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POVZETEK 

Namen diplomske naloge je predstaviti delo in pomen štirih izjemnih arhitektov ter bolj 

podrobno predstaviti po eno mojstrovino od vsakega izmed njih. Dela, ki sem jih izbrala, 

sem med seboj primer

 

življenje in delo Antonia Gaudíja, Le Corbusiera, Franka Gehryja in Zahe Hadid.  

To so: 

.                Hiša Milá arhitekta Antonija Gaudíja, 

.                Vila Savoye arhitekta Le Corbusiera,  

.                Guggenheimov muzej v Bilbau arhitekta Franka Gehryja in 

.                Rezidenca na hribu arhitektke Zahe Hadid. 

Ta dela - Photoshopu  - in 

zgradbam spremenila obliko. Moj namen je bil, da bi preizkusila, kako bi lahko pri 

podaja

in konkretno tridimenzionalno razmišljanje. 

 

 

arhitektura, risba, Antoni Gaudí, Le Corbusier, Frank Gehry, Zaha 
Hadid 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of my diploma is the  introduction of the work and importance of four 

extraordinary architects by looking closer into one of their masterpieces. I have compared 

the chosen works and I tried to define the most interesting and creative way of presenting 

them to the pupils.  

The diploma consists of two parts. In the first, theoretical part, I am writing about the 

lives and works of Antonio Gaudí, Le Corbusier, Frank Gehry and Zaha Hadid. 

In the second part, I focus on the chosen masterpieces of each of the selected architects. 

These include: 

.                Casa Milá from Antoni Gaudí, 

.                Villa Savoye from Le Corbusier,  

.                Guggenheim Museum Bilbao from Frank Gehry and 

.                Capital Hill Residence from Zaha Hadid. 

I have processed these works by a computer program for editing photos – Photoshop – 

and changed the shapes of the buildings. My aim was raising the pupil's interest for 

architecture and so overcome the passive way of teaching. I find it very important to 

create awareness among the adolescents of the importance of architecture and the 

influence of each building on its surrounding. At the same time it is important that the 

pupils develop an active attitude towards their environment and also develop three 

dimensional thinking. 

 

 

KEY WORDS: architecture, drawing, Antoni Gaudí, Le Corbusier, Frank Gehry, Zaha 
Hadid 
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UVOD	  
 
Za temo diplomskega dela sem izbrala primerjavo del štirih svetovno znanih in priznanih 

arhitektov: katalonskega arhitekta Antonija Gaudíja (1852-1926), švicarsko-francoskega arhitekta 

Le Corbusiera (1887-1965), kanadsko-ameriškega arhitekta Franka Gehryja (1926-) in iraško-

angleške arhitektke Zahe Hadid (1950-).   

živeli in družbeno-kulturni okvir, v katerem so ustvarjali oz. še vedno ustvarjajo, so dokaj 

 

Zanimalo me je, kaj je tisto, kar je vplivalo na to, da so dosegli tako velik uspeh, kaj jih je gnalo k 

delu in seveda predvsem, kako so ustvarjali svoja dela s strokovnega vidika. 

Preden sem se lotila diplomske naloge, sem sklenila, da se bom najprej splošno poglobila v 

njihovo življenje in delo, nato pa od vsakega arhitekta izbrala po eno delo in ta dela primerjala na 

jaz. Ali je kaj takega, kar bi sama naredila drug

 odnos do njihovega razmišljanja ter ugotoviti, 

kako so uskladili uporabnost prostora in kje so bile meje njihovega domišljijskega ustvarjanja.  

 

Izbrala sem naslednja dela: 

Hiša Milá arhitekta Antonija Gaudíja, 

Vila Savoye arhitekta Le Corbusiera, 

Guggenheimov muzej v Bilbau arhitekta Franka Gehryja in  

Rezidenca na hribu arhitektke Zahe Hadid. 

 

Med nastajanjem diplomskega dela sem ugotovila, da je to, kar sem si zamislila, izredno velik 

zalogaj, povezan z velikim predznanjem pa tudi dostopom do literature

slovenskih prevodov strokovne literature ni toliko, kot sem sprva mislila.  Za osnovo sem 
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uporabila strokovno literaturo, vendar brez svetovnega spleta ne bi imela vpogleda v marsikatero 

uporabno informacijo. Predvsem novejših del Zahe Hadid ali Franka Gehryja, ki so morebiti 

opisana v najnovejših katalogih, nisem našla v pri nas dostopni literaturi.  

Izredno uporabno in nenadomestljivo se mi zdi, da se lahko preko spleta »sprehodiš« skozi 

prostor tudi tam, kamor osebno sicer ne moreš. Tako si lahko tridimenzionalno lažje predstavljaš, 

kako so zgradbe videti v prostoru.  

Moja teza je bila, da so ti štirje vrhunski arhitekti – v okviru obdobja, v katerem so ustvarjali oz. 

še ustvarjajo – uporabili tako razpoložljivo znanje, izkušnje ter materiale, ki so bili na voljo v tem 

prijetnega za uporabnike. 

Sprva sem nameravala predstaviti kratek življenjepis izbranih arhitektov, predstaviti njihovo delo 

na splošno, na koncu pa še podrobneje analizirati po eno delo vsakega od njih. A med pisanjem 

sem sklenila, da združim življenje in delo, saj je pri tako ustvarjalnih ljudeh življenjska pot 

mnogokrat podrejena njihovemu delu.  

i

 

Trije objekti so namenjeni bivanju (Vila Savoye arhitekta Le Corbusiera, Hiša Milá arhitekta 

Antonija Gaudíja in Rezidenca na hribu arhitektke Zahe Hadid), Guggenheimov muzej v Bilbau 

avtorja Franka Gehryja pa je muzej.  

