično uravnoteženi 
kompoziciji skladanja sestavljenih prostorskih oblik z 
uvajanjem kinetičnega elementa. oblike dinamičnih 
kompozicij umetniških avantgard z začetka 20. stole-
tja, Destijl na nizozemskem in konstruktivizem v rusi-
ji, so našle številne izpeljave v moderni arhitekturi. 