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

ANTONI	  GAUDÍ	  
 
Gaudí se je rodil leta 1852 v Kataloniji 

Bil je najmlajši od petih otrok. Od malega je bolehal, med drugim za revmo, tako da pogosto ni 

mogel hoditi in je jahal na oslu. Zato je vse življenje ostal bolj vase zaprt in nenaklonjen okolici, 

le do redkih prijateljev je gojil pristen odnos. Bil je pristaš Kneippovih metod zdravljenja in 

vegetarijanec. Ker je bil globoko veren, se je tudi pogosto postil. Vse to je dodatno vplivalo na 

njegovo že tako krhko zdravje.  

nci, edini predmet, ki mu je bil pri srcu, je bila geometrija.  

alu 

zelo dobro risal in projektiral. Tudi po koncu študija je ostal povezan s šolo, ki jo je obiskoval. 

me in dekorater. Eno od vitrin, ki jo je 

oblikoval za nekega trgovca v Barceloni, so izbrali za Svetovno razstavo v Parizu leta 1878, kar 

je bila velika prelomnica za njegovo življenje in delo. Njegovo elegantno in moderno delo je 

pustilo tako velik vtis, da je postal Gaudíjeva stranka in mecen. Po njem se med drugim imenuje 

– 

par  

 

 

branil kulturno identiteto Katalonije. 

Gaudíjevo delo je bilo raznovrstno – 
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revolucionarni kot npr. predelava stanovanjskega bloka v Barceloni (1904-1906).  

 dandyjevskega 

zunanjost.  

Leta 1910 je bila v Parizu edina razstava Gaudíjevih del zunaj Španije 

 bo preostanek življenja posvetil 

gradnji svojega osrednjega dela –  katedrali Sveta družina (Sagrada Família).  

Nekateri menijo, da so ga potrle številne – – težave ter smrti prijateljev in 

il delu. Pravzaprav je arhitekt vse svoje 

življenje posvetil zgolj delu in zato tudi ostal samski.  

Leta 1926 ga je na poti v cerkev povozil tramvaj. Nezavestnega ga zaradi revnega videza in ker je 

akoj pomagali. Naslednji dan so ga 

prijatelji vendarle našli v neki bolnišnici za reveže, a ni hotel, da bi ga premestili v boljšo in je 

tam tudi umrl.  

bojem za e iz katalonske 

bitnosti prevzemal oz. 

mavrske umetnosti mudejar, katalonskega modernizma ali pa kar neposredno iz neke posebne 

geološke konfiguracije narave, ki se vsiljuje kar sama od sebe.  

o manierizma, ki ga 

prelomnica. 

Ker je kastiljska nadvlada katalonstvo nasilno preganjala, se je oblikovala nova struja, ki je v 

katalonskih mestih sprožila preporod. 
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zagovornika katalonstva, po drugi strani pa reformnim težnjam nenaklonjenega španskega 

 

Gaudí je veliko let tesno sodeloval tudi z arhitektom Joanom Martorellom, ki ga je še dodatno 

vpeljal v spoznavanje neogotske arhitekture, kar je tudi vplivalo na njegovo kasnejšo arhitekturo. 

Med njegova najpomembnejša dela sodijo: Sveta družina (Sagrada Família), ki je najbolj znana 

de la Sagrada Família je zagotovo najbolj 

projektom se je Gaudí ukvarjal kar 40 let, vse do svoje smrti. 

metrov. Skupaj naj bi bilo stolpov 

najvišji stolp skoraj dvakrat višji od tistih, ki so postavljeni že danes. To naj bi bil osrednji stolp, 

Kristusu, visok 170 metrov. Zanimivo je, da edina sredstva, namenjena gradnji 

 

Eno najbolj znanih Gaudíjevih del je tudi Park Güell. Leta 1900 je grof Eusebi Güell kupil 

zatem so projekt opustili, a Gaudí je do takrat že ustvaril nekaj kilometrov sprehajalnih poti ter 

klopi. Park je lep primer Gaudí

lil vsako podrobnost.            

Hiša Batló (Casa Batló), še ena svetovno znana mojstrovina velikega arhitekta, stoji – tako kot 

Hiša Milá (Casa Milá), o kateri bom bolj podrobno pisala kasneje – na Passeig de Gracia v 

Barceloni. Tudi v tej modro-zeleni hi

Poudarjajo jo valoviti balkoni, na strehi je podoba svetega Jurija in zmaja. 
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Izmed mojstrovin tega katalonskega arhitekta pa sem za podrobnejšo predstavitev v diplomskem 

delu izbrala Hišo Milá. 

HIŠA	  MILÁ	  (CASA	  MILÁ)	  
 
Hiša Milá (Casa Milà) stoji v Barceloni na ulici Passeig de Gràcia s hišno številko 92, bolj 

poznana je pod imenom La Pedrera (v  kamnolom). Zgrajena je bila za družino Milà. 

Gradili so jo med letoma 1906 in 1910, uradno pa je  1912. 

Casa Milà je od leta 1984 pod Unescovo 

del  Caixa Catalunya, 

ki jo namenja za razstave umetniških del. 

Antonija Gaudí

 

Gaudí

kapiteli, prav tako ne med oboki, ki neposredno rastejo iz sten, ali stebri, ki drug za drugim 

valovito ustvarjajo ter širijo obok. Nekateri pravijo, da je Hiša Milá kot nekakšen velikanski ulit 

blok. Ulivanje naj bi ohranilo nepravilnosti, kot so nabrekline ali mehurji. Nekateri Hišo Milá 

nake 

 

 “Ne smemo pozabiti, da je Gaudí zasnoval Pedrero kot javni spomenik Devici svetega rožnega 

venca, katere podoba naj bi stala na vrhu hiše, tako da bi ji služila za naravni podstavek, kot 

kompaktni kamnit hrib, na katerem bi se podoba vzpenjala proti nebu. ” 

 

Jujol in Aleix 

Clapés. 
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Kot je zapisano v knjigi “Antonio Gaudí”, je ta ogromni organizem, ki se valovito odvija v 

napovedovanja novih pogledov, ki so jih kasneje  

namen je pokazati ljudem, da se lahko iz sredstev, ki so že dolgo v uporabi oziroma ki so sprejeta 

premaguje težavnost in odpornost snovi. V Hiši Milá je to dobro prikazano, saj lahko vidimo 

celotne pos

parku Güell.  

parabolnega in hiperbolnega loka, ko ju pokaže na zelo igriv, svobod  

“Ker uporabi parabolo in hiperbolni lok, prihaja v Hiši Milá celo do neke prav posebne rešitve v 

grebenastih vodoravnih linijah (prevrnjenih, parabolnih vertikalnih lokih), v kateri se celota 

i prelom vodoravne valovnice; videti je, 

je bil Borromini tisti, k

v parku Güell) (Masini, 1969). 

nepretrgani vrsti velikih terasastih pomolov, ki jih trgajo pleteni fitomorfni okraski iz železa na 

 svetloba 

v nadstropja pod njimi (Masini, 1969, str. 39). 

 

Gaudí se je moral prilagoditi mestnim ulicam in je zaradi tega nekatere terase znižal, da bi bile v 

ravni liniji z okolico. Takšna poteza  je bila intuitivna in zanimiva za duha mesta.   
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Notranji prostori so zelo zanimivo in svobodno razporejeni. Strešna terasa pa je nekaj zelo 

posebnega, saj je bogato posejana z razkošnimi barvnimi dimniki, strešnimi linijami in strehami, 

 

V knjigi Antonijo Gaudí je dobro zapisano, kako Gaudí postane zaklinjevalec duhov in tu je 

– ne samo 

v umetnosti – nemškega 

bojevnikih (Saracenih, tevtonskih vitezih, bojevniki iz drugih planetov, robotih, ki so kot strašni 

smrtni stroji – in sredi njih tista grozna munchovska 

sanj, nekakšen Auschwitz. Iz vrh tega tu Gaudí ni niti poskušal uporabiti kake antropomorfne in 

nenehnih variacijah paraboloidov, helikoidov in hiperboloidov, ki so postali tu osnovna 

strukturalna jedra, iz katerega se porajajo žive oblike (Masini, 1969, str. 39-41).  
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SLIKOVNO GRADIVO 
 

 

Slika1: Risba (prerez). 

 

Slika 2: Risba (tlorisi, prerezi). 



 

10 
 

 

LE	  CORBUSIER	  
 
Genialni arhitekt in urbanist dvajsetega stoletja Charles-Édouard Jeanneret-Gris, znan kot Le 

Corbusier, se je rodil leta 1887 v La Chaux-de-Fondsu v francoski Švici. Mesto je znano ne le po 

 

 

slikar in arhitekt, ki je bil pripadnik Art Nouveauja. 

Corbusierovo ustvarjanje. 

– najprej v Italijo, nato pa si je leta 1907 našel delo 

v Parizu pri arhitektu Augustu Perretu, strokovnjaku svetovnega kova za gradnjo betonskih 

 

 arhitektu Josefu 

prepoznal talent, še posebej potrudil. Poleg Le Corbusiera se je denimo posebej zavzel še 

za Oskarja Kokoschko in Egona Schieleja. 

 Le Corbusier je zatem delal pri priznanem arhitektu Petru Behrensu blizu Berlina, ki je vplival 

Ludwiga Miesa van den Roheja in Walterja Gropiusa.  

 Leta 1907 je nanj in na njegov celotni pogled na arhitekturo za vse življenje vplival obisk 

bi vsakdo moral imeti možnost živeti tako lepo in mirno kot menihi tam. Še po petdesetih letih so 

bile v njem še vedno žive impresije štirih prostranih atrijev, okrog katerih so nanizane meniške 

 

 Sledila so potovanja po Balkanu –  
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opazoval, meril in risal. “Le Parthenon, Dieu, j’auras jamais cru ca!” Partenon, bože nikoli nisem 

tega 

 

Le Corbusier

prehod notranjega prostora v zunanji prostor.  

 

arhitekturi.  

 Posebej je treba omeniti njegov znan projekt Domino hiše (1914-15). 

ob strani. To pomeni, da je prostor odprt in se lahko notranji prostori poljubno oblikujejo – brez 

skrbi, kje so podporni zidovi. Uporabnik je torej lahko samostojen pri notranji viziji, ne glede na 

arhitekta.  

V modelu za to hišo je 

še 

2007, str. 10). 

dosežek. 

 se je Le Corbusier vrnil nazaj v Pariz. Zopet so postale aktualne 

serijsko gradnjo. 

o sodobnega materiala, 

stavbam videz lahkotnosti in plavanja, razpotegnjene, horizontalne okenske odprtine, ki dozorijo 
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– spremenjena oblika imena 

njegovih prednikov Lecorbésier

lahko sam ustvari. Preimenovanje in uporaba psevdonimov sta bila takrat med umetniki v Parizu 

zelo priljubljena.  

Le Corbusier je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja deloval predvsem na oblikovanju novega 

 

Le Corbusier je leta 1925 zgradil  stanovanjsko naselje v francoskem mestu Pessac pri 

Bordeauxu. 

bil francoski industrialec Henry Fruges, ki je želel, da bi bile hiše primer novih idej strukture in 

estetike doma.  

v Ženevi, kljub temu pa mu izvedba ni bila dovoljena. V tem obdobju so bile realizirane tudi prve 

 

Le Corbusier se je ob koncu vojne lotil obnove mesta Saint-Dié-des-Vosges v vzhodni Franciji.  

Za ponovno rojstvo mesteca Saint-Dié-des-Vosges je Le Corbusier v 

2007, str. 18).  

Kasneje je Le Corbusier ustanovil arhitekturni biro skupaj z bratrancem arhitektom Pierrom 

med katero se je bratranec pridružil odporniškemu gibanju, Le Corbusier pa ne. 

Corbusierovi velik

Aires, Antwerpen, Stockholm), so razvili mesto kot ekskluziven, jasno omejen mestni pejsaž, pri 

 

drugod po svetu. Njegove ideje so bile vse pogosteje realizirane. Le Corbusier je sodeloval pri 



 

13 
 

New Yorku. Zgradbo so zgradili po njegovi zamisli, vendar ne 

v celoti. Njegove ideje so sprejeli le po zamisli glede razmestitve stavbnih mas in zaradi tega je 

vertikalno mesto dobilo dragoceno talno površino. Visoke stavbe stojijo na stebrih in s tem 

prid

pa mu jih moderno življenje odvzema.  

Prav zato je predlagal rešitev v 

med kolektivnim in individualnim.  

Njegova najbolje realizirana ideja je stanovanjska enota v Marseillu - “Unité d'Habitation”, ki je 

bila zgrajena v hudih povojnih letih (1947-1952), zasluge za  nastanek stanovanjske enote pa 

gredo takratnemu ministru za obnovo.  

Le 

Prizadeval si je tudi, da stanovanjski bloki ne bi bili samo enostavno nizanje stanovanjskih celic, 

 

Bistveni funkcionalni, a obenem tudi estetsko-

– “la rue 

marchande” – je od zunaj opazen po vertikalnih brisolejih, ki obsegajo dvoje etaž. Te 

arhit

v sredini stanovanjskega bloka zunanjemu videzu zadržano oživitev. Nosilec izraza je beton, ki je 

struktura je ohranila svojo 

neposrednost z vsemi pomanjkljivostmi, ki so neizbežne pri betoniranju in razopaženju; na ta 

pri toniranju zunanjosti in notranjosti

poudarjajo globino lož, znotraj pa dolge, umetno osvetljene hodnike, “rues interieures”; s tem je 

rešil problem oživitve pa tudi lažje orientacije znotraj stavbe. V zunanji prostor te stavbe je Le 
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 ponovila v predmestju pristaniškega mesta Nantesa, znana pod 

imenom Unité d'Habitation Reze (1952/1955), v Unite Interbau v Berlinu v zvezi z razstavo 

gradbeništva leta 1957, v Briey-la-Foretu na Lotarinškem  (1957) in v Meauxu pri Parizu (1959). 

tu

 

Le Corbusier je o sebi zapisal: “Tudi zdaj, pri dvainštiridesetih letih, nisem prestal biti študent. 

Bolj kot kadarkoli prej sem blizu nezadržnemu gibanju, ki navdihuje sedanji svet. Analiziram 

le zunanjih oblik pojava, ampak njegov globlji smisel  in njegovo duhovno strukturo, ki je – tako 

se mi zdi – 

, z urejeno stvaritvijo 

individualne muhavosti. Ne verujem  v splošne formule spontanega izvira, v imanentne formule. 

Menim, da je vsaka arhitektura, ki trka na duhovnost, vselej delo posameznika. Eden tu, drugi 

 

Med velikimi sodobniki pripada Le Corbusieru posebno mesto, ker je korenito spremenil 

-estetska dejavnost, 

 

materialov in mehanizmov, ki jih ponujajo inženirji, so prišle do veljave naravne možnosti: 

in gibanja. Nova dejstva, ka

materiali arhitekture in urbanizma kakor sonce, prostor in zelenje. Rodil se je nov pojem  

Corbusierov kreativni profil je profil velikega umetnika in genialnega kreatorja; s svojimi 

prispeval k razvoju moderne arhitekture in njene filozofije. Izvajal je konsekvence iz izsledkov, 
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ki sta jih odkrila Perret in Garnier za beton, uporabil pa jih je v smislu neke univerzalne 

umetniške miselnosti in v ozki zvezi s socialn

govo delovno okolje in naselje v najširšem in najglobljem pomenu besede. Njegovo 

življensko delo razodeva neumornega oblikovalnega in ustvarjalnega duha, ki se nikdar ne umiri 

 2007, str. 16). 

“latinec” racionalista, 

Toda ravno v tem, se pravi, v strogosti in disciplinir

 

plenitude, izpolnjen obstoj sredi ra

 

Le Corbusier ni bil le arhitekt, ampak tudi slikar, pisatelj, pesnik in opazen teoretik. 

Izmed številnih njegovih imen

Vilo Savoye. 
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VILA	  SAVOYE	  
 
Vilo Savoye je Le Corbusier zasnoval s svojim bratrancem Pierrom Jeanneretom med leti 1928-

 

Vila Savoye je predstavnica moderne arhitekture in je ena najbolj prepoznavnih primerov 

moderne arhitekture – tako kot denimo vila Tugendhat (Ludwig Mies van der Rohe) v Brnu na 

 

Vilo S

 

Kot je bilo omenjeno v knjigi Umetnost svetovne zgodovine je Le Corbusier leta 1926 objavil pet 

vrtom; svoboden tloris; okna v nizu in svobodna kompozicija fasade (Annoscia , 2010, str. 548). 

stapljati z okolico.  

“Druga stvar: raz

Hiša bo postavljena sredi trave, ne da bi motila.” (Le Corbusier, 2010, str.55 - citat (2) The 

Complete Architectural Works, vol. 2, p. 24) 

Vilo so dominantno umestili na sredo velikega posestva. Deluje kot nekakšna opazovalnica, 

navzven. Tri od štirih fasad so bile odstranjene, da se pokažejo vitki stebri, ki dajejo vtis 

dvignjene ravni -to izpostavila kot zelo 

upadljivo formo.   

Posebej je opaziti pomen, ki ga je arhitekt dal dvema vidikoma prvega nadstropja. Po eni strani 

obsijanost s soncem navznoter in hkrati bogastvo razgledov navzven. Orientacija sonca je 

definiral hišo kot tipski objekt (model), ki bi ga lahko gradili v serijah. Kasneje si je tudi zamislil, 
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Savoye. 

sti: garaža, pralnica, 

zasebno toaleto v prvem nadstropju in s sušilnico na strehi. Spodaj so tudi izraziti tanki nosilni 

(arhitektonska promenada) do prvega nadstropja, kjer so dnevni in spalni prostori. Da bi 

je bazen in kamniti lež

vrtu na strehi so pregrade (paravani), ki ta vrt (solarij) varujejo pred vetrom in pred pogledi 

 

Dostop do hiše je s pristopne ceste, s katere morajo obiskovalci zaviti na dovozno pot, od koder 

sprednje strani, ampak od strani – – tudi pomeni, da je hišo treba obkrožiti, 

. Avtomobili se tako približajo 

kar naj bi potrjevalo tezo, da je hiša stroj, v katerem se živi (Le Corbusier, 2010). 

V želji, da bi povezal hišo z zunanjostjo, je Le Corbusier uporabil okna po vsej dolžini in okenske 

povezovanja prostora najdemo tudi v drugih delih zgradbe. Tako lahko denimo v spalnicah 

vidimo, da pohištvo deli in omeji prostor ter ga hkrati povezuje, seveda pa ob tem obstaja 

uporabno. 

Že pred 

 

“ ne, kar želi, in tako je tudi z vgrajenim 

pohištvom. Le-to ne sme izgledati kot pohištvo. Je del zidu, ki nima lastnega življenja, v 

nasprotju s tistimi ekstravagantnimi omarami, ki niso moderne (Le Corbusier, 2010, str. 57 - citat 

(11) Adolf Loos, 'Ornamentund Verbrechen' Cahiers d'aujourd'hui, 1913). 
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Ta pristop je Le Corbusier v Vili Savoye  veliko uporabljal. Vgradne omare in delovne površine v 

i primer funkcionalne uporabnosti in povezovanja prostora.   

Kmalu zatem, ko je bila vila zgr

popravil, 

sicer ni prišlo, saj 

države. Nadaljevala se precej žalostna usoda vile. Najprej jo je poškodovala nemška okupatorska 

vojska, pri osvobajanju Pariza še ameriška, po vojni pa 

pridelke. 

ga nasprotovanja ni prišlo. Vilo so razglasili za kulturni 

spomenik,  jo obnovili in odprli za javnost. 
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 SLIKOVNO GRADIVO 
 

 

 

 

Slika 3: Risba in tlorisi ter prerezi. 

 



 

20 
 

 

Slika 4: Fotografije hiše Savoye.
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FRANK	  GEHRY	  

Eden danes svetovno najbolj znanih arhitektov Frank Gehry se je rodil leta 1929 v Torontu v 

Kanadi kot Ephraim Owen Goldberg. Starši so bili poljski Judje. Judovstvo ga je v življenju 

precej zaznamovalo, njegovo otroštvo in mladost v Kanadi pa sta mu za vedno vsadila ljubezen 

do hokeja. 

gih preprostih materialov, ki sta jih nabrala v 

 

S sedemnajstimi leti s

se je na študij arhitekture in diplomiral na University of Southern California.  

Po poroki z Anito Snyder leta 1952 je na njeno prigovarjanje – in predvsem zaradi antisemitizma, 

ki ga je doživljal od otroštva naprej –  

ga danes pozna ves svet. 

Leta 1956 se je z družino preselil v Cambridge, kjer je nadaljeval študij urbanizma na Harvardu, 

arhitekture niso naletele na ustrezni odziv.  

– – 

. 

Zdaj živi v Santa Monici v Kaliforniji, ima ameriško in kanadsko državljanstvo, ustvarja pa po 

vsem svetu. 

amenitost. Njegovi projekti so dragi, pogosto 
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nici v 

Kaliforniji iz leta 1979, ki jo je zgradil za svojo drugo ženo in družino. V njej še vedno živi, 

zgradil pa jo je po tem, ko je nekaj let eksperimentiral z izdelavo pohištva iz valovitega kartona 

(Easy Edges), po katerem je postal znan. Tudi hiša je neke vrste eksperiment; uporabljal je 

 

betona in jekla. Veliko pozornost 

namenja temu, kako se bodo skozi te zgradbe gibali ljudje ter  kulturi njihove notranje opreme. 

videti so, kot da eksplodirajo, se to  

Za svoja dela je prejel vrsto najbolj prestižnih nagrad, med drugim Pritzkerjevo nagrado, ki je 

najpomembnejša nagrada za arhitekturo na svetu – nekakšna Nobelova nagrada za arhitekturo. 

Podeljuje se arhitektom, katerih delo je zmes talenta, vizije in angažiranosti in je hkrati 

pomembno za ljudi in oblikovanje okolja skozi umetnost arhitekture.  

Številne univerze so mu podelile , poleg tega pa 

nj. 

 

»Pot do arhitekture me je vodila prek likovne umetnosti in slikarstvo me še vedno navdušuje. 

kako je postavil kompozicijo Bruegel ali Jasper Johns. O tem, kako se postavi 

icchijevih slik 

v Sieni, ki so preprosto lepo, veliko doživetje prostora. Prikazujejo mesta. In Lorenzetti, Gentile 

Bellini, Carpaccio. Vse te slike prikazujejo prostor in mesta. Piet Mondrian je navdihnil dvig 

oken in sten na številnih zgradbah od Gropiusa do Le Corbusier

kakšna komp

In to je bistvenega pomena za to, kako zgradba izgleda.« (Gehry, 2004, str.) 
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V teh besedah Franka Gehryja je zajet njegov pogled na arhitekturno ustvarjanje. Svoje risanje 

akšen skupni imenovalec, 

pa je proces ustvarjanja le-  

Številna Gehryijeva dela, denimo hiša v Kaliforniji, v kateri stanuje, pa Guggenheimov muzej v 

Bilbau v Španiji ali pa Walt Disneyjeva koncertna dvorana v Los Angelesu so po besedah 

avtorjev (urednikov) knjige Gehryjeve risbe, Marka Rappolta in Roberta Violetteja, postale ikone 

 

Frank Gehry je neprestano risal. Risanje je bilo najpomembnejši element njegovega dela. 

Ustvarjalne faze njegovih arhitekturnih projektov pa seveda ne zajemajo le risanja, pri svojem 

delu je uporabljal tudi številne druge pristope. U

materialov – papirja, lepenke, stiropora in lesa, pri konstruiranju prostorskih teles pa je seveda 

uporabljal tudi 

, 

»igra mišljenja in gibov roke« (Gehry, 2004, str. 2), neke vrste povezava arhitekture in kiparstva. 

poudaril tudi, ko je prejel Pritzkerjevo nagrado leta 1989. 

Gehry v svojem risanju ne daje le prosto pot domišljiji (pri tem ni neomejen). Njegove na videz 

svobodne in zajemajo vso njegovo preteklo znanje in 

izkušnje ter ta teren in statika. Vse to se prepleta skozi faze 

na  

Gehry

njim upodabljali te linije pri upodobitvah las, plamenov, ka  Te linije naj bi utelešale 

dvojnost risanja – po eni strani upodabljanje narave, po drugi razkrivanje duha. 

Zanimanje Franka Gehryja za fluid fractal 

Guggenheimov muzej v Bilbau. Zametki segajo v 60. leta 20. stoletja, ko je izdeloval pohištvo iz 

lepenke in se nadaljujejo v 80. leta

ostrih robov. Iz teh »eksperimentov na manjši ravni« (Jencks, 2002, str. 250) je ugotovil dve 

pomembni stvari: da se geometrija kri
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 r

ljubezni do upodabljanja rib je pripomoglo marsikaj. Kot judovskega otroka so ga antisemitisti 

dražili, da je ribojedec; njegova stara mati je hranila žive krape v kadi, da jih je nato pripravila za 

; 

– po Freudu –

ribje oblike in velik volumen lahko ustvarijo uporaben prostor in se navezujejo na naravo. Vse to 

 

muzej v Bilbau.  
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GUGGENHEIMOV	  MUZEJ	  V	  BILBAU	  	  
 
Guggenheimov muzej v Bilbau je mojstrsko delo in je – – 

obrnilo nov list v zgodovini arhitekture. Ko so muzej leta 1997 odprli, so se tako strokovna 

javnost kot obiskovalci strinjali, da je arhitektura zavila na novo pot. Gehryjevo delo pa je po 

zaslugi takratnega direktorja Toma Krensa pripomoglo k neslutenemu uspehu in mednarodni 

slavi muzeja. 

S svojo globalno vizijo je Krens ustvaril model za svetovno znan in uspešen muzej in s tem »za 

vedno spremenil svet umetnosti« (Observer). 

 Sama umetnost za uspeh muzeja žal ni bila dovolj. Z neverjetno vnemo je Krens nabiral 

prepotreben denar za  muzej – prirejal je pompozne prireditve, 

pokroviteljstvom BMW-ja, modne revije, ki jih je sponzoriral Armani, šove v Braziliji, na 

Kitajskem in v Indiji ter nabiral sponzorje vse od Berlina do Las Vegasa. 

Formula uspeha: najprej je poskrbel za arhitekturni spektakel, tako da je najel Franka Gehryja, 

nato pa un, in poskrbel, da je muzej postal španski 

 Tako je Frank Gehry je postal med 

najbolj hvaljenih in slavenih arhitektov. 

svetlobe, drugi za ladjo, ki je nasedla na ska

 … 

. N

avtomobilov in vlakov.  

Tudi notranjost je impozantna. »Z 24,000 m , od katerih je 11,000 namenjenih razstavnemu 

prostoru, je muzej arhitekturni mejnik drzne konfiguracije in inovativnega oblikovanja ter 

zagotavlja zapeljivo ozadje za v njem razstavljeno umetnost. Gehryjevo oblikovanje v celoti 

ustvarja spektakularno strukturo, podobno skulpturi, popolno integrirano v mestni vzorec Bilbaa 

in okolico,« je napisano na predstavitveni strani muzeja. 
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BILBAO: 

 

Slika 5: Tloris ter stranski prerez Guggenheimovega muzeja v Bilbau.  

 

Na tej skici sta narisana tloris muzeja in spodaj stranski pogled na muzej. Nad temeljno linijo 

spodnje figure je poteza, ki razpleta kontinuirano gibanje skozi evklidski prostor, ki povezuje 

t in ju rotira v tretjo dimenzijo. Ta dokaj splošna metoda projektiranja 

esno 

relativno glede na zgornji pogled na približno tretjino svoje dolžine. To ne le približa poslopje na 

stran gledalca ampak naredi tudi vtis da se vijuga (spiral) v prostoru). 

Gehryjeve risarske poteze– kot je arhitekt zapisal v knjigi Gehry draws (Gehry, 2004, str. 7) – ne 

ubogajo, jo did, ki razvija 

ki spreminja perspektivne ali aksonometrijske forme v briljantno omejene oblike, Gehryjeve 

figure ohranjajo  subtilno veselje v metamorfni dinamiki (Gehry, 2004, str. 7). 
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ukrivljeni prostori Guggenheimovega muzeja v Bilbau ne bi mogli nastati brez njih. Ne bi si jih 

jih uporablja letalska industrija. Toda za Gehryja zmožnost predstavljanja prostora, ki presega 

veško domišljijo, še vedno temelji na risanju z roko. Osnova vsega ustvarjalnega procesa – od 

vse do uporabe programa CATIA (Computer Aided Three-dimensional 

Interactive Application – programska oprema, uporabljena v letalski in avtomobilski industriji) – 

je zanj še vedno prvi stik z belo podlago oz.  

akumulacija krivulj in lokov, ki pa se kmalu prelije v zapleteno oblikovan prostor. Za vsemi na 

vid  

podobni, je seveda veliko lažje kot utelesiti Gehryjeve zamisli. Program CATIA, s katerim so si 

pomagali pri izvedbi njegovih del, se je pred tem izkazal pri izdelavi kompleksnih krivulj 

lov in zunanjih 

zvišala le za 10 do 15 odstotkov. Poslopje je stalo 100 milijonov dolarjev, kar naj bi bilo polovico 

predstavljajo nove izzive ne le za ustvarjanje,  

Tudi notranjost muzeja v Bilbau je – zopet vzamemo za primerjavo vsem znani londonski 

muzej Tate – 

razstavnih prost

e itd. »Osrednji atrij, ki 

. Tukaj se združijo vse 

 ter jih zavrtijo v 
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2002, str. 251). Malo naprej je isti avtor zapisal, da je Franku Gehryju uspelo v svojem delu 

 

 

Skica – tloris  v knjigi – muzej Bilbao dobro – in prevedi spodnjo razlago pod sliko, da je 

peterokraka zgradba. 

 

Zdi se kot, da bi Frank Gehry namesto, da bi zgradil poslopje, napisal pesem.  

Zgradba muzeja v Bilbau je veliko delo arhitekture, ki je pomembno ne le kot arhitekturni in 

umetniški dosežek, ampak tudi zaradi vpliva, ki ga ima na okolico in na razvoja celotnega – 

–  
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SLIKOVNO GRADIVO 
 

 

Guggenheimovega muzeja v Bilbau. 

 

Slika 7: 3D fotografija  Guggenheimovega muzeja v Bilbau. 
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Slika 8: Lokacija  Guggenheimovega muzeja v Bilbau- lokacijska risba.  

 

 

 Slika 9: Risba v prostoru - Guggenheimov muzej v Bilbau. 
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Slika 10: Risba Guggenheima v Bilbau. 

 

Slika 11: Risba Guggenheima v Bilbau. 

 

Slika 12: Risba Guggenheima v Bilbau. 
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ZAHA	  HADID	  
 
Zaha Hadid (s celim imenom Zaha Muhammad Hadid) se je rodila v Bagdadu leta 1950. Izhaja iz 

premožne družine sunitskih muslimanov. O  in med ustanovitelji levo-

liberalne skupine al-

organizacija. N demokratske stranke, kasneje pa še . Tudi 

njena mati je bila iz bogate in razgledane družine.  

Zaha Hadid se je sprva šolala v Bagdadu, v šoli, ki so jo vodile francoske rimokatoliške nune, 

nato pa še v Švici in Veliki Britaniji. Na ameriški univerzi v Bejrutu je študirala matematiko, nato 

arhitekturo. Leta 1980 je ustanovila podjetje Zaha Hadid Architects, ki danes zaposluje 400 ljudi. 

Svoje življenje je v celoti podredila delu, saj se ni  in 

otroke.  

deležna tekom šolanja, so na njej pust – odprtost, smelost, dovzetnost za nove 

ideje. Pravzaprav je kar dolgo trajalo, da je dosegla preboj in postala slavna in iskana arhitektka. 

Kar nekaj njenih velikih ni bilo zgrajenih, a so ji odprli vrata do 

kasnejšega uspeha. Danes je Zaha Hadid pojem sodobne arhitekture, ustvarja po vsem svetu in 

predava na šoli za oblikovanje na Harvard University, na šoli arhitekture na University of Illinois, 

na podiplomskem študiju Columbia University in na Univerzi uporabnih umetnosti na Dunaju. 

Ima iraško in britansko državljanstvo.  

Na Zaho Hadid kot arhitektko je vplivalo oblikovanje ruskih supermatistov (umetniško gibanje, 

geometrijskih oblikah – 

 

 

 der Roheja, 

Ericha Mendelsohna in Le Corbusiera (Charles-Edouard Jeanneret). Veliko vztrajnosti je morala 

vanja.  
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Zaha Hadid – – 

i projekt je bil gasilski dom 

v Vitri v Weilu na Reni, pa še tam so gasilci kasneje zapustili poslopje, ki je postalo muzej. 

Sledili so projekti v Franciji in Avstriji.  

Preboj je dosegla s Centrom za sodobno umetnost Richard in Lois Rosenthal v Cincinnatiju v 

Ohiu. Na predstavitveni strani arhitekture muzeja so zapisali: »Center za sodobno umetnost, ki ga 

je oblikovala svetovno slavna arhitektka Zaha Hadid, je bil prvi muzej v ZDA, ki ga je oblikovala 

ženska, in The New York Times ga je pozdravil kot najpomembnejšo ameriško zgradbo, zgrajeno 

po hladni vojni« (Contemporary Arts Center). 

S tem muzejem  so zaprli usta vsem, ki so trdili, da so dela Zahe Hadid sicer izjemna, a se jih ne 

di projektov, ki jih niso zgradili, kot 

pa zaradi tistih, ki so jih.  

oblikovanja, scenografije, pohištva, slikarstva in risanja. 

Sledili so uspehi v svetovnem merilu, med najbolj opaznimi denimo slavna operna hiša v 

Guangzhou, zgrajena leta 2002, in Center za vodne športe na Olimpijskih igrah 2012 v Londonu. 

Izmed številnih zanimivih in izrednih del Zahe Hadid sem za predstavitev izbrala hišo, ki jo je 

zgradila za ruskega bogataša Vladislava Doronina in svetovno znano manekenko Naomi 

Campbell.  

 



 

34 
 

REZIDENCA	  NA	  HRIBU	  (CAPITAL	  HILL	  RESIDENCE)	  
 
Na izbrani lokaciji, na hribu Barvikha blizu Moskve, kjer so v  

dace, zdaj pa si tam po svoje urejajo domovanja pripadniki nove ruske elite, je Zaha Hadid 

tejo 

tudi do dvajset metrov visoko, se dviguje domovanje, podobno vesoljski ladji.  

 Rezidenca meri 2650 kvadratnih metrov in je sestavljena iz dveh prostorskih komponent. V eni 

so zaobjeti prostori bivanja, druga pa spominja na nekakšen periskop in se dviguje navzgor iz 

geometrijskih oblik je takšna, kot da bi se izstreljevala proti nebu.  

. Tam je dnevna soba, prostor za 

masažo in fitnes, finska in ruska savna ter turška kopel.  

V prvem nadstropju je študijska soba, knjižnica, soba za goste in igralnica. V tretjem nadstropju 

 okolico. Še višje je glavna dnevna 

soba, jedilnica, kuhinja in notranji plavalni bazen, ki naj bi se po potrebi lahko spremenil v 

(Zaha Hadid Architects).  

Obe prostorski komponenti hiše sta povezani s tremi betonskimi stebri, s tremi nogami, ki 

delujejo kot strukturni elementi. V notranjosti stebrov so vertikalni jaški, kjer so skriti vsi 

ravni. V prostor med stebri je vgrajena vertikalna povezava hiše, kjer je prozorno stekleno 

d  

Glavni vhod v zgradbo je na prvem nadstropju. Pogled iz dnevne sobe uokvirjata dve zaokroženi 

betonski strukturi, ki hkrati razdvajata prostor dnevne sobe, jedilnice in notranjega bazena. 

Splošni oblikovalski koncept je, da bi raztegnili zunanjo topografijo v notranjost poslopja, 

obliko pokrajine ter tako oblikovali neprestano integracijo notranjega in zunanjega prostora (Zaha 

Hadid Architects). 
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jaki ji priznavajo izvrstno opravljeno delo, 

kjer je vsak element presežek za sebe. Hkrati pa se – tako kot pogosto pri njenih delih – številni 

sprašujejo o smiselnosti tega 

zgradba vklaplja v mehko, tradicionalno pokrajino ruske narave (Zaha Hadid designs house for 

Naomi Campbell). 

 
SLIKOVNO GRADIVO 

                              
Slika 13: Fotografija rezidence na hribu.       Slika 14: Fotografija rezidence na hribu. 
 

                
Slika 15: Maketa rezidence na hribu.           Slika 16: Maketa rezidence na hribu. 
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Slika 17: Maketa rezidence na hribu.                               Slika 18: Maketa rezidence na hribu. 
 

 
 
Slika 19: Maketa rezidence na hribu. 
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Slika 23: Tloris rezidence na hribu. 
 

 

Slika 24: Tloris rezidence na hribu. 

 

Slika 25: Tloris rezidence na hribu. 
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RISBE	  V	  ARHITEKTURI	  DANES	  
 
Risba je že po definiciji temeljno likovno delo, ne le, ko govorimo o slikarstvu in kiparstvu, 

ampak tudi v arhitekturi.  

st,« je zapisal ameriški arhitekt Bob Borson v razmišljanju , kako 

je biti in delati kot arhitekt (Life an Architect). 

 

»Številni krogi arhitektov so risanje razglasili za mrtvo,« je zapisal arhitekt in zaslužni profesor 

na ameriški univerzi Princeton Michael Graves. »Kaj se je zgodilo z našim poklicem in našo 

tva konceptualizacije in 

predstavitve arhitekture?« se ob tem sprašuje (Architecture and the Lost Art of Drawing). 

 so po njegovem mnenju del miselnega procesa in 

 

ot študijsko gradivo za 

naslednje generacije.  Originalne risbe postanejo lahko celo umetniško delo z visoko tržno 

vrednostjo, razstavljene so v najimenitnejših galerijah in muzejih po vsem svetu. 

 

med arhitektovo idejo, njegovimi prvimi zamislimi izdelka, in med njegovim kasnejšim delom na 

realnost. Takrat je treba upoštevati tudi vse omejitve – upoštevati je treba prostor, lastnosti 

etiko… 
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em diplomskem delu, opazimo med 

strukturirano, abstraktno, geometrijsko. Ne glede na vse razlike pa se da že iz prvih risb 
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PEDAGOŠKA	  APLIKACIJA	  
 

bila videti nova forma hiš oziroma muzej. Uporabila sem program Photoshop.  

á od Antonia Gaudija, Vile Savoye od Le Corbusiera, 

Guggenheimovega muzeja od Franka Gehryja in Rezidence na hribu od Zahe Hadid. Fotografije 

na.   

 

nezdružljivi  

uporabniku možnost, da opredmeti svoje vizije. Tako je zelo primeren za širšo uporabo. 

Arhitektom so danes na voljo številni, še bolj izpopolnjeni programi, ki jim – v primerjavi s 

preteklostjo –   

Tako menim, da je kakovostna sodobna arhitektura zmes dobrih, smelih in izvirnih idej ter 

obsežnega strokovnega znanja.  

ih natisnjenih fotografij izrezovali in sestavljali nove oblike 

zmožnost abstraktnega in prostorskega razmišljanja.  
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HIŠA MILÁ (CASA MILÁ) 
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VILA SAVOYE 
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GUGGENHEIMOV MUZEJ V BILBAU  
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REZIDENCA NA HRIBU (CAPITAL HILL RESIDENCE) 
 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

46 
 

 

	  
 
Izkazalo se je, da so vsi štirje arhitekti, ki sem jih izbrala za svoje diplomsko delo, svoj poklic 

znanja.  

Skoraj nedoumljivo se mi zdi, kako so prastare civilizacije ali graditelji v srednjem veku lahko 

 

Pri pisanju diplomske naloge se o 

nega talenta za ta poklic ter 

neomejevanje svoje domišljije in kreativnosti.  

Menim pa

– od Gaudíjeve katedrale Svete 

družine v Barceloni do muzejev Franka Gehryja

Hadid ali spremembe predelov mest Le Corbusiera – zahtevajo veliko denarja.  

sama 

dojemam to kot splošni arhitekt Gaudí (najbrž tudi zaradi svoje življenjske filozofije, 

Svete družine in pred smrtjo, ko ga je povozil tramvaj, izgledal tako reven in preprost, da so ga 

imeli za reveža in je umrl v bolnišnici za uboge, ima denimo Zaha Hadid danes v Londonu 

arhitekturni biro s štiristo zaposlenimi in dela najbolj prestižne projekte po vsem svetu.  

Z izborom del arhitektov, ki sem jih predstavila v diplomi, sem zadovoljna.  

predvsem glede uporabe materialov in tehnik, a menim, da 

imajo tudi veliko skupnega, še zlasti željo po arhitekturnem presežku, ne glede na uporabnost. 
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diku arhitekturnih objektov, na 

katerega prej nisem bila tako pozorna. Vsak od teh objektov vpliva na okolico oziroma okolica na 

okoliški prostor. 

Vsi štirje 

Hadid je denimo zgradila Rezidenco na hribu (kritiki jo imenujejo vesoljska ladja) v okolju, kjer 

i , je sicer dejala, da se zunanjost in 

notranjost prepleteta in delujeta ena na drugo. To je po mojem mnenju sicer res, saj je hiša 

zasnovana tako, da se podobe okoliškega drevja in lepe narave dobro vidijo iz vseh prostorov in 

se nekako prenašajo v notranjost, po drugi strani (vsaj tako si predstavljam) pa je hiša vseeno 

nekakšen tujek v prostoru.  

Vila Savoye Le Corbusiera 

pomanjkljiva.  

Sicer sem imela priložnost videti ostali dve zgradbi: Hišo Milá in Guggenheimov muzej v Bilbau. 

Hiša Milá se mi zdi zanimiva in je izredna predvsem zaradi vseh izboklin in vdolbin. 

Izredno zanimiv je tudi projekt Guggenheimovega muzeja v Bilbau. Ne le zato, ker je zgradba 

sama po sebi fascinantna,  dejstva, da je muzej vplival na sam predel mesta, 

ga oživil in zdaj privablja na milijone turistov z vsega sveta. Zdi se mi, da je arhitektovo delo s 

tem dobesedno oživelo. To mu daje dodano vrednost, ki je marsikateri, sicer lep arhitekturni 

objekt nima.  

Spoznala sem, kako veliko in kompleksno znanje, obsežna splošna izobrazba in odprtost za vse 

novo je potrebno za ustvarjanje dobre arhitekture, pa seveda domišljija, kreativnost, vztrajnost in  

nenazadnje –  
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